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Voorwoord
In Amsterdam wordt op dit moment een groep van 600 jonge veelplegers van ernstige delicten, de
zogenaamde Top600, intensief aangepakt. Uit voorlopig onderzoek naar deze groep blijkt dat veruit de
meeste jongeren uit de Top600 op enig moment in het verleden contact met jeugdzorg hadden. Dit laat
zien dat er mogelijkheden zijn om in een vroeg stadium in te grijpen en mogelijk een persistente
criminele carrière te voorkomen. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie wil sterker inzetten op
preventie, met als doel ingrijpen voordat een jongere de fout ingaat. In dit eindrapport wordt verslag
gedaan van een verkennend onderzoek naar effectief vroegtijdig ingrijpen dat is uitgevoerd in
opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie
van Veiligheid en Justitie. Het doel van het onderhavige verkennende onderzoek is zicht te krijgen op
risicofactoren die voorspellend zijn voor het persistente delinquente gedrag dat de Top600 laat zien, de
mate van effectiviteit van (componenten van) interventies die zijn gericht op het voorkomen van
persistent delinquent gedrag en de inzet daarvan door jeugdhulpverlening in Nederland.
Het onderzoeksteam wil graag de voorzitter en de leden van de begeleidingscommissie (zie bijlage
1.1) bedanken voor hun kritische en waardevolle suggesties ten aanzien van het onderzoek.

Amsterdam, april 2013

Dr. Claudia van der Put
Drs. Mark Assink
Anner Bindels, MSc
Prof. dr. Geert Jan Stams
Sanne de Vries, MSc
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Samenvatting
De Top600 bestaat uit een groep van 600 jonge veelplegers van ernstige delicten in Amsterdam. De
problematiek van de Top600 jongeren is omvangrijk. Een groot deel van de Top600 jongeren gaat niet
naar school en heeft geen werk. De ouders van deze jongeren zijn vaak pedagogisch onmachtig, wat
zich onder meer uit in een inconsistente opvoeding en in afwezigheid en onbereikbaarheid van ouders.
Bij Top600 jongeren is er relatief vaak sprake van psychische problemen, zwakbegaafdheid en
onderontwikkelde gewetensfuncties waaronder een gebrek aan empathie. Een groot deel van de
Top600 jongeren is sterk gericht op het criminele milieu en beschikt vrijwel niet over een prosociaal
netwerk. Daarnaasta gaan jongere broertjes ook meedoen met criminele activiteiten. Hulpverlening
lijkt onvoldoende te helpen, want vrijwel alle jongeren uit de Top600 hebben langdurige
hulpverleningscontacten.
Omdat veruit de meeste jongeren uit de Top600 op enig moment in het verleden contact hadden met
jeugdzorg, lijken er mogelijkheden om in een vroeg stadium in te grijpen om zo het probleem- en
delict gedrag dat de Top600 laat zien te voorkomen. Het was oorspronkelijk de bedoeling om te
onderzoeken welke risicofactoren voorspellend zijn voor zowel het probleemgedrag als het
delictgedrag waarvan bij de Top600 sprake is en vervolgens de effectiviteit van interventies gericht op
deze factoren te onderzoeken. Effectief vroegtijdig ingrijpen vraagt namelijk om ingrijpen op
dynamische risicofactoren die het sterkst samenhangen met het probleem en delictgedrag. Binnen het
tijdsbestek van dit onderzoek bleek het echter niet mogelijk zowel risicofactoren voor het
probleemgedrag als risicofactoren voor het delictgedrag van de Top600 jongeren te onderzoeken. Bij
de jongeren uit de Top600 bleek namelijk sprake van zeer omvangrijke problematiek zoals
psychiatrische problematiek, verslaving, zwakbegaafdheid en gezinsproblematiek. Voor al deze
problemen zouden aparte literatuurstudies en meta-analyses moeten worden uitgevoerd om te
achterhalen welke risicofactoren hier het sterkst mee samenhangen. Daarom is besloten om het
onderzoek toe te spitsen op het meest pregnante kenmerk van de Top600: (ernstig en persistent)
delinquent gedrag.
Het doel van het onderhavige verkennende onderzoek is zicht te krijgen op: (1) risicofactoren die
voorspellend zijn voor het persistente delinquente gedrag dat de Top600 laat zien, (2) de mate van
effectiviteit van (componenten van) interventies die zijn gericht op het voorkomen van persistent
delinquent gedrag en (3) de mate waarin (componenten van) effectieve interventies worden ingezet
door de jeugdhulpverlening in Nederland.
Ten behoeve van het eerste doel is een literatuurstudie uitgevoerd, waarbij is gezocht naar
wetenschappelijke studies gericht op risicofactoren voor ernstige en persistent delinquente gedrag. Uit
de resultaten van deze literatuurstudie blijkt dat de belangrijkste voorspellers voor de ontwikkeling
van persistent delinquent gedrag bij jonge kinderen (6-11 jaar) vooral risicofactoren in het gezin zijn,
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zoals ouders die antisociaal gedrag vertonen, niet opgroeien bij beide biologische ouders of een lage
sociaal economische status hebben. Bij jongeren in de adolescentieperiode (12-18 jaar) bleken
risicofactoren in het domein relaties het sterkst gerelateerd aan de ontwikkeling van persistent
crimineel gedrag, waaronder de risicofactoren antisociale vrienden, delinquente vrienden, lid van een
bende en het ontbreken van prosociale banden.Deze resultaten zijn van belang bij de keuze van een
preventieve interventie, omdat een belangrijke voorwaarde voor de effectiviteit van een interventie is
dat deze is gericht op de dynamische risicofactoren die het sterkst samenhangen met het delinquente
gedrag. Dit principe wordt in de literatuur aangeduid als het behoeftebeginsel (Andrews 1995;
Andrews e.a., 1990; Andrews & Dowden, 1999).
Interventies, gericht op het voorkomen en terugdringen van delinquent gedrag, kunnen worden
onderverdeeld in: 1) interventies die gericht zijn op een totale populatie kinderen of jongeren, zoals
een school of een buurt (primaire preventie); 2) interventies die gericht zijn op jongeren die risico- of
licht delinquent gedrag vertonen, maar nog niet geclassificeerd worden als ernstige delinquenten
(secundaire preventie) en 3) interventies die ingezet worden wanneer jongeren chronisch delinquent
gedrag vertonen (tertiaire preventie). In het huidige verkennende onderzoek gaat het om vroegtijdig
ingrijpen bij jongeren die risico- en licht delinquent gedrag laten zien, maar die nog niet zijn
afgegleden naar ernstige of persistente criminaliteit. Daarom is het huidige onderzoek gericht op het
onderzoeken van de effectiviteit van secundaire preventieve interventies.
Ten behoeve van het tweede doel van dit onderzoek, het verkrijgen van inzicht in de mate van
effectiviteit van interventies die zijn gericht op het voorkomen van persistent delinquent gedrag, is een
meta-analyse uitgevoerd op studies naar de effectiviteit van interventies gericht op jongeren die risicoof licht delinquent gedrag laten zien, maar die nog niet zijn afgegleden naar ernstige of persistente
criminaliteit (secundaire preventieve interventies). Deze meta-analyse naar effectieve (componenten
van) interventies liet zien dat er een klein effect is van secundaire preventieve interventies op de
afname van delinquent gedrag bij jongeren (d = 0.23). Over het geheel genomen hebben deze
interventies dus een effect op recidive, maar het gemiddelde effect is klein, vergelijkbaar met 13%
minder delinquent gedrag (Kraemer & Kupfer, 2005) t.o.v. treatment as usual of geen treatment. Er
bleken geen significante verschillen te zijn tussen de verschillende typen interventies die zijn
onderzocht (b.v. cognitieve therapie, gedragstherapie en vaardigheidstrainingen), maar er bleken wel
verschillen in het effect van een aantal behandelcomponenten. De componenten ‘observerend leren
van gedrag (behavioral modeling)’, ‘opvoedingsvaardigheden’ en ‘gedragscontract (behavior
contracting)’ lieten een relatief groot effect zien op de afname van delinquent gedrag. Ook
‘vrijetijdsbesteding in groepsverband (recreational activities)’ vergrootte het effect, waarbij er sprake
was van een trend. Verder bleek dat als de interventie niet alleen op de jongeren was gericht, maar ook
de ouders en broertjes/zusjes van deze jongeren, het effect van interventies aanzienlijk groter was.
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Groepstherapie bleek daarentegen een lager en zelfs negatief effect te hebben op recidive, waarbij er
eveneens sprake was van een trend.
Ten aanzien van de behandelintensiteit van interventies is gebleken dat een meer intensieve
behandeling (in termen van aantal contacturen per week, aantal behandelsessies per week en totaal
aantal contacturen) een kleiner effect teweeg brengt. Dit heeft er mogelijk mee te maken dat de
doelgroep waarop secundaire preventieve interventies zijn gericht bestaat uit jongeren die gemiddeld
(nog) een laag recidiverisico hebben. Uit diverse onderzoeken blijkt dat bij laag risico jongeren minder
intensieve interventies het meest effectief zijn (Andrews 1995; Andrews e.a., 1990; Andrews &
Dowden, 1999). Dit beginsel wordt in de literatuur aangeduid als het risicobeginsel, welke voorschrijft
dat de intensiteit van een interventie moet zijn afgestemd op het recidiverisico van jongeren.
Kortom, uit de meta-analyse blijkt dat secundaire preventieve interventies meer effectief zijn indien:
(1) positieve rolmodellen centraal staan, (2) het maken van goede afspraken rondom gewenst en
ongewenst gedrag een rol speelt (gedragscontract), (3) de opvoedvaardigheden van ouders worden
aangepakt, (4) vrijetijdsbesteding in groepsverband centraal staat, (5) het gehele gezinssysteem
betrokken wordt, inclusief de ouders en broertjes/zusjes van de jongere, (6) individueel met de jongere
wordt gewerkt in plaats van in een groep en (7) niet te intensief wordt geïntervenieerd (kortdurend en
een beperkt aantal sessies).
Tot slot is een overzicht gemaakt waar in Nederland welke secundaire preventieve interventies worden
ingezet (in welke provincies, steden en hulpverleningsorganisaties en is voor een aantal 12-min
interventies in kaart gebracht in hoeverre de interventies bovengenoemde zeven behandelcomponenten
bevatten. De volgende interventies zijn onderzocht: Functionele Gezinstherapie (FFT), Intensieve
Orthopedagogische Gezinsbehandeling-Erger Voorkomen (IOG-EV), Jeugd Preventie Team 12-min
(JPT 12-min), Minder Boos en Opstandig (MBO), Nieuwe Perspectieven (NP), Opstandige kinderen
(OK), Ouders van Tegendraadse Jeugd (OvTJ), Parent Management Training Oregon (PMTO), Stop
Nu Ander Plan (SNAP®), Signalering en Preventieve Interventie bij antisociaal gedrag (SPRINT),
Triple P (Postitief Pedagogisch Programma)-niveau 4 en Wijkgerichte Intensieve Gezinsbegeleiding
(WIG).
Uit deze inventarisatie blijkt dat de behandelcomponent ‘opvoedvaardigheden ouders’ onderdeel
uitmaakt van bijna alle interventies, met uitzondering van de interventie NP. De behandelcomponent
‘observerend leren van gedrag (modeling)’ komt voor in ongeveer de helft van de interventies. Bij de
interventies FFT, IOG-EV, JPT 12-min, en SPRINT is modeling een vast onderdeel van de interventie,
terwijl modeling bij de interventies MBO en SNAP soms wel, maar niet altijd wordt ingezet. Een
aantal interventies die alleen op ouders zijn gericht maken ook gebruik van modeling, waarbij gewenst
gedrag wordt voorgedaan aan de ouders, zoals de interventies OK, PMTO en Triple P. Echter, het
8

effect van modeling gericht op ouders was geen onderdeel van de meta-analyse en daarom kunnen er
geen uitspraken worden gedaan over de effectiviteit hiervan. De effectieve behandelcomponent, zoals
naar voren gekomen uit de meta-analyse, had alleen betrekking op modeling gericht op jongeren.
De behandelcomponent ‘gedragscontract’ maakt ook onderdeel uit van ongeveer de helft van de
interventies, namelijk bij de interventies FFT, IOG-EV, JPT 12-min, OvTJ, Triple P en SNAP. De
behandelcomponent ‘vrijetijdsbesteding in groepsverband (recreational activities)’ komt bij geen van
de interventies voor. Wel is er een aantal interventies dat expliciet aandacht besteedt aan het realiseren
van vrijetijdsbesteding, zoals IOG-EV, NP en SNAP, maar hierbij hoeft niet per definitie sprake te zijn
van groepsactiviteiten, terwijl de groepsdynamiek en interactie tussen groepsleden een centraal
element vormt in de behandelcomponent uit de meta-analyse.
Er is slechts één interventie gericht op het hele gezin (ouders, jongere en broertjes en zusjes van de
jongere), namelijk FFT, maar de meeste interventies zijn wel gericht op zowel de ouders als de
jongeren. Een aantal interventies is alleen op de ouders gericht, namelijk Triple P, PMTO, OvTJ en
OK, en één interventie is alleen gericht op de jongere, namelijk Nieuwe Perspectieven. De meeste
interventies gericht op jongeren betreffen individuele interventies, met uitzondering van MBO en
SNAP. Wat betreft intensiteit zijn er een aantal interventies die in totaal minder dan 25 uur duren,
waaronder FFT, OK, OvTJ,, SPRINT, PMTO en Triple-P. Meer intensieve interventies betreffen JPT
12-min, SNAP, MBO, en met name IOG-EV en WIG.
Interventies die relatief veel effectieve behandelcomponenten bevatten zijn FFT, JPT-12min, IOG-EV
en SNAP. De verwachting is daarom dat deze interventies een relatief groot effect zullen sorteren op
het verminderen en/of voorkomen van crimineel gedrag. Dit hoeft niet te betekenen dat deze
interventies ook daadwerkelijk effectief zijn; de effectiviteit van deze interventies moet nog worden
aangetoond in Nederlands effectonderzoek. Of een interventie daadwerkelijk effectief is hangt
namelijk ook af van andere factoren (naast de in dit onderzoek bekeken factoren), zoals de kwaliteit
van de implementatie, de programma-integriteit en de mate waarin wordt gewerkt volgens de riskneeds-responsivity (RNR) principes. Op basis van dit onderzoek kunnen de interventies met veel
effectieve behandelcomponenten wel als veelbelovend worden aangemerkt. Bij vroegtijdig ingrijpen
om het ernstige en persistente delinquente gedrag te voorkomen dat de Top600 laat zien, is het
mogelijk met name effectief om deze interventies in te zetten. Overigens is het dan ook van belang om
na te gaan of deze interventies aansluiten bij de andere (statische) kenmerken van de Top-600- zoals
zwakbegaafdheid. Interventies die relatief weinig effectieve behandelcomponenten bevatten zijn NP
en de oudertrainingen Opstandige kinderen en PMTO. De verwachting is daarom dat deze interventies
mogelijk een relatief klein effect op het verminderen en/of voorkomen van crimineel gedrag. Ook
hierbij geldt weer dat dit niet hoeft te betekenen dat deze interventies daadwerkelijk niet effectief zijn.
De effectiviteit van deze interventies moet nog in Nederlands onderzoek worden vastgesteld.
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Tot slot is bekeken wat het bereik is van de onderzochte interventies, oftewel hoe intensief worden de
interventies die als meest veelbelovend uit het onderzoek naar voren komen in Nederland ingezet. De
interventie met veruit het grootste bereik betreft de interventie Triple-P-niveau 4. De interventies die
als veelbelovend naar voren zijn gekomen, zoals FFT, IOG-EV, JPT-12 min en SNAP, worden
aanzienlijk minder ingezet. Bij vroegtijdig ingrijpen om het ernstige en persistente delinquent gedrag
van de Top600 te voorkomen, is het mogelijk effectief om het bereik van deze interventies uit te
breiden.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding van het onderzoek: Top 600

De Amsterdamse politie stuit vaak op dezelfde (gewelddadige) jonge criminelen. Daarom is besloten
om de 600 zwaarste jonge veelplegers intensief aan te pakken. Deze zogenaamde Top600 bestaat uit
jongeren die in de afgelopen 5 jaar één of meerdere keren werden aangehouden voor verschillende
misdrijven, waaronder zogenaamde ‘high-impact’ misdrijven, ofwel misdrijven die fors negatieve
uitwerkingen hebben op de slachtoffers. Dit betreffen de volgende misdrijven: straatroof,
woninginbraak, overval, zware mishandeling, moord/doodslag en/of openlijke geweldpleging. De
Top600 aanpak bevat de volgende drie pijlers: 1) lik op stuk aanpak, dat wil zeggen dat er consequent,
snel en streng wordt opgetreden tegen crimineel gedrag; 2) intensieve zorg na of in combinatie met
straf, hetgeen inhoudt dat de jongeren worden gescreend op psychosociale problematiek, waaronder
verslaving en verstandelijke beperking, waarna op de persoon toegesneden zorg en begeleiding wordt
geboden en 3) preventieve interventies om te voorkomen dat jongere broertjes en zusjes (risicojeugd)
afglijden naar criminaliteit.
Op basis van voorlopig onderzoek van de GGD Amsterdam1 kan het volgende beeld van Top600
jongeren worden geschetst. Top 600 jongeren komen op een gemiddelde leeftijd van 12,9 jaar voor het
eerst in aanraking met politie door niet-gewelddadig gedragingen. Voor gewelddadige gedragingen
ligt deze leeftijd gemiddeld op 13,9 jaar. Ongeveer 13% van de jongeren vertoonde crimineel gedrag
voor het 11e levensjaar. De Top600 jongeren zijn bijna allemaal man (slechts 1 van de onderzochte
206 jongeren was een vrouw). In de rapportage van de GGD is geen informatie te vinden over de
culturele achtergrond van deze jongeren, maar uit een artikel in Elsevier2 blijkt dat de jongeren uit de
Top600 voor het grootste deel een Marokkaanse culturele achtergrond hebben, gevolgd door de
Antilliaanse culturele achtergrond. De gemiddelde leeftijd van de Top600 is 22,5 jaar (SD=2,9).
Bij Top600 jongeren zijn veel risicofactoren in meerdere domeinen aanwezig, zoals een
laaggemiddelde intelligentie, beperkte probleemoplossingsvaardigheden, gebrek aan empatische
vermogens, onderontwikkelde gewetensfuncties, een hoge mate van beïnvloedbaarheid, problemen
binnen het gezin en een gebrekkige steun van de ouders. Er is vaak sprake van opvoeders die
pedagogisch en affectief onmachtig zijn. Dit uit zich in afwezigheid en onbereikbaarheid van de
opvoeders (in 73% van de gevallen) en in een inconsistente opvoeding. Ook geven opvoeders vaak het
verkeerde voorbeeld: ongeveer 40% van de jongeren is zelf getuige van ernstig of herhaald fysiek
(huiselijk) geweld en meer dan 60% van de jongeren komt uit een gezin waarin één of meerdere
gezinsleden voorkomen in politieregistraties. Iets minder dan de helft van de gezinnen wordt

1
2

Bon: De brede blik als specialisme (www.amsterdam.nl)
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/353392/174-van-Top600-Amsterdamse-veelplegers-in-cel.htm
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aangemerkt als ‘abnormaal’ en dit is vooral gebaseerd op verstoorde gezagsverhoudingen of een
verstoorde hiërarchie tussen de ouder(s) en het(/de) kind(eren). Ten aanzien van de schoolcarrière kan
opgemerkt worden dat 66% van de jongeren ten hoogste het (speciaal) basisonderwijs heeft afgerond.
Ruim de helft van de Top 600 jongeren had op het moment van het dossieronderzoek geen zinvolle
dagbesteding in de vorm van een opleiding of werk. Bij meer dan 80% van alle geanalyseerde
screenings is een voorlopige psychiatrische diagnose gesteld. Daarbij staan verstandelijke beperkingen
en persoonlijkheidsstoornissen (antisociale type B persoonlijkheid, borderline of narcistische trekken),
vaak in combinatie met een andere psychiatrische aandoening op de voorgrond.
Verder blijkt dat jongeren in de Top 600 vrijwel niet beschikken over een prosociaal netwerk. Het
totale prosociale netwerk is bij 84% van de jongeren beperkt en zelfs 97% van de jongeren heeft geen
of een beperkt secundair netwerk (het netwerk buiten de gezinsleden om, zoals een sportvereniging en
niet-criminele contacten). Wel beoefent bijna de helft (49%) van de Top 600 jongeren een vechtsport.
Tot slot blijkt dat veel (jeugdzorg)organisaties zich met de jongeren bezig houden of hebben
gehouden, maar dat het resultaat tegenvalt. Veruit de meeste jongeren uit de Top600 hadden op enig
moment in het verleden contact met jeugdzorg, wat laat zien dat er gelegenheid is om in een vroeg
stadium in te grijpen om zo mogelijk een criminele carrière te voorkomen. Met een vroeg stadium
wordt het stadium bedoeld waarin een jongere licht delinquent gedrag vertoont, maar (nog) geen
persistent crimineel gedrag laat zien. In bijlage 1.2 is een meer uitgebreide beschrijving te vinden van
het probleem en delictgedrag van de Top600.
Het was oorspronkelijk de bedoeling om na te gaan welke risicofactoren voorspellend zijn voor zowel
het probleemgedrag als het delictgedrag waarvan bij de Top600 sprake is. Effectief vroegtijdig
ingrijpen vraagt namelijk om ingrijpen op dynamische risicofactoren die het sterkst samenhangen met
het probleem en delictgedrag. Binnen het tijdsbestek van dit onderzoek bleek het echter niet mogelijk
zowel risicofactoren voor het probleemgedrag als risicofactoren voor het delictgedrag van de Top600
jongeren te onderzoeken. Bij de jongeren uit de Top600 bleek namelijk sprake van zeer omvangrijke
problematiek zoals psychiatrische problematiek, verslaving, zwakbegaafdheid en gezinsproblematiek.
Voor al deze problemen zouden aparte literatuurstudies en meta-analyses moeten worden uitgevoerd
om te achterhalen welke risicofactoren hier het sterkst mee samenhangen. Daarom is besloten om het
onderzoek toe te spitsen op het meest pregnante kenmerk van de Top600: (ernstig en persistent)
delinquent gedrag.
1.2

Theoretische achtergrond (persistent) delinquent gedrag

Risicofactoren voor delinquentie
Bij jongeren die het criminele pad op gaan is tijdens de ontwikkeling vaak sprake van een
opeenstapeling van risico’s op meerdere leefgebieden, zoals thuis, op straat, op school en op
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individueel niveau (Howel, 2003; Loeber, Burke, & Pardini, 2009). Hoe meer een kind tijdens zijn
ontwikkeling wordt blootgesteld aan risicofactoren, des te groter is de kans op het vertonen van
delinquent gedrag op latere leeftijd (o.a. Rutter, Tizard, & Whitmore, 1970; Loeber, Farrington,
Stouthamer-Loeber, & White, 2008).
De blootstelling aan risicofactoren is afhankelijk van de leeftijdsfase waarin een jongere zich bevindt.
Loeber, Slot en Stouthamer-Loeber (2008) laten zien, met hun ‘developmental model of onset,
accumulation, and continuity of risk factors’, dat de mate waarin (delinquente) kinderen worden
blootgesteld aan risicofactoren toeneemt naarmate ze ouder worden, een piek bereikt tijdens de
adolescentieperiode en in de vroege volwassenheid weer afneemt. In de vroegste kindertijd is er alleen
nog sprake van blootstelling aan individuele en gezinsfactoren, in de latere kindertijd komen daar
vrienden en schoolfactoren bij en in de adolescentie buurtfactoren en werkgerelateerde factoren. In de
vroege volwassenheid neemt vervolgens het belang van het ouderlijk gezin, school en vrienden weer
af.
Naast dat jongeren met de leeftijd veranderen in de mate waarin zij worden blootgesteld aan
risicofactoren, is er sprake van een verandering van de invloed van risicofactoren op het vertonen van
delinquent gedrag (impact). Onderzoek onder zowel Amerikaanse als Nederlandse jongeren laat zien
dat de impact van vrijwel alle risicofactoren op recidive sterk afneemt naarmate de leeftijd toeneemt.
Daarnaast is er een verschuiving van het relatieve belang van risicofactoren. Zowel bij de Nederlandse
als bij de Amerikaanse jongeren heeft op 12-jarige leeftijd het domein gezin de grootste impact, op 13jarige leeftijd het domein vrienden en vanaf 14-jarige leeftijd de domeinen vrienden en school (Van
der Put e a., 2011, 2012b).
In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen risicofactoren die bijdragen aan het starten met
delinquent gedrag en risicofactoren die bijdragen aan het persisteren in delinquent gedrag.
Risicofactoren voor het persisteren in delinquent gedrag zijn (risico)factoren die zich voordoen bij
jongeren die licht delinquent gedrag vertonen en bepalend zijn voor een ontwikkeling naar steeds
ernstiger en persistenter delinquent gedrag (‘persisters’) ofwel een ontwikkeling waarbij jongeren na
verloop van tijd stoppen met het vertonen van delinquent gedrag en weer op het rechte pad
terechtkomen (‘desisters’). De beschikbare kennis over risicofactoren heeft vooral betrekking op
risicofactoren voor het starten met delinquent gedrag. Kennis over risicofactoren voor het persistente
delinquent gedrag dat jongeren uit de Top600 laten zien is er veel minder. De eerste onderzoeksvraag
is daarom gericht op het in kaart brengen van de risicofactoren die naar voren komen uit de
wetenschappelijke literatuur als belangrijke voorspellers voor persistent delinquent gedrag. Het gaat
hierbij om het identificeren van de risicofactoren die bepalend zijn voor het persisteren in delinquent
gedrag bij jongeren die licht delinquent gedrag laten zien. Deze kennis laat zien waar een interventie
zich op moet richten bij jongeren die nog aan het begin staan van hun criminele carrière ter
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voorkoming van persistent delinquent gedrag. Uit overzichtsstudies naar de effectiviteit van
interventies blijkt dat het effect het grootst is indien deze zijn gericht op veranderbare risicofactoren
die het sterkst samenhangen met recidive, de zogenaamde criminogene behoeften (e.g. Andrews et al.,
1990). Dit principe wordt in de literatuur aangeduid als het behoeftebeginsel (zie volgende paragraaf).
Effectiviteit van preventieve interventies ter voorkoming van delinquent gedrag
Preventieve interventies, gericht op het voorkomen en terugdringen van delinquent gedrag, kunnen
worden onderverdeeld in: 1) interventies die zijn gericht op een totale populatie kinderen of jongeren,
zoals een school of een buurt (primaire preventie); 2) interventies die zijn gericht op jongeren die
risico- of licht delinquent gedrag vertonen, maar nog niet geclassificeerd worden als ernstige
delinquenten (secundaire preventie) en 3) interventies die ingezet worden wanneer jongeren chronisch
delinquent gedrag vertonen (tertiaire preventie).
Er zijn verschillende meta-analyses uitgevoerd naar de effectiviteit van preventieve interventies in het
algemeen. Andrews en collega’s (Andrews et al., 1990; Gendreau, 1996) hebben zich bijvoorbeeld
gericht op het identificeren van principes die kenmerkend zijn voor effectieve interventies ter
voorkoming van delinquent gedrag en vonden de volgende principes: 1) het risicobeginsel: de
intensiteit van een interventie moet zijn afgestemd op het recidiverisico van jongeren, 2) het
behoeftebeginsel: de interventie moet gericht zijn op dynamische risicofactoren die het sterkst
samenhangen met het delinquente gedrag, de zogenaamde criminogene behoeften, en 3) het
responsiviteitsbeginsel: de interventie moet passen bij de leerstijl en (intellectuele) mogelijkheden van
de dader (Andrews 1995; Andrews e.a., 1990; Andrews & Dowden, 1999).
Lipsey en zijn collega’s hebben daarentegen meta-analyses uitgevoerd die grotendeels beschrijvend
van aard zijn. Zij hebben zeer grote databases van studies onderzocht en bestudeerd welke kenmerken
van de onderzoeksmethoden, interventies, daders en omstandigheden het sterkst samenhangen met
verschillen in recidive tussen behandel- en controle groepen (Lipsey, 1992, 1999, 2006; Lipsey &
Wilson, 1998; Wilson, Lipsey, & Soydan, 2003). Deze analyses laten een relatief ‘eenvoudig’ beeld
zien van de belangrijkste factoren die bepalend zijn voor effecten op recidive (Lipsey, 2009). Deze
factoren vallen in vier categorieën uiteen. Ten eerste blijkt een aanzienlijk deel van de gevonden
interventie-effecten samen te hangen met de gebruikte onderzoeksmethode in plaats van kenmerken
van de interventie. Ten tweede blijkt het behandeleffect afhankelijk van het type behandeling, waarbij
onder meer gevonden is dat cognitieve gedragstherapie en trainingen gericht op het versterken van
vaardigheden relatief grote effecten sorteren, hetgeen consistent is met de theorie van Andrews en
collega’s. Lipsey en collega’s vinden echter ook vergelijkbare effecten voor andere interventies, zoals
voor counseling. Ten derde blijkt dat de kwaliteit van de implementatie van interventies en de
programma-integriteit even belangrijk is als het type behandeling. Ondanks dat informatie over de
kwaliteit van de implementatie meestal ontbreekt in studies, hebben Lipsey en collega’s gevonden dat
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een minder effectief behandeltype dat goed is geïmplementeerd beter presteert dan een meer effectief
behandeltype dat slecht is geïmplementeerd (Lipsey, 2009). Ten vierde blijkt de effectiviteit van
interventies niet samen te hangen met kenmerken van de jongeren, zoals leeftijd, geslacht en etniciteit
(voor zover onderzocht), maar wel met het recidiverisico van een jongere (oftewel het aantal eerder
gepleegde delicten). In overeenstemming met de bevindingen van Andrews en collega’s blijkt dat er
grotere effecten op recidive worden gevonden bij jongeren met een hoog recidiverisico dan jongeren
met een laag of gemiddeld risico op recidive. Lipsey (2009) toont daarnaast aan dat interventies met
een therapeutische benadering effectiever zijn dan interventies die gekenmerkt worden door controle,
dwang, toezicht, afschrikking en disciplinemaatregelen.
De bovengenoemde meta-analyses en onderzoeken hebben vooral betrekking op primaire en tertiaire
preventieprogramma’s en veel minder op secundaire preventieprogramma’s. De effectiviteit van
secundaire preventieprogramma’s is minder vaak onderzocht, terwijl dit wel van belang is omdat deze
programma’s erop gericht zijn om te voorkomen dat jongeren die licht delinquent gedrag vertonen
(ook wel ‘first-offenders’ genoemd) verder afglijden naar het vertonen van ernstig en persistent
delinquent gedrag. Daarom is een tweede doel van dit onderzoek om in kaart te brengen welke
(elementen van) secundaire preventieve interventies effectief zijn in het voorkomen en terugdringen
van delinquent gedrag. Een derde doel van dit onderzoek is het in kaart brengen in hoeverre deze
effectieve (elementen van) interventies door de jeugdhulpverlening in Nederland worden ingezet.

1.3

Onderzoeksvragen

Samengevat is dit onderzoek gericht op de beantwoording van de volgende drie onderzoeksvragen:
1)

Welke risicofactoren komen naar voren uit de wetenschappelijke literatuur als voorspellers
van het persistente delinquente gedrag dat de Top600 laat zien?

2)

Zijn secundaire preventieve interventies effectief in het voorkomen van persistent delinquent
gedrag en welke componenten zijn bepalend voor de effectiviteit?

3)

In hoeverre worden deze (componenten van) effectieve interventies ingezet door de
jeugdhulpverlening in Nederland?

1.4

Afbakening van het onderzoek en definities

In dit onderzoek hebben we ons gericht op vroegtijdig ingrijpen. Vroegtijdig ingrijpen hebben we
gedefinieerd als ingrijpen in het stadium dat de jongere risico- of licht delinquent gedrag vertoont,
maar nog niet is afgegleden naar het vertonen van ernstig en persistent delinquent gedrag. Deze
jongeren komen voor het eerst in aanraking met justitiële instanties als gevolg van lichte overtredingen
zoals schoolverzuim en winkeldiefstal. Deze jongeren staan dus nog aan het begin van een eventuele
criminele carrière.
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Wat betreft de interventies hebben we ons beperkt tot secundaire preventieprogramma’s, oftewel
interventies gericht op jongeren die risico- of licht delinquent gedrag vertonen, maar nog niet
geclassificeerd worden als ernstige of persistente delinquenten, met als doel het voorkomen of
verminderen van delinquent gedrag. De meta-analyse is gericht op deze secundaire preventieve
interventies en ook de inventarisatie van het interventieaanbod van de jeugdhulpverlening in
Nederland is gericht op deze interventies.

1.5

Leeswijzer

Dit rapport heeft de volgende opbouw. In hoofdstuk 2 worden de methode en resultaten beschreven
van het onderzoek naar de voorspellers van persistent delinquent gedrag. In hoofdstuk 3 worden de
methode en resultaten beschreven van het onderzoek naar effectieve secundaire
preventieprogramma’s. In hoofdstuk 4 worden de methode en resultaten beschreven van het onderzoek
naar het aanbod van secundaire preventieprogramma’s door de jeugdhulpverlening in Nederland. Tot
slot worden in hoofdstuk 5 de belangrijkste conclusies gegeven en de beperkingen van het onderzoek
besproken. Daarnaast geven we aandachtspunten voor beleid, praktijk en verder onderzoek.
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2.

Risicofactoren voor ernstig en persistent delinquent gedrag

In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van de eerste onderzoeksvraag:
1.

Welke risicofactoren komen naar voren uit de wetenschappelijke literatuur als voorspellers
van het persistente delinquente gedrag dat de Top600 laat zien?

2.1

Methode

Voor de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van een literatuurstudie.
Gezocht is naar onderzoeken die zijn gedaan naar risicofactoren voor ernstig en persistent delinquent
gedrag.
Geselecteerde studies
Drie criteria zijn opgesteld voor de selectie van relevante studies. Ten eerste dienden studies specifiek
te rapporteren over risicofactoren voor persistent delinquent gedrag. Studies die alleen rapporteren
over risicofactoren voor algemeen delinquent gedrag zijn buiten beschouwing gelaten. Ten tweede zijn
alleen studies geselecteerd waarbij het effect werd vermeld per risicofactor (bivariate modellen).
Indien geen effect werd vermeld of wanneer alleen sprake was van multivariate modellen, dan werd de
studie buiten beschouwing gelaten. Ten derde was een voorwaarde dat in studies voldoende
statistische gegevens werden gerapporteerd, zodat een omrekening naar één effectgrootte mogelijk
was.
Zoekstrategie
PsycInfo, ERIC, Medline en Google Scholar zijn de elektronische databases die doorzocht zijn op
geschikte studies. Verschillende zoektermen zijn in meerdere combinaties gebruikt om zoveel
mogelijk studies te vinden die aan de hierboven beschreven selectiecriteria voldoen (zie bijlage 2.1
voor een volledig overzicht van zoektermen). Deze zoektermen zijn ingedeeld naar kenmerken van de
uitkomstmaat, de risicofactoren en de doelgroep. Na het doorzoeken van de elektronische databases
zijn nog enkele handmatige zoekacties verricht waarbij referentielijsten van overzichtsstudies (reviews
en meta-analyses) zijn gecontroleerd op relevante studies (Lipsey & Derzon, 1998; Hawkins e.a.,
1998; Howell, 2003; Loeber, 1990; Loeber e.a., 2008; Van der Laan & Blom, 2006). De zoekactie
leverde in eerste instantie 24 relevante studies. Na een nadere inspectie van de gevonden literatuur
bleek dat een aantal studies wel betrekking had op risicofactoren voor ernstig delinquent gedrag bij
jongeren, maar dat in deze studies geen effectgroottes werden vermeld of dat deze niet berekend
konden worden. Na het excluderen van deze studies bleven 17 studies over waaruit de risicofactoren
voor persistent delinquent gedrag zijn geëxtraheerd. Deze 17 studies zijn gebaseerd op 11
verschillende datasets en zijn opgenomen in de referentielijst met een +-teken.
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Procedure
Omdat in de meeste studies zowel over risicofactoren als over beschermende factoren wordt
gerapporteerd hebben we beide factoren meegenomen. Voor de weergave van de factoren is een tabel
ontworpen waarin per regel één factor van een studie wordt vermeld. Per kolom worden van elke
factor de volgende gegevens vermeld: de eerste auteur van de studie waaruit de risicofactor is
geëxtraheerd, of het een risico- of protectieve factor betreft, een korte omschrijving van de factor, de
leeftijd van de jongeren uit de steekproef (afhankelijk van de beschikbare gegevens een gemiddelde of
een range), de steekproefgrootte, de correlatie (indien beschikbaar) en ten slotte de effectgrootte. In
deze tabel zijn alleen risicofactoren opgenomen die significant bleken in de onderzoeksresultaten van
de betreffende studie (p < 0.05). Omdat in veel studies de effectgrootte is weergegeven met een oddsratio is er voor gekozen om deze maat als effectgrootte te hanteren. In het geval dat studies andere
effectgroottes rapporteerden zijn formules van onder meer Cohen (1988), Rosenthal (1991), Mullen
(1989) en Ferguson (1966) gebruikt om de gerapporteerde effectgroottes om te rekenen naar oddsratio’s.
Nadat alle factoren uit de studies waren geselecteerd, zijn deze verdeeld over de volgende 13
domeinen: school/werk, gezin, relatie, vrijetijdsbesteding, alcohol- en drugsgebruik, attitude, agressief
gedrag, vaardigheden, mentale gezondheid, delinquentie, statische individuele achtergrondkenmerken,
buurt en overige individuele kenmerken.

2.2

Resultaten

Uit de bestudeerde literatuur komt een groot aantal significante risico- en protectieve factoren naar
voren. In bijlage 2.2 staan alle risico- en protectieve factoren weergegeven die in de bestudeerde
literatuur als significant naar voren zijn gekomen. In Tabel 2.1 de risico- en protectieve factoren
weergegeven waarbij er sprake is van een redelijk groot effect, oftewel met een odds-ratio groter dan
4.30 (Cohen, 1988). Een odds-ratio geeft een relatieve kansverhouding weer en is tegelijkertijd een
maat voor de sterkte van het verband tussen een determinant en een uitkomst. Een odds-ratio van 4.0
wil zeggen dat jongeren bij wie een bepaalde risicofactor aanwezig is een vier keer zo hoge kans
hebben om persistent delinquent gedrag te gaan vertonen dan jongeren zonder deze risicofactor.
Uit de resultaten blijkt dat bij jonge kinderen (6 - 11 jaar) risicofactoren in het gezin een relatief grote
impact hebben op de ontwikkeling van persistent delinquent gedrag, zoals het niet wonen bij beide
biologische ouders, een ouder die antisociaal gedrag vertoont of een lage sociaal economische status.
Ook statische risicofactoren, zoals het eerder hebben gepleegd van delicten en mannelijk geslacht,
hangen relatief sterk samen met de ontwikkeling van persistent delinquent gedrag bij jonge kinderen.
Tot slot zijn middelengebruik en het vertonen van agressief gedrag belangrijke risicofactoren voor de
ontwikkeling van persistent crimineel gedrag bij jonge kinderen. Schoolmotivatie is een belangrijke
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beschermende factor voor deze leeftijdsgroep, evenals het vermogen om zich schuldig en
verantwoordelijk te voelen en betrouwbaar te zijn.
Voor jongeren in de adolescentieperiode (12 - 18 jaar) zijn risicofactoren uit het domein relaties
relatief sterk gerelateerd aan de ontwikkeling van persistent crimineel gedrag, waaronder de
risicofactor omgang met antisociale vrienden, omgang met delinquente vrienden en lid van een bende.
Ook middelenmisbruik is een belangrijke risicofactor, evenals de volgende statische risicofactoren: het
eerder hebben gepleegd van delicten en mannelijk geslacht. Sociale vaardigheden en een goede relatie
met leeftijdsgenoten (peers) blijken sterke protectieve factoren te zijn voor wat oudere jongeren.
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Tabel 2.1

Risico- en protectieve factoren met een sterk effect (odds-ratio ≥ 4.30)

Study

Risk /
Promotive

Predictor

Age

Sample
size

Promotive

School motivation

7 – 13

454

5.78 (2.00 – 16.66)

Risk
Risk
Risk

Not living with both biological parents
Antisocial parents
Family SES

6 – 9 (T1)
6 - 11 (T1)
6 - 11 (T1)

255
1049
4726

4.63 (no interval)
5.04 (no interval)
5.39 (no interval)

Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk

Gang member
Gang member
Peer delinquency
Rewards for delinquency
Social ties (few social activities/low popularity)
Antisocial peers
Peer rejection measured by parent

17 - 19
20 - 25
15.6 (M)
15.6 (M)
12 - 14 (T1)
12 - 14 (T1)
5 – 11

167
167
3843
3843
232
1462
253

5.0 (0.1 – 0.4)
10.0 (2.5 – 100)
20.05 (no interval)
5.70 (no interval)
18.54 (no interval)
15.09 (no interval)
4.46 (no interval)

Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Alcohol/drug abuse factors
Fagan et al. (2007)
Fagan et al. (2007)
Lipsey & Derzon (1998)
Attitude factors
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Fagan et al. (2007)
Fagan et al. (2007)
Fagan et al. (2007)

Promotive
Promotive
Promotive

Good relationship with peers
Low peer substance use
Low peer substance use

13 – 16
17 – 19
20 – 25

167
167
167

Risk
Risk
Risk

Pro-substance use
Peer drug use
Substance use

15.6 (M)
15.6 (M)
6 - 11 (T1)

3843
3843
677

Risk
Risk
Risk
Risk

Positive perception of antisocial behaviour
Pro-delinquency
Pro-delinquency
Pro-substance use

20 - 25
15.6 (M)
15.6 (M)
15.6 (M)

167
3843
3843
3843

.70
.70
.67

5.0 (2.5 – 10.0)
8.70 (no interval)
8.70 (no interval)
7.59 (no interval)

Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Fagan et al. (2007)

Promotive
Promotive

Accountability
Moral beliefs

13 - 16
15.6 (M)

167
3843

-.68

4.7 (1.2 – 18.2)
7.69 (no interval)

Aggression factors
Lipsey & Derzon (1998)
Moffitt & Caspi (2001)
Skill factors

Risk
Risk

Aggression
Fighting measured by teacher

6 - 11 (T1)
5 – 11

1565
253

School/Employment factors
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Family factors
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Lipsey & Derzon (1998)
Lipsey & Derzon (1998)
Relationship factors
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Fagan et al. (2007)
Fagan et al. (2007)
Lipsey & Derzon (1998)
Lipsey & Derzon (1998)
Moffitt & Caspi (2001)

r

.84
.60

Odds ratio (CI)

5.3 (2.1 – 13.5)
5.0 (1.5 – 16.3)
5.3 (2.1 – 13.6)
.71
.67

9.13 (no interval)
7.59 (no interval)
8.31 (no interval)

4.40 (no interval)
5.98 (no interval)
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Study

Risk /
Promotive
Promotive

Predictor

Age

Sample
size
3843

Fagan et al. (2007)
Social skills
15.6 (M)
Mental health problem factors
Van Domburgh et al. (2009)
Risk
Serious injuries (frequency of sustained injuries)
15 – 17
95
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Risk
Antisocial personality
20 - 25
167
Moffitt & Caspi (2001)
Risk
Hyperactive measured by teacher
5 – 11
253
Delinquency factors
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Risk
Serious delinquency status
17 – 19
167
Lipsey & Derzon (1998)
Risk
General offenses
6-11 (T1)
321
Lipsey & Derzon (1998)
Risk
General offenses
12-14 (T1)
5841
Individual background factors (static)
Lipsey & Derzon (1998)
Risk
Being male
6 - 11 (T1)
2974
Lipsey & Derzon (1998)
Risk
Gender
12 - 14 (T1)
6128
Other individual factors
Fagan et al. (2007)
Risk
Rebelliousness
15.6 (M)
3843
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Promotive
Accountability
7 – 13
454
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Promotive
Trustworthiness
7 – 13
454
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Promotive
Ability to feel guilt
7 – 13
416
r = correlatie coefficient; M = gemiddelde; T1=eerste meetmoment in longitudinale studie; CI = 95% betrouwbaarheidsinterval.

r

Odds ratio (CI)

-.81

16.67 (no interval)
4.8 (1.6 – 13.8)
5.0 (1.43 – 10.0)
5.52 (no interval)
5.00 (2.0 – 10.0)
16.68 (no interval)
6.20 (no interval)
18.55 (no interval)
5.17 (no interval)

.63

6.42 (no interval)
5.94 (2.63 – 13.43)
5.33 (2.22 – 12.77)
5.26 (1.78 – 15.52)
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3.
Effectiviteit van interventies ter voorkoming van persistent
delinquent gedrag
In dit hoofdstuk worden de methode en resultaten beschreven van de tweede onderzoeksvraag:

2)

Zijn secundaire preventieve interventies effectief in het voorkomen van persistent delinquent
gedrag en welke componenten zijn bepalend voor de effectiviteit?

3.1

Methode

Ter beantwoording van de derde onderzoeksvraag is er voor gekozen om een meta-analyse uit te
voeren. In een meta-analyse worden resultaten van verschillende onderzoeken met hetzelfde
onderzoeksobject gecombineerd, zodat een meer precieze uitspraak gedaan kan worden over dit
onderzoeksobject. In de huidige meta-analyse staat de effectiviteit van interventies voor jongeren die
risico- of licht delinquent gedrag vertonen centraal. Het doel van deze meta-analyse is het verkrijgen
van inzicht in de effectiviteit van secundaire preventieprogramma’s die gericht zijn op het
terugdringen van licht delinquent gedrag en daarmee het afglijden naar ernstig delinquent gedrag
proberen te voorkomen. Een tweede doel hierbij is om te achterhalen welke type interventies en
behandelcomponenten het meest effectief zijn. Deze kennis is van belang voor de praktijk, omdat
hiermee de preventie en aanpak van jeugddelinquentie kan worden verbeterd. In tegenstelling tot veel
eerder uitgevoerde meta-analyses richt het huidige onderzoek zich specifiek op jongeren die voor het
eerst in aanraking komen met justitiële instanties als gevolg van lichte overtredingen, zoals
schoolverzuim en winkeldiefstal. Daarnaast richt deze meta-analyse zich niet op specifieke type
delicten en interventies, maar op algemeen delinquent gedrag en op verschillende type interventies.
Geselecteerde studies
Voor het selecteren van studies die trachten de effectiviteit van preventieprogramma’s vast te stellen
zijn zes criteria opgesteld. Ten eerste zijn alleen studies met een (quasi-)experimenteel design
geselecteerd waarbij jongeren in een behandelgroep zijn vergeleken met jongeren in een
controlegroep. Als in studies geen sprake is van randomisatie in de toewijzing aan de
onderzoeksgroepen, dan zijn deze alleen meegenomen indien op een voormeting de mate van
delinquent gedrag is vastgesteld. Ten tweede zijn alleen studies geselecteerd die betrekking hebben op
secundaire preventie. Het gaat hier dan om interventies waarvoor individuele jongeren worden
geselecteerd op basis van vertoning van licht delinquent gedrag. Ten derde moeten de studies
betrekking hebben op interventies waarvan het doel is om bestaand gedrag te veranderen voordat dit
gedrag kan leiden tot meer ernstige en persistente vormen van delinquent gedrag. Vaak zijn deze
interventies gericht op het voorkomen van recidive. Interventies die zich alleen richten op
middelenmisbruik of agressief gedrag waarbij niet gekeken is naar delinquentie zijn niet geselecteerd.
22

Ten vierde zijn alleen studies geselecteerd waarin delinquent gedrag (inclusief recidive) een
uitkomstmaat is. Delinquent gedrag is hierbij gedefinieerd als illegaal of strafbaar gedrag en recidive
als het opnieuw plegen van een strafbaar of illegaal feit. Ten vijfde zijn alleen studies geselecteerd
waarin voldoende informatie wordt gegeven om effectgroottes te berekenen en tot slot zijn alleen
studies geselecteerd die interventies onderzoeken die gericht zijn op jongeren in de leeftijdsgroep van
0 tot 23 jaar.
Zoekstrategie en codering van studies
Eerst zijn de volgende elektronische databases doorzocht op studies: PsycInfo, Eric, PubMed,
Sociological Abstracts, Criminal Justice Abstracts, Google Scholar, Omega en Picarta. Het doel was
om zoveel mogelijk studies te vinden die aan de eerder genoemde selectiecriteria voldoen en daarom
zijn verscheidene zoektermen in verschillende combinaties gebruikt in het zoekproces (zie bijlage 3.1
voor een volledig overzicht van zoektermen). Deze zoektermen kunnen ingedeeld worden naar
kenmerken van de onderzoeksmethode, de interventie, de uitkomstmaat en de doelgroep. Na het
doorzoeken van de databases zijn handmatige zoekacties verricht, wat betekent dat referentielijsten
van overzichtsstudies (reviews en meta-analyses) en andere artikelen zijn gecontroleerd op relevante
studies. Tot slot zijn diverse auteurs aangeschreven om eventueel ongepubliceerde maar relevante
studies te verkrijgen. Deze zoekactie leverde in totaal 42 studies op, met een totaal aantal
proefpersonen van 11.107. In de referentielijst staan met een * aangegeven welke referenties
onderdeel zijn van de meta-analyse.
Voor het coderen van de geselecteerde artikelen is een codeformulier ontwikkeld (zie bijlage 3.2), dat
deels gebaseerd is op een codeformulier van Lipsey en Wilson (2001). Er zijn niet alleen
studiekenmerken gecodeerd die van direct belang zijn om te voldoen aan het onderzoeksdoel, ook
andere kenmerken zijn gecodeerd om een uitgebreide moderator-analyse te kunnen uitvoeren. Het
codeformulier is ingedeeld naar (1) proefpersoonkenmerken (leeftijd, geslacht, culturele achtergrond,
e.d.), (2) methodekenmerken (type studie, onderzoeksdesign, matchingsmethode, e.d.), (3)
publicatiekenmerken (publicatiestatus en –jaar, impact factor e.d.), (4) interventiekenmerken (type
interventie, type verwijzer, behandelcomponenten, e.d.) en (5) kenmerken van de uitkomstmaat (soort
delinquent gedrag, type instrument, gemeten dimensie van delinquentie, e.d.). De studies zijn
gecodeerd door de 2e en 5e auteur van dit rapport. Van de 42 studies zijn de tien eerste studies
uitvoerig besproken en bediscussieerd. Onduidelijkheden en/of discussiepunten bij het coderen van
enkele items zijn voorgelegd aan twee senior onderzoekers. Vervolgens zijn tien andere willekeurig
geselecteerde studies door dezelfde auteurs gecodeerd waarna over deze studies de overeenkomst
tussen de items is bekeken. Deze overeenkomst kan worden uitgedrukt in een percentage en bleek met
97 procent hoog.
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De indeling die gehanteerd is voor het coderen van het type interventies is deels gebaseerd op
bestudering van eerder onderzoek en deels op een inventarisatie van de interventies zoals beschreven
in de geselecteerde studies. Deze werkwijze heeft geleid tot een classificatie van de volgende
verschillende type interventies: cognitieve therapie, gedragstherapie, probleemoplossende therapie,
sociale vaardigheidstraining, life skills training, agressieregulatie-trainingen, interventies die
aangrijpen op het niveau van moreel redeneren, mediation en mentoring. Omdat interventies vaak niet
exclusief in één categorie zijn in te delen, was er in de codeerprocedure de mogelijkheid om meerdere
type interventies aan te kruisen die betrekking hebben op de interventie die onderzocht werd in de
betreffende studie.
Om de effectiviteit van interventies goed in kaart te kunnen brengen is ook een classificatie gemaakt
van behandelcomponenten die de onderdelen vormen van een interventie. Deze classificatie is deels
gebaseerd op classificaties van de Campbell Collaboration, deels op eerder onderzoek (Bradshaw,
Roseborough, & Umbreit, 2006; Farrington & Welsh, 2003; Landenberger & Lipsey, 2005; Latimer,
2001; Losel & Beelmann, 2003; Nugent, Williams, & Umbreit, 2004; Schwalbe, Gearing, MacKenzie,
Brewer, & Ibrahim, 2012) en deels op een inventarisatie van de interventies zoals beschreven in de
geselecteerde studies.
Dit betreffen de volgende componenten: ondersteuning en voorlichting, observerend leren van gedrag,
gedragscontract, materiel en immaterieel herstel, Conflicthantering, Maatschappelijk werk,
Opvoedingsvaardigheden, Werkbegeleiding, communicatievaardigheden, vrijetijdsbesteding in
groepsverband, counseling, beloningssysteem voor gewenst gedrag and vertrouwen in eigen
competenties. In tabel 3.1 worden deze behandelcomponenten kort beschreven. Aangezien interventies
dikwijls bestaan uit meerdere componenten is bij het coderen de mogelijkheid om per interventie meer
dan één component te selecteren.

Tabel 3.1

Beschrijving behandelcomponenten

Behandelcomponent

Beschrijving component

Ondersteuning en

Heeft betrekking op educatieve middelen en technieken die tijdens de

voorlichting

interventie worden ingezet en die bestaan uit (1) huiswerkbegeleiding, (2)

(Academic service)

ondersteuning door een tutor en (3) voorlichtingsactiviteiten met betrekking
tot diverse thema’s zoals gezondheid, seksualiteit, culturele diversiteit, alcohol
en drugs en culturele diversiteit (Gottfredson, 1986).

Observerend leren

Het voordoen van gedrag dat vervolgens geïmiteerd wordt door de cliënt zodat

van gedrag

hij nieuwe vaardigheden aanleert (Verheij & Verhulst, 2003). Het aanleren

(Behavioral

van gedrag door het observeren en imiteren past in de theorie van social

modeling)

learning theory van Bandura (aangehaald in Schaffer, 1996). Met name

24

Behandelcomponent

Beschrijving component
jeugdigen ontwikkelen een adequaat gedragsrepertoire door het afkijken van
gedrag bij geschikte rolmodellen.

Gedragscontract

Een techniek die eveneens gebaseerd is op de social learning theory van

(Behavioral

Bandura (1962) en wordt gebruikt om de controle van familie (ouders) en

contracting)

school (docenten) over het gedrag van jongeren te versterken (Verheij &
Verhulst, 2003). Hierbij wordt een contract gebruikt om de uitwisseling van
positieve bekrachtiging tussen twee of meer personen vast te leggen. In zo’n
contract wordt opgenomen hoe gehandeld wordt bij probleemgedrag en op
welke manier gewenst gedrag bij de jongere wordt versterkt. Vaak bestaat een
contract uit de volgende onderdelen (1) vermelding van de aard van beloning
wanneer de jeugdige afspraken nakomt, (2) een verdeling van de
verantwoordelijkheden over de betrokkenen, (3) vermelding van sancties
wanneer de jongere afspraken niet nakomt, (4) vermelding van een extra
beloning om gehoorzaamheid van de regels positief te bekrachtigen en (5)
vastlegging van evaluatie- en feedbackmomenten (Stuart, 1971).

Materieel en

Dit heeft betrekking op bemiddelingstechnieken die gestoeld zijn op de

immaterieel herstel

theorie van Restorative Justice en gericht zijn op het herstellen van materiële

(Material and

en emotionele schade (Baffour, 2006). Hierbij kan het gaan om herstel van

emotional restitution)

emotionele schade in de vorm van verzoening met het slachtoffer of herstel
van materiële schade door het verrichten van werkzaamheden voor de
maatschappij of in de vorm van een financiële vergoeding.

Conflicthantering

Betreft een veelgebruikte techniek in cognitieve gedragstherapie waarbij de

(Conflict resolution)

cliënt leert om sociale signalen op constructieve wijze op te pakken, gedrag
van anderen op meerdere manieren te interpreteren en om alternatieve
strategieën toe te passen zodat conflicten op een niet gewelddadige manier
worden opgelost (Landenberger & Lipsey, 2005; McCart et al., 2006). De
jongere leert wat de korte- en langetermijneffecten zijn van antisociaal gedrag
en hoe hij op adequate wijze om moet gaan met negatieve gevoelens en
gedachten. Daarnaast worden specifieke oefeningen zoals het uitvoeren van
rollenspellen ingezet om de jongere probleemoplossingsvaardigheden aan te
leren.

Maatschappelijk

Omvat het uitvoeren van geplande activiteiten door de jongere voor een

werk

persoon, groep of maatschappelijke organisatie (bijvoorbeeld een

(Community service)

verzorgingshuis, ziekenhuis of religieuze instelling) zonder financiële
vergoeding (Horn, 2012).
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Behandelcomponent

Beschrijving component

Opvoedvaardigheden Heeft betrekking op het versterken van de opvoedingsvaardigheden van de
(Parenting skills)

ouders van de jongere en is hoofdzakelijk gebaseerd op principes van operante
conditionering en de sociale leertheorie (Verheij & Verhulst, 2003). In dit
behandelcomponent worden disfunctionele interactiepatronen tussen
gezinsleden ook vaak bestudeerd. Er zijn drie technieken die veel worden
toegepast in het trainen van ouders. Bij (1) contingentiemanagement leren
ouders gewenst en ongewenst gedrag snel te beïnvloeden. Ouders leren
positieve bekrachtiging te geven bij gewenst gedrag en technieken voor het
corrigeren van ongewenst gedrag (zoals het geven van een ‘time-out’). (2)
Interactiepatronen tussen gezinsleden worden beïnvloed met als doel om
problematische interacties tussen gezinsleden te doorbreken. Ouders leren om
niet het probleemkind centraal te stellen, maar problematische
gezinsinteracties.(3) De techniek van ‘monitoring’ wordt ingezet om ouders te
leren hoe zij op een goede manier afspraken met hun kind kunnen maken en
hoe regels consequent gehanteerd kunnen worden. Tevens leren ouders hoe zij
zich op de hoogte kunnen stellen van het doen en laten van hun kind wanneer
dit niet thuis is.

Werkbegeleiding

Heeft in algemene zin betrekking op begeleiding naar werk. Dit bestaat niet

(Employment

alleen uit begeleiding op het gebied van beroepskeuze en solliciteren, ook

related)

begeleiding in het op orde brengen van een financiële administratie en het
inzichtelijk maken van inkomsten en uitgaven wordt vaak ingezet (Brier,
1994; Gottfredson, 1986).

Communicatie

Hierbij leren jongeren de basale vaardigheden van gespreksvoering. Zo leert

vaardigheden

de jongere onder andere disfunctionele communicatiepatronen te herkennen

(Communication

(zoals onderbrekingen, bedreigingen en beschuldigingen). Rollenspellen

skills)

worden ingezet om de jongere te leren hoe hij op een effectieve en
constructieve manier zijn mening kan uiten. Tevens wordt geoefend in het
luisteren naar de mening van anderen en in het aangaan van een adequate
discussie (Hughes & Wilson, 1989).

Vrijetijdsbesteding

Hierbij gaat het om het realiseren van een vrijetijdsbesteding in groepsverband

in groepsverband

bij de jongeren. Hieronder vallen outdooractiviteiten, sportactiviteiten en

(recreation activities)

groepsexcursies met leeftijdgenoten. Door deze activiteiten ontwikkelen
jongeren groepsvaardigheden, zoals het leren van samenwerken. De
groepsdynamiek en interactie tussen de groepsleden vormt een centraal
element in dit component (Jones et al., 2004).
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Behandelcomponent

Beschrijving component

Counseling

Een kernelement hiervan is de persoonlijke relatie tussen de jongere en de
verantwoordelijke volwassene (professional) die probeert het gedrag,
cognities en gevoelens van de cliënt te beïnvloeden. Counseling kan op
individueel- of op groepsniveau plaatsvinden, waarbij familieleden of
leeftijdgenoten betrokken kunnen worden in de begeleiding (Lipsey, 2009).
Gezinsgerichte counseling bestaat uit het stimuleren van het begrip tussen
gezinsleden onderling; het verbeteren van communicatie tussen gezinsleden;
het aanleren van effectieve opvoedingsvaardigheden (corrigeren van gedrag);
het aanleren van zelfbeheersingtechnieken; en het ontrafelen van
verwachtingspatronen (McPerson et al., 1983).

Beloningssysteem

Heeft betrekking op het beïnvloeden van zowel gewenst als ongewenst gedrag

voor gewenst gedrag

van de jongere door te werken met een puntensysteem (‘token economy’) dat

(Rewarding

gestoeld is op operante conditionering. In een token economie krijgt de cliënt

appropriate

zogenoemde tokens wanneer hij gewenst gedrag vertoont (bijvoorbeeld op tijd

behavior)

thuis komen, de kamer schoonmaken), waardoor dit gewenste gedrag
bekrachtigd wordt (Emmelkamp & Vedel, 2009). De tokens zijn fiches die als
secundaire bekrachtigers fungeren en die de cliënt kan inruilen voor gewenste
objecten en gunsten (zoals geld, snoep, of tijd om tv te kijken). Wanneer de
cliënt ongewenst gedrag vertoont dan krijgt hij geen tokens zodat dit gedrag
uitdooft.

Vertrouwen in eigen

Het doel is hierbij het beïnvloeden van het vertrouwen van de jongeren in zijn

competenties

eigen mogelijkheden en competenties om met verschillende situaties om te

(Self-efficacy)

gaan. Om een adequaat niveau van dit vertrouwen bij de jongere te bereiken
wordt aandacht besteed aan het aanleren van copingvaardigheden, het
verbeteren van emotieregulatie en het verhogen van motivatie, eigenwaarde en
zelfvertrouwen (Gordon et al., 2012).

Analyse
Voor elke relevante uitkomstmaat binnen een studie werd een effectgrootte berekend. Een gangbare
maat hiervoor is Cohens’ d en deze maat is berekend om aan te geven hoe sterk het effect van een
interventie is op een specifieke uitkomstmaat. Omdat één studie kan rapporteren over meerdere
uitkomstmaten en/of meerdere metingen over de tijd zijn voor de meeste studies meerdere
effectgroottes berekend. Onder andere de formules van Lipsey en Wilson (2001) en Mullen (1989)
zijn gebruikt om toetsingsgrootheden om te rekenen naar Cohen’s d. Voorafgaand aan de analyses zijn
alle continue moderatorvariabelen gecentreerd rond het gemiddelde van de betreffende variabele en
daarnaast zijn voor de categorische moderatorvariabelen dichotome dummyvariabelen aangemaakt.
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Binnen de huidige meta-analyse is gekozen voor een multi-level benadering wat een vrij recente
techniek is binnen meta-analyse. Een multilevel ‘random effects’ model is gebruikt voor het berekenen
van gecombineerde effectgroottes en het uitvoeren van moderator-analyses (Hox 2002; Van den
Noortgate, & Onghena, 2003). Voor deze berekeningen is gebruik gemaakt van het
computerprogramma MLwiN, dat is ingesteld zoals Hox (2002) heeft voorgesteld. Een multilevel
‘random effects’ model houdt rekening met de hiërarchische structuur van de data, waarbij de
effectgroottes (laagste niveau, ofwel level één) zijn genest binnen de studies (hoogste niveau ofwel
niveau twee). In multilevel-onderzoek wordt vaak gebruik gemaakt van een dergelijk ‘random effects’
model dat uitgebreid kan worden door moderatoren toe te voegen. Het schatten van de onbekende
parameters in dit model is gedaan aan de hand van iteratieve maximum-likelihood-procedures. Dat wil
zeggen dat er in verschillende rondes (iteratief) een schatting wordt gemaakt van alle coefficienten in
het model. Bij elke ronde wordt de schatting iets nauwkeuriger, zodat uiteindelijk de data zoals
voorspeld door het model, past op de dataset. Daarnaast zijn homogeniteitsanalyses uitgevoerd om
vast te stellen of effectgroottes constant zijn tussen studies. Indien er geen sprake is van homogeniteit
(en dus van heterogeniteit), dan is het van belang om een moderatoranalyse uit te voeren met zowel
categorische als continue moderatoren die verschillen in effectgroottes tussen studies mogelijk kunnen
verklaren. Voor meer informatie over het toepassen van de multi-level benadering binnen metaanalyse verwijzen we naar Hox 2002 en Van den Noortgate, & Onghena, 2003).
In de huidige meta-analyse is rekening gehouden met een mogelijk effect van publicatiebias. Het is
bekend dat studies waarin significante resultaten worden gerapporteerd vaker worden gepubliceerd
dan studies waarin resultaten niet significant zijn. Wanneer men gaat zoeken naar studies dan zullen de
studies zonder significante resultaten dan ook veel moeilijker te vinden zijn. Het gevolg van deze
publicatiebias kan een ‘bureaulade-effect’ zijn, wat inhoudt dat de gevonden studies niet representatief
zijn voor alle studies die gedaan zijn naar hetzelfde onderzoeksobject, omdat de studies zonder
significante resultaten niet gepubliceerd worden (en in een bureaula blijven liggen) (Rosenthal, 1991).
Om na te gaan of het ‘bureaulade-effect’ in deze meta-analyse een rol speelt, is een fail-safe nummer
berekend. Met dit getal wordt een schatting gemaakt van het aantal ongepubliceerde studies die in dit
onderzoek niet meegenomen zijn, maar in geval van inclusie het gemiddelde significante effect zou
veranderen in een niet significant effect. Volgens Rosenthal zijn resultaten van een meta-analyse
robuust wanneer het fail-safe nummer groter is dan een kritieke waarde die berekend kan worden met
de formule 5 * k + 10. Bij een multi-level meta-analyse staat de variabele k in deze formule voor het
totaal aantal effectgroottes die meegenomen zijn in de analyse. Als het fail-safe nummer kleiner is dan
de kritieke waarde, dan kan er sprake zijn van een ‘bureaulade-effect’ of publicatiebias. Het probleem
van een ‘bureaulade-effect’ of publicatiebias bleek in deze meta-analyse niet aanwezig. Het fail-safe
nummer gebaseerd op de geaggregeerde onafhankelijke effectgroottes (p = 0.05, k = 100) was 1120.
Dit betekent dat meer dan 1120 effectgroottes in andere studies gevonden moeten worden met een
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waarde van nul om het gemiddelde significante effect (d = .23) te reduceren tot een niet significant
effect. Omdat het fail-safe nummer groter is dan de kritieke waarde 510 (5 * 100 + 10), mag volgens
Rosenthal (1991) de conclusie worden getrokken dat waarschijnlijk geen sprake was van een
‘bureaulade-effect’.

3.2

Resultaten

De resultaten van de meta-analyse staan weergegeven in bijlage 3.5 (voor de discrete moderatoren) en
in bijlage 3.6 (voor de continue moderatoren). Er bleek sprake te zijn van een klein maar significant
effect van secundaire preventieprogramma’s (d = .23, p < 0.001), wat betekent dat jongeren die een
secundair preventieprogramma doorlopen een lichte daling in delinquent gedrag laten zien. Uit een
homogeniteitsanalyse bleek vervolgens dat de effectgroottes heterogeen waren (Z = 3.8, p < 0.001).
Dit betekent dat ondanks dat er een significant effect was van secundaire preventieprogramma’s, dit
effect niet consistent is. Dit gegeven wijst erop dat de resultaten van de geselecteerde studies
beïnvloed worden door diverse studiekenmerken en daarom is een moderatoranalyse gewenst.
Type interventies en behandelcomponenten
Het type interventie dat wordt aangeboden aan licht delinquente jongeren bleek niet significant, wat
betekent dat het effect van secundaire preventieprogramma’s niet afhankelijk bleek van welk type
interventie wordt doorlopen door de jongeren. Wel bleek dat effectgroottes binnen studies afhankelijk
waren van de behandelcomponenten die ingezet werden. Zo namen effectgroottes toe wanneer de
volgende componenten binnen interventies werden ingezet: ‘Observerend leren van gedrag’ (d = 0.56
voor wel ingezet versus d = 0.19 voor niet ingezet; Z = 2.1, p < 0.05), ‘Parenting skills’ (d = 0.50 voor
wel ingezet versus d = 0.16 voor niet ingezet; Z = 2.6, p < 0.05), en ‘Behavioral contracting’ (d = 0.60
voor wel ingezet versus d = 0.19 voor niet ingezet; Z = 2.2, p < 0.05). Het inzetten van de component
‘Recreation activities’ bleek niet significant, maar er was wel een trend zichtbaar die duidt op een
groter effect (d = 0.48 voor wel ingezet versus d = 0.20 voor niet ingezet; Z = 1.7, p < 0.10). Ook is
een multivariate analyse uitgevoerd om te onderzoeken wat de invloed is van cognitieve
gedragstherapie (CGT) op het overall effect. In deze analyse zijn twee verschillende typen interventies
(gedragsmodificatie en cognitieve vaardigheidstraining) in één model gecombineerd om een mogelijk
interactie-effect te onderzoeken (zie bijlage 3.7). Uit dit model bleek geen significant effect, wat
betekent dat de inzet van zowel gedragsmodificatie als een cognitieve vaardigheidstraining niet leidde
tot een groter effect van interventies.
Doelgroep
De samenstelling van de doelgroep bleek een significante moderator, wat betekent dat het effect van
secundaire preventieprogramma’s afhangt van wie er behandeld worden. Uit de resultaten bleek dat
effectgroottes toenamen wanneer niet alleen jongeren werden behandeld, maar ook de ouders en
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broertjes en zusjes (‘Mixed (juveniles, parents and siblings)’)(d = 0.72 voor de behandeling van
ouders, broertjes en zusjes versus d = 0.14 voor de behandeling van alleen jongeren; Z = 3.6, p <
0.001).
Behandelintensiteit
Drie continue moderatoren die betrekking hebben op behandelintensiteit lieten een significant effect
zien. Een negatief verband is gevonden tussen de behandelintensiteit (in uren per week) (‘Intensity of
treatment’) en effectgrootte, wat betekent dat studies die rapporteerden over minder intensieve
behandelingen een groter effect lieten zien (Z = -2.12, p < 0.05). Ook bleek een negatief verband
tussen het totaal aantal contacturen (‘Total contact hours’) en effectgrootte: studies die rapporteerden
over interventies met meer contacturen lieten een lager effect zien dan studies die rapporteerden over
interventies met minder contacturen (Z = -1.98, p < 0.05). Met betrekking tot het aantal
behandelsessies per week (‘Number of treatment sessions per week’) bleek dat studies die interventies
onderzochten met meer behandelsessies resulteerden in kleinere effecten dan studies die interventies
onderzochten met minder behandelsessies (Z = -2.74, p < 0.01).
Overige interventiekenmerken
Met betrekking tot overige interventiekenmerken zijn geen significante resultaten gevonden, maar wel
enkele trends. Zo bleek dat studies waarin verslag gedaan werd van groepsinterventies (‘Group’)
lagere effectgroottes rapporteerden dan studies waarin één-op-één of individuele interventies (‘Oneon-one’) centraal stonden (d = 0.01 voor groepsinterventies versus d = 0.26 voor één-op-éen
interventies; Z = -1.68, p < 0.10). Daarentegen bleek het gemiddelde effect van gezinsinterventies
groter te zijn dan één-op-één interventies (d = 0.65 voor gezinsinterventies versus d = 0.26 voor éénop-één interventies; Z = 1.71; p < 0.10). Ten aanzien van de setting bleek dat interventies uitgevoerd in
een rechtbank (‘Court’) gemiddeld een lager effect lieten zien dan interventies uitgevoerd in overige
settings (‘Other’) (d = -0.25 voor interventies in de rechtbank versus d = 0.50 voor interventies in
overige settings; Z = -1.83; p < 0.10).
Methodologische moderatoren
De manier waarop delinquent gedrag in studies wordt gemeten is eveneens van invloed op de
effectgroottes. Zo bleek dat wanneer specifiek geweld werd gemeten (‘Violence’), de effectgroottes
toenamen (d = 0.43 voor specifiek geweld versus d = 0.23 voor algemeen delinquent gedrag; Z = 3.5,
p < 0.001). Daarnaast waren een aantal trends waarneembaar. Wanneer specifiek risicogedrag werd
gemeten dan namen de effectgroottes toe (d = 0.40 voor risicogedrag versus d = 0.23 voor algemeen
delinquent gedrag; Z = 1.85, p < 0.10). Effectgroottes namen echter af wanneer drugs-gerelateerde
delicten werden gemeten (‘Drug-related crime’) (d = 0.07 voor drugsdelicten versus d = 0.23 voor
algemeen delinquent gedrag; Z = -1.75, p < 0.10) en overige delicten (‘Other crime’) (d = 0.05 voor
overige delicten versus d = 0.23 voor algemeen delinquent gedrag; Z = -1.95, p < 0.10).
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Daarnaast bleek de gemeten dimensie van delinquent gedrag ook een significante moderator. Studies
waarin de ernst van delinquent gedrag werd gemeten (‘seriousness’) lieten kleinere effectgroottes zien
(d = -0.24 voor de dimensie ernst versus d = 0.29 voor de dimensie recidive; Z = -4.76, p < 0.001). Dit
gold ook voor studies waarin de verscheidenheid van delicten (‘versatility’) werd gemeten (d = -0.10
voor de dimensie verscheidenheid versus d = 0.29 voor de dimensie recidive; Z = -2.95, p < 0.01). De
soort meting liet geen significant modererend effect zien, maar wel een trend. Er bleek namelijk dat
wanneer in studies gebruik werd gemaakt van ouderraportages (‘Parent report’) de effectgroottes
toenamen (d = 0.82 voor ouderraportages versus d = 0.23 voor officiële registraties van delicten; Z =
1.86, p < 0.10).
Tot slot bleek de manier waarop een controlegroep gematched werd aan een experimentele groep van
invloed te zijn op het gemiddelde effect. Eén studie waarin gematched werd op basis van
demografische gegevens (‘Matched on demographics’) liet een groter effect zien dan studies waarin
niet werd gematched (d = 1.65 voor studies waarin gematched werd op basis van demografische
gegevens versus d = 0.27 voor studies waarin matching niet van toepassing was).
In figuur 3.2 staan de gemiddelde effectsizes van de significante behandelcomponenten weergegeven.
Deze behandelcomponent ‘intensiviteit van de interventie’ is niet in de grafiek opgenomen omdat dit
een ‘continue moderator’, oftwel een continue variabele is. In tegenstelling tot de andere
behandelcomponenten is er niet sprake van ‘het wel of niet aanwezig zijn van de behandelcomponent’,
maar van ‘hoe meer de behandelcomponent aanwezig is, hoe minder groot het effect’. Daarom is het
niet mogelijk om de gemiddelde cohen’s d voor deze component te berekenen.

Figuur 3.2

Gemiddelde effect size (cohen’s d) voor de behandelcomponenten
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3.3

Aandachtspunten en samenvatting

Bij de meta-analyse was er sprake van een aantal beperkingen. Ten eerste bleek bij het coderen van de
studies dat er in de onderliggende studies lang niet altijd volledig gerapporteerd wordt over de
interventie die werd aangeboden aan de participanten van het onderzoek. Dit leverde soms
moeilijkheden bij het coderen van zowel het type interventie als de behandelcomponenten. In geval
van een moeilijk te coderen studie is overleg geweest tussen de onderzoekers alvorens een definitief
codeformulier werd ingevuld voor de betreffende studie. Met name in het coderen van de studies
waarin de interventie erg summier beschreven wordt, spelen de keuzes en de interpretaties van de
onderzoekers een grote rol. Het is mogelijk dat andere onderzoekers andere beslissingen zouden
nemen tijdens het coderen van de studies, wat uiteraard de resultaten van deze meta-analyse zou
kunnen beïnvloeden.
Een tweede beperking betreft het aantal studies en effectgroottes waarop de analyses zijn gebaseerd.
Zoals te zien is in de bijlagen 3.5 en 3.6, is een aantal categorieën van moderatoren slechts gevuld met
één of enkele effectgroottes. Dit geldt niet alleen voor het type behandeling (zie bijvoorbeeld de
categorie ‘moral reasoning’) en de behandelcomponenten ( zie bijvoorbeeld de categorie
‘Gedragscontract’), maar ook bij andere moderatoren. De resultaten van dit onderzoek moeten daarom
met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.
Een derde beperking is dat in de meeste studies waarop de meta-analyse betrekking heeft niet werd
gerapporteerd over de kwaliteit van de implementatie van de interventie, terwijl uit de meta analyses
van Lipsey en collega’s blijkt dat dit een belangrijk criterium is voor de effectiviteit.
Ondanks deze beperkingen levert de meta-analyse een zeer belangrijke bijdrage aan onze kennis over
de effectiviteit van interventies. Uit de meta analyse blijkt dat secundaire preventieve interventies
meer effectief zijn indien: (1) positieve rolmodellen centraal staan, (2) het maken van goede afspraken
rondom gewenst en ongewenst gedrag een rol speelt (gedragscontract), (3) de opvoedvaardigheden
van ouders worden aangepakt, (4) vrijetijdsbesteding in groepsverband centraal staat, (5) het gehele
gezinssysteem betrokken wordt, inclusief de ouders en broertjes/zusjes van de jongere, (6) individueel
met de jongere wordt gewerkt in plaats van in een groep en (7) niet te intensief wordt geïntervenieerd
(kortdurend en een beperkt aantal sessies).
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4.

Effectieve interventies bij de jeugdhulpverlening in Nederland

In dit hoofdstuk worden de methode en resultaten beschreven van de derde onderzoeksvraag. Deze
luidde:

3)

In hoeverre worden de (componenten van) effectieve interventies ingezet door de
jeugdhulpverlening in Nederland?

4.1

Methode

De beantwoording van de derde onderzoeksvraag bestond uit verschillende stappen. Allereerst is het
aanbod van in Nederland erkende interventies, gericht op het terugdringen van delinquent gedrag,
geïnventariseerd. Vervolgens is onderzocht waar deze interventies in de jeugdhulpverlening in
Nederland toegepast worden. Tenslotte is voor een aantal van deze interventies onderzocht in hoeverre
deze interventies de componenten bevatten die bij de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag
als effectief naar voren zijn gekomen. Deze laatste stap is alleen verricht voor interventies gericht op
12-minners.
Selectie Interventies
Voor de selectie van interventies is gebruik gemaakt van uitgebreide beschrijvingen van
gedragsinterventies in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJi en rapportages van de
Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie (EGJ). Hiertoe zijn verschillende selectiecriteria
gehanteerd. Allereerst zijn de interventies, voor jeugdigen, die (voorlopig) erkend zijn door de EGJ in
de voorselectie opgenomen (n = 18, zie bijlage 4.1). Vervolgens zijn daaraan toegevoegd de
gedragsinterventies die in de databank van het NJi onderverdeeld zijn in de categorie ‘Externaliseren:
ADHD, gedragsproblemen en delinquentie’. Dit betrof een lijst van 54 gedragsinterventies (zie bijlage
4.2). Vijf interventies kwamen in beide lijsten voor, waardoor de totale voorselectie op 67
gedragsinterventies kwam.
Vervolgens is ervan uitgegaan dat in de beschrijving van een interventie gericht op het voorkomen of
stoppen van (later) delinquent gedrag, tenminste een verwijzing in de uitgebreide beschrijving moest
hebben naar een van de volgende zoektermen: delinq*, crimin*, politie, delict*, justit*, grens*,
jeugdzorg*. Uitgangspunt was vervolgens dat minstens een van de zoektermen deel uitmaakte van
bijvoorbeeld expliciet een van de doelen van de interventie, de (problematiek van de) doelgroep
beschrijving, of aangehaalde effect- of evaluatiestudies. Zoektermen die alleen in de (titels van de)
literatuurlijsten werden gevonden, of verwezen naar de afdeling waardoor de interventie erkend was
(bijvoorbeeld Panel Jeugdzorg), werden uitgesloten.
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Een volgend selectiecriterium was dat de interventie zich niet uitsluitend richt op jongeren die al tot de
groep persistente en/of ernstige delinquenten gerekend worden. Op basis van nadere bestudering van
de uitgebreide beschrijvingen is vervolgens bepaald of er nadrukkelijk een verband werd gelegd met
(later, beginnend, of al voorkomend) delinquent gedrag, of dat deze verwijzing minder nadrukkelijk
was. Dit leidde tot 28 gedragsinterventies met een nadrukkelijke relatie. Bij een aantal interventies
was dit verband minder nadrukkelijk, dus meer indirect. Deze (opgenomen in bijlage 4.3) zijn niet
meegenomen in het verdere onderzoekstraject.
Informatieverzameling Toepassing Interventies
Om in kaart te brengen waar in Nederland erkende (passende) interventies toegepast worden zijn
verschillende stappen ondernomen. Allereerst zijn contactpersonen van veertien (grote)
jeugdzorgaanbieders benaderd om een overzicht te krijgen van hun behandelaanbod (Entrea, Xonar,
Jeugdformaat, Spirit, De Waag, Cardea, De Hoenderloo groep, Juzt, Bascule, LSG Rentray, Rubicon,
Oosterpoort, Practum, Trias). Zij ontvingen een beknopte uitleg van het onderzoek en het verzoek om
aan te geven wat hun behandelaanbod is, voor zowel jongeren van 12-18 als twaalfminners die aan het
begin staan van hun criminele carrière (jongeren die probleemgedrag laten zien, maar nog geen of pas
enkele delicten hebben gepleegd).
Daarnaast is getracht een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van waar en door welke
jeugdzorgaanbieders de 28 geselecteerde interventies toegepast worden. Hiertoe is onder andere
contact opgenomen met de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg Nederland, HALTNederland, het Nederlands Jeugd Insitituut (NJi), de provincies Utrecht en Noord Holland, Dienst
Justitiële Inrichtingen (DJI), Stichting 180 en Bureaus Jeugdzorg (agglomeratie Amsterdam ,
Groningen, stadsregio Rotterdam, Utrecht). Daarnaast zijn de ontwikkelaars, licentiehouders en/of
beheerders van de geselecteerde gedragsinterventies benaderd. In alle gevallen werd gevraagd of zij
aan konden geven waar in Nederland de interventies werden ingezet, door welke jeugdzorgaanbieder,
door hoeveel teams en/of gecertificeerde trainers/behandelaars en eventueel om hoeveel trajecten op
jaarbasis het ging. Hierbij is het van belang de kanttekening te plaatsen dat het bij deze
bereiksgegevens gaat om momentopnames. De ontvangen bereiksgegevens betreffen de meest recente
cijfers maar er zijn verschuivingen gaande, zoals bijvoorbeeld bij de inzet van Nieuwe Perspectieven:
deze werd tot 2013 breed ingezet in Amsterdam door Spirit, maar wordt vanaf 2013 daar niet meer
ingezet. Daarnaast is het belangrijk te vermelden dat het aantal trainers niet per se een goede indicatie
is van het aantal kinderen dat met de interventie bereikt wordt. Tegelijkertijd zijn het aantal trajecten
op jaarbasis bij de meeste (ontwikkelaars van) interventies niet direct toegankelijk.

4.2

Resultaten

Op basis van de selectiecriteria zijn 28 gedragsinterventies gevonden die: 1) het voorkomen van
(voortzetting van) crimineel gedrag expliciet in de doelen hebben opgenomen, en/of; 2) (licht)
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crimineel gedrag in de problematiek van de doelgroep beschrijven, en/of; 3) een nadrukkelijk verband
leggen tussen huidige problematiek en mogelijk later crimineel gedrag. Dit laatste criterium speelt met
name bij interventies voor kinderen jonger dan twaalf vaker een rol.
Voor jongeren boven de twaalf geldt dat de geselecteerde interventies allemaal binnen (civielrechtelijk
en/of strafrechtelijk) justitieel kader ingezet kunnen worden. Dit is echter niet voor al deze interventies
een voorwaarde. Interventies voor jongeren die ook buiten justitieel kader ingezet kunnen worden zijn:
Ouderschap met Liefde en Grenzen (OLG), Nieuwe Perspectieven (NP), Tools4U, Equip,
Multidimensionele Familietherapie (MDFT) en Multisysteem Therapie (MST). De laatste twee zijn
zogenoemde systeeminterventies die vaak juist bij (zeer) ernstige problematiek ingezet worden. Dit
hoeft echter niet te betekenen dat het delictgedrag ook al zeer ernstig is. Hier kan nog steeds sprake
zijn van geen of beginnende criminaliteit. Om die reden zijn ook MDFT en MST in deze selectie
opgenomen. Interventies die alleen binnen justitieel kader ingezet worden zijn TACT-i, TACT-groep,
Respect Limits, Stay-a-way, So Cool, In Control! en Brains 4 Use. Deze laatste twee worden alleen
intramuraal ingezet. In bijlage 4.5 wordt het bereik weergegeven van gedragsinterventies voor
jongeren vanaf 12 jaar.
Toepassing Interventies
In het onderzoek ligt de focus op het voorkomen van ernstig en persistent gedrag (zoals de Top 600
laat zien). Daarom is voor de gedragsinterventies gericht opkinderen van 8 tm 11 jaar bekeken waar
deze worden ingezet in Nederland en in hoeverre de componenten gevonden bij onderzoekvraag 3
onderdeel uitmaken van de interventies. Uit het onderzoek kwamen 10 interventies naar voren die

zich (ook) op deze leeftijd richten. De begeleidingscommissie heeft daar nog 2 interventies
aan toegevoegd. Het gaat om de volgende 12 interventies die meegenomen worden in het
verdere onderzoekstraject:

Interventie

Lft

Opmerkingen

12min
JPT12-

12 min

Jeugd Preventie Team 12-min / Doelgroep: kinderen jonger dan 12 jaar die
vanwege het plegen van delicten in aanraking zijn gekomen met de politie. Deze
interventie is aangemeld bij het NJI en wordt beoordeeld op geschiktheid voor
opname in de databank of bevindt zich in de opnameprocedure.

SNAP

12 min

Stop Now And Plan / Doelgroep: 12-minners met antisociale en agressieve
gedragsproblemen en/of politiecontacten, die ofwel met politie in aanraking
gekomen zijn, of die hiertoe - door antisociale en agressieve gedragsproblemen risico lopen. Het programma heeft zowel in de VS als Canada de hoogste
effectiviteitsstatus gekregen van de beoordelingscommissies. In september 2012
wordt de training in Nederland geëvalueerd.
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Interventie

Lft

Opmerkingen

Samen Stevig
Staan

9-16

Richt zich op jongeren (9-16) met een LVB. Doel: gedragsproblemen jongere
verminderen door opvoedingsvaardigheden v.d. ouders en
oplossingsvaardigheden v.d. jongere te verbeteren.

WIG

12 min

Wijkgerichte Intensieve Gezinsbegeleiding / Doelgroep: multi-probleemgezinnen
met minimaal één kind jonger dan 12 jaar, dat het risico loopt om delinquent
gedrag te ontwikkelen.

PMTO

4-13

Parent Management Training Oregon / Doelgroep: ouders van kinderen van 4 t/m
12 jaar die externaliserend probleemgedrag vertonen, al dan niet in combinatie
met hyperactiviteit.

SPRINT

7-12

Signalering en PReventieve INTerventie bij antisociaal gedrag / Doelgroep:
kinderen die openlijk en/of heimelijk probleemgedrag vertonen en/of in een
bepaalde mate moeite hebben met het aanvaarden van autoriteit.

Triple-P niveau
4

12 min

Doelgroep: ouders van kinderen met matige tot ernstige gedrags- en emotionele
problemen

Opstandige
Kinderen

2-12

Doelgroep: ouders van kinderen met opstandig gedrag

Minder Boos en
Opstandig

8-12

Doelgroep: kinderen met een disruptieve gedragsstoornis (agressieve of
opstandige gedragsstoornis, eventueel in combinatie met ADHD) en hun ouders

OvTJ

8-16

Ouders van Tegendraadse Jeugd / Doelgroep: Ouders

IOG-EV

8-17

Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling - Erger Vookomen/ Doelgroep:
gezinnen met kinderen van elke leeftijd die meervoudige en ernstige problemen
hebben en/of een langdurige hulpverleningsgeschiedenis.

FFT

11-18

Functionele Gezinstherapie/ Doelgroep: jongeren met gedragsproblemen
(waaronder delinquentie) en hun gezinnen.

Nieuwe
perspectieven

10-23

Doelgroep: jeugdigen die in maatschappelijk opzicht risicogedrag en /of
delinquent gedrag vertonen en die bovendien op meerdere levensgebieden
problemen ondervinden

12min + 12plus

Onderzocht is in hoeverre in de interventies: (1) positieve rolmodellen centraal staan, (2) het maken
van goede afspraken rondom gewenst en ongewenst gedrag een rol speelt (gedragscontract), (3) wordt
geïntervenieerd op de opvoedvaardigheden van ouders en (4) vrijetijdsbesteding in groepsverband
onderdeel uitmaken van de interventies en/of waarbij de aanpak gericht is op (5) zowel de jongere als
de ouders en broertjes/zusjes van de jongere. Tevens wordt per interventie beschreven: het doel is, de
doelgroep, de intensiteit van de interventie, de werkwijze, het bereik en in hoeverre er Nederlands
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onderzoek is m.b.t. de effectiviteit van de interventie (dit wordt weergegeven in bijlage 4.4.1 tot en
met bijlage 4.4.13).

4.2.1

Functional Family Therapy (Functionele Gezinstherapie; FFT)

FFT zich richt op het veranderen van gedrag van jongeren die gedragsproblemen vertonen (waaronder
delinquent gedrag) door gebruik te maken van een systeembenadering. Het belangrijkste systeem
waarop de interventie aangrijpt is het gezin.
Toepassing van effectieve componenten
Observerend leren van gedrag: ‘Modeling’ behoort tot de interventievaardigheden die worden ingezet
in de gedragsveranderingsfase. Bij het aanleren van vaardigheden kan de FFT-hulpverlener model
staan waarbij de te leren vaardigheid direct/indirect door de therapeut wordt gedemonstreerd.
Gedragscontract: Belonings- en boetesystemen worden binnen FFT met name toegepast bij jonge
kinderen en pre-adolescenten. De procedure van het belonen van positief gedrag en het (mild) straffen
van ongewenst gedrag wordt uitvoerig in de methodiekhandleiding beschreven. Tevens wordt hierin
vermeld dat het opstellen van (gedrags-)contracten een veel gebruikte strategie is voor
gedragsverandering. Bij het maken van een dergelijk contract is het van belang dat naar concreet en
realiseerbaar doelgedrag wordt gezocht met uitvoerbare beloningen.
Opvoedingsvaardigheden: Het versterken van de opvoedvaardigheden van ouders/verzorgers is
onderdeel van een FFT-traject. Vaardigheden die worden aangeleerd kunnen betrekking hebben op:
het stellen van grenzen en het sanctioneren van regelovertredingen; monitoring; het oplossen van
problemen (onderhandelen en het vinden van oplossingen bij een probleem of conflict) en het
bewerkstelligen van een positieve betrokkenheid. Het trainen van vaardigheden om de communicatie
tussen gezinsleden te bevorderen vindt eveneens plaats in een FFT-traject, maar wordt als apart
onderdeel in de methodiekhandleiding uitgewerkt.
Vrijetijdsbesteding in groepsverband: Bij de bespreking van de risico- en beschermende factoren in
de handleiding wordt beschreven dat jongeren die hun vrije tijd zinvol besteden minder risico lopen
om in de problemen te raken. Dit doet vermoeden dat een FFT-hulpverlener aan de slag gaat met het
vinden van een zinvolle vrijetijdsbesteding van de betreffende jongere, maar dit wordt niet als zodanig
beschreven in één van de behandelfases. Dit is dus geen vast onderdeel van de interventie.
Behandelcomponenten voor FFT samengevat

FFT

Modeling
gericht op
jongere
Ja

Gedrags
contract
Ja

Opvoed
vaardigheden
ouders
Ja

Vrijetijd
Besteding/
specifiek in groep
Soms/ Nee

Groepsgerichte
interventie voor
jongeren
Nee

Gericht op
hele gezin
Ja
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4.2.2

Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling- Erger Voorkomen (IOG-EV)

IOG-EV is een vorm van intensieve ambulante gezinsbehandeling gericht op het voorkomen van erger
delinquent gedrag bij jongeren die beginnend crimineel gedrag vertonen en waarbij in meerdere
domeinen risicofactoren spelen.
Effectieve behandelcomponenten
Observerend leren van gedrag: Dit is een van de technieken die wordt toegepast om
gedragsverandering bij ouders en jongere te bewerkstelligen. In de handleiding staat dat de
gezinshulpverlener dit leerprincipe gebruikt door zelf bewust model te staan, door de ouder model te
laten zijn voor het kind of door ouder of kind op bepaald modelgedrag te wijzen. Een specifieke vorm
van model staan is dat de gezinshulpverlener op een gepland moment expliciet bepaald gedrag
voordoet aan ouders of jeugdige, bijvoorbeeld als onderdeel van een rollenspel of gedragsoefening.
Gedragscontract: Onder de basistechnieken voor gedragsverandering van IOG-EV behoren de
leerprincipes uit de cogintieve gedragstherepeutische benadering. Hieronder vallen: 1) versterken van
gewenst gedrag door het laten volgen van een aangename consequentie na gewenst gedrag en 2) het
afzwakken van ongewenst gedrag door het laten volgen van een onaangename consequentie op
ongewenst gedrag of door de ouder of het kind op onaangename consequenties te wijzen. Echter: het
vastleggen hiervan in een contract is geen onderdeel van de interventie.
Opvoedingsvaardigheden: Binnen IOG-EV kunnen gezinshulpverleners een aantal specifieke
interventies op ouders richten, gerelateerd aan de aanmeldingsproblematiek. Het gaat daarbij om het
aanleren van concrete vaardigheden die ouders kunnen toepassen bij het opvoeden van hun kinderen.
Het betreffen ondermeer de volgende interventies: ‘techniek verbeteren communicatie ouders-kind’,
‘techniek aanleren betrokkenheid ouders’, ‘techniek aanleren positieve bekrachtiging’, ‘tehniek
aanleren disiplineren’, techniek leren monitoren’, en ‘techniek leren communiceren ouders’.
Vrijetijdsbesteding in groepsverband: Een onderdeel van IOG-EV is het ondersteunen van de jongere
bij het positief invullen van zijn vrije tijdsbesteding, bijvoorbeeld door samen met de jongere op zoek
te gaan naar een gestructureerde vrije tijdsbesteding (sport, bijbaantje etc.). Ook worden de ouders
hierbij actief betrokken. Het is echter niet noodzakelijkerwijs gericht op groepsactiviteiten.

Behandelcomponenten voor IOG-EV samengevat

IOGEV

Modeling
gericht op
jongere
Ja

Gedrags
contract
Ja

Opvoed
vaardigheden
ouders
Ja

Vrijetijd
Besteding/
specifiek in groep
Ja/ Nee

Groepsgerichte
interventie voor
jongeren
Nee

Gericht op
hele gezin
Ouders en
jongere
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4.2.3

Jeugd Preventie Team 12min (JPT 12-min)

JPT 12 min is gericht op het voorkomen dat kinderen jonger dan 12 jaar delicten plegen en het
terugdringen van recidive onder kinderen jonger dan 12 jaar. De interventie is het alleen gericht op het
kind, maar ook op ouders waarbij getracht wordt om de opvoedcompetentie van ouders te versterken.
Toepassing van effectieve componenten
Niet alle (effectieve) componenten die hieronder worden genoemd maken noodzakelijk deel uit van
een JPT12-min-traject. De keuze voor te gebruiken instrumenten in de uitvoeringsfase van een
hulpverleningstraject is afhankelijk van de uitkomsten van de taxatiefase. Aan het eind van deze fase
is bekend aan welke risicofactoren de trajectbegeleider gaat werken en de keuze voor specifieke
instrumenten wordt hierop afgestemd. Omdat onderstaande componenten niet in alle instrumenten
terugkomen, bevat een JPT 12-min-traject lang niet altijd deze componenten. Aan
opvoedcompetenties van ouders (component ‘opvoedingsvaardigheden’) wordt echter altijd aandacht
besteed.
Observerend leren van gedrag: Bij sommige instrumenten die worden ingezet in een JPT 12-mintraject is sprake van rollenspellen en voordoen van gedrag (bijvoorbeeld bij het aanleren van correct
‘nee zeggen’). De hulpverlener kan dan worden gezien als een rolmodel bij wie het kind het juiste
gedrag afkijkt.
Gedragscontract: Eén van de instrumenten die in verschillende situaties (thuis of op school) ingezet
kan worden omvat het opstellen van een gedragscontract. In dit contract wordt vastgelegd wat de
regels/afspraken zijn en de consequenties van het zich wel/niet houden aan de afspraken. In de
handleiding wordt echter niet uitgebreid ingegaan op passende beloningen of sancties.
Opvoedingsvaardigheden: In minimaal 4 opvoedgesprekken worden de ouders versterkt in hun
opvoedcompetenties. In deze gesprekken kunnen (enkele van) de volgende onderwerpen aan bod
komen: ouderlijke betrokkenheid, positieve bekrachtiging, problemen oplossen, disciplinering en
toezicht houden. In de handleiding komt niet expliciet naar voren dat disfunctionele interactiepatronen
tussen gezinsleden worden aangepakt, maar wel wordt vermeld dat ‘problemen oplossen en in gesprek
zijn met je kind over het delict’ onderdeel kan zijn van de opvoedgesprekken.
Vrijetijdsbesteding in groepsverband: Het zinvol invullen van vrije tijd wordt aangepakt in slechts
één instrument dat wordt ingezet bij kinderen waarbij sprake is van de risicofactor hyperactiviteit,
impulsiviteit of aandachtsproblemen. Dit component is dus geen vast onderdeel van alle JPT 12-mintrajecten.
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Behandelcomponenten voor JPT 12-min samengevat

JPT 12min

4.2.4

Modeling
gericht op
jongere
Ja

Gedrags
contract
Ja

Opvoed
vaardigheden
ouders
Ja

Vrijetijd
Besteding/
specifiek in groep
Soms/ Nee

Groepsgerichte
interventie voor
jongeren
Nee

Gericht op
hele gezin
Ja

Minder Boos en Opstandig (MBO)

De interventie Minder Boos en Opstandig is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar met
een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis of een antisociale gedragsstoornis en hun ouders. De
interventie bestaat uit een geprotocolleerde aanpak waarbinnen een training wordt aangeboden voor
zowel de kinderen als hun ouders.
Toepassing van effectieve componenten
Observerend leren van gedrag: In de handleiding wordt vermeld dat de groepstrainers modellen
vormen voor de kinderen binnen de kindtraining en dat dat in zekere mate ook geldt voor ouders in de
oudertraining. Volgens de methodiekhandleiding wordt gebruik gemaakt van rollenspellen in de
bijeenkomsten, maar het is onduidelijk in hoeverre aan te leren gedrag daadwerkelijk wordt
voorgedaan door de interventiewerkers. Wellicht vinden de rollenspellen in de praktijk op een meer
coachende manier plaats, dan dat interventiewerkers gewenst gedrag daadwerkelijk voordoen.
Gedragscontract: In de interventie wordt niet met gedragscontracten gewerkt zoals strikt gedefinieerd
in dit onderzoek. Wel wordt in de kind training gewerkt met individuele beloningskaarten en
groepsbeloningskaarten. Door het succesvol afronden van thuisopdrachten en door positief gedrag te
tonen tijdens de bijeenkomsten kunnen kinderen punten verdienen die worden bijgeschreven op een
beloningskaart. Deze punten kunnen ingewisseld worden voor individuele beloningen. Wanneer een
kind groepsregels en waarschuwingen van interventiewerkers negeert dan krijgt hij een time-out,
waarbij hij afgezonderd wordt van de groep. Bovendien kost een time-out punten van de
beloningskaart. De sancties en beloningen worden echter niet (van te voren) in een contract
vastgelegd.
Opvoedingsvaardigheden: Het versterken van opvoedvaardigheden komt uitvoerig aan bod in de
oudertraining van de interventie. Monitoring, interactiepatronen tussen gezinsleden en
contingentiemanagement komen in deze training aan bod.
Vrijetijdsbesteding in groepsverband: Aan het inrichten van een zinvolle vrijetijdsbesteding wordt
geen aandacht besteed in de interventie.
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Behandelcomponenten voor MBO samengevat
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4.2.5 Nieuwe Perspectieven (NP)
NP is een interventie gericht op jongere met herhaald afwijkend of crimineel gedrag. Nieuwe
Perspectieven werkt aan: ‘het voorkomen van politiecontacten en recidive’, ‘toeleiding naar werk
en/of school en het creëren van voorwaarden dat de jongere daar blijft’, ‘herstel van positieve sociale
contacten in gezin en omgeving’, ‘het op orde brengen van de financiën of het op gang brengen van
schuldhulpverlening’, ‘optimaliseren van de woonsituatie/het realiseren van huisvesting’,
‘optimaliseren van de gezondheidssituatie’ en ‘realiseren van zinvolle vrijetijdsbesteding’.
Toepassing van effectieve componenten
Observerend leren van gedrag: Het daadwerkelijk voordoen van gedrag dat geïmiteerd wordt door de
cliënt is in Nieuwe Perspectieven niet aanwezig. In de intakefase van het traject (fase 1) zet de
hulpverlener wel interventies in op gedrag zodat de jongere een actieve houding ontwikkelt bij het
oplossen van problemen. De hulpverlener beschrijft het gedrag van de jongere en geeft hier feedback
op. Wanneer negatieve feedback wordt gegeven dan maakt de hulpverlener (onder andere) duidelijk
hoe de jongere zich beter had kunnen gedragen.
Gedragscontract: In de interventie wordt niet gewerkt met gedragscontracten waarin beloningen en
sancties worden vastgelegd. Wel kunnen NP-medewerkers die een coachende stijl van hulpverlening
hanteren de inbreng en betrokkenheid van de jongere belonen en aanmoedigen.
Opvoedingsvaardigheden: het trainen van opvoedingsvaardigheden bij ouders van cliënten maakt
geen onderdeel uit van de interventie. De NP-medewerker is geen gezinswerker die zijn hulpverlening
inzet op het totale gezin. Wel worden ouders betrokken bij pogingen om gedragsveranderingen bij
jongeren te realiseren wanneer ouders en gezinsprocessen van belang zijn in het socialisatieproces. De
ouders worden dan meer beschouwd als een samenwerkingspartner.
Vrijetijdsbesteding in groepsverband: Het vinden van zinvolle vrijetijdsbesteding is onderdeel van
Nieuwe Perspectieven, maar dit is niet specifiek gericht op het ontwikkelen van groepsvaardigheden
bij jongeren.
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Behandelcomponenten voor NP samengevat

NP

4.2.6
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Opstandige kinderen: een compleet oudertrainingsprogramma

Opstandige kinderen is een oudertrainingsprogramma voor ouders van kinderen die ongehoorzaam,
oppositioneel, opstandig, koppig of sociaal vijandig gedrag vertonen. Met als doel ouders competenter
maken in de omgang met kinderen met gedragsproblemen, vooral als het gaat om ongehoorzaamheid
en opstandig gedrag, kennis te vergroten van ouders over de oorzaken van opstandig gedrag bij
kinderen en over hoe dat gedrag zich in de sociale interactie tussen ouder en kind, kinderen
gehoorzamer bij het opvolgen van opdrachten, aanwijzingen en regels die de ouders geven en het
verbeteren van de verstandhoudingen binnen het gezin.
Toepassing van effectieve componenten
Observerend leren van gedrag. Deze techniek wordt toegepast door de therapeut om te laten zien hoe
de ouders gewenst gedrag kunnen bevorderen en ongewenst gedrag kunnen verminderen. De therapeut
doet hierbij het gedrag voor en dit wordt daarna geoefend door middel van rollenspellen.
Gedragscontract. Het belonen van gewenst gedrag en het gebruik van een fiches of puntentsysteem is
onderdeel van de interventie evenals het bestraffen van ongewenst gedrag. Het vastleggen van
afspraken in een contracht is echter geen onderdeel van de interventie
Opvoedingsvaardigheden. Het trainen en verbeteren van opvoedingsvaardigheden vormt de kern van
de interventie.
Vrijetijdsbesteding in groepsverband. Dit is geen onderdeel van de interventie.

Behandelcomponenten voor Opstandige kinderen samengevat
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4.2.7

Ouders van Tegendraadse Jeugd (OvTJ)

Het doel van OvTJ is het bieden van opvoedingsondersteunende interventies aan ouders van jeugdigen
met (een verhoogd risico op) politiecontacten vanwege het plegen van strafbare feiten. Het uiteindelijk
beoogde doel is de preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit effectiever te maken en daarmee (1) het
aantal kinderen dat voor het eerst een strafbaar feit pleegt te verminderen en (2) recidive van het
plegen van strafbare feiten door kinderen terug te dringen.
Toepassing van effectieve componenten
Observerend leren van gedrag: Binnen OvTJ wordt gewerkt met diverse gesprekstechnieken en
werkvormen waaronder bevestiging en bekrachtiging, rollenspellen en oefeningen. Het lijkt echter niet
dat de interventiewerkers in de bijeenkomsten gedrag (uitvoerig) voordoen, dat geïmiteerd kan worden
door de ouders. De interventiewerkers lijken daarom niet een rolmodel te vervullen. Er is in elk geval
geen sprake van een rolmodel voor jongeren, want OvTJ richt zich op ouders en niet op jongeren.
Gedragscontract: In één van de opvoedgesprekken voor ouders komt het werken met een
gedragscontract aan de orde. Hierin wordt aan ouders uitgelegd hoe een dergelijk contract ingezet kan
worden om gedrag van het kind te veranderen. In het contract wordt vastgelegd welke taken het kind
heeft en welke beloningen het kind verdient wanneer de taken succesvol zijn volbracht. Eventuele
sancties die volgen op het niet (succesvol) uitvoeren van taken worden niet vastgelegd in het contract.
Opvoedingsvaardigheden: De oudercursus van OvTJ is gericht op het versterken van (en oefenen in)
opvoedingsvaardigheden. In de bijeenkomsten wordt o.a. aandacht besteed aan het stellen van
grenzen, het opstellen van regels, problemen oplossen en goede manieren van belonen en straffen
(contingentiemanagement). Daarnaast leren ouders hoe zij op een juiste manier toezicht kunnen
houden (monitoring) op hun kind. Disfunctionele interactiepatronen tussen gezinsleden lijken niet aan
bod te komen in de oudercursus.
Vrijetijdsbesteding in groepsverband: Wanneer aan ouders wordt geleerd hoe zij toezicht kunnen
houden op hun kind, wordt ook aandacht besteed aan de vrijetijdsbesteding van het kind, maar dit
komt niet uitgebreid aan bod. Omdat het hier een interventie voor ouders betreft, wordt niet direct met
de vrijetijdsbesteding van jongeren aan de slag gegaan.
Behandelcomponenten voor OvTJ samengevat
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4.2.8

Parent Management Training Oregon (PMTO)

PMTO richt zich op ouders en vaste verzorgers van kinderen met ernstige gedragsproblemen
(bijvoorbeeld ODD of CD). Het algemene doel van PMTO is het functioneren van kinderen met
externaliserende gedragsproblemen te verbeteren en hun gedragsproblemen te verminderen door hun
ouders meer effectieve opvoedingsstrategieën toe te leren passen.
Toepassing van effectieve componenten
Observerend leren van gedrag: Bij het ‘neerzetten van’ het rollenspel, of tijdens een apart
voorafgaand rollenspel neemt de therapeut altijd als eerste de rol van de ouder op zich om goed model
te staan. De ouder kan hierdoor ‘afkijken’ en ervaren hoe de aanpak voor een kind aanvoelt.
Vervolgens worden de rollen omgedraaid. Bij PMTO wordt hierin overigens bij het oefenen van
vaardigheden nadrukkelijk niet de rol van ‘zichzelf’ aangenomen, maar die van een ouder (en een
kind), door PMTO ‘depersonalisatie’ genoemd. Ouders zouden hierdoor beter afstand kunnen nemen
van hun eigen situatie om zich te richten op wat er wel en niet handig is aan een bepaalde aanpak. Na
de rolwisseling in het rollenspel neemt de therapeut de rol in van (actieve) coach voor de ouder.
Omdat er geen behandelsessies met het kind zelf zijn, is er binnen PMTO ook geen sprake van
observerend leren van gedrag vanuit de therapeut voor het kind.
Gedragscontract: Voor zover uit de trainershandleiding van PMTO (Albrecht, Van Leeuwen &
Tjaden, 2008) is op te maken wordt er niet specifiek een contract opgesteld met de ouders of met het
kind. Wel maken prijzen, belonen en zinvol straffen een wezenlijk onderdeel uit van de vaardigheden
die aan bod komen. Bij de opvoedingsstrategie ‘je kind stimuleren door aanmoediging’ maken
‘prijzen’ en ‘belonen’ een belangrijk onderdeel uit. Prijzen kan op een verbale of nonverbale manier
gebeuren. Beloningen kunnen bestaan uit ‘iets samen doen’, of bijvoorbeeld iets extra’s krijgen of
mogen. Beloningen worden verdiend door het sparen van ‘tokens’, zoals stickers of krullen op een
beloningskaart of knikkers. Met het geven van een token maakt een ouder duidelijk dat het kind
gewenst gedrag heeft laten zien. Binnen PMTO wordt ernaar gestreefd om te werken met dagelijkse
beloningen. De vorm en alle stappen van het beloningssysteem worden samen met de therapeut
gekozen en doorgelopen. Er wordt door de ouders met het kind afgesproken wat gewenst gedrag is en
wanneer de tokens en beloningen verdiend worden. Er is echter nog geen sprake van een (beschreven)
sanctiesysteem en ook niet zozeer van een duidelijk evaluatie- of feedbackmoment. Wel wordt een
beloningssysteem vaak afgesloten op een symbolische manier als het kind zich het gewenste
(complexe) gedrag heeft eigen gemaakt, bijvoorbeeld in de vorm van een feestelijke afsluiting of een
diploma. In de opvoedingsstrategie ‘grenzen stellen’ komen weer wel sancties, of negatieve
consequenties van het overschrijden van grenzen, aan bod. Van belang hierbij is onder andere dat de
grootte en vorm van de consequentie in verhouding staat tot het ongewenste gedrag. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen het wegnemen van iets leuks, de time out procedure en het geven van
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taken. De consequenties zelf worden hierbij ook door de ouders duidelijk besproken met het kind,
maar er wordt niet gebruik gemaakt van een in contract vastgelegde specifieke ongewenste
gedragingen.
Opvoedingsvaardigheden: De gehele interventie PMTO draait om het aanleren of versterken van
opvoedingsvaardigheden.
Vrijetijdsbesteding in groepsverband: Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘vrijetijdsbesteding in
groepsverband’.

Behandelcomponenten voor PMTO samengevat
Modeling
gericht op
jongere
Nee

PMTO

4.2.9

Gedrags
contract
Nee

Opvoed
vaardigheden
ouders
Ja

Vrijetijd
Besteding/
specifiek in groep
Nee

Groepsgerichte
interventie voor
jongeren
Nee

Gericht op
hele gezin
Alleen op
ouders

Stop Now And Plan / Stop Nu Ander Plan (SNAP®)

SNAP® is bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar (en hun ouders) met ernstige antisociale en
agressieve gedragsproblemen wat zich bijvoorbeeld uit in politiecontacten. Het primaire doel van
SNAP® is om kinderen in het onderwijs te behouden en om te voorkomen dat deze ‘in de problemen’
raken.De naam van de interventie verwijst naar het doel om kinderen en ouders effectief om te leren
gaan met boosheid door ze te leren stoppen en na te denken alvorens te handelen.
Toepassing van effectieve componenten
Observerend leren van gedrag: In de beschikbare bronnen wordt niet geheel duidelijk in hoeverre er
sprake is van een modelfunctie van de interventiewerker voor de kinderen. In de behandelsessies voor
kinderen lijkt het daadwerkelijk voordoen van gedrag niet aan de orde te zijn. Wel wordt gebruik
gemaakt van rollenspellen om diverse situaties uit te spelen. De kinderen lijken meer ondervraagd en
gecoacht te worden dan dat positief gedrag wordt voorgedaan. Daarentegen doet een interventiewerker
in de oudersessies steeds de betreffende opvoedingsvaardigheid voor, waarna in een rollenspel de
vaardigheid wordt geoefend. In dit opzicht kunnen interventiewerkers worden gezien als rolmodel
voor ouders. In de thuissituatie is dan het doel dat ouders zelf het goede voorbeeld geven voor hun
kinderen.
Gedragscontract: In de interventie wordt niet gewerkt met strikte gedragscontracten. Wel wordt aan
ouders geleerd hoe ze beloningskaarten kunnen inzetten waarin wordt vermeld welk positief gedrag op
welke wijze wordt beloond. Negatief gedrag en daaropvolgende sancties worden niet noodzakelijk
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vastgelegd in een contract, maar wel wordt gewerkt met de techniek van ‘time out’ wanneer het kind
zich negatief gedraagt.
Opvoedingsvaardigheden: Het versterken van opvoedvaardigheden komt in elke oudersessie aan bod
gedurende ongeveer 25 minuten. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn het monitoren
van gedrag, luisteren naar het kind, het geven van duidelijke instructies aan het kind, effectief straffen
en belonen en het oplossen van problemen.
Vrijetijdsbesteding in groepsverband: Het ondernemen van recreatieve activiteiten in groepsverband
is geen specifiek onderdeel van de interventie. Kinderen die deelnemen aan SNAP® hebben echter
wel de mogelijkheid om mentorondersteuning te krijgen die gericht is op het leren van het maken van
sociale contacten en het vormgeven van vrije tijd. Kinderen worden dan verbonden aan vrijwilligers
die hen helpen gestructureerde recreatieve activiteiten binnen hun gemeenschap te ontplooien.
Behandelcomponenten voor SNAP samengevat
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4.2.10 Signalering en PReventieve INTerventie bij antisociaal gedrag (SPRINT)
Het hoofddoel van SPRINT is het significant verminderen van zowel ernst als frequentie van het
antisociale gedrag van gesignaleerde kinderen (4-7 jaar). Een voorwaarde hiervoor, en dus het eerste
doel van SPRINT, is dat kinderen die een antisociale gedragsontwikkeling doormaken vroegtijdig (op
de basisschool) gesignaleerd worden.
Toepassing van effectieve componenten
Observerend leren van gedrag: Observerend leren van gedrag maakt van zowel de ouder- als
kindtrainingen een standaardonderdeel uit. Binnen de OK-trainingen worden dit ‘gedragsoefeningen’
genoemd: de trainer doet in rollenspellen het gewenste gedrag voor, bespreekt dit met ouder(s)/kind en
vervolgens wordt er gewisseld van rol. Het kind of de ouder speelt dan weer zichzelf.
Gedragscontract: In de uitgebreide beschrijving van SPRINT (Berends, 2010) wordt geen melding
gemaakt van het gebruik van gedragscontracten. In fase 1 worden weliswaar doelen gesteld en
ingeoefende vaardigheden worden tussentijds geëvalueerd, maar uit de beschrijving blijkt niet dat er
specifieke afspraken vastgelegd worden waar beloningen en/of sancties tegenover staan. Wel
ontvangen zowel ouder(s) als kind aan het eind van de training een certificaat en ontvangt het kind een
‘tegoedbon’ waarmee nog eens contact opgenomen kan worden. Tijdens de oudertraining wordt
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bovendien pas aan het behandelen van een nieuwe vaardigheid begonnen als de ouder in een
tussentijdse ‘toets’ (een rollenspel) heeft laten zien de daarvoor aangeboden vaardigheid voldoende in
praktijk te kunnen brengen.
Opvoedingsvaardigheden: In de oudertrainingen ligt de nadruk expliciet op ouderschapsvaardigheden,
ook wel effectieve opvoedingsstrategieën genoemd. Hierin wordt, net als bij de kindtrainingen,
begonnen met vaardigheden die draaien om positief gedrag en belonen. Daarna pas komt ‘op een
zinvolle manier straffen’ en eventueel ‘apart zetten’ aan bod. Factoren die behoren bij ‘contingentie
management’ komen dus duidelijk - maar na elkaar - aan bod. Hoewel niet expliciet zo genoemd, lijkt
ook de beïnvloeding van interactiepatronen een belangrijke plaats in te nemen in de oudertrainingen.
Specifieke vaardigheden die aan bod (kunnen) komen en in het teken staan van gezinsinteracties, zijn
‘betrokken zijn’, ‘leuke dingen zeggen’ en ‘stimuleren’. Vaardigheden die mogelijk wijzen op de
component ‘monitoring’
Vrijetijdsbesteding in groepsverband: Outdooractiviteiten, sportactiviteiten of groepsexcursies maken
geen onderdeel uit van SPRINT.

Behandelcomponenten voor SPRINT samengevat
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4.2.11 Triple P (Positief Pedagogisch Programma) – Niveau 4
Triple P niveau 4 is een intensief trainingsprogramma voor ouders van kinderen met meer ernstige
vormen van gedragsmoeilijkheden. De ouderondersteuning op dit niveau wordt in drie verschillende
vormen aangeboden: individueel, groepsgericht en zelfhulp. Triple P is gericht op het vergroten van
competent ouderschap en zelfvertrouwen bij het opvoeden van kinderen.
Toepassing van effectieve componenten
Observerend leren van gedrag: De interventiewerker is geen rolmodel voor kinderen, omdat beide
varianten van de interventie zich alleen richten op ouders. De interventiewerker kan wel een rolmodel
zijn voor ouders in de oudertrainingen, omdat hij/zij aan te leren opvoedvaardigheden voor kan doen
gedurende de bijeenkomsten.
Gedragscontract: In de beide varianten van Triple P wordt ruimschoots aandacht gegeven aan de
manier waarop ouders om kunnen gaan met gewenst en ongewenst gedrag van hun kind. Gedurende
het programma worden bij ouders ‘gedragskaarten’ geïntroduceerd wat gezien kan worden als een
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gedragscontract. Op een gedragskaart vermelden ouders bij welk gedrag ze de kaart willen inzetten,
wat het kind kan verdienen en wat de eindbeloning zal zijn (bij positief gedrag) en wat de sanctie is
wanneer het kind ongewenst gedrag vertoont (bij negatief gedrag). De beloningen en sancties worden
vooraf besproken met het kind, maar de ouders beslissen hierover.
Opvoedingsvaardigheden: Omdat Triple P een intensieve training is voor ouders staat het versterken
van opvoedingsvaardigheden centraal in de beide varianten van de interventie. In hoofdlijnen worden
de volgende opvoedingsvaardgheden gestimuleerd: het ontwikkelen van positieve relaties, het
aanmoedigen van gewenst gedrag, het aanleren van nieuwe vaardigheden en gedrag en het kunnen
hanteren van ongewenst gedrag. De technieken van contingentiemanagement, beïnvloeding van
interactiepatronen tussen gezinsleden en monitoring komen grotendeels terug in de interventie. In het
programma lijkt echter geen aandacht te worden besteed aan de manier waarop ouders zich op de
hoogte kunnen stellen van het doen en laten van hun kind wanneer dit niet thuis is.
Vrijetijdsbesteding in groepsverband: Het ondernemen van activiteiten buitenshuis met kinderen met
als doel om vrije tijd zinvol te besteden of om groepsvaardigheden te ontwikkelen maakt geen
onderdeel uit van de interventie. Ook lijkt dit in de beide varianten van het ouderprogramma niet met
de ouders te worden besproken.
Behandelcomponenten voor Triple-P samengevat

TripleP

Modeling
gericht op
jongere
Nee

Gedrags
contract
Ja

Opvoed
vaardigheden
ouders
Ja

Vrijetijd
Besteding/
specifiek in groep
Nee

Groepsgerichte
interventie voor
jongeren
Nee

Gericht op
hele gezin
Alleen op
ouders

4.2.12 Wijkgerichte Intensieve Gezinsbegeleiding (WIG)
WIG is gericht op gezinnen met minimaal één kind jonger dan 12 jaar dat het risico loopt om in de
toekomst ernstig delinquent gedrag te ontwikkelen. Binnen deze gezinnen is sprake van complexe
problematiek, waarbij sprake is van een veelheid aan problemen op meerdere terreinen van het
gezinsfunctioneren (multi-probleem gezinnen). De doelstelling van WIG is samen met ouders
realiseren dat kinderen op een veilige en voor hun ontwikkeling acceptabele manier thuis kunnen
wonen, eventueel met behulp van minder intensieve hulpverlening.
Toepassing van effectieve componenten
Observerend leren van gedrag: Veel hulpvragen worden door WIG-medewerkers opgepakt via de
methode ‘Plaatje – Praatje – Daadje’. Een gezinswerker doet voor hoe het moet (plaatje), legt
vervolgens uit waarom hij het zo heeft aangepakt (praatje) en tenslotte proberen de gezinsleden het
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zelf (daadje). Doordat de gezinswerker veel in het gezin aanwezig is, kan hij model staan voor de
ouders met betrekking tot sociale vaardigheden in de omgang met anderen of instanties. Naast het
voordoen van (sociaal) gedrag zet de gezinswerker rollenspellen in waarin diverse thema’s worden
uitgespeeld en waarin positief gedrag geoefend kan worden.
Gedragscontract: Binnen een WIG-traject kunnen beloningssystemen ingezet worden bij chronische
conflictsituaties in het gezin of bij bepaalde probleemgedragingen van het kind die al langdurig spelen.
Binnen dit systeem, dat toegespitst is op heel concreet gedrag, is echter alleen sprake van een beloning
bij positief gedrag. In dit systeem wordt geen straf opgelegd bij negatief gedrag. Ook wordt er binnen
WIG niet gewerkt met een contract, maar met een registratiesysteem/gedragskaart waarop het gezin
kan aangeven hoe gemaakte afspraken zijn verlopen en of het kind zijn beloning heeft verdiend.
Opvoedingsvaardigheden: Binnen een WIG-traject wordt aandacht besteed aan het positief
vormgeven van het ouderschap. Er kunnen diverse hulpmiddelen worden ingezet om de
opvoedvaardigheden te vergroten zoals cursussen en trainingen (‘Opvoeden doe je zo’ & sociale
vaardigheidstrainingen), een vaardighedenboek en divers foldermateriaal over opvoedingsproblemen,
ontwikkelingsfasen, etc.
Vrijetijdsbesteding in groepsverband: In de methodiekhandleiding wordt niet vermeld dat WIGhulpverleners aan de slag gaan met de vrijetijdsbesteding van kinderen.
Behandelcomponenten voor WIG samengevat

WIG

4.3

Modeling
gericht op
jongere
Ja

Gedrags
contract
Nee

Opvoed
vaardigheden
ouders
Ja

Vrijetijd
Besteding/
specifiek in groep
Nee

Groepsgerichte
interventie voor
jongeren
Nee

Gericht op
hele gezin
Ja

Interventies voor 12 jaar en ouder.

Voor de interventies gericht op jongeren van 12 jaar en ouder is, voor zover mogelijk, nagegaan waar
en door welke jeugdzorgaanbieder deze toegepast worden. Deze bevindingen zijn weergegeven in
bijlage 4.5.

4.4

Samenvatting en aandachtspunten

Geen van de interventies uit onze inventarisatie is door de erkenningscommissie gedragsinterventies
van het NJI beoordeeld met ‘waarschijnlijk effectief’ of ‘bewezen effectief’. De meeste van de
interventies zijn wel erkend door de commissie met als oordeel ‘theoretisch goed onderbouwd’. Twee
interventies zijn nog niet beoordeeld door de erkennigscommise, namelijk de interventies SNAP® en
JPT 12-min. In dit hoofdstuk is geinventariseerd in hoeverre de bij onderzoeksvraag 2 gevonden
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effectieve behandelcomponenten, onderdeel uitmaken van de interventies voor 12-minners. In Tabel
4.2.14 staan de resultaten van deze inventarisatie samengevat.
Uit deze inventarisatie blijkt dat de behandelcomponent ‘opvoedvaardigheden ouders’ onderdeel
uitmaakt van bijna alle interventies, met uitzondering van de interventie NP. De behandelcomponent
‘observerend leren van gedrag (modeling)’ komt voor in ongeveer de helft van de interventies. Bij de
interventies FFT, IOG-EV, JPT 12-min, SPRINT is modeling een vast onderdeel van de interventie,
terwijl modeling bij de interventies MBO en SNAP soms wel, maar niet altijd wordt ingezet. Een
aantal interventies die alleen op ouders zijn gericht maken ook gebruik van modeling, waarbij gewenst
gedrag wordt voorgedaan aan de ouders, zoals de interventies OK, PMTO en Triple P. Echter, het
effect van modeling gericht op ouders was geen onderdeel van de meta-analyse en daarom kunnen er
geen uitspraken worden gedaan over de effectiviteit hiervan. De effectieve behandelcomponent zoals
naar voren gekomen uit de meta-analyse had alleen betrekking op modeling gericht op jongeren.
De behandelcomponent ‘gedragscontract’ maakt ook onderdeel uit van ongeveer de helft van de
interventies, namelijk bij de interventies FFT, IOG-EV, JPT 12-min, OvTJ, Triple P en SNAP. De
behandelcomponent ‘vrijetijdsbesteding in groepsverband (recreational activities)’ komt bij geen van
de interventies voor. Wel zijn er een aantal interventies die expliciet aandacht besteden aan het
realiseren van vrijetijdsbesteding, zoals IOG-EV en NP, maar hierbij hoeft er niet per definitie sprake
te zijn van groepsactiviteiten, terwijl de groepsdynamiek en interactie tussen groepsleden een centraal
element vormt in de behandelcomponent uit de meta-analyse.
Er is slechts één interventie (FFT) gericht op het hele gezin (ouders, jongere en broertjes en zusjes),
maar de meeste interventies zijn wel gericht op zowel de ouders als de jongeren. Een aantal
interventies zijn alleen op de ouders gericht, namelijk Triple P, PMTO, OvTJ en Opstandige kinderen,
en één interventie is alleen gericht op de jongere, namelijk Nieuwe Perspectieven. De meeste
interventies betreffen individuele interventies, met uitzondering van MBO en SNAP. Wat betreft
intensiteit zijn er een aantal interventies die in totaal minder dan 25 uur duren, waaronder FFT,
Opstandige kindren, OvTJ, SPRINT, PMTO en Triple-P. Meer intensieve interventies betreffen JPT
12-min, SNAP, MBO, en met name IOG-EV en WIG.
Interventies die relatief veel effectieve behandelcomponenten bevatten zijn FFT, JPT 12-min en IOGEV. Dit hoeft niet te betekenen dat deze interventie ook daadwerkelijk effectief zijn; de effectiviteit
van deze interventies moet nog worden aangetoond in Nederlands effectonderzoek. Andersom geldt
ook dat het niet hoeft te betekenen dat interventies die weinig effecttieve componenten bevatten, niet
effectief zijn.
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Tabel 4.2.14

Samenvatting inventarisatie effectieve behandelcomponenten
Modeling
gericht op
jongere

Gedrags
contract

Opvoed
vaardigheden
ouders

Vrijetijd
Besteding/
specifiek in
groep

Groepsgerichte
interventie
voor jongeren

Gericht op hele
gezin

Effectiviteit in
Nederland
onderzocht?

Intensiteit

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Alleen op ouders

Nee

Nee
Nee

Ja
Nee

Ja
Ja

Nee
Nee

Nee
Nee

Alleen op ouders
Alleen op ouders

Ja, deels effectief
Nee

9 bijeenkomsten van 2 a 2,5
uur. Totaal 18 – 22,5 uur.
Totaal ca 17 uur.
10-30 bijeenkomsten (1 keer
per week 1 uur + 15 min
telefoon) Totaal 12,5 – 37
uur.

FFT

Ja

Ja

Ja

Soms/ Nee

Nee

Ja

Ja, deels effectief

IOG-EV

Ja

Ja

Ja

Ja / Nee

Nee

Ouders en
jongere

Nee

JPT 12-min

Ja

Ja

Ja

Soms / Nee

Nee

Nee

MBO

Soms

Nee

Ja

Nee

Ja

NP

Nee

Nee

Nee

Ja / Nee

Nee

Ouders en
jongere
Ouders en
jongere
Alleen op de
jongere

SNAP

Soms

Gedeeltelijk

Ja

Ja / Nee

Ja

Ouders en
jongere

Nee

SPRINT

Ja

Nee

ja

Nee

Nee

Nee

Triple P niv 4
WIG

Nee
Ja

Ja
Nee

ja
ja

Nee
Nee

Nee
Nee

Ouders en
jongere
Alleen op ouders
Ja

Oudertrainingen
Opstandige
kinderen
OvTJ
PMTO

Nee
Nee

Ja, deels effectief
Ja, maar geen rct

16 - 24 sessies van 1 uur
gedurende 3 tot 6 mnd. Totaal
16-24 uur.
65 – 130 sessies van 2 uur/ 6
mnd (verlening 6 mnd).
Totaal aantal uur 130 (260 bij
verlening).
Totaal ca 30 uur.
36 bijeenkomsten (18 kind /
18 ouders). Totaal 50 uur.
10 tot 12 weken, gemiddeld 8
uur per week. Totaal 80 tot
100 uur.
12 wekelijkse bijeenkomsten
van 1,5 uur zowel voor ouders
als jongere. Totaal 36 uur.
12 wekelijkse bijeenkomsten
van 1 uur. Totaal 12 uur.
Totale duur 9 – 11 uur
9 tot 12 maanden, 4 a 5 uur
per week. Nazorg 12-15
maanden, maandelijks
contact. Totaal 175 – 234 uur.
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5

Conclusies

De Top600 bestaat uit een groep van 600 jonge veelplegers van ernstige delicten in Amsterdam.
Omdat vrijwel alle jongeren uit de Top600 op enig moment in het verleden contact hadden met
jeugdzorg, lijken er mogelijkheden om in een vroeg stadium in te grijpen om zo het probleem- en
delict gedrag dat de Top600 laat zien te voorkomen.
Problematiek Top600
De problematiek van de Top600 jongeren is omvangrijk. Een groot deel van de Top600 jongeren gaat
niet naar school en heeft geen werk. De ouders van deze jongeren zijn vaak pedagogisch onmachtig,
wat zich onder meer uit in een inconsistente opvoeding en in afwezigheid en onbereikbaarheid van
ouders. Bij Top600 jongeren is er relatief vaak sprake van psychische problemen, zwakbegaafdheid en
onderontwikkelde gewetensfuncties waaronder een gebrek aan empathie. Een groot deel van de
Top600 jongeren is sterk gericht op het criminele milieu en beschikt vrijwel niet over een prosociaal
netwerk. De gemiddelde leeftijd waarop Top600 jongeren hun eerste delict plegen is rond de 13 jaar
en de gemiddelde leeftijd waarop Top600 jongeren hun eerste gewelddadig delict plegen is rond de 14
jaar. Dit komt overeen met bevindingen uit andere onderzoeken naar veelplegers in Nederland (e.g.,
Slotboom, Wiebrens, & Berghuis, 2002; Tollenaar, Huijbregts, Meijer, & Van Dijk, 2008; Weijers,
Hepping, & Kampijon, 2010) waaruit ook blijkt dat de gemiddelde leeftijd waarop jeugdige
veelplegers een eerste delict plegen rond de 13 jaar ligt. Vaak wordt verondersteld dat veelplegers in
de vroege kindertijd beginnen met delinquent gedrag dat zich geleidelijk aan ontwikkelt tot een
‘chronisch criminele leefstijl’. Deze zogenaamde ‘life-course-persisters’ worden onderscheiden van
‘adolescence-limited-daders’, waarvoor geldt dat ze starten met delinquent gedrag aan het begin van
de puberteit en daar meestal weer vanzelf mee ophouden na de puberteit (Moffit, 1993). Het beeld van
de ‘life-course-persister’ lijkt echter maar voor een beperkt deel van de Top600 jongeren te gelden. Uit
het onderzoek van de G|GD kwam namelijk naar voren dat zo’n 63% van de Top600, voor zover
bekend, hun eerste niet-gewelddadige delict na het 12e jaar pleegt en zo’n 77% pleegt het eerste
gewelddadige delict na het 12e jaar. Ook blijkt dat probleemgedrag zich bij 54% van de jongeren pas
voor het eerst uit na de overgang van de basisschool naar de middelbare school.
Het doel van dit verkennende onderzoek is zicht te krijgen op: (1) risicofactoren die voorspellend zijn
voor het persistente delinquente gedrag dat de Top600 laat zien, (2) de mate van effectiviteit van
(componenten van) interventies die zijn gericht op het voorkomen van persistent delinquent gedrag en
(3) de mate waarin (componenten van) effectieve interventies worden ingezet door de
jeugdhulpverlening in Nederland. Dit onderzoek was gericht op secundaire preventieve interventies,
oftewel interventies gericht op jongeren die risico- of licht delinquent gedrag laten zien maar die nog
niet zijn afgegleden naar ernstige of persistente criminaliteit.
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Het was oorspronkelijk de bedoeling om te onderzoeken welke risicofactoren voorspellend zijn voor
zowel het probleemgedrag als het delictgedrag waarvan bij de Top600 sprake is en vervolgens de
effectiviteit van interventies gericht op deze factoren te onderzoeken. Effectief vroegtijdig ingrijpen
vraagt namelijk om ingrijpen op dynamische risicofactoren die het sterkst samenhangen met het
probleem en delictgedrag. Binnen het tijdsbestek van dit onderzoek bleek het echter niet mogelijk
zowel risicofactoren voor het probleemgedrag als risicofactoren voor het delictgedrag van de Top600
jongeren te onderzoeken. Bij de jongeren uit de Top600 is sprake van zeer omvangrijke problematiek
zoals psychiatrische problematiek, verslaving, zwakbegaafdheid en gezinsproblematiek. Voor al deze
problemen zouden aparte literatuurstudies en meta-analyses moeten worden uitgevoerd naar de
risicofactoren die het sterkst mee samenhangen met de verschillende probleemgedragingen en de
effectiviteit van interventies ter voorkoming van de probleemgedragingen. Daarom is besloten om het
onderzoek toe te spitsen op het meest pregnante kenmerk van de Top600: ernstig en delinquent
gedrag.
Belangrijkste voorspellers voor ernstig en persistent delinquent gedrag
Onderzocht is welke risicofactoren naar voren komen uit de wetenschappelijke literatuur als
belangrijkste voorspellers van het persistente delinquente gedrag dat de Top600 laat zien. Een deel van
deze voorspellers is overigens ook al terug te zien bij de Top-600.
Uit de resultaten blijkt dat bij jonge kinderen (6 - 11 jaar) risicofactoren in het gezin een relatief grote
impact hebben op de ontwikkeling van persistent delinquent gedrag, zoals het niet wonen bij beide
biologische ouders, een ouder die antisociaal gedrag vertoont of een lage sociaal economische status.
Daarnaast zijn middelengebruik en het vertonen van agressief gedrag belangrijke risicofactoren voor
de ontwikkeling van persistent crimineel gedrag bij jonge kinderen. Schoolmotivatie is een belangrijke
beschermende factor voor deze leeftijdsgroep, evenals het vermogen om zich schuldig en
verantwoordelijk te voelen en betrouwbaar te zijn.
Voor jongeren in de adolescentieperiode (12 - 18 jaar) zijn risicofactoren uit het domein relaties
relatief sterk gerelateerd aan de ontwikkeling van persistent crimineel gedrag, waaronder de
risicofactor omgang met antisociale vrienden, omgang met delinquente vrienden en lid van een bende.
Ook middelenmisbruik is een belangrijke risicofactor. Sociale vaardigheden en een goede relatie met
leeftijdsgenoten (peers) blijken sterke protectieve factoren te zijn voor wat oudere jongeren.
Voor effectief vroegtijdig ingrijpen is het daarom van belang dat er wordt gefocust op de risicofactorn
die het sterkst samenhangen met de ontwikkeling van persistent delinquent gedrag. Gezinsgerichte
interventies zijn daarom mogelijk het meest effectief bij jongeren tot 12 jaar terwijl individuele
interventies (bijvoorbeeld gericht op middelengebruik of agressie) of interventies gericht op sociale
systemen (omgang met vrienden) mogelijk het meest effectief zijn bij jongeren vanaf 12 jaar. Dit is in
overeenstemming met het in de inleiding genoemde onderzoek onder zowel Nederlandse als
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Amerikaanse jongeren (Van der Put et al., 2011, 2012b) waaruit bleek dat tot 12-jarige leeftijd het
domein gezin de grootste impact heeft op recidive, op 13-jarige leeftijd het domein vrienden en vanaf
14-jarige leeftijd de domeinen vrienden en school .
Voor jongeren van alle leeftijden geldt daarnaast dat de statische risicofactoren eerder gepleegde
delicten en mannelijk geslacht relatief sterk samenhangen met de ontwikkeling van persistent
delinquent gedrag. Onderzoeken naar risicofactoren voor algemene recidive laten ook zien dat deze
factoren belangrijke voorspellers zijn. Zo hebben verschillende meta-analyses en literatuurstudies
laten zien dat variabelen die de delictgeschiedenis betreffen de sterkste voorspellers zijn voor recidive
(e.g., Andrews & Bonta, 2003; Bonta, Hanson, & Law, 1998; Cottle, lee, & Heilbrun, 2001;
Grendreau, Little, & Goggin, 1997; Loeber & Dishon, 1983). Ook diverse Nederlandse studies laten
zien dat geslacht en het aantal eerder delicten behoren tot de belangrijkste voorspellers van recidive
(Van der Put, Stams, Dekovic, & Van der Laan, 2012). Deze kennis is vooral van belang bij het
vroegtijdig inschatten van risico’s voor het ontwikkelen van een persistente delinquente carriere zoals
bij de Top600 jongeren. Bij effectief vroegtijdig ingrijpen is het belangrijk dat risico’s goed worden
ingeschat (risicobeginsel; Andrews & Bonta, 2010). Vaak wordt hierbij onvoldoende aandacht
besteedt aan het meewegen van statische (onveranderbare) risicofactoren, juist omdat deze niet
veranderbaar en daarom niet intervenieerbaar zijn, maar voor een goede risicoinschatting is het van
essentieel belang deze factoren mee te wegen.
Effectieve interventies ter voorkoming van ernstig en persistent delinquent gedrag
Door middel van een meta-analyse is onderzocht in hoeverre verschillende typen secundaire
preventieve interventies, gericht op het voorkomen van persistent delinquent gedrag, effectief zijn en
welke componenten van deze interventies bepalend zijn voor de effectiviteit. Uit de resultaten bleek
dat er een klein effect is van secundaire preventieve interventies op de afname van delinquent gedrag
bij jongeren (d = 0.23). Over het geheel genomen hebben deze interventies dus een effect op recidive,
maar het gemiddelde effect is klein, vergelijkbaar met 13% minder delinquent gedrag (Kraemer &
Kupfer, 2005) t.o.v. treatment as usual of geen behandeling. Ter vergelijking: Lipsey (2009) vond in
zijn grootschalige meta-analyse naar de effectiviteit van interventies (548 studies) een kleiner
gemiddeld effect (d = 0.12).
De resultaten van de meta-analyse lieten zien dat er geen significante verschillen te zijn tussen de
verschillende typen interventies die zijn onderzocht (b.v. cognitieve therapie, gedragstherapie en
vaardigheidstrainingen). Meta-analyses van Andrews en collega’s en Lipsey en collega’s (zie
inleiding), die vooral zijn gericht op tertiare preventieprogramma’s (gericht op meer ernstige
delinquenten), lieten zien dat cognitieve gedragstherapie en trainingen gericht op het versterken van
vaardigheden relatief grote effecten sorteren. Een mogelijke verklaring voor deze verschillen is dat
deze typen interventies meer effect sorteren op ernstigere deliquenten (hoog risicojongeren) en minder
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effect op de jongeren uit de studies van de meta-analyse (laag risico jongeren). Overigens komt onze
bevinding wel overeen met de resultaten van de grootschalige meta-analyse van Lipsey (2009) waaruit
ook bleek dat de effectiviteit van interventies niet verschilde per type interventie.
Uit onze meta-analyse bleek wel dat er verschillen waren in de effectiviteit van een aantal
behandelcomponenten. De componenten ‘observerend leren van gedrag (modeling)’,
‘opvoedingsvaardigheden’ en ‘gedragscontract’ lieten een groter effect zien op de afname van
delinquent gedrag dan de andere componenten. Ook ‘vrijetijdsbesteding in groepsverband
(recreational activities)’ vergrootte het effect, waarbij er sprake was van een trend. Verder bleek dat
als de interventie niet alleen op de jongeren was gericht, maar ook de ouders en broertjes/zusjes van
deze jongeren, het effect van interventies aanzienlijk groter was. Dit is in overeenstemming met
resultaten van onderzoek van McCord, Widom & Crowell (2001), waaruit bleek dat een multimodale
aanpak bijdraagt aan de effectiviteit van een interventie, waarbij het noodzakelijk is dat deze niet
alleen op de jongere, maar ook op de ouders, broers, zussen en het wijdere sociale netwerk is gericht.
Groepstherapie bleek daarentegen een lager en zelfs negatief effect te hebben op recidive, waarbij er
sprake was van een trend. Ook dit is in overeenstemming met resultaten van andere studies. Zo is
bijvoorbeeld eerder gebleken dat groepstherapie met antisociale leeftijdsgenoten leidt tot negatieve
effecten (Ang & Hughes, 2001; Arnold & Hughes,1999; Dishion & Lansford, 2006,
Dishion, McCord, & Poulin, 1999; Dishion & Dodge, 2006; Feldman, Caplinger, & Wodarski,1983;
Litschge et al., 2009). Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de aanwezigheid van antisociale
rolmodellen, stigmatisering en beloning van antisociaal gedrag door leeftijdsgenoten (i.e.,
deviantietraining).
Ten aanzien van de behandelintensiteit van interventies is gebleken dat een meer intensieve
behandeling (in termen van aantal contacturen per week, aantal behandelsessies per week en totaal
aantal contacturen) een kleiner effect teweeg brengt. Een mogelijke verklaring hiervoor kan worden
gegeven vanuit het risicoprincipe. Dit betekent dat de effecten van een interventie minder gunstig zijn,
of zelfs negatief wanneer de intensiteit van de behandeling niet goed is afgestemd op het recidiverisico
(Andrews et al., 1990; Andrews & Dowden, 1999; Lipsey, 1995). De doelgroep van onze studie
betreft licht delinquente jongeren, bij wie het gemiddelde recidiverisico (nog) laag is. Hoe intensiever
de aangeboden behandeling bij deze jongeren, hoe minder goed wordt aangesloten bij het
responsiviteitsbeginsel en hoe lager mogelijk het effect van de interventies. Overigens laten ook
andere onderzoeken zien dat een langere behandelperiode en/of meer sessies kan leiden tot
verminderde effectiviteit, ook bij hoog risico jongeren (Bakermans-Kranenburg, Van IJzendoorn, &
Juffer, 2003; Dekovic et al., 2011, Lipsey & Wilson, 1998, Van der Put et al, 2012a).
Etniciteit
55

Uit de meta-analyse bleek dat etniciteit geen effect had op de effectiviteit van interventies. De
interventies zijn dus niet meer of minder effectief in de onderzochte etnische groepen. Hierbij dient
echter te worden opgemerkt dat de studies uit de meta-analyse hoofdzakelijk Amerikaanse studies
betreffen. Ook uit andere meta-analyses die internationaal zijn uitgevoerd komen geen verschillen
tussen etniciteiten naar voren in de effectiviteit van interventies. Wilson e.a. (2003) hebben een metaanalyse uitgevoerd met als doel te onderzoeken of interventies voor delinquente jongeren minder
effectief zijn voor etnische minderheden dan voor de etnische meerderheid. De gemiddelde effect size
van deze programma’s bleek lager te zijn voor de etnische minderheden, maar het verschil bleek niet
significant. Een kanttekening bij deze resultaten is echter dat de gemiddelde effect size van de
onderzochte interventies erg laag was, namelijk 0,11 voor de minderheidsgroepen en 0,17 voor de
meerderheidsgroep. Uit Amerikaans onderzoek bleek wel dat interventies die cultuursensitief zijn er
beter in slagen om etnische minderheden in een interventie te laten participeren en te behouden, maar
deze interventies leiden niet tot een grotere effectiviteit (Kumpfer, Alvarado, Smith, & Bellamy,
2002). De gevonden resultaten met betrekking tot etniciteit zijn niet generaliseerbaar naar de
Nederlandse situatie vanwege de grote culturele verschillen tussen Amerikaanse en Nederlandse
etnische minderheden. Over verschillen in effectiviteit van interventies voor verschillende etnische
groepen in Nederland zijn geen gegevens beschikbaar (Deković & Asscher, 2007). Uit Nederlands
onderzoek blijkt wel dat er verschillen zijn tussen etnische groepen in het belang van risicofactoren
voor recidive (Van der Put e.a., 2012c). Voor de Nederlandse jongeren bleken veruit de meeste
risicofactoren significant samen te hangen met recidive (thuissituatie, vrijetijdsbesteding, school,
vrienden en mentale gezondheid), terwijl binnen de allochtone groepen slechts enkele risicofactoren
samenhingen met recidive. Als gevolg hiervan zijn er minder aanknopingspunten voor strafrechtelijke
gedragsinterventies bij allochtone jongeren en zijn mogelijk ook bestaande gedragsinterventies minder
effectief voor deze jongeren.
Inzet secundaire preventieve interventies door jeugdzorg Nederland
Tot slot is een overzicht gemaakt waar in Nederland welke secundaire preventieve interventies worden
ingezet (in welke provincies, steden en hulpverleningsorganisaties) en is voor een aantal pregnante
en/of veel toegepaste 12-min interventies in kaart gebracht in hoeverre de interventies bovengenoemde
zeven effectieve behandelcomponenten bevatten. De volgende interventies zijn onderzocht:
Functionele Gezinstherapie (FFT), Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling-Erger
Voorkomen (IOG-EV), Jeugd Preventie Team 12-min (JPT 12-min), Minder Boos en Opstandig
(MBO), Nieuwe Perspectieven (NP), Opstandige kinderen (OK), Ouders van Tegendraadse Jeugd
(OvTJ), Parent Management Training Oregon (PMTO), Stop Nu en Plan (SNAP®), Signalering en
Preventieve Interventie bij antisociaal gedrag (SPRINT), Triple P (Postitief Pedagogisch Programma)niveau 4 (Triple P) en Wijkgerichte Intensieve Gezinsbegeleiding (WIG).
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Uit deze inventarisatie blijkt dat de behandelcomponent ‘opvoedvaardigheden ouders’ onderdeel
uitmaakt van bijna alle interventies, met uitzondering van de interventie NP. De behandelcomponent
‘observerend leren van gedrag (modeling)’ komt voor in ongeveer de helft van de interventies. Bij de
interventies FFT, IOG-EV, JPT 12-min en SPRINT is modeling een vast onderdeel van de interventie,
terwijl modeling bij de interventies MBO en SNAP soms wel, maar niet altijd wordt ingezet. Een
aantal interventies die alleen op ouders zijn gericht maken ook gebruik van modeling, waarbij gewenst
gedrag wordt voorgedaan aan de ouders, zoals de interventies OK, PMTO en Triple P. Echter, het
effect van modeling gericht op ouders was geen onderdeel van de meta-analyse en daarom kunnen er
geen uitspraken worden gedaan over de effectiviteit hiervan. De effectieve behandelcomponent zoals
naar voren gekomen uit de meta-analyse had alleen betrekking op modeling gericht op jongeren.
De behandelcomponent ‘gedragscontract’ maakt ook onderdeel uit van ongeveer de helft van de
interventies, namelijk bij de interventies FFT, IOG-EV, JPT 12-min, OvTJ, Triple P en SNAP. Bij de
behandelcomponent gedragscontract wordt een contract gebruikt om de uitwisseling van positieve
bekrachtiging tussen twee of meer personen vast te leggen. In zo’n contract wordt opgenomen hoe
gehandeld wordt bij probleemgedrag en op welke manier gewenst gedrag bij de jongere wordt
versterkt. Vaak bestaat een contract uit de volgende onderdelen (1) vermelding van de aard van
beloning wanneer de jeugdige afspraken nakomt, (2) een verdeling van de verantwoordelijkheden over
de betrokkenen, (3) vermelding van sancties wanneer de jongere afspraken niet nakomt, (4)
vermelding van een extra beloning om gehoorzaamheid aan de regels positief te bekrachtigen en (5)
vastlegging van evaluatie- en feedbackmomenten. Een aantal interventies maken wel gebruik van
technieken waarbij gewenst gedrag wordt beloond en ongewenst gedrag wordt bestraft zonder dat de
afspraken worden vastgelegd in een ‘contract’, zoals de interventies IOG-EV, OK, PMTO en WIG.
De behandelcomponent ‘vrijetijdsbesteding in groepsverband (recreational activities)’ komt bij geen
van de interventies voor. Wel is er een aantal interventies dat expliciet aandacht besteedt aan de
vrijetijdsbesteding, zoals IOG-EV en NP, maar hierbij hoeft niet per definitie sprake te zijn van
groepsactiviteiten, terwijl de groepsdynamiek en interactie tussen groepsleden een centraal element
vormt in de behandelcomponent uit de meta-analyse.
Er is slechts één interventie gericht op het hele gezin (ouders, jongere en broertjes en zusjes van de
jongere), namelijk FFT, maar de meeste interventies zijn wel gericht op zowel de ouders als de
jongeren. Een aantal interventies is alleen op de ouders gericht, namelijk Triple P, PMTO, OvTJ en
Opstandige kinderen, en één interventie is alleen gericht op de jongere, namelijk Nieuwe
Perspectieven. De meeste interventies betreffen individuele interventies, met uitzondering van MBO
en SNAP. Wat betreft intensiteit zijn er een aantal interventies die in totaal minder dan 25 uur duren,
waaronder FFT, Opstandige kindren, OvTJ,, SPRINT, PMTO en Triple-P. Meer intensieve
interventies betreffen JPT 12-min, SNAP, MBO, en met name IOG-EV en WIG.
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Interventies die relatief veel effectieve behandelcomponenten bevatten zijn FFT, JPT 12-min en IOGEV. Dit hoeft niet te betekenen dat deze interventie ook daadwerkelijk effectief zijn; de effectiviteit
van deze interventies moet nog worden aangetoond in Nederlands effectonderzoek. Andersom geldt
ook dat het niet hoeft te betekenen dat interventies die weinig effecttieve componenten bevatten, niet
effectief zijn.
Aandachstpunten voor vervolgonderzoek en beleid
Het huidige onderzoek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de beschikbare kennis op het
gebied van vroegtijdig ingrijpen. Het onderzoek heeft laten zien welke risicofactoren voor welke
leeftijdsgroepen het sterkst voorspellend zijn voor ernstig en persistent delinquent gedrag. Op jonge
leeftijd zijn dit vooral factoren in het gezinsdomein terwijl tijdens de puberteit dit vooral factoren in
het domein vrienden betreffen. Daarnaast heeft dit onderzoek laten zien welke componenten van
secundaire preventieve interventies het meest effectief zijn. Effectieve interventies gericht op het
voorkomen van ernstig persistent delinquent gedrag bij jongeren aan het begin van hun criminele
carrière blijken interventies te zijn waarin: (1) positieve rolmodellen centraal staan, (2) het maken van
goede afspraken rondom gewenst en ongewenst gedrag een rol speelt (gedragscontract), (3) de
opvoedvaardigheden van ouders worden aangepakt, (4) vrijetijdsbesteding in groepsverband centraal
staat, (5) het gehele gezinssysteem betrokken wordt, inclusief de ouders en broertjes/zusjes van de
jongere, (6) individueel met de jongere wordt gewerkt in plaats van in een groep en (7) niet te intensief
wordt geïntervenieerd (kortdurend en een beperkt aantal sessies). Het is van belang hier rekening mee
te houden bij vroegtijdig intervenieren ter voorkoming van het persistente delictgedrag dat jongeren
uit de Top600 laten zien. Interventies die veel effectieve behandelcomponenten bevatten zijn
waarschijnlijk meer effectief in het voorkomen van een persistente delinquente carriere dan
interventies die geen of weinig effectieve behandelcomponenten bevatten. Overigens is het ook
relevant om na te gaan of de interventies aansluiten bij de andere (statische) kenmerken van de Top600- zoals zwakbegaafdheid.
Interventies die relatief veel effectieve behandelcomponenten bevatten zijn FFT, JPT-12min, IOG-EV
en SNAP. De verwachting is daarom dat deze interventies een relatief groot effect zullen sorteren op
het verminderen en/of voorkomen van crimineel gedrag. Dit hoeft niet te betekenen dat deze
interventies ook daadwerkelijk effectief zijn; de effectiviteit van deze interventies moet nog worden
aangetoond in Nederlands effectonderzoek. Of een interventie daadwerkelijk effectief is hangt
namelijk ook af van andere factoren (naast de in dit onderzoek bekeken factoren) zoals de kwaliteit
van de interventies, de programma-integriteit en de mate waarin wordt gewerkt volgens de risk-needsresponsivity (RNR) principes. Op basis van dit onderzoek kunnen de interventies met veel effectieve
behandelcomponenten wel als veelbelovend worden aangemerkt. Bij vroegtijdig ingrijpen om het
ernstige en persistente delinquente gedrag te voorkomen dat de Top600 laat zien, is het mogelijk met
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name effectief om deze interventies in te zetten. Interventies die relatief weinig effectieve
behandelcomponenten bevatten zijn NP en de oudertrainingen Opstandige kinderen en PMTO. De
verwachting is daarom dat deze interventies mogelijk een relatief klein effect op het verminderen en/of
voorkomen van crimineel gedrag. Ook hierbij geldt weer dat dit niet hoeft te betekenen dat deze
interventies daadwerkelijk niet effectief zijn. De effectiviteit van deze interventies moet nog in
Nederlands onderzoek worden vastgesteld.
Omdat er geen gegevens beschikbaar zijn over verschillen in effectiviteit van interventies voor
verschillende etnische groepen in Nederland is het belangrijk dat er effectonderzoek in Nederland
plaats gaat vinden, waarbij onderzocht wordt in hoeverre interventies effectief zijn voor verschillende
etnische groepen. Top600 jongeren hebben voor het grootste gedeelte een Marokkaanse achtergrond,
gevolgd door een Antilliaanse achtergrond. Uit het onderzoek van Van der Put en collega’s (2012c)
bleek dat voor Marokkaanse jongeren risicofactoren in het domein vrienden het sterkst samenhangen
met recidive. Het verdient daarom aanbeveling hier in secundaire preventieve interventies aandacht
aan te besteden, ook omdat veruit de meeste jongeren delicten in groepsverband plegen. De gevonden
interventies in onze meta-analyse richtten zich geen van allen op vrienden, maar uit het
literatuuroverzicht naar belangrijkste voorspellers voor ernstig en delinquent gedrag blijkt ook dat
risicofactoren in het domein relaties (omgang met antisociale en delinquente vrienden) de
belangrijkste risicofactoren voor ernstig en delinquent gedrag zijn vanaf 12 jaar.
De resultaten van de meta-analyse laten daarnaast zien dat interventies (ook) gericht op een zinvolle
vrijetijdsbesteding van de jongere relatief effectief zijn. Uit het genoemde onderzoek naar verschillen
tussen etnische groepen in Nederland in het belang van risicofactoren voor recidive blijkt dat voor
Antilliaanse jongeren risicofactoren in de vrijetijdsbesteding het sterkst zijn gerelateerd aan recidive.
Daarom verdient het ook aanbeveling de vrijetijdsbesteding mee te nemen in een preventieve aanpak
van jongeren aan het begin van een criminele carrière. Overigens valt op dat ongeveer de helft van de
jongeren uit de Top600 een vechtsport beoefent, vooral kickboksen, thaiboksen of free-fight. Het is
echter onduidelijk of dit als een risicofactor of beschermende factor moet worden beschouwd. Er is
geen overeenstemming in de wetenschappelijke literatuur in hoeverre een vechtsport jongeren ‘leert
vechten’ of ‘leert niet te vechten’ (Theeboom, 2002). Eén van de belangrijkste studies naar dit
vraagstuk liet zien dat jongeren die deelnamen aan vechtsporten zich vaker schuldig maakten aan
vandalisme en diefstal en vaker meer vechtpartijen begonnen. Hierbij is gecorrigeerd op de mate van
probleemgedrag voorafgaande aan de beoefening van de sport (Endresen & Olweus, 2005). Volgens
de onderzoekers maakt de vechtsport zelf de jongeren asocialer, mogelijk door de machosfeer die er
op sommige clubs hangt.

59

Tot slot is bekeken wat het bereik is van de onderzochte interventies, oftewel hoe intensief worden de
interventies die als meest veelbelovend uit het onderzoek naar voren komen in Nederland ingezet. De
interventie met veruit het grootste bereik betreft de interventies Triple-P-niveau 4 (131 steden, 247
organisaties, 1690 trainers). De interventies die als veelbelovend naar voren zijn gekomen worden
aanzienlijk minder ingezet: FFT (11 steden, 15 organisaties, 85 trainers), JPT-12 min (7 steden, 3
organisaties, 22 trainers), IOG-EV (30 steden, 10 organisaties, 169 trainers) en SNAP (1 stad, 1
organisatie, 12 trainers). Bij vroegtijdig ingrijpen om het ernstige en persistente delinquen gedrag van
de Top600 te voorkomen, is het mogelijk effectief om het bereik van deze interventies uit te breiden.
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Bijlage 2.1 Delictgedrag en risicofactoren Top600
In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van het delictgedrag dat kenmerkend is voor de
Amsterdamse Top600 en van de risicofactoren die aanwezig zijn bij deze jongeren binnen
verschillende leefgebieden, zoals thuis, op school en op individueel niveau.

Dit overzicht is gebaseerd op twee rapportages die ter beschikking zijn gesteld door de gemeente
Amsterdam (GGD Amsterdam):
1. De brede blik als specialisme
In deze rapportage worden de tussentijdse resultaten beschreven van de sociaalpsychiatrische
screening die de GGD Amsterdam heeft uitgevoerd bij 120 jongeren uit de Top600 (actueel
beeld van de problematiek).
2. Conceptrapportage van het dossieronderzoek naar de Top 600.
Dit betreft een rapportage van een dossieronderzoek waarbij 206 unieke dossiers zijn
geanalyseerd aan de hand van het Forensisch Profiel Justitieel Jeugdigen (historisch beeld van
de problematiek).

Meetinstrument Forensisch Profiel Justitiële Jeugdigen (FPJ)
In het dossieronderzoek is gebruik gemaakt van het instrument Forensisch Profiel Justitiële Jeugdigen
(FPJ; Brand & Heerden, 2010). De FPJ is ontworpen om informatie uit dossiers systematisch te
inventariseren en deze informatie geschikt te maken voor kwantitatieve analyses. Door middel van de
FPJ worden 70 risicofactoren geïnventariseerd in de domeinen delictgeschiedenis, opvoeding en
milieu, middelengebruik, psychopathologie, empatische vermogens, gewetensfuncties, intelligentie en
omgang leeftijdsgenoten. Voor alle 70 items biedt de FPJ een uitgebreid scoringsprotocol dat per
risicofactor beschrijft welke score gekoppeld is aan de voorhand zijnde informatie uit het dossier.
Vrijwel alle items worden gescoord op een driepuntsschaal waarbij een score 0 is ‘geen
problemen/niet aanwezig’, 1 is ‘enige problemen’ en 2 ‘ongunstig’. Voor de precieze betekenis van de
gebruikte terminologie in deze paragraaf verwijzen we naar de definities die worden gegeven in de
FPJ.
Om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de FPJ vast te stellen, zijn tijdens het onderzoek
26 dossiers gescoord door twee of meerdere beoordelaars. Dit leverde in totaal 83 scoreformulieren op
waarmee de interbeoordelaarbetrouwbaarheid kon worden berekend. Voor de totale vragenlijst werd
een kappa van .58 gemeten, hetgeen als redelijk kan worden beschouwd (Viera & Garrett, 2005).

Delictgedrag Top600
De Top600 bestaat uit jongeren die in de afgelopen 5 jaar één of meerdere keren werden aangehouden
voor verschillende misdrijven, waaronder zogenaamde ‘high-impact’ misdrijven, ofwel misdrijven die
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fors negatieve uitwerkingen hebben op de slachtoffers. Dit betreffen de volgende misdrijven:
straaftroof , inbraak woning, overval, zware mishandeling, moord/doodslag en/of openlijke
geweldpleging. Jongeren die deel uitmaken van de Top600 zijn als volgt geselecteerd (op basis van
gegevens in BHV):
1. In de afgelopen 5 jaar drie keer of vaker zijn aangehouden als verdachte van een high impact
misdrijf, waarbij minimaal één aanhouding heeft plaatsgevonden in de afgelopen 2 jaar en
minimaal één keer is voorgeleid aan de Rechter Commissaris of
2. In de afgelopen 5 jaar één of tweemaal zijn aangehouden als verdachte van een high impact
misdrijf, waarbij minimaal één aanhouding heeft plaatsgevonden in de afgelopen 2 jaar en
ofwel:
a. minimaal één keer zijn voorgeleid aan de Rechter Commissaris in die 5 jaar en 33 of
meer keer zijn aangehouden voor een misdrijf
b. minimaal één keer zijn voorgeleid aan de Rechter Commissaris in die 5 jaar en 38 of
meer registraties van aandachtsvestiging op hun naam hebben staan en minimaal 2
keer zijn aangehouden voor misdrijven
c. drie keer of meer zijn voorgeleid aan de Rechter Commissaris in de afgelopen 5 jaar.

De Top 600 jongeren komen op een gemiddelde leeftijd van 12,9 jaar voor het eerst in aanraking met
politie door niet-gewelddadig gedragingen. Voor gewelddadige gedragingen ligt deze leeftijd
gemiddeld op 13,9 jaar. Ruim de helft van de jongeren vertoont al crimineel gedrag voor het 13e
levensjaar en dit geldt voor zowel gewelddadig als niet-gewelddadig gedrag. De jongeren uit de
Top600 hebben vrijwel allemaal één of meerdere vermogensdelicten gepleegd (97%) en één of
meerdere geweldsdelicten (98%) hebben gepleegd. De meeste jongeren plegen delicten in
groepsverband (78%).

Risicofactoren Top600
In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste bevindingen van de twee
rapportages per leefgebied. Een vergelijking van deze twee rapportages laat zien dat de problematiek
over de jaren heen redelijk stabiel blijkt te zijn.

Opvoeding en milieu
Jongeren uit de Top 600 vertonen vanaf jonge leeftijd ernstig externaliserend probleemgedrag (46%
vertoont dit zelfs al voor het 12e levensjaar). Zo heeft 86% van de jongeren problemen met het
accepteren van gezag / autoriteit en brengen veel jongeren hun (vrije) tijd door met vrienden /
kennissen die eveneens delinquent gedrag vertonen. De helft van de jongeren (51%) voelt zich zelfs
sterk aangetrokken tot andere criminele jongeren. Daarnaast hebben vrijwel alle jongeren (96%)
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langdurige hulpverleningscontacten die veelal moeizaam verlopen, omdat 80% van deze jongeren
afspraken met hulpverleners overtreedt.
Uit een analyse van de gezinssituatie blijkt dat de Top 600 jongeren uit relatief grote en
instabiele gezinnen komen. De ouders van de Top 600 jongeren kregen gemiddeld 4,3 kinderen en
ruim 33% van de gezinnen bestaat uit 5 of meer kinderen. Slechts 41% van de jongeren is opgegroeid
in een gezin met beide (biologische) ouders als opvoeders en 40% is alleen bij de moeder opgegroeid.
De ouders van 58% van de jongeren zijn gescheiden en dit vond plaats toen de jongeren gemiddeld 7
jaar oud waren. Ten slotte is opmerkelijk dat 46% van de jongeren tenminste één keer is verhuisd.
Ten aanzien van de opvoeding kan vermeld worden dat opvoeders vaak pedagogisch en
affectief onmachtig zijn. Dit uit zich in afwezigheid en onbereikbaarheid van de opvoeders (in 73%
van de gevallen) en in een inconsistente opvoeding. Ook geven opvoeders vaak het verkeerde
voorbeeld: ongeveer 40% van de jongeren is zelf getuige van ernstig of herhaald fysiek (huiselijk)
geweld en meer dan 60% van de jongeren komt uit een gezin waarin één of meerdere gezinsleden
voorkomen in politieregistraties. Iets minder dan de helft van de gezinnen wordt aangemerkt als
‘abnormaal’ en dit is vooral gebaseerd op verstoorde gezagsverhoudingen of een verstoorde hiërarchie
tussen de ouder(s) en het(/de) kind(eren). Bij 21% van de jongeren is sprake van parentificatie, wat
een ernstige kwalificatie is van de risicofactor ‘abnormaal gezin’ en betekent dat het kind (impliciet)
de verantwoordelijkheid over het welzijn van (individuele) gezinsleden op zich neemt. Daarnaast komt
psychiatrische (23%), lichamelijke (52%) en verslavings-problematiek (19%) ook voor in gezinnen.

School
Ten aanzien van de schoolcarriere kan opgemerkt worden dat 66% van de jongeren ten hoogste het
(speciaal) basisonderwijs heeft afgerond. Een kleine minderheid van 8% heeft een MBO-diploma en
22% heeft een VMBO-diploma. Late starters van crimineel gedrag zijn verder gekomen in hun
schoolcarriere dan vroege starters. Ruim de helft van de Top 600 jongeren had op het moment van het
dossieronderzoek geen zinvolle dagbesteding in de vorm van een opleiding of (vrijwillers-) werk.
Daarnaast is bij 84% van de Top 600 sprake van problemen met de schoolbinding.

Delictsituatie en drugs.
Bij 2% van de jongeren wordt melding gemaakt van gokken en bij 29% van alcoholgebruik (waarbij
dit bij 6% als ernstig wordt gekwalificeerd). Cannabisgebruik komt echter veel vaker voor: bij
ongeveer 66% van de jongeren is hier sprake van. Ondanks deze hoge prevalentie wordt
cannabisgebruik bij 13% van de jongeren als een ernstige risicofactor in het dossier opgenomen en dit
is gebaseerd op verontruste netwerkleden (zoals ouders, leerkrachten, buurtregisseurs, etc). Ongeveer
de helft van de jongeren (49%) heeft wel eens een delict gepleegd onder invloed en jongeren hebben
dan met name alcohol (35%) of cannabis (29%) genuttigd.
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Psychologie en functies
Op het gebied van de cognitieve vermogens van de Top 600 jongeren wordt veel problematiek
gesignaleerd. Zo is bij 89% van de jongeren sprake van een gebrek aan empatische vermogens (ook
wel egocentrisch / “mentaal verhard”) en zijn gewetensfuncties vaak onderontwikkeld en bij 36% van
de jongeren zelfs ernstig verstoord. Ook is de impulscontrole vaak een risicofactor: matig bij 40% van
de jongeren en ernstig bij 46%. Veel jongeren hebben eveneens onvoldoende probleembesef of
probleeminzicht en voor bijna de helft (48%) van deze jongeren wordt dit ernstig bevonden omdat bij
hen zowel het probleembesef als het -inzicht ontbreken. Ten slotte is de eigen identiteit bij 34% van de
jongeren onvoldoende ontwikkeld, waardoor deze groep niet bestand is tegen groepsdruk en makkelijk
beïnvloedbaar. Het gemiddelde totaal IQ is 80 en de gerapporteerde scores lopen uiteen van 51 tot
112.

Psychiatrie, stoornissen en gezondheid
Uit de GGD-rapportage (huidige problematiek) blijkt dat bij meer dan 80% van alle geanalyseerde
screeningen een voorlopige psychiatrische diagnose is gesteld. Daarbij staan verstandelijke
beperkingen (21%3 – 48%4) en persoonlijkheidsstoornissen (29%1 - 53%2) vaak in combinatie met een
andere psychiatrische aandoening op de voorgrond. Ook uit het dossieronderzoek blijkt dat As IIproblematiek relatief vaak voorkomt (antisociaal gedrag, borderline of narcistische trekken), evenals
een verstandelijke beperking. Klinische As-I problematiek komt relatief weinig voor, met uitzondering
van cannabisgebruik (bij 66% van de jongeren) en ADHD (vermoedens van ADHD komen bij 15%
van de jongeren voor). Uit het dossieronderzoek blijkt dat er bij ongeveer 75% van de jongeren
aanwijzingen zijn van met name een anti-sociale type B persoonlijkheid (of is daarnaar in
ontwikkeling), dus de persoonlijkheidsontwikkeling van de Top 600 is zorgelijk. Tot slot wordt er bij
15% van de jongeren daarnaast gerapporteerd over problemen in de seksuele ontwikkeling.
Ruim de helft (52%) van de Top 600 jongeren is ernstig ziek, gewond of slachtoffer van
geweld geweest. Vroege starters bleken hier vaker (61%) mee te maken hebben gehad dan late starters
(39%). Ook veel voorkomend zijn ernstig zieke of gewonde gezinsleden die al dan niet slachtoffer
waren van geweld (52%) en het hebben van ernstige problemen met vrienden, familieleden of buren
(51%).

Sociaal en relationeel
Uit de resultaten blijkt dat jongeren in de Top 600 vrijwel niet beschikken over een pro-sociaal
netwerk. Het totale pro-sociale netwerk is bij 84% van de jongeren beperkt en zelfs 97% van de
jongeren heeft geen of een beperkt secundair netwerk (het netwerk buiten de gezinsleden om, zoals

3
4

Ondergrens: voorlopige diagnoses zonder aanwijzingen meegeteld (exclusief differentiaal diagnostiek)
Bovengrens: voorlopige diagnoses met aanwijzingen meegeteld (inclusief differentiaal diagnostiek)
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een sportvereniging en niet-criminele contacten). Wel beoefent bijna de helft (49%) van de Top 600
jongeren een vechtsport.
Ruim 40% van de jongeren heeft daarnaast overwegend negatieve cognities / attitudes en met
name deze groep is wantrouwend naar volwassenen en mensen die zich met hen bemoeien. Bij ruim
de helft van de jongeren (51%) worden ook problemen waargenomen in relationele vaardigheden en
bij 16% van deze groep is zelfs sprake van ernstige relationele, interactionele en emotionele
problemen.

Vroege versus late starters
Naast een analyse van de Top 600 aan de hand van het FPJ is door een latente klasse analyse
onderzocht of de jongeren in de Top 600 in betekenisvolle homogene subgroepen kunnen worden
onderverdeeld. Er bleek alleen een zinvolle clustering te maken op basis van zes variabelen die
betrekking hebben op het delictverleden. De resultaten laten zien dat op grond van het delictverleden
onderscheid gemaakt kan worden tussen vroege en late starters van crimineel (gewelddadig) gedrag.
Vroege starters zijn gedefinieerd als jongeren die bekend waren met een gewelddadig of en nietgewelddadig delict voor de mediane leeftijd van 13 respectievelijk 14 jaar (n = 91) en late starters zijn
gedefinieerd als jongeren die hun eerste niet-gewelddadige en gewelddadige delict pleegden na de
mediane leeftijden zijn ingedeeld in de subgroep ‘late starters’ (n = 85).
Tevens blijkt dat binnen alle hiervoor besproken FPJ-domeinen de prevalentie en de ernst van
risicofactoren bij de vroege starters hoger zijn dan bij de late starters. Vooral binnen de risicofactor
persoonlijkheid type B behalen de vroege starters gemiddeld een hogere ernstscore dan de late starters.
Daarnaast is opmerkelijk dat van de vroege starters ruim 90% bij de politie valt onder de “Harde Kern
Jeugd” terwijl dit bij de late starters 63% is.Vroege starters van (crimineel) probleemgedrag blijken
vaker (70%) een scheiding te hebben meegemaakt dan late starters (44%).
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Bijlage 2.1 Zoektermen voor de literatuur over voorspellers van ernstige en
persistente delinquentie
Dependent measure

-

(life-course) Persist*

-

Persisting behaviour

-

Persisting delinquency

-

Chronic offenders

-

Serious delinquency

-

Serious criminal behavior / crime (crim*)

-

Serious violent / aggressive behavior

Risk factors

-

Risk factors

-

Risk analysis

-

Risk assessment

-

(Predisposition / Susceptibility)

Target population

-

(juvenile / young) Offender

-

Delinquent youth / adolescence / adolescent (adolescen*)

-

Youth (at risk) / (young) criminals
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Bijlage 2.2 Risico- en protectieve factoren voor persistent delinquent gedrag inclusief effectgroottes
Study

Risk /
Promotive (*)

Predictor

Age

Sample
size

Correlation
(r)

Odds ratio (CI)

1.59 (no interval)
1.86 (no interval)
3.5 (1.9 – 6.6)
2.32 (1.36 – 3.96)
3.06 (1.84 – 5.07)
3.11 (1.91 – 5.08)
2.08 (1.31 – 3.29)
2.23 (1.34 – 3.72)
2.01 (1.24 – 3.27)
1.90 (1.10 – 3.29)
1.38 (0.77 – 2.46)
1.11 (0.59 – 2.07)
1.63 (no interval)
2.08 (no interval)
3.51 (no interval)
3.41 (no interval)
1.72 (no interval)
2.68 (no interval)
2.59 (no interval)
3.85 (no interval)
2.06 (no interval)

School/Employment factors
Van der Laan et al. (2010)
Van der Laan et al. (2010)
Van Domburgh et al. (2009)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Thornberry et al. (1995)
Thornberry et al. (1995)
Van der Laan et al. (2009)
Van der Laan et al. (2009)
Fagan et al. (2007)
Fagan et al. (2007)
Pakiz et al. (1997)
Pakiz et al. (1997)
Lipsey & Derzon (1998)
Lipsey & Derzon (1998)
Moffitt & Caspi (2001)

Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk

Low academic performance
Low social wellbeing teacher
Truancy
Attitude to school
School motivation
School motivation
Academic achievement
Academic achievement
CAT score, math
CAT score, math
Low commitment to school
Low attachment to teachers
Poor performance at school
Weak school attachment
Academic failure
Low commitment to school
Behavior problems (teacher ratings)
Acting out in school (self-report)
School attitude/performance
School attitude/performance
Reading

11.09 (T1)
11.09 (T1)
15 - 17
13 - 19
13 – 19
7 – 13
13 – 19
7 – 13
13 – 19
7 – 13
13 – 18
13 – 18
10 - 17
10 - 17
15,6 (M)
15,6 (M)
5-6
15
6-11 (T1)
12-14 (T1)
7 – 11

201
201
95
416
417
454
416
453
380
427
200
200
292
292
3843
3843
375
375
7958
706
253

.18
.24

Van der Laan et al. (2010)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Gunnison & Mazerolle (2007)
Pakiz et al. (1997)

Promotive
Promotive
Promotive
Promotive
Promotive
Promotive
Promotive
Promotive
Promotive

High academic performance
School motivation
School motivation
Academic achievement
Academic achievement
CAT score, reading
CAT score, reading
High School graduate
Average school grade (teacher ratings)

11.09 (T1)
13 – 19
7 – 13
13 – 19
7 – 13
13 – 19
7 – 13
11 – 17 (T1)
18

201
417
454
416
453
383
425
239
375

-.23

.19
.28
.46
.45
0.21
0.37

-0.18

1.82 (no interval)
2.37 (1.32 – 4.29)
5.78 (2.00 – 16.66)
1.78 (1.01 – 3.13)
2.59 (1.35 – 4.99)
2.70 (1.46 – 5.01)
2.83 (1.65 – 4.88)
1,65 (no interval)
1.59 (no interval)
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Fagan et al. (2007)
Fagan et al. (2007)

Promotive
Promotive

Prosocial opportunities
Rewards for behaviour

15,6 (M)
15,6 (M)

3843
3843

-.43
-.35

3.23 (no interval)
2.50 (no interval)

11.09 (T1)
15 - 17
15 - 17
15 - 17
13 – 19
13 – 19
13 – 19
6 – 9 (T1)
6 – 9 (T1)
6 – 9 (T1)
13 – 18
13 – 18
10 - 17

201
95
95
95
413
411
413
255
255
255
200
200
292

.19

1.63 (no interval)
3.4 (1.3 – 8.9)
2.5 (1.2 – 5.1)
2.8 (1.6 – 4.9)
1.64 (1.04 – 2.58)
1.88 (1.19 – 2.98)
1.64 (1.03 – 2.60)
1.04 (no interval)
4.63 (no interval)
1.02 (no interval)
1.48 (0.83 – 2.65)
1.53 (0.84 – 2.81)
1.43 (no interval)

10 - 17
10 - 17
10 - 17
15,6 (M)
15,6 (M)
9 - 10 (T1)
9 - 10 (T1)

292
292
292
3843
3843
160
160

.18
.02
.15
.33
.42

9 - 10 (T1)
18
18
6 - 11 (T1)
6 - 11 (T1)
6 - 11 (T1)
6 - 11 (T1)
6 - 11 (T1)
6 - 11 (T1)
12 - 14 (T1)
12 - 14 (T1)
12 - 14 (T1)

160
375
375
1049
4973
2620
717
4726
1138
442
1224
7432

Family factors
Van der Laan et al. (2010)
Van Domburgh et al. (2009)
Van Domburgh et al. (2009)
Van Domburgh et al. (2009)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Thornberry et al. (1995)
Thornberry et al. (1995)
Van der Laan et al. (2009)

Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk

Van der Laan et al. (2009)
Van der Laan et al. (2009)
Van der Laan et al. (2009)
Fagan et al. (2007)
Fagan et al. (2007)
Wiesner et al. (2012)
Wiesner et al. (2012)

Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk

High parental stress
Running away
High parental stress
Welfare
Family supervision
Parent-child activities
Communication
Less caretaker-child communication
Not living with both biological parents
Number of weeks caretaker unemployed
Low attachment to parents
Poor parental monitoring
Less parental solicitation (parents questioning
children)
Inadequate parental supervision
No tangible guardians
Limited emotional support
Family conflict
Family management
T1 parents’antisocial behaviour
T1 harsh/inconsistent parental discipline

Wiesner et al. (2012)
Pakiz et al. (1997)
Pakiz et al. (1997)
Lipsey & Derzon (1998)
Lipsey & Derzon (1998)
Lipsey & Derzon (1998)
Lipsey & Derzon (1998)
Lipsey & Derzon (1998)
Lipsey & Derzon (1998)
Lipsey & Derzon (1998)
Lipsey & Derzon (1998)
Lipsey & Derzon (1998)

Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk

T1 low parental supervision
Parent jailed
Family physical abuse
Antisocial parents
Abusive parents
Broken home
Parent-child relations
Family SES
Other family characteristics
Antisocial parents
Abusive parents
Broken home

.14

0.20
0.15

1.59 (no interval)
1.05 (no interval)
1.47 (no interval)
2.39 (no interval)
3.11 (no interval)
2.69 (no interval)
2.39 (no interval)
1.65 (no interval)
1.67 (no interval)
1.47 (no interval)
5.04 (no interval)
1.72 (no interval)
1.98 (no interval)
2.96 (no interval)
5.39 (no interval)
2.42 (no interval)
3.16 (no interval)
1.98 (no interval)
2.12 (no interval)
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Lipsey & Derzon (1998)
Lipsey & Derzon (1998)
Lipsey & Derzon (1998)
Moffitt & Caspi (2001)
Moffitt & Caspi (2001)
Moffitt & Caspi (2001)
Moffitt & Caspi (2001)
Moffitt & Caspi (2001)
Moffitt & Caspi (2001)
Moffitt & Caspi (2001)

Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk

Parent-child relations
Family SES
Other family characteristics
Harsh discipline
Inconsistent discipline
Moos family conflict
Mother’s mental health
Caregiver changes
Years single parent
Family SES

12 - 14 (T1)
12 - 14 (T1)
12 - 14 (T1)
7–9
7–9
7–9
7 – 11
0 – 11
0 – 11
0 – 15

2207
7065
7173
253
253
253
253
253
253
253

3.85 (no interval)
2.12 (no interval)
1.84 (no interval)
1.48 (no interval)
1.59 (no interval)
1.61 (no interval)
2.21 (no interval)
1.65 (no interval)
1.43 (no interval)
1.59 (no interval)

Van Domburgh et al. (2009)
Van Domburgh et al. (2009)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Fagan et al. (2007)
Fagan et al. (2007)
Fagan et al. (2007)
Fagan et al. (2007)
Wiesner et al. (2012)
Van der Laan et al. (2010)
Gunnison & Mazerolle (2007)

Promotive
Promotive
Promotive
Promotive
Promotive
Promotive
Promotive
Promotive
Promotive
Promotive
Promotive
Promotive
Promotive
Promotive
Promotive
Promotive

High boy involvement
Good housing quality
Family supervision
Parent-child activities
Relationship with parents
Relationship with parents
Persistence of discipline
Communication
Low physical punishment
Attachment to mom
Attachment to dad
Prosocial opportunities
Rewards for behaviour
T1 parents’ SES
Low overprotection
Marital status (1983)

15 - 17
15 – 17
13 – 19
13 – 19
13 – 19
7 – 13
13 – 19
13 – 19
13 – 16
15,6 (M)
15,6 (M)
15,6 (M)
15,6 (M)
9 - 10 (T1)
11.09 (T1)
11 - 17 (T1)

95
95
413
411
412
451
414
413
167
3843
3843
3843
3843
160
201
762

2.7 (1.4 – 5.2)
2.3 (1.2 – 4.5)
2.17 (1.23 – 3.83)
1.97 (1.08 – 3.62)
4.06 (2.23 – 7.40)
2.40 (1.22 – 4.71)
1.84 (1.08 – 3.15)
3.84 (2.00 – 7.35)
2.7 (1.4 – 5.1)
2.33 (no interval)
2.08 (no interval)
2.38 (no interval)
2.17 (no interval)
2.18 (no interval)
1.82 (no interval)
1.50 (no interval)

15 - 17
20 – 25
17 - 19
20 - 25
13 - 16
17 - 19
20 - 25
13 – 19
7 – 13

95
167
167
167
167
167
167
412
433

-.32
-.28
-.33
-.30
-.23

Relationship factors
Van Domburgh et al. (2009)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)

Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk

High peer delinquency
High number of sex partners
Gang member
Gang member
Peer delinquency
Peer delinquency
Peer delinquency
Bad friends
Peer delinquency

2.7 (1.4 – 5.3)
3.3 (1.7 – 5.0)
5.0 (0.1 – 0.4)
10.0 (2.5 – 100)
2.5 (1.25 – 5.0)
3.3 (1.6 – 5.0)
2.5 (1.4 – 5.0)
3.14 (1.93 – 5.09)
2.44 (1.42 – 4.20)
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Thornberry et al. (1995)
Loeber et al. (2007)
Gunnison & Mazerolle (2007)
Gunnison & Mazerolle (2007)
Fagan et al. (2007)
Fagan et al. (2007)
Lipsey & Derzon (1998)
Lipsey & Derzon (1998)
Lipsey & Derzon (1998)
Lipsey & Derzon (1998)
Moffitt & Caspi (2001)
Moffitt & Caspi (2001)

Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk

High delinquent peers
High peer delinquency
Delinquent peer exposure
Negative relations with adults
Peer delinquency
Rewards for delinquency
Social ties (few social activities/low popularity)
Social ties (few social activities/low popularity)
Antisocial peers
Antisocial peers
Peer rejection measured by parent
Peer rejection measured by teacher

13 – 18
10 – 20
11 – 17 (T1)
11 – 17 (T1)
15,6 (M)
15,6 (M)
6 - 11 (T1)
12 - 14 (T1)
6 - 11 (T1)
12 - 14 (T1)
5 – 11
5 – 11

200
252
335
530
3843
3843
395
232
431
1462
253
253

Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)

Promotive
Promotive
Promotive
Promotive

Good relationship with peers
Low peer substance use
Low peer substance use
No peer delinquency

13 – 16
17 – 19
20 – 25
13 – 19

167
167
167
388

5.3 (2.1 – 13.5)
5.0 (1.5 – 16.3)
5.3 (2.1 – 13.6)
2.55 (1.36 – 4.81)

11 – 17 (T1)
11 – 17 (T1)

283
762

1.54 (no interval)
1.40 (no interval)

17 – 19
20 – 25
17 – 19
20 - 25
17 – 19
20 – 25
20 – 25
20 – 25
13 – 19
10 - 17
10 - 20
10 – 20
10 – 20
11 – 17 (T1)

167
167
167
167
167
167
167
167
416
292
252
252
252
761

2.50 (1.25 – 5.0)
3.33 (1.67 – 5.0)
3.33 (1.67 – 5.0)
3.33 (2.0 – 10.0)
2.50 (1.11 – 5.0)
3.33 (1.67 – 10.0)
3.33 (1.67 – 5.0)
3.33 (1.11 – 10.0)
2.31 (1.39 – 3.84)
1.81 (no interval)
1.51 (no interval)
1.93 (no interval)
1.43 (no interval)
1,35 (no interval)

.18

.84
.60

3.65 (2.02 – 6.59)
1.59 (no interval)
3,11 (no interval)
1,42 (no interval)
20.05 (no interval)
5.70 (no interval)
2.96 (no interval)
18.54 (no interval)
1.38 (no interval)
15.09 (no interval)
4.46 (no interval)
3.91 (no interval)

Use of free time factors
Gunnison & Mazerolle (2007)
Gunnison & Mazerolle (2007)

Promotive
Promotive

Involvement in conventional activities
Religious attachment
Alcohol/drug abuse factors

Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Van der Laan et al. (2009)
Loeber et al. (2007)
Loeber et al. (2007)
Loeber et al. (2007)
Gunnison & Mazerolle (2007)

Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk

Frequent alcohol use
Frequent alcohol use
Frequent marijuana use
Frequent marijuana use
Hard drug use
Hard drug use
Alcohol abuse / dependence
Cannabis use / dependence
Substance use
Having used substances prior to offence
High tobacco use
High alcohol use
High drug selling
Drug/alcohol use (1981)

.23
.16
.13
.14
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Gunnison & Mazerolle (2007)
Gunnison & Mazerolle (2007)
Fagan et al. (2007)
Fagan et al. (2007)
Fagan et al. (2007)
Schubert et al. (2011)

Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk

Drug/alcohol use (1982)
Drug/alcohol use (1983)
Pro-substance use
Drug use not risky
Peer drug use
Substance use disorder (RE)

11 – 17 (T1)
11 – 17 (T1)
15,6 (M)
15,6 (M)
15,6 (M)
16 (M)

761
762
3843
3843
3843
797

Pakiz et al. (1997)
Lipsey & Derzon (1998)
Lipsey & Derzon (1998)

Risk
Risk
Risk

Lifetime marijuana abuse/dependence
Substance use
Substance use

18
6 - 11 (T1)
12 - 14 (T1)

375
677
1599

Stouthamer-Loeber et al. (2004)

Promotive

Low peer substance use

13 – 16

167

2.7 (1.0 – 6.9)

.70
.70
.67

2.50 1.25 – 5.0)
5.0 (2.5 – 10.0)
2.0 (1.11 – 3.33)
2.0 (1.11 – 3.33)
2.50 (1.11 – 5.0)
2.05 (1.28 – 3.28)
8.70 (no interval)
8.70 (no interval)
7.59 (no interval)

-.68

2.2 (1.1 – 4.4)
2.5 (1.2 – 5.2)
3.2 (1.5 – 7.1)
3.5 (1.7 – 7.2)
2.6 (1.2 – 5.5)
4.7 (1.2 – 18.2)
1,39 (no interval)
7.69 (no interval)

.71
.50
.67

0.29

1,29 (no interval)
1,35 (no interval)
9.13 (no interval)
4.00 (no interval)
7.59 (no interval)
1.58 (IRR; no
interval)
2.13 (no interval)
8.31 (no interval)
1.60 (no interval)

Attitude factors
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Fagan et al. (2007)
Fagan et al. (2007)
Fagan et al. (2007)

Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk

Positive perception of antisocial behaviour
Positive perception of antisocial behaviour
Positive attitude to delinquency
Positive attitude to delinquency
Negative interaction with interviewer
Positive perception of antisocial behaviour
Pro-delinquency
Pro-delinquency
Pro-substance use

17 - 19
20 - 25
13 – 16
17 - 19
20 – 25
13 - 19
15,6 (M)
15,6 (M)
15,6 (M)

167
167
167
167
167
417
3843
3843
3843

Van Domburgh et al. (2009)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Gunnison & Mazerolle (2007)
Fagan et al. (2007)

Promotive
Promotive
Promotive
Promotive
Promotive
Promotive
Promotive
Promotive

Negative attitude to delinquency
Believes likely to be caught
Believes likely to be caught
Negative attitude to delinquency
Positive interaction with interviewer
Accountability
Moral belief index
Moral beliefs

15 - 17
13 - 16
17 - 19
20 - 25
17 - 19
13 - 16
11 – 17 (T1)
15,6 (M)

95
167
167
167
167
167
762
3843

15 - 17
6 - 11 (T1)
12 - 14 (T1)

95
1565
1167

Aggression factors
Van Domburgh et al. (2009)
Lipsey & Derzon (1998)
Lipsey & Derzon (1998)

Risk
Risk
Risk

Physical aggression
Aggression
Aggression

2.1 (1.2 – 3.8)
4.40 (no interval)
3.85 (no interval)
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Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Lipsey & Derzon (1998)
Moffitt & Caspi (2001)
Moffitt & Caspi (2001)

Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk

Cruel to people
Cruelty (cruel to people or animals)
Cruelty (cruel to people or animals)
Physical violence
Fighting measured by parent
Fighting measured by teacher

7 – 13
17 – 19
20 – 25
12 - 14 (T1)
5 – 11
5 – 11

416
167
167
7142
253
253

3.82 (1.91 – 7.63)
3.33 (1.67 - 10.0)
2.0 (1.25 – 5.0)
3.61 (no interval)
3.76 (no interval)
5.98 (no interval)

Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)

Promotive
Promotive
Promotive

Low nonphysical aggression
Low nonphysical aggression
Cruel to people

17 - 19
20 - 25
13 – 19

167
167
376

2.6 (1.2 – 5.4)
4.2 (2.0 – 9.1)
1.82 (1.13 – 2.93)

Skill factors
Van der Laan et al. (2010)

Risk

Low effortful control

11.09 (T1)

201

.22

1.77 (no interval)

Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Fagan et al. (2007)

Promotive
Promotive

Many skills for getting a job
Social skills

17 – 19
15,6 (M)

167
3843

-.81

1.8 (1.0 – 3.3)
16.67 (no interval)

Mental health problem factors
Van Domburgh et al. (2009)
Van Domburgh et al. (2009)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Schubert et al. (2011)

Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk

High psychopathic features
Serious injuries (frequency of sustained injuries)
ADHD
ADHD
ODD
Maltreatment
ADHD (RE)

15 - 17
15 – 17
13 – 19
7 – 13
13 - 19
6 – 9 (T1)
16 (M)

95
95
417
454
417
255
797

Schubert et al. (2011)

Risk

Anxiety disorder (RE)

16 (M)

797

Schubert et al. (2011)

Risk

Affective disorder (AA)

16 (M)

797

Schubert et al. (2011)

Risk

ADHD (AA)

16 (M)

797

Schubert et al. (2011)

Risk

Anxiety disorder (AA)

16 (M)

797

Schubert et al. (2011)

Risk

Substance use disorder only (AA)

16 (M)

797

Byrd et al. (2012)

Risk

Conduct Disorder (during childhood)

7.43 (M)

503

2.1 (1.1 – 3.9)
4.8 (1.6 – 13.8)
1.89 (1.07 – 3.33)
2.24 (1.23 – 4.10)
1.91 (1.19 – 3.06)
3.91 (no interval)
1.92 (IRR; no
interval)
1.64 (IRR; no
interval)
1.72 (IRR; no
interval)
1.73 (IRR; no
interval)
1.65 (IRR; no
interval)
1.70 (IRR; no
interval)
1.31 (1.05 – 1.64)
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15.04 (M)

503

1.34 (1.04 – 1.72)

15.04 (M)
7.43 (M)
15.04 (M)
18
6 - 11 (T1)
12 - 14 (T1)
6 - 11 (T1)
12 - 14 (T1)
17 – 19

503
503
503
375
1980
509
1153
1443
167

1.65 (1.27 – 2.15)
1.35 (1.05 – 1.73)
1.51 (1.16 – 1.95)
1.63 (no interval)
2.96 (no interval)
3.85 (no interval)
2.59 (no interval)
2.42 (no interval)
2.0 (1.11 – 3.33)

20 - 25
10 – 20
9 - 10 (T1)
9 - 10 (T1)
16 (M)

167
252
160
160
797

16 (M)

797

Risk
Risk

Oppositional Defiant Disorder (during
adolescence)
Conduct Disorder (during adolescence)
Interpersonal callousness (during childhood)
Interpersonal Callousness (during adolescence)
Externalizing score
Psychological condition
Psychological conditions
Problem behaviour
Problem behaviour
Violent victimization (victimized by attack or
robbery)
Antisocial personality
High interpersonal callousness
T1 child antisocial behaviour
T1 child attention problems
Substance use and another mental health problem
(RE)
Substance use and another mental health problem
(AA)
Hyperactive measured by parent
Hyperactive measured by teacher

5 – 11
5 – 11

253
253

5.0 (1.43 – 10.0)
1.59 (no interval)
2.20 (no interval)
1.99 (no interval)
1.86 (IRR; no
interval)
1.94 (IRR; no
interval)
3.94 (no interval)
5.52 (no interval)

Promotive

Depressed mood

7 – 13

451

2.15 (1.26 – 3.65)

2.3 (1.1 – 4.5)
2.6 (1.5 – 4.5)
5.00 (2.0 – 10.0)
1.59 (no interval)
1.60 (no interval)
16.68 (no interval)
2.77 (no interval)
6.20 (no interval)

Byrd et al. (2012)

Risk

Byrd et al. (2012)
Byrd et al. (2012)
Byrd et al. (2012)
Pakiz et al. (1997)
Lipsey & Derzon (1998)
Lipsey & Derzon (1998)
Lipsey & Derzon (1998)
Lipsey & Derzon (1998)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)

Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk

Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Loeber et al. (2007)
Wiesner et al. (2012)
Wiesner et al. (2012)
Schubert et al. (2011)

Risk
Risk
Risk
Risk
Risk

Schubert et al. (2011)

Risk

Moffitt & Caspi (2001)
Moffitt & Caspi (2001)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)

0.19

.18

Delinquency factors
Van Domburgh et al. (2009)
Van Domburgh et al. (2009)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Van der Laan et al. (2009)
Gunnison & Mazerolle (2007)
Lipsey & Derzon (1998)
Lipsey & Derzon (1998)
Lipsey & Derzon (1998)

Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk

High offending frequency
Diversity in offending
Serious delinquency status
Co-offenders
Delinquent disposition
General offenses
Person crimes
General offenses

15 - 17
15 – 17
17 – 19
10 - 17
11 – 17 (T1)
6 - 11 (T1)
12 - 14 (T1)
12 - 14 (T1)

95
95
167
292
133
321
3104
5841

Gunnison & Mazerolle (2007)
Gunnison & Mazerolle (2007)

Promotive
Promotive

Certainty of punishment
Severity of punishment

11 – 17 (T1)
11 – 17 (T1)

761
744

.18

1,35 (no interval)
1,29 (no interval)

83

Individual background factors (static)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Lipsey & Derzon (1998)
Lipsey & Derzon (1998)
Lipsey & Derzon (1998)
Lipsey & Derzon (1998)
Moffitt & Caspi (2001)
Moffitt & Caspi (2001)
Moffitt & Caspi (2001)

Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk

Age of mother at birth of child
Age of mother at birth of child
Age of child
Education of caretaker
Being male
Gender
Ethnicity
IQ
Teenage mother at birth
Binet IQ
IQ (WISC-R VIQ)

13 – 19
7 – 13
7 – 13
13 – 19
6 - 11 (T1)
12 - 14 (T1)
12 - 14 (T1)
12 - 14 (T1)
3 (T1)
5
7 – 11

405
436
452
409
2974
6128
3143
406
253
253
253

2.08 (1.26 – 3.43)
2.51 (1.47 – 4.28)
2.87 (1.71 – 4.81)
1.93 (1.20 – 3.10)
18.55 (no interval)
5.17 (no interval)
1.38 (no interval)
2.26 (no interval)
1.50 (no interval)
1.24 (no interval)
1.67 (no interval)

Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)

Promotive
Promotive
Promotive

Age of mother at birth of child
Age of child
SES

13 – 19
13 – 19
13 – 19

405
415
408

1.77 (1.05 – 2.99)
1.88 (1.10- 3.19)
1.95 (1.13 – 3.38)

Neighborhood
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Thornberry et al. (1995)
Gunnison & Mazerolle (2007)
Lipsey & Derzon (1998)
Lipsey & Derzon (1998)

Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk

Neighborhood (census)
Neighborhood crime
Residence in high crime rate area
Neighborhood problems
Ethnicity
IQ

13 – 19
13 – 19
13 - 18
11 – 17 (T1)
6-11 (T1)
6-11 (T1)

397
412
200
762
1909
8700

3.30 (1.84 – 5.93)
2.23 (1.38 – 3.61)
1.56 (0.84 – 2.91)
1,24 (no interval)
4.12 (no interval)
2.42 (no interval)

Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)

Promotive
Promotive
Promotive

Neighborhood (census)
Neighborhood (census)
Neighborhood crime

13 – 19
7 – 13
7 – 13

397
390
452

1.83 (1.11 – 3.03)
3.44 (1.76 – 6.72)
2.02 (1.10 – 3.73)

11.09 (T1)
11.09 (T1)
13 – 16
13 – 19
7 – 13

201
201
167
417
454

Other individual factors
Van der Laan et al. (2010)
Van der Laan et al. (2010)
Stouthamer-Loeber et al. (2004)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)

Risk
Risk
Risk
Risk
Risk

High surgency
High frustration
Manipulative
Accountability
Accountability

.15
.22

1.47 (no interval)
1.77 (no interval)
2.0 (1.11 – 3.33)
2.69 (1.71 – 4.25)
2.26 (1.31 – 3.88)
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Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
White et al. (2001)
Fagan et al. (2007)
Fagan et al. (2007)
Lipsey & Derzon (1998)
Moffitt & Caspi (2001)
Moffitt & Caspi (2001)
Moffitt & Caspi (2001)
Moffitt & Caspi (2001)

Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk
Risk

Trustworthiness
Trustworthiness
Manipulative
Manipulative
Ability to feel guilt
Ability to feel guilt
Child’s countercontrol
Higher disinhibition
Rebelliousness
Sensation seeking
Medical/physical condition
Neurological abnormality
Neuropsychological memory
Heart rate
Difficult to manage

Van der Laan et al. (2010)
Promotive
Low surgency
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Promotive
Accountability
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Promotive
Accountability
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Promotive
Trustworthiness
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Promotive
Trustworthiness
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Promotive
Ability to feel guilt
Stouthamer-Loeber et al. (2002)
Promotive
Ability to feel guilt
(*) Cursief gedrukte factoren zijn zowel risico- als protectieve factor

13 – 19
7 – 13
13 – 19
7 – 13
13 – 19
7 – 13
13 – 19
12 – 18 (T1)
15,6 (M)
15,6 (M)
6 - 11 (T1)
3
13
7 – 11
3

417
454
417
455
376
416
415
1380
3843
3843
3998
253
253
253
253

11.09 (T1)
13 – 19
7 – 13
13 – 19
7 – 13
13 – 19
7 – 13

201
417
454
417
454
376
416

.63
.49

-.24

2.04 (1.27 – 3.26)
2.19 (1.31 – 3.67)
2.07 (1.30 – 3.30)
3.31 (1.97 – 5.57)
2.31 (1.43 – 3.73)
3.39 (1.97 – 5.81)
1.84 (1.12 – 3.02)
1.19 (no interval)
6.42 (no interval)
3.87 (no interval)
2.59 (no interval)
1.49 (no interval)
1.61 (no interval)
1.61 (no interval)
1.66 (no interval)
1.85 (no interval)
3.27 (1.69 – 6.33)
5.94 (2.63 – 13.43)
2.50 (1.42 – 4.39)
5.33 (2.22 – 12.77)
2.18 (1.16 – 4.10)
5.26 (1.78 – 15.52)
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Bijlage 3.1 Zoektermen voor de meta-analyse naar effectiviteit van
interventies ter voorkoming van persistent delinquent gedrag
Research design
-

Randomized controlled trial / randomized clinical trial (randomized* / RCT)

-

Treatment effectiveness evaluation

-

Experiment / experimental design (experiment*)
o

(between groups design / follow-up studies design / repeated measures design /
longitudinal studies)

-

Quasi experimental methods (quasi*)

Type of intervention
-

Early intervention

-

Intervention

-

Prevention

-

Treatment
o

(behavior modification / cognitive techniques / interdisciplinary treatment approach /
multimodal treatment approach)

-

Special needs

Problematic behavior
-

Antisocial behavior

-

Aggressive behavior

-

Behavior disorders / problems / modification (behavior*)

-

Recidivism

-

Criminal behavior / crime / crime prevention / criminals (crim*)

-

Delinquency (juvenile / youth) / delinquent behavior (delinquent*)

-

Violence / violent crime (violen*)

Target population
-

Offenders (juvenile)

-

(Pre-)delinquent youth

-

Adolescence / adolescent (adolescen*)

-

Youth (at risk)

-

Child / children (child*)
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Bijlage 3.2 Code formulier meta-analyse
In case of missing or unknown values, please write down the number ‘9999’.
General Information article
1. Study ID number (1, 2, 3...):

[study]

2. Bibliographic reference: Write a complete citation in APA form

[bib]

___________________________________________________________
___________________________________________________________
3. Coder name:

[coder]

4. Date of coding:

[cdate]

5. Type of publication:
1. Book
2. Journal article or book chapter
3. Thesis or doctoral dissertation
4. Technical report
5. Conference paper
6. Other (specify): __________

[pubtype]

6. Year of publication:

[pubyear]

7. Publication status:
0. Unpublished
1. Published

[pubstatus]

8. Impact factor:

[impact]

9. Sources of funding for research project:
1. Federal
2. State/Province
3. Local
4. University
5. Non-Governmental Organisation
6. Commercial organisation
7. Other__________

[projectfunding]

Sample Descriptors
10. Overall mean age of sample (at first measurement):

[age]

11. Age range of sample (oldest – youngest participant):

[agerange]

12. Percentage of cultural minority : __________

[percminor]
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White/Caucasian: % __________
Cultural minority:
African-American: % __________
Hispanic: % __________
Native American: % __________
Asian: % __________
13. Gender of sample:
1. Both
2. Females
3. Males

[gender]

14. Percentage of males in the sample: % __________

[percmale]

15. Socioeconomic Status (based on annual household income):
1. Mainly low income (annual income of less than $15,000)
2. Middle/working (income between $15,000 and $30,000)
3. High (income of more than $30,000)

[sesincome]

16. Percentage of participants receiving free or reduced school lunches:

[seslunch]

17. Other indicators of SES (specify): __________

[sesother]

18. Mean education of parents in years: __________

[educ]

19. Predominate level of delinquency among participants:
1. Non-delinquent, general population
2. Non-delinquent juveniles with risk factors
3. Pre-delinquent juveniles with minor police contacts
4. Delinquents (felony offenses), probations or adjudication
5. Mixed (non-delinquent and pre-delinquent)
6. Mixed (pre-delinquent and delinquent)
7. Mixed (full range)

[dellevel]

20. Type of referral organisation (SELECT ALL THAT APPLY):
1. Self-referred
2. Parents
3. Teachers
4. Other school personnel
5. Police
6. Court
7. Treatment professional
8. Solicited by researcher
9. Other: ____________________

[source]

21. Country of collected data:
1. USA
2. Canada
3. Europe
4. Australia / New Zealand
5. Not western

[country]
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22. Degree of urbanisation of participants:
1. Urban: % (>80%)__________
2. Sub-urban: % __________
3. Rural: % __________

[urbanisation]

Research design and quality descriptors
23. Type of study:
1. Cross sectional study
2. Longitunal study

[studytype]

24. Type of trainer (SELECT ALL THAT APPLY):
[trainertype]
1. Social Worker (SPH/MWD -> Pedagogisch medewerker voor bv sociale/familieproblemen)
2. Psychologist
3. Counselor (non-school) (adviserende rol bij het komen tot oplossingen voor cliënt)
4. School counsellor (adviserende rol bij toekomstplannen en schoolloopbaan)
5. Teacher
6. Other school personnel
7. Court Staff
8. Police Officers
9. Peers
10. Research staff
11. Graduate students
12. Undergraduate students
13. Other professional staff
14. Other paraprofessional staff
15. Other: __________
25. Study design:
1. Randomized Controlled Trial
2. Quasi-experimental

[design]

26. Method of assignment to condition(s):
[assmeth]
1. Random after matching, stratification, blocking, etc. (proceed to 26)
2. Random, simple
3. Non-random, post hoc matching
4. Non-random, other
5. Other: ____________________
27. If matching was used PRIOR to assignment of condition, how were groups matched?
[prassmatch]
1. Matched on pretest measure
2. Matched on personal characteristics
3. Matched on demographics
4. Matched on two of the above
5. Matched on three of the above
6. Equated groupwise (e.g. picking school of similar characteristics)
7. Not applicable (N/A)
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28. Was equivalence of groups tested at pre-test?
1. Yes
2. No

[equivtest]

29. If pre-test equivalence was tested, what were the differences?
1. Not statistically different
2. Statistically significant different AND addressed in analysis
3. Statistically significant different AND NOT addressed in analysis

[pretestdiff]

30. Total sample size at beginning of study:

[Nbegin]

31. Total sample size at end of study:

[Nend]

32. Sample size of treatment group at beginning:

[Ntreatbegin]

33. Sample size of control group at beginning:

[Ncontrolbegin]

34. Sample size of treatment group at end:

[Ntreatend]

35. Sample size of control group at end:

[Ncontrolend]

For questions 36 – 38: please note that drop-out refers to participants who refuse to participate any
longer in the research project (data collection is no longer possible). Drop out should not be confused
with participants who drop an intervention programme, but continue participating in the research
project (data collection is still possible).
36. Overall drop-out rate (%) in study (100 - ( Nend / Nbegin ) * 100):

[dropout]

37. Drop-out rate (%) in treatment group (100 - ( Ntend / Ntreatbegin ) * 100): [droptreat]
38. Drop-out rate (%) in control group (100 - ( Ncend / Ncontrolbegin) * 100): [dropcontrol]
Nature of the treatment descriptors
39. Level of intervention:
[intlevel]
1. Universal
2. Selective (at risk or other specified population , but not showing identified delinquent
behaviour)
3. Indicated (youth showing pre-identified delinquent behavior)
40. Indicate the setting of the intervention:
1. Home
2. Public school
3. Private school
4. Specialized school
5. Clinic
6. Court
7. Community-based organization
8. Ambulant setting
9. Other: __________

[setting]
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41. In what format is the treatment delivered?:
1. One-on-one (therapist/client)
2. Group (classroom/group therapy)
3. Family (family therapy)
4. Mixed (any combination of above)
5. Cannot tell

[treatformat]

42. Treatment type (SELECT ALL THAT APPLY):
1. Cognitive skills training/Cognitive restructuring
3. Behavior modification
4. Interpersonal problem solving
5. Social skills training
6. Life skills training
7. Anger management
8. Moral reasoning
9. Mediation (Victim-offender/Family Group Conferencing)
10. Mentoring
11. Other (miscellaneous therapy): __________

[treattype]

43. What are the components of this treatment ?

[treatcomp]

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
44. Primary target population:
1. Juveniles
2. Parents
3. Siblings
4. Friends
5. Mixed (juveniles and parents)
6. Mixed (juveniles and siblings)
7. Mixed (juveniles, parents and siblings)
8. Mixed (juveniles and friends)
9. Mixed (parents and siblings)
10. Mixed (full range)

[treatpop]

45. Duration of treatment (in weeks):

[treatdur]

46. Intensity of treatment (in hours per week):

[treatintens]

47. Total contact hours (mentioned in text or treatdur * treatintens):

[treattotalcontact]

48. Frequency of treatment (number of sessions per week):

[treatfreq]

49. Nature of control group (SELECT ALL THAT APPLY):

[natcontrol]
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1. Receiving nothing
2. Wait list
3. Minimal contact
4. Treatment as usual [not evidence-based]
5. Alternative treatment [evidence-based]
6. Attention placebo
50. Was there a measure of treatment integrity?

[treatintegr]

1. Yes
2. No
Effect Size Level Coding Form
51. Study ID number:

[study]

52. Effect size ID number (1, 2, 3...):

[esid]

53. Effect size label (description of effect size type and outcome):

[eslabel]

____________________
Dependent measures descriptors
54. Effect size type:

[estyp]

1. Pre-test comparison (baseline; prior to start of the intervention)
2. Post-test comparison (first measurement point; post intervention)
3. Follow-up comparison (all subsequent measurement points; post intervention)
55. If the effect size type is a follow-up comparison, what is the length of the follow-up in months?
____________________
[fwupmonths]
56. Construct measured:
1. Delinquency-antisocial behaviour (recidivism)
2. Interpersonal adjustment
3. School participation
4. Academic performance
5. Vocational performance
6. Psychological outcome
7. Locus of control
8. Other (specify): ____________________

[outcome]

57. Delinquency type:
1. General
2. Violence
3. Property crime
4. Vandalism (e.g. property damage)
5. Risk behaviour (including anti-social behaviour, status offence)

[deltyp]

58. Delinquency dimension (what is measured in delinquent behaviour?):
1. Participation (yes/no)

[deldim]
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2. Frequency
3. Seriousness
4. Versatility (number of crime types)
5. Unknown
59. Type of measure (SELECT ALL THAT APPLY):
1. Self report
2. Parent report
3. Teacher report
4. Other report: specify ____________________
5. Official record (school, police, etc.)
6. Behavioral observation
7. Other: ____________________

[meastyp]

60. If difference can be observed between the research groups, which group is favoured by the
difference?
[favgroup]
1. Treatment group
2. Neither (exactly equal)
3. Control group
4. Cannot tell
Effect size data
61. Treatment group sample size for this effect size:

[Ntreat]

62. Comparison group sample size for this effect size:

[Ncontrol]

63. Type of data effect size is based on:
1. Means and standard deviations (proceed to 64)
2. T-value or F-value (proceed to 64)
3. Chi-square (df = 1) (proceed to 70)
4. Frequencies or proportions, dichotomous (proceed to 70)
5. Frequencies or proportions, polychotomous (proceed to 70)
6. Other (specify): ____________________
Effect Size data- Continous Outcomes
64. Treatment group mean:

[Mtreat]

65. Comparison group mean:

[Mcontrol]

66. Treatment group standard deviation:

[SDtreat]

67. Control group standard deviation:

[SDcontrol]

68. t-value from an independent t-test or square root of F-value from a one-way analysis of variance
(df = 1)
[es-t]
69. Correlation coefficient:

[escc]
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Effect Size data- Dichotomous Outcomes
70. N of treatment group with successful outcome:

[Ntreatsuc]

71. N of control group with successful outcome:

[Ncontrolsuc]

72. Proportion of treatment group with a successful outcome:

[proptreatsuc]

73. Proportion of control group with successful outcome:

[propcontrolsuc]

74. χ2 value with df = 1:

[eschi]

75. Correlation coefficient:

[escc]

Effect Size-Hand Calculated
76. Hand calculated effect size:

[es]
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Bijlage 3.3 Beschrijving van de verschillende typen interventies
Cognitieve therapie (ook wel cognitieve herstructurering) heeft als uitgangspunt dat gedrag en emoties
mede geregisseerd worden door disfunctionele gedachten (cognities). Gedrag wordt veranderd door
het aanpassen van deze disfunctionele cognities. Dit type behandeling kent de volgende
programmatische opbouw: (1) leren onderscheiden (op andere wijze leren kijken naar gedrag en
emoties); (2) differentiatie (het verkennen van alternatieve gedragingen); en (3) implementatie (het
leren oplossen van problemen in de praktijk) (Verheij & Verhulst, 2003).
In gedragstherapie wordt het problematische gedrag en de situationele factoren die dit gedrag
veroorzaken in kaart gebracht, waarna het probleemgedrag vervangen wordt door beter passende
gedragspatronen (Emmelkamp & Vedel, 2009). Het toepassen van leertheorieën speelt een grote rol in
deze vorm van behandeling. Zo worden vaak therapeutische technieken ingezet die gebaseerd zijn op
de principes van klassiek en operant conditioneren.
In de probleemoplossende therapie (of oplossingsgerichte therapie) leert de cliënt problemen in
alledaagse situaties op een juiste manier te interpreteren, oplossingen te zoeken, gevolgen van
verschillende oplossingen te beoordelen, de meest passende oplossing te kiezen en die oplossing ten
slotte uit te voeren (Verheij & Verhulst, 2003). Deze vorm van therapie is een sterk educatieve
methode en blijkt bij veel problemen goed bruikbaar (Emmelkamp & Vedel, 2009).
Een sociale vaardigheidstraining behelst het aanleren van sociale vaardigheden om op een effectieve
manier contact te maken met andere mensen en om relaties aan te gaan. De cliënt verwerft inzicht in
behoeften en intenties van anderen en leert signalen van anderen begrijpen en op te pakken. Ook leert
de cliënt grenzen te stellen en voor zichzelf op te komen (Leiber & Mawhorr, 1995).
In een life skills training worden bij de cliënt verschillende vaardigheden aangeleerd die gericht zijn
op het stimuleren van succesvol/effectief functioneren in de maatschappij. Deze vaardigheden hebben
betrekking op sociale competentie, zelfregulatie, problemen oplossen, communicatie, prosociaal
gedrag en het ontwikkelen van een eigen identiteit en een gezonde levensstijl (zoals een goede fysieke
gesteldheid en het voorkomen van middelenmisbruik) (Kadish, Glaser, Calhoun, & Ginder, 2001).
In agressieregulatie-trainingen leren cliënten hoe zij agressie onder controle kunnen houden en hoe
ze anders kunnen omgaan met gevoelens van irritatie en boosheid. De cliënt leert stapsgewijs hoe
agressie of boosheid ontstaat, hoe gedrag van anderen geïnterpreteerd kan worden; hoe hij om moet
gaan met de eigen gevoelens van boosheid en hoe adequaat gereageerd kan worden op gedrag van
anderen (Snyder, Kymissis, & Kessler, 1999).
Interventies die betrekking hebben op het moreel redeneren van cliënten zijn gericht op het aanleren
van vermogens tot logisch redeneren, het begrijpen van en rekening houden met standpunten van
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anderen en het afwegen van gevolgen van morele beslissingen in bepaalde situaties. Het morele
wereldbeeld wordt gestructureerd door na te denken over morele en ethische dilemma’s (Arbuthnot, &
Gordon, 1986).
Herstelbemiddeling is een vorm van mediation waarbij het slachtoffer en de jeugdige dader betrokken
worden in het proces van herstellen van de schade veroorzaakt door de dader. De jeugdige dader wordt
verantwoordelijk gehouden voor de gevolgen van het strafbaar feit en het slachtoffer krijgt emotionele
en materiële steun. Bemiddeling kan bestaan uit een face-to-face gesprek tussen dader en slachtoffer
(met een bemiddelaar) of een bijeenkomst met meerdere betrokkenen, zoals gebeurt in family group
conferencing (Bradshaw, et al., 2006).
Mentoring is een begeleidingsvorm waarbij een (meestal) oudere en ervaren mentor een relatie
opbouwt met een jongere ‘leerling’. De mentor fungeert als een rolmodel tijdens het ondernemen van
activiteiten met de leerling. Het doel is het bevorderen van een positieve (sociaal-emotionele)
ontwikkeling en/of succesvol functioneren van de jeugdige op het gebied van school en/of werk
(Dubois et al., 2002).
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Bijlage 3.4 Resultaten moderatoranalyse met discrete variabelen
Overzicht van de overall gemiddelde effectgrootte en discrete moderatoren (bivariate modellen)
Moderator variabelen
Overall
Sample descriptors
Gender of sample
Both (RC)
Males
Socioeconomic status
Mainly low (income less than $15.000) (RC)
Middle (income between $15.000 and $30.000)
High (income more than $30.000)
Level of delinquency among participants
Non-delinquent juveniles with risk factors (RC)
Pre-delinquent juveniles with minor police contacts
Delinquents (felonies), probations or adjudication
Mixed (non-delinquent and pre-delinquent)
Mixed (pre-delinquent and delinquent)
Degree of urbanisation of participants
Urban (RC)
Sub-urban
Rural
Country of collected data
USA (RC)
Canada
Europe
Treatment type
Behavior modification
No (RC)
Yes
Cognitive skills training / cognitive restructuring
No (RC)
Yes
Interpersonal problem solving
No (RC)
Yes
Social skills training
No (RC)
Yes
Life skills training
No (RC)
Yes
Anger management
No (RC)
Yes
Moral reasoning
No (RC)
Yes
Mediation
No (RC)
Yes
Mentoring
No (RC)
Yes
Other
No (RC)
Yes
Treatment components

# Studies
42

# ES
100

32
7

71
26

8
1
2

20
1
3

9
11
6
7
8

18
29
13
18
18

18
1
3

41
2
5

36
5
1

86
13
1

22
20

48
52

32
10

74
26

34
8

81
19

30
12

75
25

35
7

83
17

39
3

96
4

40
2

95
5

34
8

80
20

38
4

94
6

29
13

70
30

β (SD)

Gem. d
0.229

Z
3.881***

-0.096 (0.159)

0.238
0.142

-0.604

-0.607 (0.521)
-0.112 (0.377)

0.481
-0.126
0.369

-1.165
-0.297

0.007 (0.184)
-0.013 (0.219)
0.124 (0.211)
0.014 (0.197)

0.209
0.216
0.196
0.333
0.223

0.038
-0.059
0.588
0.071

0.444 (0.360)
0.342 (0.255)

0.231
0.675
0.573

1.233
1.341

0.041 (0.186)
0.237 (0.448)

0.221
0.262
0.458

0.220
0.529

0.146 (0.118)

0.161
0.307

1.237

0.004 (0.141)

0.229
0.233

0.028

0.123 (0.152)

0.206
0.329

0.809

-0.035 (0.134)

0.239
0.204

-0.261

-0.090 (0.160)

0.245
0.155

-0.563

0.114 (0.232)

0.222
0.336

0.491

-0.017 (0.291)

0.231
0.214

-0.058

-0.149 (0.148)

0.260
0.111

-1.007

0.028 (0.203)

0.227
0.255

0.138

-0.066 (0.128)

0.251
0.185

-0.516

Heterogeniteit
3.938***

∆fit
-

3.939***

0.331

2.044*

1.216

3.939***

0.206

2.781**

3.569

4.000***

0.250

3.906***

1.538

3.939***

0.041

4.031***

0.622

4.031***

0.038

4.031***

0.285

4.031***

0.216

3.939***

0.034

3.969***

1.001

3.939***

0.022

4.031***

0.235
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Academic service
No (RC)
Yes
Behavioral modeling
No (RC)
Yes
Victim impact or material & emotional restitution
No (RC)
Yes
Conflict resolution
No (RC)
Yes
Community service
No (RC)
Yes
Parenting skills
No (RC)
Yes
Employment related
No (RC)
Yes
Communication skills
No (RC)
Yes
Recreation activities
No (RC)
Yes
Counseling
No (RC)
Yes
Rewarding appropriate behavior
No (RC)
Yes
Self-efficacy
No (RC)
Yes
Behavior contracting
No (RC)
Yes
Other
No (RC)
Yes
Type of trainer
Social worker
No (RC)
Yes
Psychologist
No (RC)
Yes
Counselor (non-school)
No (RC)
Yes
Teacher
No (RC)
Yes
Court staff
No (RC)
Yes
Police officer
No (RC)
Yes
Peers

27
14

61
38

35
6

86
13

31
10

78
21

30
11

73
26

33
8

89
10

31
10

76
23

34
7

83
16

33
8

82
17

35
6

85
14

30
11

66
33

32
9

78
21

30
11

70
29

36
5

89
10

22
19

57
42

27
7

68
11

31
3

72
7

29
5

62
17

32
2

73
6

31
3

66
13

30
4

75
4

-0.032 (0.127)

0.252
0.220

-0.252

0.372 (0.175)

0.192
0.564

2.126*

0.019 (0.138)

0.235
0.254

0.138

0.034 (0.136)

0.231
0.265

0.250

0.108 (0.152)

0.219
0.327

0.711

0.338 (0.132)

0.157
0.495

2.560*

-0.190 (0.155)

0.273
0.083

-1.230

0.141 (0.156)

0.215
0.356

0.904

0.278 (0.167)

0.200
0.478

1.660

0.126 (0.134)

0.205
0.331

0.940

0.051 (0.151)

0.230
0.281

0.338

-0.004 (0.137)

-0.004
0.238

-0.029

0.411 (0.183)

0.193
0.604

2.246*

-0.099 (0.120)

0.285
0.186

-0.825

-0.149 (0.164)

0.247
0.098

-0.909

-0.018 (0.236)

0.219
0.201

-0.076

0.122 (0.184)

0.199
0.321

0.663

-0.486 (0.255)

0.247
-0.239

-1.906

0.082 (0.226)

0.210
0.292

0.362

-0.060 (0.203)

0.225
0.165

-0.296

3.909***

0.022

3.933***

4.523*

3.909***

0.022

3.909***

0.017

3.938***

0.501

3.857***

6.441**

3.935***

1.522

3.879***

0.784

3.900***

2.788

3.938***

0.884

3.909***

0.069

3.909***

0.042

3.897***

4.979*

3.938***

0.669

3.556***

0.800

3.667***

0.049

3.583***

0.413

3.563***

3.613

3.639***

0.084

3.667***

0.033

3.529***

2.448
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No (RC)
Yes
Research staff
No (RC)
Yes
Graduate students
No (RC)
Yes
Undergraduate students
No (RC)
Yes
Other professional staff
No (RC)
Yes
Other paraprofessional staff
No (RC)
Yes
Other
No (RC)
Yes
Type of referral organisation
Self-referred
No (RC)
Yes
Parents
No (RC)
Yes
Teachers
No (RC)
Yes
Other school personnel
No (RC)
Yes
Police
No (RC)
Yes
Court
No (RC)
Yes
Treatment professional
No (RC)
Yes
Solicited by researcher
No (RC)
Yes
Other
No (RC)
Yes
Remaining treatment descriptors
Level of intervention
Indicated (youth showing pre-identified delinquent
behavior) (RC)
Selective (at risk or other specified population, but
not showing identified delinquent behavior)
Primary target population
Juveniles (RC)
Mixed (juveniles and parents)
Mixed (juveniles, parents and siblings)
Format of treatment
One-on-one (therapist/client) (RC)
Group (classroom/group therapy)
Family (family therapy)

33
1

77
2

33
1

77
2

30
4

73
6

29
5

67
12

29
5

72
7

29
5

64
15

25
9

59
20

-0.598 (0.384)

0.233
-0.365

-1.557

0.243 (0.440)

0.212
0.455

0.552

0.283 (0.215)

0.187
0.470

1.320

0.231 (0.186)

0.184
0.415

1.242

-0.010 (0.187)

0.219
0.209

0.053

-0.159 (0.186)

0.241
0.082

-0.855

-0.154 (0.148)

0.259
0.105

-1.041

0.010 (0.220)

0.231
0.241

0.045

0.444 (0.376)

0.220
0.664

1.181

0.088 (0.227)

0.225
0.313

0.388

0.069 (0.140)

0.216
0.285

0.493

-0.034 (0.160)

0.237
0.203

-0.213

0.165 (0.120)

0.130
0.295

1.375

0.410 (0.280)

0.212
0.622

1.464

-0.040 (0.224)

0.233
0.193

-0.179

-0.087 (0.163)

0.244
0.157

-0.534

0.217

-

0.057 (0.144)

0.274

0.396

0.207 (0.252)
0.579 (0.161)

0.142
0.349
0.721

0.821
3.596***

-0.256 (0.152)
0.382 (0.224)

0.264
0.008
0.646

-1.684
1.705

91
36
3
91
38
1
91
36
3
91
30
9
91
33
6
91
17
22
91
37
2
91
35
4
91
32
6

31

77

10

19

34
2
6

83
6
11

8
16
4

13
45
4

3.583***

0.282

3.686***

1.721

3.647***

1.551

3.667***

0.053

3.556***

0.714

3.658***

1.074

3.760***

0.042

3.724***

1.386

3.800***

0.122

3.767***

0.232

3.833***

0.011

3.700***

1.905

3.786***

2.139

3.806***

0.015

3.800***

0.245

3.912***

0.127

3.808***

12.578**

3.846***

13.365*
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Mixed (any combination of above)
Cannot tell
Setting
Other (RC)
Home
Public school
Specialized school
Clinic
Court
Community-based organization
Ambulant setting
Research design & quality descriptors
Study design
Quasi-experimental (RC)
Randomized controlled trial
Type of study
Longitudinal study (RC)
Cross-sectional study
Method of assignment to condition(s)
Random, simple (RC)
Random after matching, stratification, etc.
Non-random, post hoc matching
Non-random, other
Type of matching
Not applicable (RC)
Matched on pre-test measure
Matched on personal characteristics
Matched on demographics
Matched on two of the above
Matched on three of the above
Equated groupwise
Equivalence of groups tested
No (RC)
Yes
Pre-test equivalence
Not statistically different (RC)
Stat. sign. different and addressed in analysis
Stat. sign. different and not addressed in analysis
Delinquency type measured
General (RC)
Violence
Property crime
Vandalism
Risk behavior
Drug-related crime
Other crime
Delinquency dimension measured
Participation (yes/no) (RC)
Frequency
Seriousness
Versatility (number of crime types)
Type of measure
Official record (RC)
Self-report
Parent report
Teacher report
Nature of control group
Treatment as usual (RC)
Receiving nothing
Wait list
Minimal contact
Alternative treatment

12
2

35
3

5
2
6
1
2
2
4
4

16
2
9
2
6
5
9
11

18
24

46
54

41
1

98
2

22
6
11
2

36
26
31
3

27
1
3
1
6
1
2

55
2
13
1
17
5
3

6
35

10
88

17
9
9

47
25
16

42
1
3
1
1
1
1

85
4
6
1
2
1
1

34
5
2
1

66
20
12
2

32
7
1
2

78
13
4
5

27
8
1
2
2

59
21
1
8
5

0.095 (0.161)
0.085(0.277)

0.359
0.349

0.590
0.307

0.082 (0.429)
-0.258 (0.312)
-0.735 (0.535)
-0.449 (0.406)
-0.750 (0.409)
-0.335 (0.339)
0.000 (0.000)

0.498
0.580
0.240
-0.237
0.049
-0.252
0.163
0.498

0.191
-0.827
-1.374
-1.106
-1.834
-0.988
0.000

0.047 (0.121)

0.203
0.250

0.388

-0.236 (0.368)

0.236
0.000

-0.641

0.157 (0.178)
0.072 (0.144)
-0.398 (0.287)

0.206
0.363
0.278
-0.192

0.882
0.500
-1.387

-0.193 (0.367)
-0.076 (0.223)
1.387 (0.469)
-0.186 (0.167)
-0.447 (0.349)
-0.181 (0.265)

0.266
0.073
0.190
1.653
0.080
-0.181
0.085

-0.526
-0.341
2.957**
-1.114
-1.281
-0.683

0.004 (0.175)

0.233
0.237

0.023

-0.023 (0.171)
-0.172 (0.170)

0.290
0.267
0.118

-0.135
-1.012

0.196 (0.056)
0.040 (0.054)
0.135 (0.260)
-0.394 (0.213)
-0.163 (0.093)
-0.181 (0.093)

0.231
0.427
0.271
0.366
-0.163
0.068
0.050

3.500***
0.741
0.519
-1.850
-1.753
-1.946

0.004 (0.058)
-0.524 (0.110)
-0.386 (0.131)

0.285
0.289
-0.239
-0.101

0.069
-4.764***
-2.947**

-0.018 (0.088)
0.592 (0.318)
-0.178 (0.267)

0.229
0.211
0.821
0.051

-0.205
1.862
-0.667

0.110 (0.165)
0.375 (0.458)
0.005 (0.289)
-0.017 (0.294)

0.196
0.306
0.571
0.201
0.179

0.667
0.819
0.017
-0.057

2.848**

5.504

4.031***

0.120

4.031***

0.385

3.939***

3.316

3.867***

12.578*

3.912***

0.041

3.683***

0.998

3.947***

30.358***

4.040***

30.753***

3.959***

4.022

4.014***

0.851
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Attention placebo
4
7
0.094 (0.222)
0.102
0.423
Measurement of treatment integrity
4.000***
No (RC)
34
83
0.213
Yes
7
15
0.038 (0.162)
0.251
0.235
Type of publication
3.939***
Journal article or book chapter (RC)
41
97
0.229
Technical report
1
3
0.046 (0.396)
0.275
0.116
Sources of funding
3.217**
Federal (RC)
20
39
0.191
State/Province
2
4
-0.077 (0.300) 0.114
-0.257
Local
2
3
0.228 (0.308)
0.419
0.740
Non-Governmental Organisation
1
1
0.189 (0.405)
0.380
0.467
Other
1
5
0.175 (0.408)
0.366
0.429
RC = referentiecategorie; # Studies = aantal onafhankelijke studies; # ES = aantal effectgroottes, Z = significantie van de moderator; gem. d =
gemiddelde effectgrootte (d); heterogeniteit = intraklasse heterogeniteit (Z), Δfit = verschil met model zonder moderatoren (χ2)
*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001

0.018

0.025

0.631
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Bijlage 3.5 Resultaten moderatoranalyse met continue variabelen
Resultaten voor de continue moderatoren (bivariate modellen)
Moderatorvariabelen

# ES

β₀ (SD)

β₁ (SD)

Z

Heterogeniteit

Δfit

Sample descriptors
Overall mean age (at first measurement)
88
0.216 (0.072)
-0.01530 (0.02271)
-0.674
3.658***
0.439
Age range of sample
43
0.170 (0.074)
0.00899 (0.03127)
0.287
2.707**
0.015
Percentage of cultural minority
86
0.202 (0.062)
0.00074 (0.00193)
0.383
3.673***
0.116
Percentage of white/Caucasians
81
0.200 (0.066)
-0.00082 (0.00200)
-0.410
3.557***
0.134
Percentage of African-Americans
54
0.319 (0.064)
0.00202 (0.00212)
0.953
2.677**
0.933
Percentage of Hispanics
53
0.290 (0.062)
-0.00293 (0.00360)
-0.814
2.544*
0.638
Percentage of native Americans
50
0.308 (0.074)
-0.00659 (0.03694)
-0.178
2.514*
0.112
Percentage of Asians
51
0.314 (0.065)
-0.02320 (0.06713)
-0.346
3.984***
0.036
Percentage males
92
0.217 (0.066)
-0.00396 (0.00398)
-0.995
3.770***
0.982
Treatment descriptors
Duration of treatment in weeks
69
0.222 (0.082)
0.00033 (0.00198)
0.167
3.185**
0.041
Intensity of treatment (in hours per week)
29
0.141 (0.134)
-0.01699 (0.00801)
-2.121*
2.181*
4.383*
Total contact hours (duration x intensity)
33
0.136 (0.117)
-0.00091 (0.00046)
-1.978*
2.307*
3.933*
Number of treatment sessions per week
30
0.013 (0.086)
-0.10689 (0.03898)
-2.742**
2.047*
6.773*
Research design & quality descriptors
Total sample size at beginning of study
96
0.236 (0.062)
-0.00037 (0.00031)
-1.194
3.890***
1.377
Total sample size at end of study
99
0.235 (0.061)
-0.00035 (0.00028)
-1.250
3.941***
1.606
Sample size of treatment group at
94
0.241 (0.065)
-0.00050 (0.00058)
-0.862
3.858***
0.726
beginning
Sample size of control group at beginning
94
0.241 (0.064)
-0.00086 (0.00063)
-1.370
3.886***
1.867
Sample size of treatment group at end
99
0.234 (0.061)
-0.00029 (0.00031)
-0.935
3.949***
0.840
Sample size of control group at end
99
0.236 (0.060)
-0.00080 (0.00056)
-1.429
3.933***
2.075
Overall drop-out rate in study
95
0.233 (0.066)
-0.00163 (0.00371)
-0.439
3.865***
0.151
Drop-out rate in treatment group
93
0.239 (0.067)
-0.00198 (0.00342)
-0.579
3.821***
0.296
Drop-out rate in control group
92
0.244 (0.071)
-0.00083 (0.00357)
-0.232
3.794***
0.007
Follow-up (in months)
88
0.239 (0.064)
0.00066 (0.00141)
0.468
3.777***
0.211
Study characteristics
Year of publication
100
0.234 (0.058)
0.00803 (0.00548)
1.465
3.953***
2.155
Impact factor
78
0.254 (0.077)
-0.00804 (0.04816)
-0.167
3.592***
0.025
# ES = aantal effectgroottes, Z = significantie van de moderator; heterogeniteit = intraklasse heterogeniteit (Z), Δfit = verschil met model
zonder moderatoren (χ2)
*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001
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Bijlage 3.6 Resultaten multivariate analyse cognitieve gedragstherapie
Resultaten multivariate analyse
Moderatorvariabelen

Model
β (SD)

Z

0.19 (0.09)

2.16*

Behavior modification (versus geen beh. mod)

0.11 (0.14)

0.75

Cognitive skills trainig / cognitive restructuring (versus geen cogn. skills. training)

-0.21 (0.25)

-0.87

0.26 (0.31)

0.83

Intercept
Hoofdeffecten

Interactie-effect
Behavior Modification * Cognitive. skills training / cognitive restructuring (CGT versus geen
CGT)
Heterogeniteit (Z)

4.03***

Δ fit

1.12

# ES (wel CGT / geen CGT)

19 / 81

# Studies met interventies gebaseerd op CGT

7

CGT = cognitieve gedragstherapie; # ES = aantal effectgroottes; Z = significantie van de moderator; heterogeniteit = intraklasse
heterogeniteit (Z); Δ fit = verschil met model zonder moderatoren (χ2)
*p < 0.05; ***p < 0.001

103

Bijlage 4.1 Erkende gedragsinterventies voor jeugdigen:
Erkenningscommissie Justitie
1

Agressieregulatie op Maat

2

Agressieregulatie op Maat Ambulant

3

Brains 4 Use

4

Buitenprogramma Work-Wise

5

Functional Family Therapy (FFT)

6

In Control!

7

Leren van Delict

8

Multidimensional Treatment Foster Care

9

Multidimensionele Familietherapie (MDFT)

10

Multisysteem Therapie (MST)

11

Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer

12

Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer licht verstandelijk beperkte jongeren (NPTLVB)

13

Ouderschap met Liefde en Grenzen (OLG)

14

Respect Limits

15

Sociale Vaardigheden op Maat

16

Stay-a-way

17

Tools4U/Training cognitieve en sociale vaardigheden als taakstraf

18

Training Agressie ConTrole (TACT) Groep (voorheen WSART)
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Bijlage 4.2 Erkende gedragsinterventies databank effectieve
jeugdinterventies NJi. Categorie externaliseren: ADHD, gedragsproblemen
en delinquentie
1

Alles Kidzzz

2

Asja

3

Bang zijn voor andere kinderen

4

Beter met Thuis

5

Bewust actief leren (BAL)

6

Brains 4 Use

7

Competentietraining 6-12 jarigen SO&T

8

Directieve Thuisbehandeling (DT)

9

Drukke kinderen

10

EQUIP

11

Eye Movement Desensitization & Reprocessing (EMDR)

12

Families First

13

Functionele Gezinstherapie Functional Family Therapy (FFT)

14

Gelijk = Gelijk?

15

Gezin Centraal (GC)

16

Groepsmediatietherapie voor ouders met kinderen met ADHD

17

Ik (r)ook niet

18

In Control!

19

Incredible Years (Basis)

20

Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG)

21

Jeugdhulp Thuis

22

Kanjertraining

23

Leefstijl

24

Marietje Kessels Project

25

Marokkaanse buurtvaders

26

Minder boos en opstandig

27

Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC)

28

Multisysteem Therapie (MST)

29

Nieuwe Perspectieven (NP)

30

Nieuwe Perspectieven bij terugkeer (NPT)

31

Opstandige kinderen: een compleet oudertrainingsprogramma

32

Orthopedagogische Video Gezinsbehandeling (OVG)
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33

OUDERS van tegendraadse jeugd; Opvoedworkshops Ouders Voorop!

34

OUDERS van tegendraadse jeugd; Oudercursus

35

OUDERS van tegendraadse jeugd; Ouders van een jeugdgroep

36

OUDERS van tegendraadse jeugd; Oudertraining

37

OUDERS van tegendraadse jeugd; Themabijeenkomsten

38

Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)

39

Parent Management Training Oregon (PMTO)

40

Pelsser Voeding en Gedrag (PVG)-dieet

41

Plezier op school

42

Praten met kinderen

43

Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD)

44

Reklame Rakkers; lespakket

45

Remweg

46

Samen Stevig Staan

47

Signalering en PReventieve INTerventie bij antisociaal gedrag (SPRINT)

48

STOP4-7 - Samen sterker Terug Op Pad

49

Taakspel

50

Triple P: Positief Pedagogisch Programma Niveau 4

51

Twaalfmin-procedure Haaglanden (STOP / Prejop)

52

Vaardigheden Voor Ouders (VVO)

53

Voorwaardelijke Interventie in Gezinnen (VIG)

54

Wijkgerichte Intensieve Gezinsbegeleiding (WIG)
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Bijlage 4.3 Mogelijk geschikte interventies voor vroegtijdig ingrijpen,
welke niet in de selectie zijn opgenomen
Interventie

Leeftijd

1

Families First

0 - 18

2

Opstandige kinderen: een compleet oudertrainingsprogramma

2-12 (ouder van)

3

Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)

2-7

4

Incredible Years (Basis)

3-7

5

Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD)

4 tot 12

6

Beter met Thuis

6 - 15

7

Kanjertraining

6 - 15

8

Taakspel

groep 4 t/m 8

9

Samen Stevig Staan

9 - 16

10

Marietje Kessels Project (MKP)

groep 7, 8

11

Directieve Thuisbehandeling (DT)

<12 - 18

12

Marokkaanse buurtvaders

12 - ong. 18

13

Vaardigheden Voor Ouders (VVO)

12 - 18

14

Asja

12 - 23
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Bijlage 4.4.1 Functional Family Therapy (Functionele Gezinstherapie; FFT)
Doelgroep
Functional Family Therapy (FFT) kan volgens de methodiekhandleiding worden ingezet voor jongens
en meisjes (IQ > 55) die in de leeftijd van 12 tot 18 jaar één of meerdere delicten gepleegd hebben,
zoals diefstal met geweld, openlijke geweldpleging, diefstal in vereniging/inbraak, mishandeling en
vernieling. In de omschrijving van FFT in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJi is
echter weergegeven dat FFT ingezet kan worden vanaf 11 jaar oud. Volgens de handleiding liggen
problemen in het gezin en gedragsproblemen van de jongere ten grondslag aan de delictpleging(en).
Het risico op herhaling is matig tot hoog.
Doel
Een duidelijk doel (/doelstelling) wordt in de methodiekhandleiding niet expliciet geformuleerd. Uit
de handleiding blijkt dat FFT zich richt op het veranderen van gedrag van jongeren die
gedragsproblemen vertonen (waaronder delinquent gedrag) door gebruik te maken van een
systeembenadering. Het belangrijkste systeem waarop de interventie aangrijpt is het gezin.
Beschrijving werkwijze
FFT kent een gefaseerde werkwijze waarbij de volgende drie fasen worden doorlopen:
-

Fase 1 – Verbindings- en motiveringsfase. Deze fase heeft als doel om (1) een werkrelatie
op te bouwen met alle gezinsleden; (2) het bevorderen van een positieve verbinding tussen
therapeut en gezinsleden en tussen gezinsleden onderling; (3) het versterken van positieve
communicatie (en het verminderen van negatieve communicatie); (4) het vergroten van de
hoop op verandering (en het verminderen van hopeloosheid); (5) het vergroten van de
motivatie voor verandering en (6) het bevorderen van de bereidheid tot deelname (en
verminderen van uitval).

-

Fase 2 – Gedragsveranderingsfase. Deze fase heeft als doel om (1) individuele
veranderingsplannen op te stellen en uit te voeren; (2) delinquent gedrag te veranderen; (3)
relationele vaardigheden te vergroten; (4) problemen op te lossen en (5)
opvoedingsvaardigheden te vergroten.

-

Fase 3 – Generalisatie. Deze fase heeft als doel om (1) verandering te behouden en te
generaliseren; (2) terugvalpreventie en (3) het versterken van sociale ondersteuning en
toegang tot hulpbronnen voor individu en/of sociale netwerk (voor het vasthouden van
verandering).

Behandelvorm
Volgens de methodiekhandleiding richt FFT zich op alle gezinsleden binnen een gezin. Er wordt geen
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aparte vermelding gedaan over de manier waarop broers/zussen in de behandeling van jongeren
worden betrokken.
Intensiteit
Doorgaans bestaat FFT uit 16 tot 24 sessies in een periode van 3 tot 6 maanden.
Effectiviteitsonderzoek
In Nederland zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van FFT. Van Leeuwen en Van
der Veldt (2007) concludeerden dat jongeren die FFT hebben afgerond minder vaak lijken te
recidiveren dan jongeren die voortijdig met de behandeling zijn gestopt. Ook in onderzoek van Nauta
(2008) kwam naar voren dat de inzet van FFT in Amsterdam bij verschillende groepen jongeren
(ingedeeld naar de ernst van de voorgeschiedenis) leidt tot lagere recidivecijfers dan wanneer andere
interventies worden ingezet. In beide onderzoeken was echter geen sprake van een gerandomiseerd
onderzoeksdesign met een experimentele en één of meerdere controlegroepen, waardoor geen
uitspraken gedaan kunnen worden over effectiviteit.
Loef, Tong Sang, Breuk en Slot (2008) hebben eveneens onderzoek gedaan in Nederland en
gebruikten wel een experimenteel onderzoeksdesign. Zij concludeerden dat zowel individuele
problemen (externaliserend gedrag, hyperactiviteit) als gezinsproblemen significant afnamen. Ten
aanzien van geweldsdelicten recidiveerden significant minder jongeren uit de FFT-groep (10%) dan
uit de controlegroep (29%) over een periode van 12 maanden. In de totale recidivecijfers vonden de
onderzoekers echter geen verschillen tussen de groepen.
Eerder werd in de Verenigde Staten al door Barnoski (2004) onderzoek gedaan naar de effectiviteit
van FFT door middel van experimenteel onderzoek. In het gebruikte onderzoeksdesign werd gebruik
gemaakt van een controle- en experimentele groep, maar van een geheel zuivere randomisering was
geen sprake. De recidivemeting vond plaats op 6, 12 en 18 maanden na afronding van FFT en uit de
resultaten bleek dat er geen significante verschillen waren tussen de controle- en experimentele groep.
Wel bleek dat competente FFT-therapeuten een significante positieve invloed hadden op de
recidivecijfers (minder recidive) dan niet competente FFT-therapeuten.
Bereik
Momenteel zijn er dertien instellingen aangesloten bij FFT Nederland. In totaal waren binnen deze
instellingen 85 gecertificeerde therapeuten werkzaam en 15 therapeuten in opleiding. Van de
therapeuten zijn er 15 supervisor binnen het team en 2 zijn supervisor in opleiding. FFT is alleen in de
provincies Zuid Holland en Overijssel niet vertegenwoordigd, in elke andere provincie is er tenminste
één (soms provincie-overstijgende) instelling die FFT aanbiedt. In de provincie Zuid Holland zal
mogelijk De Opvoedpoli het aanbod van FFT versterken: hun werkterrein strekt zich uit van Noord
Holland en Utrecht tot Zuid Holland. Zeven van de acht FFT-therapeuten binnen deze instelling zijn
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echter nog in opleiding en het is gedurende dit onderzoek nog niet duidelijk geworden of zij zich juist
wel of niet meer op de provincie Zuid Holland zullen richten.
Over het aantal trajecten dat er op jaarbasis worden doorlopen door kinderen jonger dan 12 jaar zijn
geen exacte gegevens ontvangen. FFT Nederland geeft aan dat er per instelling naar schatting een tot
drie kinderen van 11 jaar oud aan de interventie deelnemen: slechts een klein deel van het totaal aantal
trajecten op jaarbasis. Wel zien FFT-therapeuten regelmatig jongere broertjes of zusjes als
‘nevencliënt’ binnen de FFT interventie. Een specifieke FFT variant voor 12-minners is op dit moment
nog niet beschikbaar in Nederland. FFT Nederland geeft aan dat dit in de toekomst mogelijk wel
ingevoerd kan worden, onder andere omdat hier vanuit therapeuten behoefte aan is gebleken.
Tabel 4.4.1. Overzicht bereik Functional Family Therapy / Functionele Gezinstherapie (FFT)
Provincie

Drenthe

Stad/regio

Organisaties

Aantal

Trajecten

trainers

per jaar5

Assen

Accare

5

1-3

Flevoland

Lelystad

LSG Rentray/Traverse

5 (1)

1-3

Gelderland

Arnhem

Groot Batelaar

Nijmegen

Entrea

6 (1)

1-3

Inzicht

4 (1)

1-3

Zutphen,

LSG Rentray/Traverse

5 (1)

1-3

Limburg

Maastricht

Mondriaan Zorggroep

7

1-3

Noord Brabant

Eindhoven

GGZ Eindhoven / De Combinatie /

6

1-3

Het Dok

4 (1)

1-3

(Friesland,
Groningen)

1-3

Bureau Jeugdzorg

(ook: Zeeland)

Halsteren

De Viersprong

12 (2)

1-3

Noord Holland

Alkmaar

Parlan / Triversum

5 (1)

1-3

Amsterdam

De Bascule

18

1-3

De Koppeling

3

1-3

De Opvoedpoli

1 (7)

1-3

(ook: Utrecht
en Zuid
Holland)
Utrecht

Utrecht

Altrecht

4

1-3

Totaal aantal

11

15

85 (15)

13-39

5

Deelnemers jonger dan 12 jaar
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Noten: Cursieve aantallen in de kolom trainers zijn trainers die eind 2012 nog in opleiding waren.
Trajecten per jaar zijn op basis van een schatting van FFT Nederland. Het gaat hierbij om een
schatting van het aantal trajecten voor deelnemers jonger dan 12 jaar.
Bronnen
Barnoski, R., (2004). Outcome evaluation of Washington State research-based programs for juvenile
offenders. Olympia: Washington State Institute for Public Policy.
Loef, L., Tong Sang, M. N., Breuk, R. E., & Slot, N. W. (2008). Eindrapport FFT onderzoek
September 2008. Amsterdam: De Bascule.
Nauta, O. (2008). Recidivemeting trajecten aanpak en preventie jeugdcriminaliteit. Amsterdam: DSPGroep.
Spanjaard, H., & Alexander, J. F. (2009). Functionele gezinstherapie. Handleiding voor FFTtherapeuten.
Van Leeuwen, E., & Van der Veldt, M. C. A. E. (2007). FFT bij het cluster forensische
jeugdpsychiatrie van de Bascule. Resultaten van het onderzoek naar de implementatie van
FFT binnen het cluster forensische jeugdpsychiatrie en van het onderzoek naar recidive onder
jongeren die FFT ontvangen. Duivendrecht: PI Research.
Elling, M. (2005). Databank effectieve jeugdinterventies: beschrijving 'Functionele Gezinstherapie
Functional Family Therapy (FFT)'. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
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Bijlage 4.4.2 Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling- Erger
Voorkomen (IOG-EV)
Doelgroep
De doelgroep van IOG-EV bestaat uit jeugdigen met normovertredend en beginnend crimineel gedrag
en hun gezinsleden. De module is in eerste instantie gericht op jongeren die wegens een delict met de
politie in aanraking zijn gekomen. Deze jongeren worden via het JCO of via Halt doorverwezen naar
BJZ. BJZ kan vervolgens het gezin indiceren voor IOG-EV. De module is gericht op jongeren in de
leeftijd van acht tot en met zeventien jaar met een beginnende delinquente carrière. Deze jongeren zijn
vaak afkomstig uit gezinnen met een langdurige hulpverleningscarrière. Het kan gaan om
multiprobleem gezinnen, gezinnen waarin sprake is van conflictrijke echtscheidingen, kinderen van
ouders met psychiatrische problematiek, gezinnen waarin sprake is van mishandeling of verwaarlozing
en gezinnen waarin sprake is van pedagogische onmacht of onvoldoende toezicht.
De module is gericht op jongeren die een of meerdere delicten hebben gepleegd, in combinatie met
problemen in meerdere subsystemen, te weten:
-

Thuis: gedragsproblemen, zich niet aan de regels houden;

-

School: gedrag, leren, spijbelen;

-

Vrije tijd: rondhangen, contact met delinquente vrienden;

-

Individuele problematiek: ontwikkelingsproblematiek, overmatig alcohol- en druggebruik.

De module is ook inzetbaar voor jongeren bij wie meerdere risicofactoren voor delinquentie aanwezig
zijn en die zich op een delinquent ontwikkelingspad begeven. Bij deze jongeren is er nog niet
daadwerkelijk sprake is van delicten, maar deze jongeren vertonen wel ander norm- en
regelovertredend gedrag.
Doel
IOG-EV is een vorm van intensieve ambulante gezinsbehandeling gericht op het voorkomen van erger
delinquent gedrag bij jongeren die beginnend crimineel gedrag vertonen en waarbij in meerdere
domeinen risicofactoren spelen. IOG-EV probeert dit te bereiken door middel van het versterken van
zowel de vaardigheden en krachten van de jongere als van de ouders. Het doel van IOG-EV is het
verminderen van recidive en het voorkomen dat de jongere een criminele loopbaan ontwikkelt, of het
stoppen van een zich ontwikkelende criminele carrière. IOG-EV probeert dit te bereiken door middel
van:
-

Het versterken van vaardigheden en krachten bij ouders zodat ze kunnen omgaan met de
vragen en problemen die de opvoeding van kinderen en adolescenten meebrengt, en

-

Het versterken van vaardigheden en krachten bij de jongeren zodat ze kunnen omgaan met de
problemen die ze tegenkomen in gezin, vriendengroep, op school of in de buurt.
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Werkwijze
Voor het versterken en aanleren van vaardigheden wordt binnen IOG-EV aangesloten bij principes uit
de cognitief gedragstherapeutische benadering. De cognitief gedragstherapeutische benadering is
gericht op het aanleren van adequate en het afleren van inadequate gedragingen, gevoelens en
gedachten. De basisinterventies die worden ingezet zijn in te delen naar het doel waarvoor zij worden
ingezet, namelijk 1) het bevorderen van de motivatie, 2) gedragsverandering, 3) verandering van
cognities en 4) verandering van emoties. Er zijn aparte interventies gericht op de jongere en op de
ouder.
Voorbeelden van basistechnieken die worden ingezet voor gedragsverandering betreffen: ‘versterken
van gwenst gedrag’, ‘afzwakken van ongewenst gedrag’, ‘uitdoving van ongewenst gedrag’,
‘modling’, ‘shaping’, ‘gedragsoefening’ en ‘zelfcontroletechnieken’. Voorbeelden van cognitieve
interventies die worden ingezet zijn: ‘opsporen en bewustmaken van belemmerende cognities’,
‘bevragen van gedachten’en ‘formuleren en toepassen van nieuwe positieve cognities’.
Behandelvorm
De behandeling is een individuele behandeling gericht op zowel de ouders als de jongere.
Behandelintensiteit
De duur van IOG-EV is 6 maanden en kan met maximaal 6 maanden worden verlengd. Tijdens de
behandelfase is er sprake van 2 tot 3 keer per week contact gedurende ongeveer twee uur per keer.
Onderzoek
Het enige onderzoek naar effecten van IOG-EV is uitgevoerd door Van Dam, Veerman en
Wijgergangs (2008). In dit evaluatieonderzoek is vooral getracht een antwoord te geven op: a) of de
beoogde doelgroep werd bereikt, b) of de bedoelde interventies werden toegepast, c) of de doelen
werden gehaald, d) hoe tevreden ouders en jongeren waren, en e) of de benodigde randvoorwaarden
werden bereikt. Van de aanvankelijk 59 gezinnen waren er uiteindelijk 36 die de behandeling hadden
afgerond en waarover gegevens bekend waren over de begin- en eindsituatie. Naast deze betrekkelijk
kleine onderzoeksgroep is er voor het onderzoek geen gebruik gemaakt van een (gerandomiseerde)
controlegroep. Uitspraken over effecten van de interventie kunnen dan ook niet gedaan worden.
Bij afsluiting van de behandeling was het delictgedrag van de jongeren zowel in omvang als ernst ten
opzichte van het begin iets afgenomen. Ook is de mate van enkele problemen volgens de ouders
verminderd, maar er was nog steeds sprake van forse externaliserende problematiek, met name
grensoverschrijdend gedrag. Wel werden bij afsluiting minder gezinsproblemen gerapporteerd.
Uiteindelijk was er bij 51% van de jongeren/gezinnen vooruitgang waarneembaar, bij 40% niet en bij
9% was sprake van een verergerde situatie.
Bereik
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IOG-EV wordt in acht provincies in Nederland actief uitgevoerd. Drie organisaties hebben relatief
veel behandelaars in dienst die getraind zijn in IOG-EV: Vitree (31), Rubicon (29) en Ambiq (46).
Vanuit Wijgergangs Strategie en Ontwikkeling (ontwikkelaar) is aangegeven dat er grote verschillen
kunnen zijn in het aantal trajecten dat er op jaarbasis doorlopen wordt binnen een organisatie of per
trainer. Dit heeft voor een groot deel te maken met de wijze waarop de toeleiding tot de interventie
verloopt. Binnen de huidige onderzoektermijn zijn er echter geen specifieke gegevens ontvangen over
het aantal trajecten op jaarbasis.
Tabel 4.4.2 Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling - Erger Voorkomen (IOG-EV)
Provincie

Stad/region

Organisaties

Aantal
trainers

Drenthe

Assen e.o.

Yorneo

10

Flevoland (en

Almere, rest Flevoland, West Overijssel

Vitree

31

Groningen

Groningen

ELKER

5

Limburg

Horn

Rubicon

29

OC Brabant

17

West Overijssel)

(Noord en Midden Limburg)
Noord Brabant

Breda (hele provincie)

(Amarant)
Noord Holland

Alkmaar

De Praktijk

4

Overijssel

Almelo, Deventer, Ruurlo, Bergentheim

Commujon

4

Zutphen

LSG Rentray

5

(Overijssel en

Almelo, Assen, Borne, Dedemsvaart, Den

Ambiq

46

Drenthe)

Ham, Deventer, Emmen, Enschede,

Lijn5 (OPL en

18

Hardenberg, Hengelo, Hoogeveen, Nijverdal,
Oldenzaal, Rietmolen, Rolde
Utrecht

Utrecht

Meerwijck)
Totaal aantal

30

10

169
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Bijlage 4.4.3

Jeugd Preventie Team 12min (JPT 12-min)

Doelgroep
De doelgroep van JPT 12-min bestaat uit alle kinderen jonger dan 12 jaar die vanwege het plegen van
delicten in aanraking zijn gekomen met de politie. De methodiek richt zich ook op relevante personen
die directe invloed hebben op het strafbare gedrag van het kind. Secundaire doelgroepen zijn daarom
(1) ouders/verzorgers; (2) school; (3) leeftijdgenoten (vriendjes/vriendinnetjes); (4) buurt (-werk,
politie). Is er echter sprake van zeer ernstige, complexe problematiek (bijvoorbeeld multiprobleemgezinnen) dan is een intensievere interventie gewenst (communicatie met expertisecentrum
voor jeugd, samenleving en ontwikkling (JSO), 2013).
Doel
De primaire doelstellingen van JPT 12-min zijn (1) het voorkomen dat kinderen jonger dan 12 jaar
delicten plegen en (2) het terugdringen van recidive onder kinderen jonger dan 12 jaar. Een JPT
12min-traject wordt als geslaagd beschouwd wanneer het kind een jaar na afsluiting niet opnieuw met
de politie in aanraking is gekomen omdat het een delict heeft gepleegd. Secundaire doelstellingen van
JPT 12min zijn (3) het vroegtijdig signaleren van zorgsignalen bij 12-minners die in aanraking komen
met de politie; (4) het vergroten van opvoedcompetenties van ouders van 12-minners en (5) het
vergroten van de veiligheid in het publieke domein door vroege aanpak 12-minners met
overlastgevend gedrag.
Beschrijving werkwijze
JPT 12-min kent een gefaseerde aanpak en bestaat uit de volgende vijf fases:
-

Fase 1 – Instroom. In deze fase wordt nauw samengewerkt met de politie om de kinderen
jonger dan 12 jaar te bereiken die in contact zijn gekomen met de politie vanwege
delictgedrag. Op basis van politiegegevens wordt bepaald of kinderen zodanig risicogedrag
vertonen dat er aanleiding is voor doorverwijzing naar de trajectbegeleider van de JPT 12minmethodiek.

-

Fase 2 – Taxeren. In deze fase worden de risicofactoren aangewezen die de kans op
(herhaling van het) strafbare gedrag vergroten. Tevens wordt vastgesteld wat de beschermende
factoren zijn die versterkt kunnen worden om het risico op (herhaling van) delictgedrag te
voorkomen.

-

Fase 3 – Plannen maken. Samen met ouders wordt een plan van aanpak gemaakt dat past bij
de individuele eigenschappen van het kind en zijn omgeving. De motivatie van
ouders/verzorgers en de leerstijl en (on-)mogelijkheden van het kind wordt hierin
meegenomen. In het plan van aanpak worden doelen geformuleerd op ten hoogste 4 thema’s.
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-

Fase 4 – Uitvoeren. In deze fase wordt de hulp daadwerkelijk geboden in vier domeinen:
kind, ouder(s), school en buurt.

-

Fase 5 – Evalueren en afsluiten. De behaalde resultaten worden aan het eind van het JPT
12min-traject besproken met de ouders. Er volgt een afsluitend gesprek met ouders en kind en
indien nodig vindt een doorverwijzing plaats naar vervolghulp.

Behandelvorm
Volgens de methodiekhandleiding worden instrumenten binnen een JPT 12-min-traject ingezet op de
domeinen kind, ouder(s), school en buurt. Naast het kind worden in een traject altijd de ouders
betrokken waarbij getracht wordt om de opvoedcompetentie van ouders te versterken. In de
handleiding wordt echter niet vermeld dat broers/zussen op enige manier in het hulpverleningstraject
worden betrokken.
Intensiteit
Een JPT 12-min-traject duurt maximaal drie maanden en gemiddeld vraagt één traject 30 uur
professionele begeleiding.
Effectiviteitsonderzoek
In de handleiding wordt geen melding gedaan van lopend of afgerond effectiviteitsonderzoek. De
interventie zal waarschijnlijk in 2013 ingediend worden bij de Databank Effectieve jeugdinterventies
van het NJi. Het NJI vermeldt dat deze interventie momenteel wordt beoordeeld op geschiktheid voor
opname in de databank of dat deze in de opnameprocedure zit en maakt ook geen melding van
effectiviteitsonderzoek.
JSO en Bureau Jeugdzorg hebben op korte termijn wel plannen om te starten met een
onderzoeksproject met als doel om de interventie JPT 12-min te intensiveren op de thema’s eigen
kracht en het versterken van het sociaal netwerk van gezinnen met delinquente kinderen. Eén van de
onderzoeksvragen binnen dit project richt zich op het vaststellen van instrumenten gericht op het
versterken van eigen kracht en het sociaal netwerk van gezinnen die in aanmerking komen voor
incorporatie in de methodiek JPT 12-min. Het betreft instrumenten die gericht zijn op de ouders, het
gehele gezinssysteem en/of delinquente kinderen en instrumenten die toegepast kunnen worden in de
wijdere sociale omgeving van het kind en het gezin (zoals de school en de buurt). Voor dit
onderzoeksproject is recent een subsidieaanvraag gedaan bij ZonMw (ZonMw, projectnummer 7072900-98-13160).
Bereik
De uitvoering van JPT 12-min wordt momenteel alleen nog gedaan door Bureau jeugdzorg
Haaglanden en Bureau Jeugdzorg Zuid Holland (Zuid Holland Zuid en regio Hollands Midden).Er zijn
daarbinnen momenteel 7 teams van ongeveer 22 JPT 12-min trajectbegeleiders die de methode JPT
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12-min uitvoeren. De ‘afspraak’ is dat zij met elkaar 600 12-minners bereiken op jaar basis (300 in
regio Haaglanden, 200 in regio Hollands Midden en 100 in Zuid Holland Zuid). Over het exacte aantal
trajecten dat er momenteel daadwerkelijk wordt doorlopen op jaarbasis zijn geen gegevens bekend.
Tabel 4.4.3 Overzicht bereik Jeugd Preventie Team 12-min (JPT 12-min)
Provincie

Zuid Holland

Stad/region

Den Haag

Organisaties

Aantal

Trajecten

trainers

per jaar

Bureau Jeugdzorg Haaglanden

300

Alphen a/d Rijn,

Bureau Jeugdzorg Zuid Holland

200

Gouda, Leiden.

(Hollands Midden)

Dordrecht,

Bureau Jeugdzorg Zuid (Zuid)

(Haaglanden en
randgemeenten)

100

Gorinchem,
Hoeksche Waard.
Totaal aantal

7

3

22

600

Noot: De (cursief) weergegeven trajecten per jaar zijn een indicatie van de capaciteit per regio.
Gegevens over daadwerkelijke trajecten op jaarbasis zijn momenteel nog niet bekend.
Bronnen
Hoogenboezem, G., & Van Veluw, N. (2011). Kernmethodiek JPT 12-MIN: Begeleiding van jonge
kinderen met delictgedrag. Gouda: JSO, Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en
ontwikkeling.
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Bijlage 4.4.4

Minder Boos en Opstandig (MBO)

Doelgroep
De interventie Minder Boos en Opstandig is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar met
een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis of een antisociale gedragsstoornis en hun ouders. Bij
deze kinderen komt vaak ook een aandacht tekort/hyperactiviteit stoornis (ADHD) voor waarbij
medicatie vaak is aangewezen. De disruptieve gedragsstoornis wordt gekenmerkt door een patroon
van negatief, vijandig en openlijk ongehoorzaam gedrag van het kind ten opzichte van gezagspersonen
(ouders, leerkrachten, autoriteiten). De antisociale gedragsstoornis kenmerkt zich door een
gedragspatroon met een schending van de grondrechten van anderen en van de bij de leeftijd
behorende normen en regels. Zie Van de Wiel et al. (2005a) voor een uitgebreide beschrijving van de
exacte diagnostische criteria van deze gedragsstoornissen. De interventie kan ook worden toegepast bij
kinderen die veel risico lopen op de ontwikkeling van een disruptieve gedragsstoornis maar net niet
voldoen aan alle criteria.
Minder Boos en Opstandig richt zich op disruptief gedrag dat voorkomt uit de hierboven omschreven
gedragsstoornissen, maar niet specifiek op kinderen die (licht) delinquent gedrag vertonen. In de
handleiding wordt wel vermeld dat een manifestatie van gedragsproblemen op jonge leeftijd een
verhoogde kans geeft op delinquent gedrag in de volwassenheid (Van de Wiel et al., 2005a). Het
onderwerp delinquent gedrag komt bij slechts één van de achttien ouderbijeenkomsten expliciet aan
bod.
Doel
Een expliciete doelstelling wordt niet geformuleerd in de handleiding van Van de Wiel et al. (2005a).
Minder Boos en Opstandig wordt ingezet bij kinderen die oppositioneel-opstandig gedrag en/of
antisociaal gedrag vertonen (voortvloeiend uit de hierboven beschreven gedragsstoornissen). Hieruit
afleidend kan het doel worden geformuleerd om dergelijk disruptief gedrag bij kinderen te
verminderen. Op eenzelfde wijze kan een doel van het ouderprogramma worden afgeleid, namelijk het
vergroten van de opvoedingsvaardigheden met het oog op de beïnvloeding van sociaal ongewenst en
gewenst gedrag van het kind.
Beschrijving werkwijze
De interventie bestaat uit een geprotocolleerde aanpak waarbinnen een training wordt aangeboden
voor zowel de kinderen als hun ouders:
Oudertraining. De oudertraining bestaat uit 18 bijeenkomsten die bestaan uit (1) een terugblik op de
vorige bijeenkomst (vanaf de tweede bijeenkomst), (2) een oefenopdracht met als doel te oefenen in
specifieke opvoedingsvaardigheden, (3) de bespreking van een nieuwe opvoedingsvaardigheid, (4) het
samenvatten van een nieuw behandeld onderwerp, (5) het bespreken van de kind training en (6) een
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positieve afsluiting van de oudertraining. Niet al deze onderdelen hoeven aan bod te komen in elke
ouderbijeenkomst. Wel worden de onderdelen doorgaans in een vaste volgorde doorlopen. De
onderwerpen die (o.a.) aan bod komen in de ouderbijeenkomsten zijn: het consistent regels hanteren,
het creëren van orde en regelmaat, het hanteren van observatievaardigheden, het kind prijzen en
belonen, de omgang met regelovertreding en ander disruptief gedrag, het omgaan met stress, de wijze
waarop je voor jezelf kunt zorgen en het creëren van een positief gezinsklimaat.
Kind training. De kind training bestaat eveneens uit 18 bijeenkomsten die weer bestaan uit (1) een
terugblik op de vorige bijeenkomst (vanaf de tweede bijeenkomst), (2) de bespreking van de
weekopdracht (vanaf bijeenkomst 3), (3) het introduceren van en oefenen met een nieuw onderwerp,
(4) een samenvatting van het behandelde onderwerp en de weekopdracht, (5) het spelen van een spel
en (6) het afsluiten van de bijeenkomst middels positieve feedback van de interventiewerker. De
onderwerpen die (o.a.) aan bod komen zijn: het herkennen van gevoelens, het aanleren van de 'Stop en
denk-methode' (wat is het probleem -> welke oplossingen kun je bedenken -> wat zijn de
consequenties van de oplossingen -> kies de beste oplossing -> voer deze uit en evalueer of deze
oplossing bevredigend was) en het gebruiken van de methode in alledaagse situaties.
Behandelvorm
De aangemelde kinderen worden in groepen van vijf behandeld en hun ouders worden in groepen van
minimaal vijf tot maximaal tien ouders behandeld. Broertjes en zusjes van de kinderen worden niet
(mee-)behandeld.
Intensiteit
De oudertraining bestaat uit 18 bijeenkomsten van elk 90 minuten (in een periode van 26 weken) en de
kind training bestaat uit 18 bijeenkomsten van elk 75 minuten (in een periode van 21 weken).
Effectiviteitsonderzoek
Uit experimenteel onderzoek van Van de Wiel (2002) naar het Utrechtse Coper Powing Program (de
voorloper van Minder Boos en Opstandig) is gebleken dat zowel in de controle- als de experimentele
groep het disruptieve gedrag significant afneemt en prosociaal gedrag significant toeneemt. Het
verschil in effect tussen de beide groepen is op de nameting echter klein (de effectgrootte is .18 ten
gunste van UCPP). Het verschil is wel significant op de agressieschaal van de Parent Daily Report,
ten gunste van UCPP. Daarnaast is het percentage kinderen dat op de nameting normaal gedrag laat
zien bij de UCPP-conditie iets groter dan in de controlegroep. Tevens blijkt uit de follow-upmetingen
dat in de experimentele groep slechts enkele kinderen nog behandeld worden, terwijl dat er in de
controlegroep aanmerkelijk meer zijn. Ten aanzien van een langetermijneffect wordt er geen verschil
gevonden tussen de groepen (effectgrootte = -.02). Het percentage kinderen met gedrag in de normale
range is in de UCPP-groep iets hoger dan in de vergelijkingsgroep. Samenvattend is op grond van
deze studie de interventie 'deels effectief' te noemen omdat - afhankelijk van het gehanteerde
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instrument - aspecten van het probleemgedrag op de korte en langere termijn verbeteren, terwijl er op
andere aspecten geen verschil te zien is. Gezien de lagere kosten van het UCPP-programma is de
interventie kosteneffectief te noemen.
In onderzoek van Van de Wiel et al. (2007) is het effect van UCPP op verschillende typen disruptief
gedrag (agressief gedrag en oppositioneel gedrag) van kinderen onderzocht door de UCPP-conditie te
vergelijken met verschillende soorten 'care as usual', namelijk gezinstherapie, gedragstherapie en
overige therapie (ouderbegeleiding, speltherapie e.d.;). Uit de resultaten bleek dat volgens de Parent
Daily Report de daling van het agressieve gedrag bij de kinderen in de UCPP-conditie groter was dan
bij gezinstherapie (ES = 1.07) en dat er tussen UCPP en gedragstherapie geen verschil is te zien. Bij
oppositioneel gedrag is er geen verschil tussen UCPP en gezinstherapie of gedragstherapie. De
waarden van effectgrootte voor de andere variabelen ondersteunen de bewering dat onervaren maar
specifiek getrainde therapeuten in de behandeling van kinderen met gedragsstoornissen meer effect
bereiken met UCPP dan ervaren gezinstherapeuten, maar hierin niet verschillen van ervaren
gedragstherapeuten.
Zonnevylle-Bender et al. (2007) hebben onderzoek gedaan naar de effecten van UCPP op de lange
termijn. In dit onderzoek zijn 61 van de 77 oorspronkelijk onderzochte kinderen in de experimentele
groep (n=30) en controle groep (n=31) opgenomen, die allen gematched zijn met een gezonde
controlegroep. Vóór de behandeling was er geen verschil in de experimentele groep en de 'care as
usual'- groep. Uit de resultaten bleek dat vijf jaren na de start van de interventie minder adolescenten
van de UCPP groep de afgelopen maand sigaretten hadden gerookt en ooit cannabis hadden gebruikt
dan de adolescenten die destijds de gebruikelijke behandeling hebben gekregen (17 resp. 42 %). De
UCPP adolescenten verschilden hierin niet van een gezonde controlegroep, hetgeen wel het geval is
bij de adolescenten die de gebruikelijke behandeling hebben gekregen. Het niveau van delinquentie
(gemeten met de zogeheten National Youth Survey van Elliott) van zowel de UCPP-groep als de
controlegroep verschilt niet van de gezonde groep.
Onderzoek naar de effectiviteit van Minder Boos en Opstandig (de opvolger van UCPP) is voor zover
bekend nog niet uitgevoerd. Het is ook niet bekend of en op welke termijn dergelijk onderzoek wordt
opgezet.
Bereik
Over de mate waarin Minder Boos en Opstandig landelijk ingezet wordt valt nauwelijks een uitspraak
te doen. In tegenstelling tot veel andere interventies hanteert Minder Boos en Opstandig geen
trainings- en certificeringssysteem voor professionals die de interventie willen inzetten.
Instellingen/professionals kunnen de handleiding en materialen bestellen en hebben in principe de
vrijheid om onderdelen daaruit te gebruiken die zij willen. Er is zodoende ook weinig zicht op de
behandelintegriteit.
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Er is alleen een indicatie van de mate waarin het in twee instellingen in Utrecht wordt aangeboden:
UMC Utrecht en Altrecht. Dit zijn zogenaamde lap-sites: de interventie is hier ontwikkeld, de
ontwikkelaars zijn er nog steeds bij betrokken en de behandelintegriteit wordt behoorlijk in de gaten
gehouden. Altrecht echter werkt inmiddels ook al met aanpassingen (‘open groepen’).
Tabel 4.4.4. Overzicht bereik Minder Boos en Opstandig.
Provincie

Stad/regio

Organisaties

Utrecht

Utrecht

Altrecht

± 18 (3 á 4)

UMC Utrecht

± 9 (1 á 2)

Totaal aantal

Trajecten per jaar

± 27 (4 á 6)

Notes: Alleen over deze twee organisaties is een indicatie gegeven van het aantal trajecten per jaar.
Landelijk zijn het er mogelijk meer. Cursieve getallen zijn het aantal groepen per jaar.
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Bijlage 4.4.5 Nieuwe Perspectieven (NP)
Doelgroep
Over de doelgroep van Nieuwe Perspectieven wordt in de handleiding het volgende vermeld: “Nieuwe
Perspectieven is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar, met herhaaldelijk afwijkend
of crimineel gedrag, die al dan niet met politie in aanraking zijn geweest en te kampen hebben met
problemen op meerdere leefgebieden. Met dat laatste doelen we onder andere op problemen op school,
problemen bij het verkrijgen en/of behouden van werk, problemen met contacten in het gezin en in de
wijdere sociale omgeving, problemen op het gebied van zinvolle en geaccepteerde vrijetijdsbesteding,
huisvesting, financiën, problemen met betrekking tot gezondheid en gezond gedrag en algemene
motivatieproblemen. Voor enkelvoudige problematiek is de inzet van Nieuwe Perspectieven te
zwaar.” (Elling & Melissen, blz. 11). In de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJi staat
echter met betrekking tot de leeftijdsgrens aangegeven dat dit van 12 (soms 10) t/m 23” is (Elling,
2009).
In de regio Amsterdam werden tot voor kort naast NP de varianten Nieuwe Perspectieven Preventief
(NPP) en Nieuwe Perspectieven Plus (NPPlus) aangeboden. NPP is bedoeld voor jongeren van 8 tot en
met 16 jaar die door hun risicogedrag een grote kans hebben met de politie of andere instanties in
aanraking te komen (of hiermee al in aanraking zijn geweest). NPPlus is bedoeld voor jongeren en hun
gezin en biedt langere hulp [dan NP] of een extra training aan jongeren van 12 tot en met 16 jaar die al
eens met de politie te maken hebben gehad en die al voor hun 12e jaar problematisch gedrag
vertoonden en/of een delict hebben gepleegd. De varianten NPP en NPPlus worden echter niet meer
beschreven in de NP-methodiekhandleiding en daarom heeft onderstaande informatie alleen
betrekking op NP.
In de beoogde doelgroep wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende twee groepen:
(1) Risicojongeren in het algemeen: dit zijn jongeren die regelmatig spijbelen, wel eens met politie
in aanraking komen (maar zonder proces verbaal) en op verschillende leefgebieden problemen hebben.
Ook jongeren die deel uitmaken van netwerken van licht-criminelen of harde-kern-jongeren worden
hiertoe gerekend. Gezien het gedrag en/of de omgeving van de betreffende jongere is er een serieus
risico dat zij verdergaan in de ontwikkeling van crimineel gedrag.
(2) Licht criminele jongeren: dit zijn jongeren die delicten hebben gepleegd zoals: lichte openlijke
geweldpleging gericht op goederen, eenvoudige diefstal, joyriding, verkeersdelicten,
huis/lokaalvredebreuk. Ook first-offenders die problemen hebben op meerdere levensgebieden
behoren tot deze groep. In vergelijking met jongens hebben meisjes minder vaak contacten met de
politie waardoor dit geen criterium is voor de zwaarte van de problematiek. Bij meisjes zijn
‘politiecontacten’ geen voorwaarde om te worden toegelaten. Voor harde-kern-jongeren is Nieuwe
Perspectieven in de meeste gevallen te licht en te beperkt van duur.
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Doel
De doelstellingen zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van de betrokken jongeren
zelf. Daarnaast is er een duidelijk maatschappelijk doel dat moet worden bereikt, namelijk het stoppen
van overlast die jongeren met hun gedrag veroorzaken in wijken en buurten (of positief geformuleerd:
jongeren de kans bieden om door positieve actie een bijdrage te leveren aan een prettige
leefomgeving).
Nieuwe Perspectieven werkt aan: ‘het voorkomen van politiecontacten en recidive’, ‘toeleiding naar
werk en/of school en het creëren van voorwaarden dat de jongere daar blijft’, ‘herstel van positieve
sociale contacten in gezin en omgeving’, ‘het op orde brengen van de financiën of het op gang brengen
van schuldhulpverlening’, ‘optimaliseren van de woonsituatie/het realiseren van huisvesting’,
‘optimaliseren van de gezondheidssituatie’ en ‘realiseren van zinvolle vrijetijdsbesteding’.
Een NP-traject wordt als geslaagd beschouwd wanneer:
- er een jaar na afsluiting van de begeleiding geen (nieuwe) politiecontacten zijn geweest
- de jongere op school zit en/of werk heeft
- de verbetering op andere leefgebieden gestabiliseerd is
Beschrijving werkwijze
De hierboven genoemde doelstellingen worden bereikt middels een gefaseerde methodische aanpak en
een vraaggerichte benadering waarin ‘empowerment’ en het versterken van de jongere centraal staan.
De volgende fasen worden tijdens een NP-traject doorlopen:
Fase 1 - Aanmelding, kennismaking en intake. Deze fase begint met de aanmelding van een cliënt en
mondt uit in een ‘sociale omgevingsanalyse’ en een plan van aanpak dat acties op verschillende
levensgebieden omvat, waaraan de jeugdige en de interventiewerker zich verbinden. De belangrijkste
ingrediënten in deze fase zijn: (1) aanmelding en kennismaking, (2) aandacht voor contra-indicaties,
(3) motiveren voor vervolg, (4) werken aan korte termijn doelen, (5) betrekken van ouders/opvoeders,
(6) analyse van het sociale netwerk, (7) analyse van gedrag (8) een plan van aanpak voor fase 2.
Fase 2 – Uitvoering van het plan van aanpak en werken naar een afronding. In deze fase worden de
jongeren intensief begeleid, waarbij wordt gewerkt aan de realisatie van de doelen op de
levensgebieden die in het plan van aanpak zijn genoemd. Tegelijkertijd wordt een sociaal netwerk
opgebouwd waarvan de jongere na afloop van de NP-interventie blijvend steun van kan blijven
ontvangen. De belangrijkste ingrediënten in deze fase zijn: (1) start uitvoeren van plan van aanpak, (2)
werken aan korte en lange termijndoeken, (3) inleiden van ondersteuningscontacten voor eventuele
vervolghulp, (4) werkafspraken voor de langere termijn, (5) voorbereiden afronding, overdrachtsrapportage en afsluitend netwerkgesprek, (6) uitvoeren netwerkgesprek en (7) verslaglegging
netwerkgesprek.
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Fase 3 – Nazorg. In deze fase van maximaal drie maanden brengt de jongere hetgeen is geleerd / tot
stand is gebracht in de praktijk van alledag, waarbij de mogelijkheid bestaat van begeleiding op
afstand. Dit is dus geen fase van verlengde intensieve bemoeienis met de cliënt. De belangrijkste
ingrediënten in deze fase zijn: (1) uitvoeren van nazorgactiviteiten, (2) voorbereiding afsluiten
nazorgfase, (3) afsluitend netwerkgesprek, (4) verslaglegging netwerkgesprek, (5) sluiten van dossier.
Behandelvorm
Nieuwe Perspectieven richt zich voornamelijk op het individu (de jongere). De NP-hulpverlener is
geen gezinswerker die zijn hulpverlening inzet op het totale gezin. Het uitgangspunt is dat de jongere
de hulpvrager is, dat de hulp gebaseerd is op zijn hulpvraag en gericht is op alle leefgebieden. Ouders
en/of andere belangrijke personen uit het sociale netwerk van de cliënt komen wel in beeld als
samenwerkingspartners.
Intensiteit
Nieuwe Perspectieven is een korte en intensieve interventie variërend van 10 tot 12 weken. Een NPhulpverlener heeft gemiddeld 80 tot 100 uur per cliënt, wat neerkomt op gemiddeld acht uur per week.
Na de interventie volgt een nazorgfase van maximaal 12 weken waarin een NP-hulpverlener
gemiddeld 12 uur aan een cliënt besteedt.
Effectiviteitsonderzoek
Er zijn drie evaluatieonderzoeken uitgevoerd naar het functioneren van de interventie en naar de
effecten ervan (Noorda & Veenbaas, 1997; Bürmann et al., 2004; Van den Braak & Konijn, 2006). Uit
de resultaten blijkt dat er op verschillende gebieden door de jeugdigen aanzienlijke vooruitgang is
geboekt, dat de jongeren tevreden waren over het verloop van de interventie en dat ook geruime tijd na
afloop van de interventie sprake was van positieve ontwikkelingen bij de ex-cliënten. De
onderzoeksopzet van deze drie studies voldoet echter niet aan de minimale eisen voor enige
bewijskracht en daarom is begin 2011 bij de afdeling Forensische Orthopedagogiek van de
Universiteit van Amsterdam gestart met een experimenteel onderzoek naar de effecten van Nieuwe
Perspectieven. Omdat in dit onderzoek sprake is van een gerandomiseerd experimenteel design
kunnen uitspraken worden gedaan over de effectiviteit van Nieuwe Perspectieven. De eerste resultaten
worden verwacht in 2014.
Bereik
NP wordt binnen vijf provincies aangeboden door in totaal negen organisaties. Met betrekking tot het
in kaart brengen van het bereik van NP zijn twee kanttekeningen van belang. Ten eerste waren de
exacte aantallen gecertificeerde trainers niet bij de ontwikkelaar zelf bekend en is er niet vanuit elke
instelling die NP aanbiedt informatie ontvangen. Binnen de zes organisaties die informatie verstrekt
hebben werken in totaal 57 NP-trainers.
Ten tweede is nagegaan in hoeverre NP daadwerkelijk ingezet wordt/werd bij kinderen jonger dan 12
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jaar oud. De enige plaats/regio waar dit tot voor kort wel gebeurde, op basis van huidige beschikbare
informatie, was Amsterdam. Amsterdam (Spirit) biedt echter per 2013 NP niet meer aan: er was
behoefte aan een flexibeler hulpaanbod en dit, waaronder (onderdelen van) NP, wordt daarom
momenteel ‘omgebouwd’. Een van deze doorontwikkelingen draagt nu de naam Intensief Preventieve
Aanpak (IPA), geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. Vanuit Spirit is echter aangegeven dat deze
interventie momenteel nog volop in ontwikkeling is, waardoor het nog niet mogelijk is om een
methodiekhandleiding weer te geven (persoonlijke communicatie, februari 2013).
Een andere instelling (Sovee, Amersfoort) geeft aan NP wel geprobeerd te hebben bij kinderen jonger
dan 12, maar dit leverde geen goede trajecten op (persoonlijke communicatie, januari 2013).
Door de meeste organisaties wordt bovendien aangegeven dat het overgrote gedeelte van de trajecten
jongeren boven de 15/16 jaar oud betreft. Een duidelijk voorbeeld is het Jeugd Interventie Team in
Den Haag: van de 543 in 2012 waren er slechts 18 jonger dan 15 jaar oud. De praktijk lijkt aldus uit te
wijzen dat NP niet, of alleen in stevig aangepaste vorm, ook voor 12-minners in aanmerking zou
kunnen komen.
Tabel 4.4.5 Overzicht bereik Nieuwe Perspectieven (NP)
Provincie

Stad/regio

Organisaties

Aantal
trainers

Flevoland

Almere,

Nieuw Veldzicht

Trajecten per jaar
< 12

> 12

6

0

16

Lelystad,
Dronten,
Zeewolde
Gelderland

Zutphen

LSG Rentray / Traverse

Harderwijk

Doorbraak

4

0

65

(regio Noord
Veluwe)
Groningen

Groningen

Elker

6

0

30

Utrecht

Amersfoort

Sovee

5

0

42

Utrecht

LSG Rentray / Traverse

6

0

17

Den Haag

Jeugd Interventie Team

30

0

543

57

0

713

Zuid Holland

Zuid / BJz Haaglanden
Rotterdam

Humanitas, Welzijn
Feyenoord

Totaal aantal

11

9

Noot: Trajecten per jaar zijn gebaseerd op gegevens over 2012. Amsterdam (Spirit) is niet in de tabel
opgenomen, omdat deze NP vanaf 2013 niet meer aanbiedt.
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Bijlage 4.4.6 Opstandige kinderen: een compleet oudertrainingsprogramma
Doelgroep
De interventie Opstandige kinderen is een oudertrainingsprogramma voor ouders van kinderen die
ongehoorzaam, oppositioneel, opstandig, koppig of sociaal vijandig gedrag vertonen. Klinische
diagnoses die aan deze kinderen toegekend worden, zijn: oppositioneel-opstandige gedragsstoornis
(Oppositional Defiant Disorder / ODD), aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (Attention Deficit
Hyperactivity Disorder / ADHD), gedragsstoornis (Conduct Disorder / CD), atypische pervasieve
ontwikkelingsstoornis of bipolaire stoornis. In de volksmond worden zij ook wel moeilijke, opstandige
of agressieve kinderen genoemd. De interventie is een vertaling en bewerking van de Amerikaanse
interventie 'Defiant children, a clinician's manual for assessment and parent training', die ontwikkeld is
door R.A. Barkley. Het programma is ook geschikt voor kinderen met een lichte
ontwikkelingsachterstand of met aanpassingsproblemen ten gevolge van echtscheiding.
Opstandige kinderen is gericht op kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Het taal- of algemeen
ontwikkelingsniveau moet ten minste gelijk zijn aan dat van een kind van 2 jaar. Sommige onderdelen
zijn geschikt voor kinderen van 13 jaar en ouder, afhankelijk van het niveau van hun sociale
ontwikkeling en de ernst van de gedragsproblemen. Het ouderprogramma is toepasbaar bij zowel eenals tweeoudergezinnen en bij gezinnen met een laag inkomen of opleidingsniveau. Het
oudertrainingsprogramma is niet geschikt voor kinderen ouder dan 12 jaar (met uitzondering van
bovenstaande) of die zeer agressief of mishandelend gedrag vertonen. Contra-indicaties worden niet
expliciet vermeld, maar in de documentatie zijn wel factoren vermeld die de effectiviteit van
Opstandige kinderen negatief kunnen beïnvloeden, zoals psychiatrische problemen bij de ouders, zoals
depressie en actieve psychose, of chronische gezondheidsproblemen kunnen een belemmering vormen
in de effectiviteit, omdat zij mogelijk moeilijker de informatie tijdens de bijeenkomsten in zich
opnemen en minder consequent de opvoedingsmethoden toepassen.
Doelen
1) Ouders competenter maken in de omgang met kinderen met gedragsproblemen, vooral als het
gaat om ongehoorzaamheid en opstandig gedrag;
2) Kennis vergroten van ouders over de oorzaken van opstandig gedrag bij kinderen en over hoe
dat gedrag zich in de sociale interactie tussen ouder en kind;
3) Kinderen gehoorzamer bij het opvolgen van opdrachten, aanwijzingen en regels die de ouders
geven;
4) Het verbeteren van de verstandhoudingen binnen het gezin.

Beschrijving werkwijze
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De interventie Opstandige kinderen gaat ervan uit dat de oorzaak van de ongehoorzaamheid en
opstandigheid vooral ligt in de interactie tussen ouder en kind. Als gevolg van ineffectieve,
inconsequente en ongedifferentieerde opvoedingsmethoden vertoont het kind ongehoorzaam en
opstandig gedrag. Het oudertrainingsprogramma richt zich dan ook vooral op het vergroten van de
kennis over de oorzaken van opstandig gedrag, het vergroten van de competentie van de ouders in het
omgaan met ongehoorzaamheid en gedragsproblemen en het verbeteren van de relaties binnen het
gezin door middel van positieve bekrachtiging, duidelijk leiding geven en consequent straffen.
Aan het oudertrainingsprogramma ligt een aantal principes ten grondslag die de therapeut in de
bijeenkomst aan de ouders uitlegt. De ouders oefenen deze met behulp van rollenspelen of (in de
individuele training) in de speelkamer met het kind. De principes zijn:
-

ouders moeten onmiddellijk reageren op het (gewenste of ongewenste) gedrag van hun kind.
De reactie moet begrijpelijk voor het kind zijn;

-

ouders moeten consequent reageren op het gedrag van hun kind en het onderling eens over
hoe zij willen reageren;

-

ouders moeten eerst een goed beloningssysteem invoeren voor gewenst gedrag en dan pas de
straffen voor ongewenst gedrag;

-

ouders moeten proberen te anticiperen op mogelijke probleemsituaties en een actieplan
opstellen voordat zij ergens naar toe gaan;

-

ouders moeten onthouden dat de ouders en het kind elkaar wederzijds beïnvloeden en dat het
aanwijzen van een schuldige niet tot een oplossing van de problemen (Barkley, 1997).

Elke bijeenkomst heeft een thema dat centraal staat. De thema's zijn: ‘het onstaan van
gedragsproblemen’, ‘geven van aandacht’, ‘bevorderen van gewenst gedrag’, ‘het fiches- of
puntensysteem’, ‘strafmaatregelen: boetes en apart zetten’, ‘omgaan met probleemgedrag buitenshuis’,
‘omgaan met probleemgedrag binnen de schoolsituatie’, en ‘omgaan met toekomstige problemen’.
Elke bijeenkomst heeft een vaste opbouw, met uitzondering van de eerste. Elke bijeenkomst van de
training begint met een bespreking van het huiswerk en andere gebeurtenissen waar het gezin over wil
vertellen. Vervolgens introduceert de therapeut nieuwe begrippen en methoden. Eventueel geeft de
therapeut uitleg over of een demonstratie van nieuwe methoden. In de individuele training volgt dan
een oefening van de nieuwe methode voor ouder en kind in de speelkamer. In de groepsbijeenkomst
oefenen de ouders met behulp van rollenspelen. Ouders leren naar hun eigen gedrag en dat van hun
kind te kijken met behulp van situatie-gedrag-gevolg schema. Aan het eind van elke bijeenkomst geeft
de therapeut het huiswerk op. De therapeut stimuleert de ouders door hen te prijzen, aan te moedigen
en positieve feedback te geven voor het deelnemen aan de besprekingen, het opvolgen van instructies,
het maken van het huiswerk en de algemene medewerking aan het trainingsprogramma.Het
oudertrainingsprogramma kenmerkt zich door een gedragstherapeutische aanpak. Naast het oefenen
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van gedrag leren ouders de situatie, het gedrag van hun kind en de manier waarop zij zelf reageren te
observeren. Daarnaast besteedt het programma uitgebreid aandacht aan hoe ouders het gewenste
gedrag van hun kind kunnen belonen en het ongewenste gedrag bestraffen.
Behandelvorm
In negen bijeenkomsten leren de ouders hoe zij effectief met het gedrag van hun kind kunnen omgaan.
De therapeut brengt ouders bij hoe zij gewenst gedrag kunnen bevorderen en ongewenst gedrag
kunnen verminderen met behulp van diverse middelen, zoals onder andere een beloningssysteem.
Hierbij maakt hij gebruik van mondelinge uitleg, modelling en oefenen door middel van rollenspellen
of in de spelkamer.
Intensiteit
De interventie 'Opstandige kinderen' bestaat uit 9 bijeenkomsten. Zowel de groepstraining als de
individuele vinden wekelijks plaats. De bijeenkomsten duren 2 à 2,5 uur. Groepen bestaan uit
maximaal 18 gezinnen, maar de voorkeur heeft een groep van 6 tot 10 gezinnen.
Effectiviteitsonderzoek
Uit Nederlands onderzoek met een experimentele (multimodale therapie) en een controle groep (alleen
medicatie) bleek dat medicatie een grote invloed had op het verbeteren van aan ADHD gerelateerde
symptomen bij het kind (Van der Oord, Prins, Oosterlaan en Emmelkamp, 2007). Er is geen bewijs
gevonden voor de toegevoegde waarde van multimodale therapie. Deze multimodale therapie bestond
uit het oudertrainingsprogramma 'Opstandige kinderen' medicatie voor het kind, gedragstherapie voor
zowel de ouders als het kind en gedragstraining voor de leerkracht van het kind. Over de effectiviteit
van de oudertraining Opstandige kinderen afzonderlijk is op basis van dit onderzoek geen uitspraak te
doen.

Bereik
Het oudertrainingsprogramma Opstandige kinderen wordt toegepast in de Ggz-instelling Dijk en Duin.
Dijk en Duin opereert in de regio's Midden-Kennemerland, Zaanstreek, Waterland en West-Friesland.
Gegevens omtrent aantal trajecten zijn niet verkregen.
Bronnen
Barkley, R.A. (1997). Opstandige kinderen: een compleet oudertrainingsprogramma. Lisse: Swets &
Zeitlinger (vertaald door E. ten Brink).
Barkley, R.A. (1997). Defiant children: a clinician’s manual for assessment and parent training. New
York: The Guilford Press.
Bartelink, C. (2008). Databank effectieve jeugdinterventies: beschrijving 'Opstandige kinderen: een
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compleet oudertrainingsprogramma'.Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Gedownload op 20-22013 van www.nji.nl/jeugdinterventies.
Van der Oord, S., Prins, P.J.M., Oosterlaan, J. & Emmelkamp, P.M.G. (2007). Does brief, clinically
based, intensive multimodal behavior therapy enhance the effects of methylphenidate in
children with ADHD? European Child and Adolescent Psychiatry, 16, 48-57.
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Bijlage 4.4.7 Ouders van Tegendraadse Jeugd (OvTJ)
Doelgroep
De doelgroep bestaat uit ouders van jeugdigen met (een verhoogd risico op) politiecontacten vanwege
het plegen van strafbare feiten. Het betreft hier enerzijds een groep ouders van kinderen die (nog) geen
politiecontacten heeft, maar waarbij wel sprake is van een opeenstapeling van risicofactoren die de
kans op strafbaar gedrag vergroot. Anderzijds gaat het om een groep ouders van kinderen die door de
politie zijn opgepakt. OvTJ is geschikt voor ouders van jeugd tussen de 8 en 16 jaar. Voor ouders van
12-min kinderen en voor ouders van 12-plus kinderen zijn aparte versies van de interventie
beschikbaar.
Doel
Het doel van het programma OvTJ is het bieden van opvoedingsondersteunende
interventies aan ouders van jeugdigen met (een verhoogd risico op) politiecontacten
vanwege het plegen van strafbare feiten. Het uiteindelijk beoogde doel is de preventieve aanpak van
jeugdcriminaliteit effectiever te maken en daarmee (1) het aantal kinderen dat voor het eerst een
strafbaar feit pleegt te verminderen en (2) recidive van het plegen van strafbare feiten door kinderen
terug te dringen.

Beschrijving werkwijze
OvTJ kent in totaal zeven interventies waarvan vier behoren tot de lichte interventies (namelijk
themabijeenkomsten, opvoedworkshops, oudergesprekken 12-min / 12-plus en de training “ouders van
een jeugdgroep”) en drie tot de intensieve interventies (oudercursus, individuele training 12-min / 12plus en de oudertraining). De lichte interventies kunnen als ‘motiverende opstap’ dienen naar de (meer
intensieve) gedragsinterventies. Niet alle interventies (en onderdelen van interventies) worden
doorlopen in een hulpverleningstraject. Organisaties kunnen zelf een samenstelling maken van
interventies en/of onderdelen van interventies die aansluiten op de behoeften van ouders.
De interventies verschillen in opbouw van elkaar maar over het algemeen wordt een modulaire
opbouw gehanteerd met de volgende modules (1) een motiveringsmodule, (2) individuele
oudergesprekken en (3) een nazorgmodule. Wanneer niet gewerkt wordt volgens een modulaire
aanpak dan vinden er vaak (enkele) bijeenkomsten plaats. Zo zijn er twee aparte themabijeenkomsten
over “grenzen stellen” en “zicht houden” en over ouders van een jeugdgroep.
Behandelvorm
Ouders gaan in groepen naar de bijeenkomsten. Daarnaast zijn er ook individuele oudergesprekken.
Het is niet duidelijk wat de (gewenste) groepsgrootte is.
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Intensiteit
Omdat een organisatie zelf kan bepalen welke interventies en/of componenten in een
hulpverlengingstraject worden ingezet is er geen vaste richtlijn voor de intensiteit van een
hulpverleningstraject. Veelal duren gesprekken/sessies met ouders maximaal 1,5 uur. De zeven
individuele oudergesprekken die de kern vormen van de oudertrainingen 12-min/12-plus duren
maximaal 1,5 uur per gesprek (10,5 uur in totaal). In de oudertrainingen worden deze gesprekken
voorafgegaan door 2 motiveringsgesprek en afgesloten met 2 nazorggesprekken.
Effectiviteitsonderzoek
In 2006 is in Nederland gestart met een onderzoek naar de effectiviteit van OvTJ dat in 2009 is
afgerond (Boendermaker, Lekkerkerker, Deković, Foolen & Vermeij, 2010). In dit onderzoek zijn
twee van de zeven modules van OvTJ onderzocht: de opvoedworkshop en de oudertraining. Het
onderzoeksdesign bestond uit een quasi-experimentele opzet met een experimentele en een
controlegroep. Ouders en kinderen in beide onderzoeksgroepen vulden op drie momenten een
vragenlijst in (pre-, post- en followup-meting). Daarnaast vulden de interventiewerkers een logboek in
en werden jaarlijks geïnterviewd over de invoering van de interventies.
Uit de resultaten bleek dat er vooruitgang was bij de deelnemers die deelnamen aan de beide modules
(Boendermaker et al., 2010). Zo bleek dat ouders minder 'harde' disciplinering gebruikte, dat de
onderlinge relatie verbeterde en dat na de oudertraining minder gedragsproblemen en delicten werden
gerapporteerd van jongeren. Deze veranderingen zijn echter niet noodzakelijk toe te schrijven aan de
interventies, omdat ze ook bij ouders in de controlegroep optraden. De ouders in de experimentele
groep die de oudertraining volgden lieten wel een afname zien in negatieve opvoedingsvaardigheden.
Dat de ouders in de experimentele groep op andere gebieden geen verbeteringen vertoonden heeft
waarschijnlijk te maken met de kwaliteit van de implementatie van beide modules van OvTJ.
Op dit moment is het niet bekend of en wanneer aanvullend onderzoek wordt gedaan naar de
effectiviteit van OvTJ en in hoeverre de andere interventies van OvTJ hierin onderwerp van onderzoek
zijn.
Bereik
In november 2012 werd in elke Nederlandse provincie door tenminste 1 organisatie OvTJ tenminste
een van de interventies van OvTJ uitgevoerd, waarbij aangetekend dat dit in Friesland en Drenthe
alleen gebeurt door het provincie-overstijgende HALT Noord Nederland. Het sterkst
vertegenwoordigd is de provincie Zuid Holland met 51 gecertificeerde trainers, verdeeld over 24
(teams van) organisaties. In heel Nederland waren er 114 gecertificeerde trainers. Vanuit het JSO is
momenteel geen exact beeld van het aantal en het soort trajecten dat momenteel binnen de organisaties
per jaar uitgevoerd wordt. Uitvoerders registreren dit wel sinds vorig jaar op een besloten website van
OvTJ/JSO. JSO geeft aan hier eind 2013 een eerste overzicht van op te willen maken.
132

Tabel 4.4.7. Overzicht bereik Ouders van Tegendraadse Jeugd (OvTJ)
Provincie

Stad/regio

Organisaties

Flevoland
Gelderland

Lelystad
Arnhem
Gorssel
Nijmegen
Groningen

LSG Rentray / Traverse
HALT Gelderland
LSG Rentray / Traverse
JJI De Hunnerberg
HALT Noord Nederland

Aantal
trainers
1
1
1
3
7

Geleen
(Limburg Zuid)
Boxtel
Breda
Den Bosch
Den Hout
Roosendaal
Vlijmen
Amsterdam

HALT Limburg Zuid

1

Delta/de Twern
HALT Zuid-West Nederland, GGz Breburg
HALT Oost Brabant
JUZT
Stichting De Zuidwester
Twern Heusden, Wijkwinkel Vlijmen
SPIRIT / HALT regio Amsterdam, SO&T

1
4
8
1
1
1
6

Beverwijk

Socius Maatschappelijke Dienstverlening,
Stichting Welzijn Beverwijk
Insermo
HALT Kennemerland
HALT Twente
Bureau Jeugdzorg Utrecht (BJZU)
HALT Regio Utrecht, Bureau Jeugdzorg
Utrecht (BJZU)
HALT Zuid-West Nederland
BJZHLZH
Jeugd Preventie Team, BJZHLZH
Jeugd Preventie Team, BJZHLZH, Trivium
Lindenhof
Jeugd Preventie Team, Kwadraad
HALT Hollands Midden Haaglanden,
Kwadraad, Jeugd Preventie Team
Thuis op straat
HALT Rotterdam Rijnmond, Buurthuis de
Dam, CKG Kralingen Crooswijk, Disckgroep
SC&W, Jongerencentrum Het Klooster,
Jongerenwerk, Stichting Buurtwerk Alexander,
Trivium Lindenhof, Welzijnswerk, Delphi
Opbouwwerk, Stichting Motief, Opvoedwinkel
Twinkeltje
BJZHLZH

4

Groningen
(Friesland, Drenthe)
Limburg
Noord Brabant

Noord Holland

Overijssel
Utrecht

Zeeland
Zuid Holland

Haarlem
Heemstede
Hengelo
Amersfoort
Utrecht
Vlissingen
Alphen
Den Haag
Dordrecht
Gouda
Leiden
Ridderkerk
Rotterdam

Zoetermeer

1
4
2
5
9
1
4
6
12
7
5
1
15

1
26 (47
trajecten)
Noot: Voor het berekenen van het totaalaantal organisaties zijn enkele organisaties dubbel meegeteld:
deze zijn stad of regio-overstijgend, maar de gecertificeerde trainers zijn wel werkzaam in het
specifieke gebied. Gegevens geven de actuele stand van zaken op 27 november 2012 weer. Er is geen
onderscheid gemaakt tussen 12-min of 12-plus.
Totaal aantal
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Bronnen
Boendermaker, L., Lekkerkerker, L., Deković, M., Foolen, N. & Vermeij, K. (2010). Oudertrainingen
bij de jeugdreclassering. Onderzoek naar de uitvoering en de uitkomsten van de
Opvoedworkshop en de Oudertraining uit het pakket ‘Ouders van Tegendraadse Jeugd’,
toegepast bij de jeugdreclassering. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling (2013). Ouders van tegendraadse jeugd.
(geraadpleegd op: http://www.jso.nl/tegendraads.html).
JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling (2011). Ouders van tegendraadse
jeugd: De individuele training 12-min. Gouda, JSO, 2011.
JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling (2012). Ouders van tegendraadse
jeugd: De individuele training 12-plus. Gouda, JSO, 2012.
JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling (2012). Ouders van tegendraadse
jeugd: De oudercursus. Gouda, JSO, 2012.
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Bijlage 4.4.8 Parent Management Training Oregon (PMTO)
Doelgroep
PMTO richt zich op ouders en vaste verzorgers van kinderen (4-12 jaar oud) met ernstige - vooral
externaliserende - gedragsproblemen (bijvoorbeeld ODD of CD), zoals verzet tegen regels/instructies,
snel boos en driftig worden, vechten, pesten, liegen en dingen stuk maken. Het kind hoeft hierbij niet
te voldoen aan DSM-criteria voor een psychiatrische stoornis, maar dit kan wel. Door de
gedragsproblemen is er vaak sprake van ruzie of problemen thuis, op school of daarbuiten (Albrecht,
Van Leeuwen & Tjaden, 2008). Een ernstige stoornis in het autistisch spectrum geldt als contraindicatie. Uitgangspunt is dat gedragsverandering plaats kan vinden door veranderingen te
bewerkstelligen in de wijze waarop ouders op het kind reageren.
Doel
Het algemene doel van PMTO is het functioneren van kinderen met externaliserende
gedragsproblemen te verbeteren en hun gedragsproblemen te verminderen door hun ouders meer
effectieve opvoedingsstrategieën toe te leren passen. Dit algemene doel is geconcretiseerd in vijf
specifieke doelen (Zwikker & Van Everdingen, 2008):


Ouders hanteren adequatere opvoedingsstrategieën.



Ouders zijn in staat het gedrag van het kind meer te sturen, te structureren en te reguleren.



Ouders ervaren de invloed die zij hebben op hun kind en voelen zich daardoor competenter.



Ouders voelen zich meer positief betrokken bij hun kind.



De gedragsproblemen van het kind verminderen.

De opvoedingsstrategieën die PMTO beoogt te versterken worden bij PMTO ingedeeld in vijf clusters
van vaardigheden: je kind stimuleren door aanmoediging, grenzen stellen, zicht en toezicht houden,
met elkaar problemen oplossen en positief betrokken zijn.
Delinquentie
Het (voorkomen van) delinquent gedrag is niet expliciet in de doelen van PMTO opgenomen. In de
uitgebreide beschrijving van PMTO in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van NJi wordt echter
wel het verband gelegd tussen huidig ernstig probleemgedrag en onder andere de vergrote kans op
(later) delinquent gedrag. Daaropvolgend staat vermeld (Zwikker & Van Everdingen, 2008): “Daarom,
en vanwege de nieuwe perspectieven die het biedt aan de kinderen en gezinnen waar het om gaat,
heeft preventie en vroegtijdige signalering en behandeling van (ernstige) gedragsproblemen grote
potentiële voordelen.”
Beschrijving werkwijze
PMTO is een individueel ambulant programma, gericht op de ouders. Dit betekent dat een ouder of
ouderpaar individuele sessies doorloopt. Voorafgaand aan de daadwerkelijke start van de behandeling
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vindt er een intakegesprek plaats, assessment via het invullen door de ouders van de CBCL en de
NOSI. De leerkracht van het kind vult de TRF in. Ook worden ouder(s) en kind uitgenodigd voor een
gestructureerde observatietaak (Structured Interaction Tasks; SIT). Tijdens deze SIT voeren ouder en
kind interactietaken uit en observeert een SIT-assessor vanachter een geblindeerd scherm. De SIT
wordt net als alle andere bijeenkomsten opgenomen op DVD.
Tijdens de eerste bijeenkomst met de eigen PMTO-therapeut, het zogeheten onderzoekscontact, wordt
door de ouders ook de Parent Daily Report (PDR) ingevuld. Dit is een lijst met gedragsproblemen die
aanvullend is op de CBCL. De therapeut belt in de daaropvolgende week nog driemaal met de ouders
om te vragen in hoeverre de genoemde gedragsproblemen zich de afgelopen 24 uur hebben
voorgedaan. Gegevens op basis van de vragenlijsten, gesprekken en observatie worden gebruikt voor
het opstellen van het behandelplan, dat vervolgens met de ouders besproken wordt. De nadruk ligt in
het behandelplan in te versterken of aan te leren opvoedingsstrategieën, met bijbehorende
vaardigheden, die aansluiten op de veranderingen die ouders in (de omgang met hun) kind hopen te
bewerkstelligen. Alleen tijdens de SITs is ook het kind aanwezig.
Het vervolg van PMTO bestaat uit wekelijkse bijeenkomsten van een uur en tussendoor wekelijkse
telefoongesprekken van een kwartier. De (behandel)bijeenkomsten van PMTO hebben een vaste
opzet. Er wordt standaard begonnen met het opstellen van een agenda, gevolgd door het nabespreken
van de opdracht voor thuis. Het ‘middengedeelte’ van de bijeenkomst bestaat eerst uit een inhoudelijk
deel, waarbij ouders kennis opdoen, en vervolgens een praktisch gedeelte waarin met de opgedane
kennis wordt geoefend. Dit laatste gebeurt door gebruik te maken van rollenspellen of oefeningen.
Hierin staan steeds een of meer vaardigheden, behorend bij een van de vijf clusters van
opvoedingsstrategieën, centraal. Er wordt in het PMTO-traject altijd begonnen met de vaardigheid
‘duidelijke instructies geven’ en de opvoedingsstrategie ‘je kind stimuleren door aanmoediging’ gaat
altijd vooraf aan ‘grenzen stellen’. Verder is er geen vaste volgorde voor het aanbieden van strategieën
of vaardigheden. Een bijeenkomst wordt altijd afgesloten met een of eventueel meer opdrachten voor
thuis, waarin ouders de geoefende vaardigheden in de praktijk oefenen en er, als het goed is,
succeservaringen mee opdoen.
Tussen twee bijeenkomsten in voert de therapeut elke week (minstens) één van tevoren ingepland
telefoongesprek van maximaal een kwartier. Hierin wordt de voortgang met de thuisopdracht
besproken, worden eventuele moeilijkheden besproken en benut de therapeut het telefoontje om
ouders te complimenteren met wat zij goed doen en om hen te motiveren verder de oefenen met de
thuisopdracht.
Zowel de vragenlijsten als de SIT worden zes maanden na de start van de behandeling nogmaals
afgenomen om een beeld te krijgen van vooruitgang die er al dan niet heeft plaatsgevonden. Mocht het

136

gezin dan nog in behandeling zijn, dan wordt dit gebruikt om eventuele aanpassingen in het
behandelplan aan te brengen.
Intensiteit
PMTO wordt uitgevoerd in wekelijkse bijeenkomsten van een uur en tussen elke twee bijeenkomsten
in ieder geval een telefoongesprek van een kwartier. In principe geldt dat een PMTO-traject minstens
10 en maximaal 30 bijeenkomsten duurt. PMTO heeft echter ook als doel om een behandeling ‘op
maat’ te zijn, waardoor het kan gebeuren dat trajecten langer duren.
Effectiviteitsonderzoek
Nederland
De Universiteit van Maastricht is in 2009 begonnen met een randomized controlled trial (rct) naar
PMTO in ‘reguliere gezinnen’. De verzameling van gegevens over in totaal zo’n 140 gezinnen loopt
naar verwachting tot de zomer van 2014. Vanuit dit onderzoek zijn nog geen gegevens over
effectiviteit bekend.
De Universiteit van Amsterdam voert sinds december 2010 ook onderzoek uit naar PMTO, maar dan
alleen binnen de pleegzorg. Het onderzoeksdesign is ook een rct. Ook dit onderzoek loopt momenteel
nog en er zijn nog geen gegevens over effectiviteit van PMTO binnen de pleegzorg naar aanleiding
van dit onderzoek.
Internationaal
De ontwikkelaars van PMTO hebben rond de eeuwwisseling een experimentele, longitudinale studie
uitgevoerd. De onderzoeksgroep bestond uit 238 onlangs gescheiden moeders met zonen in de
middenbouw van het basisonderwijs (gem. leeftijd 8 jaar), waarvan een deel preventief de PMTObehandeling volgde. Follow-up metingen vonden plaats met intervallen van 6 maanden, tot uiteindelijk
zelfs negen jaar na de nameting. De onderzoekers vonden over de eerste drie jaar na de nameting
significant positieve effecten van PMTO op onder meer het gebruik van positieve
opvoedingsstrategieën, op de probleemoplossende interacties in gezinnen en op probleemgedrag van
de kinderen (bijv. op gehoorzaamheid). Bovendien vonden zij significante verminderingen van
depressies van de moeders, hetgeen weer een positief effect had op de opvoedingsvaardigheden en op
probleemgedrag van de kinderen. Ook vonden ze afname van delinquent gedrag van de kinderen, wat
mede veroorzaakt werd door afname van de omgang met 'verkeerde' leeftijdgenoten (Martinez &
Forgatch, 2001; DeGarmo & Forgatch, 2004; Patterson et al, 2004; DeGarmo et al, 2004; DeGarmo &
Forgatch, 2005). De laatste rapportage over dit onderzoek is die van Forgatch, Patterson, Degarmo &
Beldavs (2009). Zij analyseerden leerkrachtrapportages en officiële politiegegevens over delinquent
gedrag (arrestaties) van de jongens, negen jaar nadat hun alleenstaande moeders aan PMTO hadden
deelgenomen. Uit zowel de leerkrachtrapportages als de politiegegevens kwam naar voren dat de
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jongens, waarvan de moeder aan PMTO had deelgenomen, negen jaar later significant minder
delinquent gedrag vertoonden. Verbeterde opvoedingsvaardigheden en een afname van contact met
deviante vrienden vormden hierin de mediërende rol. Een opmerking bij al deze studies is dat deze
allen verricht zijn door de ontwikkelaars zelf en uiteraard dat het hierin alleen gescheiden
alleenstaande moeders betrof.
In Noorwegen is in 2008 ook een studie afgerond naar de resultaten van PMTO. Aan dit onderzoek
namen 112 kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar en hun gezinnen deel. Ook dit betrof
een rct. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de door ouders gerapporteerde
gedragsproblemen van kinderen uit de experimentele conditie significant afnamen ten opzichte van die
van de controlegroep en de door leerkrachten gerapporteerde sociale competentie significant toenam.
Ouders die aan PMTO deelnamen stelden, volgens beoordelaars die niet op de hoogte waren van de
onderzoekconditie, bovendien effectiever grenzen dan ouders uit de controlegroep (Ogden & Hagen,
2008). Op een aantal andere opvoedingsvaardigheden werden geen verschillen met de controlegroep
gevonden, of resultaten waren gemengd (bijvoorbeeld alleen effecten bij de jongere groep).
In de ‘one-year follow-up’ van deze rct (Hagen, Ogden & Bjørnebekk, 2011) werd gekeken naar
effecten van PMTO over de hele groep, dus inclusief uitvallers, en over alleen de ouders die minstens
tweemaal aan PMTO of ‘care as usual’ hadden deelgenomen. Uit de eerste analyse bleek dat deelname
aan PMTO alleen voor aversief gedrag binnen tweeoudergezinnen significant beter uitpakte. Op
allerlei andere uitkomstmaten (CBCL en TRF) werden geen verschillen geconstateerd. Uit de tweede
analyse kwam naar voren dat leerkrachten een jaar na de interventie positieve verschillen
rapporteerden op sociale vaardigheden, delinquentie, agressie en probleemgedrag in het algemeen, in
vergelijking met de controlegroep en ten gunste van ouders die aan PMTO hadden deelgenomen en
minstens tweemaal aanwezig waren geweest (‘treatment on the treated’). Bovendien leek deelname
aan PMTO ook een jaar later nog samen te hangen effectievere disciplinering door de ouders en een
grotere cohesie binnen het gezin.
In Noorwegen is inmiddels overigens ook een groepsversie van PMTO ontwikkeld. Middels een rct
hebben Kjøbli, Hukkelberg en Ogden (2013) de effecten van deze groepsversie onderzocht. Ouders
die aan groeps-PMTO hadden deelgenomen rapporteerden zowel op korte als ‘lange’ termijn (6
maanden na interventie) verbeteringen in eigen opvoedingsvaardigheden en sociale competentie en
afname van gedragsproblemen van het kind. Leerkrachtrapportages leverden alleen een significante
verbetering in sociale competentie direct na de interventie op.
Bereik
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PMTO is inmiddels geïmplementeerd in 12 organisaties in Nederland, er zijn 104 therapeuten
opgeleid, waarvan 17 supervisoren en 9 opleiders6.
Tabel 4.4.8 Overzicht bereik PMTO
Provincie

Stad/regio

Organisaties

Drenthe (Groningen)

Papenvoort

Yorneo

Friesland

Leeuwarden

Jeugdhulp Friesland - regio Noord

Gelderland

Arnhem

Lindenhout

Deventer

Pactum jeugdzorg en educatie

Harderwijk

Pactum jeugdzorg en educatie

Noord Brabant

Breda

JUZT

Noord Holland

Amsterdam

De Bascule

Overijssel

Zwolle

Dimence

Utrecht

Amersfoort

De Rading

Utrecht

De Rading

Den Haag

De Jutters

Leiden

GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen,

Zuid Holland

Aantal trainers

Ambulatorium Universiteit Leiden

Totaal aantal

Leiderdorp

Cardea Jeugdzorg

Schiedam

Fortagroep Schiedam - kinderen en jeugd

14

15

104

Noot: Organisaties kunnen in het totaalaantal dubbel geteld zijn als zij in verschillende steden locaties
hebben.
Bronnen
Albrecht, G., Leeuwen, E. van, & Tjaden, J. (2010). PMTO. Handleiding voor therapeuten. Versie
3.0. Duivendrecht: PI Research.
DeGarmo, D. S. & Forgatch, M. S. (2004). Putting problem solving to the test: Replicating
experimental interventions for preventing youngsters' problem behaviors. In: R. D. Conger, F.
O. Lorenz & K. A. S. Wickrama (Eds.). Continuity and change in family relations (pp. 267290). Mahwah, NJ: Erlbaum.
DeGarmo, D. S., & Forgatch, M. S. (2005). Early development of delinquency within divorced
families: evaluating a randomized preventive intervention trial. Developmental Science, 8,
229-239.
DeGarmo, D. S., Patterson, G. R., & Forgatch, M. S. (2004). How do outcomes in a specified parent
6

Bron: Van Dam, C. & Damen, H. (2012). Evaluatie Kenniscentrum PMTO: Een evaluatieonderzoek naar het
functioneren van het Kenniscentrum PMTO. Praktikon BV Nijmegen.
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training intervention maintain or wane over time? Prevention Science, 5, 73-89.
Martinez, C. R., & Forgatch, M. S. (2001). Preventing problems with boys' noncompliance: Effects of
a parent training intervention for divorcing mothers. Journal of Consulting and Clinical
Psychology, 69, 416-428.
Ogden, T., & Hagen, K. A. (2008). Treatment effectiveness of parent management training in Norway:
a randomized controlled trial of children with conduct problems. Journal of Consulting and
Clinical Psychology, 76, 607-621.
Serketisch, W. J., & Dumas, J. E. (1996). The effectiveness of behavioral parent training to modify
antisocial behavior in children: A meta-analysis. Behavior Therapy, 27, 171-186.
Zwikker, M., & Everdingen, J. van (2008). Databank effectieve jeugdinterventies: beschrijving
'Parent Management Training Oregon (PMTO)'. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
Gedownload op 04-2-2013 van www.nji.nl/jeugdinterventies.
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Bijlage 4.4.9 Stop Now And Plan / Stop Nu Ander Plan (SNAP®)
Onderstaande informatie is gebaseerd op conceptrapportages over zowel de implementatie van
SNAP® in de (Nederlandse) praktijk als de theoretische onderbouwing van SNAP®. Daarnaast is
vanuit het implementatieteam binnen LSG-Rentray/Traverse aanvullende informatie verstrekt. Omdat
een Nederlandstalige afgeronde interventiehandleiding nog niet beschikbaar is, moeten onderstaande
beweringen met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.
De meisjesversie SNAP® Girls Connection (SNAP® GC) wordt momenteel nog niet in Nederland
ingezet. Andere modules dan de groepstrajecten van SNAP® zijn op dit moment nog niet in een
Nederlandse (concept)handleiding beschreven.
Doelgroep
SNAP® is bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar (en hun ouders) met ernstige antisociale en
agressieve gedragsproblemen wat zich bijvoorbeeld uit in politiecontacten. De interventie richt zich
specifiek op de relatief zware doelgroepen, waarbij het veelal gaat om multi-probleemgezinnen
(communicatie met LSG Rentray / Traverse, 2013). Op de Nederlandse website van SNAP® staat
vermeld dat juist deze kinderen een hoog risico lopen om uit te groeien tot de harde kern, uitvallen op
school en een crimineel pad opgaan wanneer niet geïntervenieerd wordt (bron:
www.stopnuanderplan.nl).
Doel
Het primaire doel van SNAP® is om kinderen in het onderwijs te behouden en om te voorkomen dat
deze ‘in de problemen’ raken. SNAP® hanteert dan ook het motto ‘uit de problemen en naar school’.
De naam van de interventie verwijst naar het doel om kinderen en ouders effectief om te leren gaan
met boosheid door ze te leren stoppen en na te denken alvorens te handelen. Daarnaast kent SNAP®
de volgende secundaire doelen:
-

Kinderen en ouders vaardigheden aanleren op het gebied van zelfcontrole en problemen
oplossen;

-

Aanleren van effectieve opvoedingsvaardigheden door oudertraining;

-

Bevorderen van succes op school door huiswerkbegeleiding en leerkrachtondersteuning;

-

Verhogen van de sociale competentie van kinderen door ze te verbinden aan positieve
gestructureerde vrijetijdsbesteding;

-

Aanleren van positieve sociale vaardigheden aan kinderen;

-

Verminderen van toekomstige kosten voor zorg en justitie door preventieve behandeling;

-

Vasthouden van aangeleerde vaardigheden eventueel door nazorg en boostersessies.
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Beschrijving werkwijze
SNAP® is een gezinsgericht behandelprogramma dat gebruik maakt van onder andere cognitieve
gedragsstrategieën. SNAP® kent een gefaseerde aanpak en omvat de volgende drie fases:
Fase 1 – Aanmeldingsprocedure. Naar aanleiding van een nog te ontwikkelen aanmeldprotocol
worden kinderen tussen de 6 en 12 jaar met antisociale gedragsproblemen (zoals kan blijken uit
politiecontacten en problemen op school) aangemeld. Op dit moment kan aanmelding via school,
Bureau Jeugdzorg, politie of soms via de huisarts plaatsvinden. Indien Bureau Jeugdzorg in de
pilotregio een zorgmelding krijgt van de politie dan gaat er bij het eerste contact ook een medewerker
van SNAP® mee.
Fase 2 – Gendersensitieve gestructureerde risicotaxatie. In deze fase worden de risico- en
promotieve factoren in kaart gebracht met behulp van een gestructureerde klinische risicotaxatie
middels de EARL (Early Assessment Risk List 20B voor jongens en 21G voor meisjes. Nederlandse
vertaling De Ruiter & Hildebrand), die bestaat uit een versie voor zowel jongens als meisjes. Deze
risicotaxatie wordt door een medewerker van SNAP® verricht.
Fase 3 – Gendersensitieve behandeling. Deze fase omvat basistrainingen in groepsvorm van 12
weken voor zowel het kind als de ouders. De oudertrainingen worden apart van de kinderen gegeven.
In de meisjesgroep is er specifieke aandacht voor een gezonde moeder-dochter relatie en de seksuele
ontwikkeling. Bij de jongens is er extra aandacht voor agressiebeheersing en omgaan met
autoriteitsfiguren. Daarnaast wordt op basis van de individuele behoeften van het kind en het gezin een
aanvullend behandelplan opgesteld dat kan bestaan uit een gezinsinterventie, individueel mentorschap,
begeleiding op school en/of psychiatrische hulp.
Uit informatie verkregen van de Nederlandse SNAP®-website blijkt dat een intensieve samenwerking
met het gezinsnetwerk en instanties op het gebied van zorg, veiligheid en onderwijs integraal
onderdeel is van de SNAP®-methodiek. Vanuit dit multimodale oogpunt is het de bedoeling dat “alle
belangrijke steunbronnen dezelfde principes leren toepassen, waardoor er een eenheid van taal
ontstaat” (www.stopnuanderplan.nl). Op welke wijze dit precies wordt bereikt is in de op dit moment
beschikbare informatie niet specifiek omschreven.
LSG Rentray / Traverse geeft aan dat indien een kind en de ouders niet direct kunnen deelnemen aan
een groepstraject dan wordt de hulpverlening door een SNAP®-medewerker wel direct gestart.
Bovendien heeft een aparte module van SNAP® betrekking op een individueel voortraject dat
doorlopen kan worden voordat het kind en de ouders aan een groepstraject deelnemen met als doel om
hen beter voor te bereiden op dit groepstraject.
Behandelvorm
De kinderen worden in groepen behandeld waarbij jongens en meisjes doorgaans niet bij elkaar
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worden geplaatst. Elke groep bestaat uit 7 jongens of meisjes en de leeftijden van de kinderen in de
groep moeten doorgaans niet meer dan twee jaar van elkaar verschillen. Indien broertjes of zusjes ook
worden behandeld dan worden deze in aparte groepen geplaatst. Broertjes en zusjes worden niet
standaard meebehandeld. De ouders worden apart van de kinderen eveneens in groepen geplaatst.
Sessies 4 en 8 vinden gezamenlijk plaats met ouders en kinderen.
Naast de groepsbehandeling vindt er ook individuele begeleiding plaats, ‘individuele
vriendschap/mentoring’ genoemd, bijvoorbeeld door middel van telefonisch contact. Hierbij oefent
een kindtrainer de SNAP-principels individueel met het kind en werk aan zijn persoonlijk doelen.
Tevens helpt de kindtrainer het kind om leuke vrijetijdsactiviteiten te ontdekken in de buurt van het
kind.
en ander individueel deel van de behandeling is een (eventueel) voortraject, wat in de huidige
beschikbare Nederlandse documentatie nog niet is omschreven. Daarnaast zijn er, indien nodig, ook
andere programmaonderdelen beschikbaar, zoals ondersteuning voor de school/leerkracht,
crisisinterventie, een club voor jongens die SNAP® hebben afgerond maar nog enige steun behoeven,
en een opvanggroep voor andere jonge kinderen uit het gezin op de momenten dat de SNAP®
groepstrainingen uitgevoerd worden (in deze opvanggroepen worden de SNAP princpipes aangeleerd).
Intensiteit
De SNAP® jongensgroep bestaat uit wekelijkse bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur gedurende
12 weken. Voor de meisjes is een apart programma beschikbaar waarvan de intensiteit niet vermeld
wordt in de geraadpleegde bronnen. De oudergroep loopt parallel aan de jongens-/meisjesgroep
gedurende 13 weken en duurt eveneens anderhalf uur per bijeenkomst. Alleen de jongensgroep- en
oudergroepsbijeenkomsten hebben een specifieke afbakening van tijd. Volgens het SNAP® ORP –
LOGIC MODEL kunnen alle andere ‘multifaceted’ componenten zo lang duren als nodig is.
Effectiviteitsonderzoek
Volgens de theoretische handleiding van SNAP® (conceptversie) wordt op dit moment
evaluatieonderzoek naar SNAP® uitgevoerd in Nederland. Er wordt in dit document niet
gerapporteerd over precieze details van dit onderzoek. De pilot van SNAP® is gestart met het trainen
van SNAP®-medewerkers in januari 2012 waarna eerste de behandelgroep is gestart in mei 2012. In
hetzelfde jaar zijn ook nog een tweede en derde behandelgroep gestart. Onderzoek naar deze pilot
bestaat momenteel alleen uit interne praktijkevaluatie (communicatie LSG Rentray/Traverse, februari,
2013). Dit vindt onder andere plaats door videobanden van de behandelsessies te evalueren, samen
met het Centre for Children Comitting Offences (CCCO) in Canada.
Internationaal onderzoek naar de effectiviteit van SNAP® heeft al wel plaatsgevonden: Augimeri et al.
(2007) hebben de effectiviteit van SNAP® onderzocht middels een gerandomiseerde experimentele
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onderzoeksopzet. Gedurende een periode die liep van vlak voor de start van de behandeling tot
ongeveer 15 maanden na de behandeling werden bij ouders in beide onderzoeksgroepen op 5
momenten vragenlijsten afgenomen. Tevens werden over deze periode politiegegevens verzameld. Uit
de resultaten bleek dat het percentage kinderen met tenminste een strafrechtelijke veroordeling tot aan
de 18e verjaardag bijna twee keer zo hoog was voor de controle groep in vergelijking met de
experimentele groep (57 procent versus 31 procent). Dit verschil was echter niet significant. Er waren
ook geen significante verschillen tussen de groepen in termen van het totaal aantal veroordelingen of
het gemiddelde aantal veroordelingen. Wel bleek dat deelnemers in de experimentele groep
aanzienlijk (en significant) betere scores lieten zien op de delinquentie- en agressie schaal van de
CBCL dan deelnemers in de controlegroep.
Lipman et al. (2008) onderzochten eveneens de effectiviteit van SNAP® middels experimenteel
onderzoek waarin vragenlijsten werden voorgelegd aan de deelnemers. In dit onderzoek bestond de
controlegroep uit deelnemers die op een wachtlijst stonden. De metingen in de experimentele groep
vonden plaats bij aanvang van de interventie en de follow-upmetingen vonden plaats op 6, 12, 24, 36
en 48 maanden na de start van SNAP®. De metingen in de controlegroep vonden plaats bij aanvang
van de interventie en 6 maanden na de groepscomponent van de experimentele groep. Uit de resultaten
bleek dat deelnemers in de experimentele groep significant aanzienlijk (en significant) beter
functioneerden op alle maten van de CBCL in vergelijking met deelnemers in de controlegroep. Zo
scoorden jongens in de experimentele groep significant lager op regeloverschrijdend gedrag, agressie,
gedragsproblemen en de totale problemen schaal van de CBCL. Er was geen significant verschil
tussen de groepen in de scores van de competentieschaal.
In de Verenigde Staten en Canada heeft SNAP® door diverse beoordelingscommissies de hoogste
graad van beoordeling ontvangen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat bij een groot deel van de
onderzoeken (een van) de ontwikkelaar(s) zelf betrokken is geweest of het onderzoek zelf heeft
uitgevoerd. Dit komt mede doordat SNAP® als doel heeft een ‘scientist-practitioner framework’ te
hanteren waarin voortdurend evaluatie en onderzoek wordt uitgevoerd om kennis te vergaren over wat
bij wie werkt. Op basis van de resultaten van deze evaluaties en onderzoek kan het programma worden
aangepast.
Bereik
In januari 2013 was de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van SNAP als volgt: In
totaal waren er 12 SNAP trainers getraind, waarvan 2 supervisoren; voor 1 behandelgroep zijn op dit
moment vier getrainde trainers nodig en één supervisor/achterwacht. In de toekomst, wanneer ouders
als vrijwilliger ingezet kunnen worden, is 1 trainer minder per groep nodig.
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Een groep jongens die getraind wordt bestaat uit minstens zes en maximaal zeven jongens. Het aantal
deelnemers op jaarbasis is afhankelijk van het aantal beschikbare trainers en het aantal aangemelde
jongens. Een training duurt 13 weken, exclusief het voortraject (afhankelijk van moment van
aanmelding en starten van de training) en afhankelijk van het natraject. Met de huidige bezetting zou
het mogelijk moeten zijn 7 groepen op jaarbasis te draaien met 7 deelnemers, dus in totaal 49
deelnemers.
Momenteel vindt de training alleen in Almere plaats. De deelnemers komen met name uit de
flevopolder. In de huidige pilot zijn er tot dusverre maximaal 21 deelnemers geweest.

Tabel 4.4.9 Overzicht bereik Stop Now And Plan / Stop Nu Ander Plan (SNAP)
Provincie

Flevoland

Stad/regio

Almere

Organisaties

LSG Rentray / Traverse

Totaal aantal

Aantal

Trajecten

trainers

per jaar

12

< 21 (49)

12

< 21 (49)

Noot: Cursief geeft mogelijke capaciteit van het aantal trainers weer.
De volgende regio’s zijn in ontwikkeling: Lelystad en Noordoostpolder, de provincies Utrecht,
Overijssel en Gelderland en de stad Den haag.
Bronnen
Augimeri, L. K., Farrington, D. P., Koegl, C. J., & Day, D. M. (2007). The SNAP™ under 12 outreach
project: Effects of a community-based program for children with conduct problems. Journal of
Child and Family Studies, (16), pp. 799–807.
Child Development Institute (2013). SNAP® - Stop Now And Plan (www.stopnownadplan.com).
Lipman E., L., Kenny, M., Sniderman, C., O’Grady, S., Augimeri, L., Khayutin, S., & Boyle, M. H.
(2008). Evaluation of a community-based program for young boys at-risk of antisocial
behaviour: results and issues. Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent
Psychiatry, 17(1), pp. 12-19.
LSG-Rentray (2013). SNAP Stop-Nu-Ander-Plan (Geraadpleegd op www.stopnuanderplan.nl)
SNAP® Nederland (2013). SNAP® Jongensgroep Handleiding. Ongepubliceerde conceptrapportage.
SNAP® Nederland (2013). SNAP® Jongens Ouder Groep: Sessiehandleiding. Ongepubliceerde
conceptrapportage.
Van Domburgh, L. (2013). Theoretische handleiding SNAP®. Ongepubliceerde conceptrapportage.
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Bijlage 4.4.10 Signalering en PReventieve INTerventie bij antisociaal
gedrag (SPRINT)
Doelgroep
Tot de doelgroep van SPRINT behoren “kinderen in groep 4 (vanaf 7 jaar oud) tot en met groep 8 van
de basisschool die openlijk en/of heimelijk probleemgedrag vertonen en/of in een bepaalde mate
moeite hebben met het aanvaarden van autoriteit” waardoor zij op latere leeftijd het risico lopen
delinquent gedrag te ontwikkelen (Berends, 2010). De ouders van deze kinderen worden bij de
interventie betrokken en vormen de “intermediaire doelgroep die nodig is om bovenstaande doelgroep
te bereiken” (Berends, 2010).
Doel
Het hoofddoel van SPRINT is het significant verminderen van zowel ernst als frequentie van het
antisociale gedrag van gesignaleerde kinderen. Een voorwaarde hiervoor, en dus het eerste doel van
SPRINT, is dat kinderen die een antisociale gedragsontwikkeling doormaken vroegtijdig (op de
basisschool) gesignaleerd worden. Vervolgdoelen zijn: 1) zowel ouders als kinderen trainen in
(sociale) vaardigheden en in wanneer zij deze kunnen toepassen, en 2) de betrokkenheid, het toezicht
en het contact met school van ouders te vergroten en te verbeteren. Het lange termijndoel bestaat uit
minder contacten met jeugdzorg en justitie.
Beschrijving werkwijze
Om de doelgroep te bereiken wordt op deelnemende basisscholen een trapsgewijze screeningsmethode
gehanteerd. Leerkrachten vullen hiervoor jaarlijks de SDQ in. Over leerlingen met een hoge score op
de schaal Gedragsproblemen wordt vervolgens tweemaal in 6 maanden tijd ook de uitgebreidere
ABSQ ingevuld. Komt hieruit tweemaal een hoog risico naar voren dan komt de leerling in
aanmerking voor de daadwerkelijke interventie, de SPRINT Ouder-Kindtraining (OK-training).
Deelname hieraan is op vrijwillige basis en geschiedt alleen als zowel ouder(s) als kind bereid zijn
deel te nemen. De OK-training wordt aan kinderen en ouders apart aangeboden, zij worden niet samen
getraind. De OK-training richt zich op het “vergroten van vaardigheden van het kind die ten grondslag
liggen aan sociaal gedrag en het wegnemen van risicofactoren voor het kind door het vergroten van de
opvoedvaardigheden van de ouder en de vaardigheden van de ouder om het gedrag van het kind te
monitoren” (Berends, 2010).
De kindbijeenkomsten worden in een rustige ruimte op school gehouden, de ouderbijeenkomsten bij
de ouders thuis. In beide gevallen bestaan de eerste twee bijeenkomsten (fase 1) uit het kennismaken,
het vaststellen van de vaardigheden die extra aandacht behoeven en ‘welke aanpak het beste aansluit
bij het kind/de ouder’. In de tweede fase wordt aandacht besteed aan het ondersteunen en vergroten
van de ‘sterke kanten’ van ouder(s) en kind en aan vaardigheidstekorten, door het inoefenen van
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nieuwe vaardigheden en het stimuleren deze te gebruiken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
gedragstherapeutische technieken, zoals rollenspellen, en huiswerkopdrachten. Het traject wordt
afgesloten met een evaluatie en een eindgesprek, waarbij ook de leerkracht en soms de intern
begeleider aanwezig zijn. Kind en ouders ontvangen tot slot een certificaat.
Behandelvorm
Zowel het kind als (tenminste een van de) ouder(s) doen los van elkaar mee aan de OK-training.
Intensiteit
De OK-training bestaat uit twaalf wekelijkse bijeenkomsten van een uur. Daarnaast worden kind en
ouder(s) gestimuleerd om buiten de training te oefenen met de vaardigheden die aan bod zijn
gekomen, middels huiswerkopdrachten. Dit oefenen wordt in de uitgebreide beschrijving (Berends,
2010) niet in tijd uitgedrukt.
Effectiviteitsonderzoek
Nederland
PI Research, de ontwikkelaar van SPRINT, heeft sinds 1999 verschillende onderzoeken naar SPRINT,
of onderdelen daarvan, verricht: drie procesevaluaties (Van Leeuwen, Bijl & Slot, 2002a; Van
Leeuwen, Bijl & Slot, 2002b; Slot et al., 1999) en twee evaluatieonderzoeken naar onder andere de
betrouwbaarheid en validiteit van de screeningsinstrumenten en naar de effecten van - en tevredenheid
over - SPRINT (Berends, Wijnen-Lunenburg, Wijgergangs, Bijl & Slot, 2009; Van Leeuwen & Bijl,
2003a; 2003b). Beide evaluatieonderzoeken hanteerden echter een onderzoeksdesign met een zeer
zwakke bewijskracht: volgens de normen van het NJi voldoen deze niet aan de eisen die minstens aan
een effectstudie te stellen zijn (Berends, 2010; NJi, 2013). Over het algemeen gaven betrokkenen
(begeleiders, ouders en leerkrachten) in beide onderzoeken aan dat de meeste doelen behaald waren,
maar er was geen controlegroep om deze uitspraken mee te vergelijken.
Momenteel wordt het ‘SPRINT effectonderzoek’ uitgevoerd door PI Research, de Universiteit van
Utrecht, GGD Amsterdam en Oké op school, in opdracht van het Ministerie van OC & W. Dit betreft
een ‘cluster gerandomiseerde trial met longitudinale screening’: tien scholen doen aan het onderzoek
mee en de scholen worden - na de SPRINT-screening - vervolgens gerandomiseerd toegewezen aan de
SPRINT-trainingen of de gebruikelijke hulpverlening (care as usual). Voor en na de
training/hulpverlening worden verschillende gedragsmaten in kaart gebracht en dit gebeurt ook een
half jaar na de training. De verwachting is dat de dataverzameling tot eind 2013 zal lopen. Er zijn
momenteel nog geen resultaten uit het onderzoek bekend.
Internationaal
SPRINT is door PI Research in Nederland ontwikkeld en is nog niet in het buitenland ingezet. Er is
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dan ook geen internationaal onderzoek naar de interventie verricht.
Tabel 4.4.10 Overzicht bereik Signalering en PReventieve INTerventie bij antisociaal gedrag
(SPRINT)
Provincie

Stad/regio

Organisaties

Aantal

Trajecten

trainers

per jaar

Flevoland

Almere

Vitree

5

onb.

Noord Holland

Amsterdam

Altra

17

123

PI Research

2

onb.

3 (64 scholen)

24

Onbekend

Totaal aantal

2

Bereik
SPRINT wordt momenteel op in totaal 64 scholen ingezet, waarvan 54 in Amsterdam en 10 in Almere.
Alleen vanuit Altra (Amsterdam) zijn gegevens ontvangen over het aantal trajecten (kindtrainingen en
dus ook oudertrainingen) dat er in 2012 is uitgestroomd. Zowel PI Research als Altra (communicatie,
februari 2013) geven nadrukkelijk aan dat het om een momentopname gaat, zowel als het om het
aantal scholen als om het aantal trainers gaat. In de loop van een jaar kan het aantal scholen
bijvoorbeeld oplopen en het aantal trainers dat ingezet wordt is mede afhankelijk van het aantal
kinderen dat vanuit de screening in aanmerking komt voor een training.
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Bijlage 4.4.11 Triple P (Positief Pedagogisch Programma) – Niveau 4
Triple P is een gezinsinterventiesysteem op meerdere niveaus voor ouders van kinderen met
gedragsproblemen of die deze dreigen te ontwikkelen. De interventie bevat vijf interventieniveaus in
een gelaagde opbouw van toenemende sterkte voor ouders van preadolescente kinderen vanaf de
geboorte tot en met 12 jaar. Hier wordt alleen het vierde niveau van Triple P beschreven en dit niveau
is een intensief trainingsprogramma voor ouders van kinderen met meer ernstige vormen van
gedragsmoeilijkheden. De ouderondersteuning op dit niveau wordt in drie verschillende vormen
aangeboden: individueel, groepsgericht en zelfhulp. Het zelfhulpprogramma van Triple P (niveau 4)
wordt in Nederland niet uitgevoerd en wordt hieronder dan ook niet besproken.
Doelgroep
Triple P richt zich op ouders van kinderen van 0 – 12 jaar die een gerichte training in
opvoedingsvaardigheden nodig hebben voor het omgaan met matige tot ernstige gedrags- en
emotionele problemen van hun kind. Ouders van kinderen die veeleisend, ongehoorzaam, opstandig,
agressief of in het algemeen storend zijn hebben vooral baat bij Triple P. Hoewel het Triple P-systeem
is ontworpen als een vroegtijdige interventiestrategie binnen een preventief kader, zijn veel van de
principes en technieken met succes gebruikt in interventieprogramma’s voor klinisch
gediagnosticeerde kinderen met ernstige gedragsproblemen (in het bijzonder kinderen met een
oppositioneel-opstandige gedragsstoornis, gedragsstoornis of een
aandachtstekort/hyperactiviteitsstoornis).
Doel
Triple P is gericht op het vergroten van competent ouderschap en zelfvertrouwen bij het opvoeden van
kinderen door:
-

de ouderlijke competentie bij het hanteren van veelvoorkomende gedrags- en
ontwikkelingsproblemen te vergroten;

-

het verminderen van het gebruik van dwingende en straffende methoden door ouders om
kinderen in het gareel te houden;

-

de communicatie tussen ouders over opvoedingsproblemen te verbeteren;

-

opvoedingsstress waarmee het opvoeden van kinderen gepaard gaat, te verminderen.

Beschrijving werkwijze
Triple P wordt in verschillende varianten aangeboden zodat zo goed mogelijk aangesloten kan worden
op de persoonlijke behoeften van ouders. Hiermee kan de motivatie van ouders voor deelname en
afronding van de interventie worden vergroot. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de
werkwijze van zowel de individuele als de groepsvariant van Triple P.
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Triple P - Niveau 4 Individueel
De eerste twee sessies richten zich op verheldering van het probleem, de achterliggende oorzaken en
het vaststellen van doelen voor verandering. Om zicht te krijgen op het probleemgedrag wordt de
ouder gevraagd om het gedrag van het kind te observeren aan de hand van volgformulieren. Mogelijke
oorzaken van het probleemgedrag worden besproken door het bekijken van een DVD met
veelvoorkomende oorzaken van probleemgedrag, waarbij ouders aangeven welke oorzaken zij
herkennen. In sessie 3 en 4 worden de vaardigheden voor het stimuleren van gewenst gedrag en het
hanteren van ongewenst gedrag besproken en geoefend door het doen van rollenspelen. Ouders leren
hoe zij deze vaardigheden met elkaar kunnen combineren in een stappenplan voor het aanleren van
gehoorzaamheid bij het kind. Dit stappenplan wordt geoefend in een rollenspel waarbij de professional
in de rol van kind eerst wel gehoorzaamt en daarna niet. De ouder reageert hierop door de
verschillende vaardigheden in te zetten (bijvoorbeeld een compliment geven bij goed gedrag en het
laten stilzitten van het kind bij niet luisteren). Volgens dit principe maakt de ouder aan het einde van
sessie 4 ook een stappenplan voor de aanpak van het opvoedprobleem in de thuissituatie, bijvoorbeeld
voor het omgaan met heftige driftbuien van het kind. Dit stappenplan wordt geoefend tijdens de
praktijksessies, waarbij de professional in de thuissituatie komt observeren waarna het plan verder kan
worden bijgesteld. Ouders kunnen stoppen met de praktijksessies als ze de vaardigheden voor positief
opvoeden goed beheersen. Dit kan dus na 1 of maximaal 3 praktijksessies zijn. Uiteindelijk wordt het
stappenplan voor de thuissituatie verbreed naar situaties met een verhoogd risico, bijvoorbeeld voor
het omgaan met een driftbui buiten de deur of als er bezoek is. In de afrondingssessie wordt gekeken
naar de bereikte resultaten en hoe ouders dit in de toekomst kunnen vasthouden.
Triple P - Niveau 4 Groep
De groepsvariant begint met vier groepssessies waarin de uitgangspunten van positief opvoeden
worden besproken en waarin wordt gekeken naar de oorzaken en achtergronden van de
opvoedproblemen. Tevens worden opvoedingsvaardigheden besproken en geoefend. Hierbij worden
dezelfde werkvormen gebruikt als in de individuele variant met als verschil dat ouders onderling
ervaringen uitwisselen en samen met andere ouders de rollenspellen doen. Aan het eind van de vier
groepssessies hebben de ouders een stappenplan gemaakt voor de aanpak van hun opvoedprobleem in
de thuissituatie. Het stappenplan wordt geëvalueerd en bijgesteld aan de hand van telefonische sessies.
Tijdens de eerste telefonische sessie worden ook de resultaten van de assessment (vragenlijsten) met
ouders besproken. In de laatste afsluitende groepssessie kijken ouders terug op de bereikte resultaten
en wordt aandacht besteed aan het vasthouden van veranderingen nu en in de toekomst.
Behandelvorm
In de individuele variant wordt het programma individueel gegeven aan ouders met kinderen tot en
met 12 jaar. In de groepsvariant wordt het programma uitgevoerd in groepen van 10 tot 12 ouders. In
de twee varianten worden de beide ouders (indien van toepassing) aangemoedigd om deel te nemen
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aan het programma en als het kind naar de kinderopvang, peuterschool, kleuterschool of basisschool
gaat, worden ouders aangemoedigd hun deelname aan het programma te bespreken met het
betreffende personeel, vooral als het gedrag van het kind zorgen baart in de andere omgeving.
Intensiteit
De individuele variant bestaat uit 7 sessies van 60 minuten en 3 sessies van 40 minuten (totale duur is
9 uur). De groepsvariant bestaat uit vier sessies van 120 minuten, drie of vier telefonische sessies van
15 tot 30 minuten en een afsluitingssessie van 120 minuten wanneer deze in groepsverband plaatsvindt
of 15 tot 30 minuten wanneer deze per telefoon wordt uitgevoerd (totale duur is ongeveer 11 uur).
Effectiviteitsonderzoek
Internationaal onderzoek
Triple P (niveau 4) is met name onderzocht in internationaal onderzoek. Deze onderzoeken variëren in
opzet van kleinschalige case studies en onderzoek met voor- en nametingen tot gerandomiseerde
effectonderzoeken. Uit de resultaten van deze onderzoeken blijkt vaak dat de drie varianten van Triple
P (individueel, groep en zelfhulp) klinisch relevante effecten hebben op het kindgedrag. Er zijn twee
meta-analyses uitgevoerd naar de effecten van Triple P op ouders en kinderen. Uit de resultaten van de
eerste meta-analyse naar de invloed van Triple P (niveau 4) op ouderschap is gebleken dat
opvoedstijlen en competenties van ouders verbeterden (De Graaf, Speetjens, Smit, De Wolff &
Tavecchio, 2008a). Bovendien bleek dat deze verbeteringen naar verloop van tijd gehandhaafd bleven
en dat op de lange termijn sprake was van nog meer verbetering. De resultaten van de tweede metaanalyse naar de invloed van Triple P (niveau 4) op probleemgedrag van kinderen lieten zien dat dit
probleemgedrag afnam en dat ook deze verbeteringen naar verloop van tijd zichtbaar bleven (De
Graaf, Speetjens, Smit, De Wolff & Tavecchio, 2008b). Op de lange termijn nam het probleemgedrag
zelfs nog meer af. Daarnaast is recentelijk een meta-analyse verschenen (Wilsen et al., 2012) op basis
waarvan de auteurs concluderen dat er eigenlijk geen overtuigend bewijs is voor 1) de effectiviteit van
Triple P interventies voor de hele populatie en 2) effectiviteit op de lange termijn. Daarnaast noemen
de auteurs een aantal bezwaren van de interventiestudies waarin effecten van Triple P worden
aangetoond, waaronder een hoog risico op ‘reporting bias’, slechte rapportage en mogelijke
belangenconflicten omdat bijna alle onderzoeken zijn uitgevoerd door de ontwikkelaars van Triple P.
Nederlands onderzoek
Specifiek over effectiviteitsonderzoek naar niveau 4 van Triple P vermeldt het Trimbos Instituut
(2009) het volgende: “Informatie over Standaard en Groep Triple P in Nederland is afkomstig uit 4
verschillende groepen ouders die niveau 4 van Triple P aangeboden kregen (n=124; n=24; n=50;
n=33). De gemiddelde leeftijd varieerde van 6,9 en 8,0 jaar en de ondersteuning was vaker bedoeld
voor jongetjes (62,7 – 79,2%). Deze kinderen vertoonden direct na aﬂoop van de hulp, na 3 maanden
en na 6 maanden minder gedrags- en emotionele problemen. De ouders rapporteerden direct na
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afsluiting van de hulp een grote afname van disfunctionele opvoedingspatronen zoals overreageren,
toegeeﬂijkheid en breedsprakigheid. Bovendien waren de ouders meer tevreden over hun manier van
opvoeden dan voordat ze hulp kregen. Ook voelden zij zich competenter. Al deze veranderingen
bleven behouden na 3 en na 6 maanden.” Deze positieve resultaten komen deels overeen met de
resultaten van de Monitor Triple P die sinds 2008 in de Stadsregio Amsterdam wordt uitgevoerd (De
Graaf & Reitsma, 2011). Omdat in deze onderzoeken echter sprake is van voor- en nametingen en niet
van een gerandomiseerde onderzoeksopzet waarin een experimentele groep wordt vergeleken met één
(of meerdere) controlegroepen, kunnen deze resultaten niet bijdragen aan harde conclusies over de
effectiviteit van Triple P.
Onrust, De Graaf en Van der Linden (2012) hebben onlangs effectonderzoek gedaan waarin wel
sprake was van een gerandomiseerde onderzoeksopzet. In dit onderzoek werden de effecten van Triple
P (niveau 4 en 5) binnen de geïndiceerde Jeugdzorg vergeleken met het reguliere aanbod. Meer
specifiek is onderzocht of Triple P meerwaarde heeft ten opzichte van de gangbare zorg bij gezinnen
met meervoudige problematiek. De totale onderzoeksgroep bestond uit 170 gezinnen met kinderen van
3 tot 14 jaar, waarbij ongeveer één derde van de ouders een laag opleidingsniveau had en ongeveer één
derde van de steekproef uit éénoudergezinnen bestond. Het kind was meestal een jongen en gemiddeld
8 jaar. Gezinnen werden geworven door de cliëntmanager van de ggz- of jeugdzorginstelling en door
middel van loting toegewezen aan Triple P of de gangbare zorg. Metingen vonden plaats voorafgaand
aan de interventies, na zes en na twaalf maanden. In zowel de experimentele groep als de
controlegroep werden verbeteringen waargenomen bij zowel het kindgedrag als de
opvoedcompetenties van ouders. Deze resultaten bleken met Triple P sneller behaald te worden dan
met de gangbare zorg. De onderzoekers concludeerden dat Triple P een goed alternatief is voor de
hulpverlening aan deze gezinnen in de geïndiceerde jeugdzorg en jeugd-ggz. Bij dit onderzoek dient
wel opgemerkt te worden dat sommige deelnemers naast niveau 4 ook elementen van niveau 5 kregen
aangeboden. Daarnaast was bij alle gezinnen sprake van meervoudige problematiek.
Voor zover bekend zijn er op dit moment In Nederland geen plannen om verder effectonderzoek
(RCT) uit te voeren naar specifiek niveau 4 van Triple P (groeps- en individuele variant).
Bereik
Triple P heeft zich, sinds de eerste implementatie van niveau 1 in de gemeente Amsterdam in 2007, in
snel tempo over Nederland verspreid. Triple P niveau 1 tot en met 5 wordt op dit moment aangeboden
in 204 gemeenten in Nederland (zie Triple P Nederland, 2013). Ook niveau 4 wordt breed ingezet:
momenteel is er sprake van 248 organisaties die hiermee werken, waarbinnen in totaal 2068
professionals in (één van de modules van) niveau 4 getraind zijn. De aantallen per organisatie kunnen
sterk uiteenlopen, van momenteel 109 (Spirit, Amsterdam) tot een heel aantal organisaties met 1
getrainde professional. Wanneer uitsluitend wordt gekeken naar professionals die getraind zijn in de
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modules voor kinderen tot en met 12 jaar, dus niet de tienermodules, dan is de verdeling als volgt:
standaard (1104), groep (423) en standaard en groep (162).Het aantal trajecten dat hierbinnen landelijk
op jaarbasis doorlopen wordt is momenteel nog niet bekend. Het NJi bouwt momenteel een landelijke
monitor Triple P waarmee hier ‘op korte termijn’ wel zicht op komt. In Bijlage 4.4 staat het totale
bereik van Triple P (niveau 4) weergegeven. Tabel 4.2.11 is een samenvatting hiervan.
Alleen over de stadsregio Amsterdam zijn gegevens bekend over het aantal trajecten op jaarbasis (De
Graaf & Reitsma, 2012). In het jaar 2010 zijn hier in totaal 804 gezinnen, met kinderen van 0-12 jaar,
gestart met Triple P niveau 4 Ondersteuning of Cursus. In 2011 waren dit er 664. Bovendien namen in
2011 245 gezinnen met tieners deel aan een van deze twee modules. Het is niet bekend in hoeverre
deze cijfers te generaliseren zijn naar de rest van Nederland. Over trajecten op jaarbasis op landelijk
niveau zijn nu nog geen uitspraken te doen.
Tabel 4.4.11 Overzicht bereik Triple P (niveau 4): Samenvatting

Provincie
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord Brabant
Noord Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid Holland
Totaal

Stad/regio
2
3
5
12
4
19
30
21
14
10
7
16
131

Organisaties
2
5
7
15
7
21
38
82
29
15
4
22
247

Aantal trainers
14
28
35
85
30
126
361
648
152
89
18
104
1690

Tabel 4.4.12 Overzicht bereik Triple P (niveau 4): Totaal
Provincie

Stad/regio

Organisaties

Drenthe
Totaal Drenthe

Assen, Papenvoort
Papenvoort
2

Yorneo Drenthe
PMTO
2

Aantal
trainers
10
4
14

Flevoland

Almere

Tollebeek
3

LSG Rentray Nieuw Veldzicht
De Kinderkliniek
Nieuw Veldzicht
ROC Flevoland
Progress
5

23
1
2
1
1
28

Dokkum
Drachten, Leeuwarden
Drachten, Leewarden, Sneek

indiv.
MJD
Jeugdhulp Friesland

1
15
11

Lelystad

Totaal Flevoland
Friesland
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Provincie

Stad/regio

Organisaties

Joure
Leeuwarden

Miks-welzijn
Tjallinga Hiem
Zo!-zorgoplossingen
Kinnik
7

Aantal
trainers
1
5
1
1
35

Lijn 5
MEE Gelderse Poort Arnhem
Bureau Kijk/Opgroeiwinkel
Pactum
JP van den Bent
Joozt
MEE Oost Gelderland
MET LEF
MD Veluwe Harderwijk
Bureau Jeugdzorg
Stichting Icare
MEE Gelderse Poort Nijmegen
Kleur Kinder- en Jeugdzorg
Allezkidscoach
MEE Gelderse Poort Tiel
15

3
3
2
42
2
8
7
1
4
2
4
1
3
1
2
85

ABCG
Bureau de Boer
Elker
GGD Groningen
Stichting MJD
Base Groep
Samvalora
7

2
1
14
3
2
6
2
30

Concreet Coaching
De Widdonck
AMW-ML
CJG Geleen
MODO Praktijk voor Jeugd en Gezin
GGD Zuid Limburg
PSW Junior ambulant PG
Gemeente Parkstad-Heerlen
RADAR
Mondriaan, Divisie Kinderen en
Jeugdigen
MEE Zuid Limburg
Xonar
Rubicon Jeugdzorg
Kleur
Meander Jeugdgezondheidszorg
MGZL
Universiteit Maastricht, vakgroep
Gezondheidsbevor
RIAGG Zuid
MEE Noord en Midden Limburg
Mutsaersstichting
GGZ Noord- en Midden Limburg
Basisschool Laurentius
21

1
18
10
1
2
2
3
1
5
3

MEE West Brabant

4

Totaal Friesland

5

Gelderland

Apeldoorn
Arnhem

(ook Overijssel)

Arnhem, Deventer, Nijkerk
Barchem
Barneveld
Doetichem
Driel
Harderwijk

Nijmegen

Totaal Gelderland

Opijen
Tiel
12

Groningen

Groningen

Totaal Groningen

Groningen, Haren, Veendam
Zijldijk
4

Limburg

Dieteren
Echt, Heerlen, Maasbree, Venray
Echt, Posterholt, Roermond, Weert
Geleen
Geleen, Heerlen
Heel, Heerlen, Oirlo
Heerlen
Heerlen, Kerkrade, Maastricht
Heerlen, Maastricht

Heerlen, Maastricht, Sittard
Horn
Horst, Venray
Kerkrade
Maastricht

Totaal Limburg
Noord Brabant

Roermond
Venlo
Venlo, Weert, Wessem
Venray
Wessem
19
Bergen op Zoom, Breda, Etten Leur,
Roosendaal

2
14
30
1
1
4
7
4
14
2
1
126
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Provincie

Stad/regio

Organisaties

Bergen op Zoom, Roosendaal
Bladel, Eindhoven, Waalre
Boxmeer
Breda, Rijnsbergen, Roosendaal
Cuijk
Den Bosch

GGZ Westelijk Noord-Brabant
De Combinatie
GGZ Oost Brabant
Tender Jeugdzorg
RMC Land van Cuijk
Avans Hogeschool
MEE Den Bosch
Juvans

Den Bosch, Drunen, Loon op Zand,
Oisterwijk, Oirschot, Vlijmen,
Waalwijk
Den Bosch, Haaren, Vught
Den Bosch, Oss
Den Bosch, Reek, Tilburg, Veghel
Deurne
Eindhoven

Eindhoven, Veldhoven
Goirle, Tilburg
Helmond

Oosterhout, Tilburg, Waalwijk
Roosendaal
Schijndel
Tilburg

Uden
Veldhoven
Vught
Totaal Noord Brabant

30

Noord Holland

Aerdenhout
Alkmaar

Alkmaar, Den Helder
Alkmaar, Den Helder, Hoorn,
Opmeer, Schagen
Alkmaar, Hoorn
Amstelveen, Hoofddorp
Amstelveen, Uithoorn
Amsterdam

Aantal
trainers
3
3
5
22
12
6
16
21

Stichting Cello
Stichting Oosterpoort
Stichting Maashorst
Stichting Welzijn Deurne
Bureau Halt
Islamitische Basisschool Tarieq Ibnoe
Ziyad
Lumens Groep
NEOS
Stichting Bureau Jeugdzorg NoordBrabant
CJG Eindhoven
Stichting Somalische Gemeenschap
Eindhoven
Severinus
Combinatie Jeugdzorg
Kompaan en De Bocht
LEV-groep
MEE Zuid Oost Brabant
Savant zorg
Saskia Cox
MEE Brabant Noord
Zuidwester
Jeugd- en Jongerenwerk Schijndel
IMW Tilburg
Reinier van Arkelgroep/ Herlaarhof
GGZ Breburg
MEE Uden
MEE Noordoost Brabant
Zuidzorg
Herlaarhof
Kinderopvang Onder de Pannen
38

2
58
47
2
2
2

Instellingenberaad Jeugdzorg NoordHolland
WSNS
MEE Noordwest Holland
Octopus
Queeste
Opvoedcafé Kopzorg
GGD Hollands Noorden
Stichting de Wering

4

Stichting de Praktijk
Jeugdriagg NHZ
Vita Welzijn en Advies
AlleKleur
Altra Jeugdzorg
AMC
Amstelring
Amsterdam Thuiszorg
Bascule

6
12
2
5
32
4
5
11
11

14
1
1
29
1
3
10
8
8
12
3
2
5
1
1
29
5
4
3
4
8
3
1
361

2
21
1
5
1
12
20
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Provincie

Stad/regio

Beverwijk
Beverwijk, Zaandam
Blaricum, Bussum, Hilversum
Bussum, Hilversum
Den Burg
Den Helder
Duivendrecht
Enkhuizen
Grootebroek, Hoorn
Haarlem

Haarlem, Hoofddorp, Velserbroek
Haarlem, Sanpoort Noord
Haarlem, Uithoorn
Heiloo
Hilversum
Hoofddorp
Hoorn

Organisaties
SO&T, BJAA
Buitenamstel
Bureau Jeugdzorg Agglomeratie
Amsterdam
Civic Partou Zeeburg
Combiwel
Dynamo
GGD Zaanstreek-Waterland
GGZ AMC de Meren
GGZ Buitenamstel
Het ABC
Ijsterk
Kansweb
Marije Palm
MEE Amstel en Zaan
Mentrum
MOC Kabouterhuis
Mytylschool De Regenboog
OKC Slotervaart
Opvoedpoli
Opvoedpunt De Spil
Opvoedsteunpunt Geuzenveld
Partou
Pedagogium
Prezens
Projectenbureau Primair Onderwijs
Zuid Oost
Punt P
SEZO
SMW Altra
Spirit
Stichting Altra
Stichting Amstelring
Stichting Eigen Kracht
Stichting Welzijn Westerpark
Swazoom
Uva
Educatieve Hogeschool van
Amsterdam
Ozlem Gezinscoaching
Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Parnassia
Versa Welzijn
Zandbergen Jeugd & Opvoedhulp
Gastouderbureau Calimero Texel
Bureau Jeugdzorg
Henderson
Eigen praktijk
Parlan
CWZW Noord Holland
Jeugdriagg
Leger des Heils
Regenboogschool
GGD Kennemerland
OCK het Spalier
ROC Nova College
Corine Burger
OC Trompendaal
Stichting Opvangcentrum Het Gooi
Meerwaarde
AMWGGZ NHN Centrum voor kinder- en

Aantal
trainers
40
1
4
3
20
8
4
2
2
2
4
1
1
17
12
28
13
1
1
3
2
3
2
2
4
19
3
8
89
26
1
1
2
5
4
2
1
6
5
2
10
2
1
3
1
30
6
20
6
1
2
18
1
1
8
1
4
5
4
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Provincie

Stad/regio

Schagerbrug
Wijk aan Zee
Zaandam
Totaal Noord Holland

21

Overijssel

Almelo

Almelo, Deventer, Nijverdal,
Rijssen
Almelo, Enschede
Almelo, Enschede, Hengelo
Almelo, Enschede, Hengelo, Losser,
Oldenzaal
Almelo, Enschede, Holte
Almelo, Hardenberg, Hengelo,
Enschede
Borne
Borne, Enschede, Hengelo,
Oldenzaal
Deventer
Deventer, Enschede, Zwolle
Deventer, Hengelo
Deventer, Raalte, Zwolle
Enschede

Totaal Overijssel

Enschede, Hengelo
Enschede, Hengelo, Losser,
Oldenzaal
Hengelo
Hengelo, Oldenzaal
Kampen, Zwolle
14

Utrecht

Amersfoort
Amersfoort, Utrecht
Houten, Soesterberg, Utrecht,
Veenendaal, Zeist
Mijdrecht
Nieuwegein
Rhenen
Utrecht

Organisaties
jeugdpsychiatrie
GGZ-NHN
Kop-zorg psychologisch &
pedagogisch adviesbureau
Jeugdzorg Adviesteam Kop van
Noord-Holland
Heliomare
Odion IGB
Opoz SO Het Dok
82

Aantal
trainers
2
1
5
4
3
1
648

Adhesie
Kinderopvang de Cirkel
Maatschappelijk Werk Noord West
Twente
Thuiszorg Zorgaccent-tnwt
Vrouwenopvang Overijssel
Gemeente almelo
Dimencen

4
3
2

Karakter
RIBW
MEE Twente
Jarabee

3
4
13
25

GGD Regio Twente
Commujon

2
11

Zorg Accent & Thuiszorg Noord West
Twente
Aveleijn

1

LUDIEK
Tactus Verslavingszorg
Carint
Carinova
Alifa Bedrijfsbureau
GGD Twente - Team KPG
Loes
Gemeente Enschede / Loes loket
Mediant
SMD

1
0
11
7
1
12
2
4
16
3

Humanitas Afdeling Twente
Ambiq
MEE IJsseloevers
29

1
1
4
152

SGJ Christelijke Jeugdzorg Hoofdkantoor
MEE Utrecht, Gooi & Vecht
De Rading
Trajectum

3

Papilio trainingen
OptiMent
Dathelpt
Collegio
Infan Persoonlijke Zorg
Nederlands Jeugdinstituut
Peuterproject Universiteit Utrecht
Trimbos Instituut
UMC Utrecht locatie WKZ

1
2
1
1
1
6
2
1
2

1
8
3
6

3

21
14
19
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Provincie

Stad/regio

Organisaties

Totaal Utrecht

Utrecht, Vinkeveen
10

Wilhelmina Kinderziekenhuis / WKZ
De Vogel
15

Aantal
trainers
14
1
89

Arnemuiden, Middelburg,
Terneuzen, Goes
Goes, Middelburg
Koudekerke, Kattendijke
Vlissingen
7

MEE Zeeland

13

GGD Zeeland
Stichting Vraagkracht
ADRZ ziekenhuis
4

2
2
1
18

Alphen a/d Rijn
Alphen a/d Rijn, Gouda
Capelle a/d IJssel
Delft, Den Haag
Den Haag
Dordrecht

Klinklaar
GGZ Rivierduinen
APG-noord Trivium Lindenhof
MEE ZHN
De Opvoedpoli
SGJ
Bureau Jeugdzorg
Trivium Lindenhof

2
3
1
1
2
4
1
22

MEE Midden-Holland Gouda
Stek Jeugdhulp
Cardea Jeugdzorg
GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen
GGD Hollands Midden
De Bruggen, locatie Huize Ursula
Stichting Trivium Lindenhof
APG-zuid
Lindenhout
Auris
Koninklijke Auris Groep
MEE Rotterdam Rijnmond
Ipse De Bruggen

1
7
7
14
1
1
2
1
9
1
1
11
6

Lindenhof Stichting
22
247

6
104
1690

Zeeland

Totaal Zeeland
Zuid Holland

Dordrecht, Ridderkerk, Rotterdam,
Spijkenisse
Gouda
Gouda, Rotterdam
Leiden

Nieuwveen
Oud Beijerland
Piershil
Rotterdam

Totaal Zuid Holland
Totaal aantal

Schiedam, Waddinxveen,
Zoetermeer
Spijkenisse
16

Bronnen
De Graaf, I., Speetjens, P., Smit, F., De Wolff, M., & Tavecchio, L. (2008a). Effectiveness of the
Triple P positive parenting program on parenting: A meta-analysis. Family Relations, 57, 553566.
De Graaf, I., Speetjens, P., Smit, F., De Wolff, M., & Tavecchio, L. (2008b). Effectiveness of the
Triple P positive parenting program on behavioral problems in children: A meta-analysis.
Behavior Modification, 32(5), 714-735.
De Graaf, I., & Reitsma, A. (2012). Factsheet. Monitor Triple P 2011 Stadsregio Amsterdam. Utrecht:
Trimbos Instituut.
Okma, K. (2011). Databank effectieve jeugdinterventies: beschrijving 'Triple P: Positief Pedagogisch
Programma Niveau 4'. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
Onrust, S. A., De Graaf, I. M., & Van der Linden, D. (2012). De meerwaarde van Triple P: Resultaten
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van een gerandomiseerde effectstudie van de Triple P gezinsinterventie bij gezinnen met
meervoudige problematiek. Kind en Adolescent, 33(2), 60-74.
Sanders, M. R., Markie-Dadds, C., & Turner, K. M. T. (2007). Handleiding voor de begeleider voor
standaard Triple P. Milton Queensland: Triple P International Pty Ltd.
Trimbos Instituut (2009). Factsheet preventie: De effectiviteit van Triple P. Utrecht: Trimbos Instituut.
Triple P Nederland (2013). Overzicht Triple P gemeenten in Nederland. Op 15 februari 2013
gedownload van http://www.triplepnederland.nl/files/8313/6024/1850/A4_Overzicht_TripleP_Gemeenten_NL_v2.pdf.
Turner, K. M. T., Markie-Dadds, C., & Sanders M. R. (2007). Handleiding voor de begeleider van
groeps Triple P. Milton Queensland: Triple P International Pty. Ltd.
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Bijlage 4.4.12 Wijkgerichte Intensieve Gezinsbegeleiding (WIG)
Doelgroep
Gezinnen met minimaal één kind jonger dan 12 jaar dat het risico loopt om in de toekomst ernstig
delinquent gedrag te ontwikkelen. Binnen deze gezinnen is sprake van complexe problematiek,
waarbij sprake is van een veelheid aan problemen op meerdere terreinen van het gezinsfunctioneren
(multi-probleem gezinnen).

Doel
De doelstelling van WIG is samen met ouders realiseren dat kinderen op een veilige en voor hun
ontwikkeling acceptabele manier thuis kunnen wonen, eventueel met behulp van minder intensieve
hulpverlening. Om dit te kunnen realiseren wordt er naar gestreefd dat na de hulp:
-

Het risicogedrag van het kind is verminderd

-

De draaglast van het gezin verkleind is en de draagkracht vergroot doordat:
‘opvoedingsvaardigheden van ouders versterkt zijn’, ‘huishouden en financiën op orde zijn
gebracht’, ‘het sociale netwerk en de positie in de wijk is versterkt’, ‘de kwaliteit van het
individuele welzijn is bevorderd en/of ‘de kwaliteit van de partnerrelatie is bevorderd

Er wordt verondersteld dat wanneer bovenstaande doelen zijn behaald, dat delinquent gedrag van het
kind in de toekomst voorkomen wordt. Wanneer niet gerealiseerd wordt dat het kind op een
acceptabele manier thuis kan blijven wonen, stelt WIG zich als doel dat het kind op een voor de
gezinsleden geaccepteerde manier elders een plek vindt (met de contact- en
verantwoordelijkheidsmogelijkheden die passen bij ouders).
Beschrijving werkwijze
Een WIG-traject kent een gefaseerde aanpak. De eerste fase (startfase) duurt 4 tot 6 weken en in deze
fase worden gegevens verzameld ten behoeve van de indicatiestelling. Aan het eind van deze fase is er
een hulpverleningsplan waarin de behandeldoelen worden genoemd en de wijze waarop aan deze
doelen gewerkt gaat worden. In de tweede fase (werkfase) wordt gewerkt aan het behalen van de
behandeldoelen middels interventies die gericht zijn op zowel het gezin als de omgeving van het
gezin. In deze fase wordt iedere zes maanden de voortgang van de hulp geëvalueerd. Als er geen
hulpvraag meer is en als het gezin voldoende probleemoplossend vermogen heeft ontwikkeld, wordt
de hulp afgebouwd. In de derde fase is er nazorg voor het gezin (nazorgfase) en geen sprake meer van
actieve hulp. De werkwijze houdt in dat een gezinswerker van WIG op basis van een probleemanalyse
met de ouders een hulpverleningsplan opstelt. Volgens dit plan worden zoveel mogelijk problemen in
het WIG-traject behandeld. De gezinswerker schakelt daarvoor specialisten in van verschillende
instellingen, waaronder ook collega's uit de eigen zorgverlenende instelling voor jeugdzorg.
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Behandelvorm
Binnen een WIG-traject wordt het hele gezin (ouders en alle kinderen) behandeld.
Intensiteit
Het traject van intake, intensieve hulpverlening en afbouw duurt 9 tot 12 maanden. In de werkfase
besteedt een WIG-medewerker 4 tot 5 uur aan een gezin per week. De nazorgfase duurt vervolgens
nog maximaal 12 tot 15 maanden waarin maandelijks contact plaatsvindt tussen de WIG-medewerker
en het gezin. Een WIG-gezinswerker begeleidt 9 gezinnen bij een 32-urige werkweek.
Effectiviteitsonderzoek
Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van WIG (Orobio de Castro et al., 2002; Orobio
de Castro, 2008). Uit de resultaten van deze onderzoeken blijkt dat de doelgroep wordt bereikt en dat
er sprake is van geringe uitval tijdens de interventie. Volgens Orobio de Castro et al. (2002) heeft
WIG een middelgroot effect en wordt in de meeste contexten een afname van de risicofactoren van
ongeveer 50 procent bewerkstelligd. Tevens vinden deze onderzoekers dat volgens ouders en
gezinswerkers de gedragsproblemen bij de kinderen aanzienlijk verminderen, alhoewel ongeveer één
derde van de kinderen nog in het klinisch gebied scoort. Orobio de Castro (2008) voegt hier nog aan
toe dat WIG leidt tot een afname in politiecontacten van zowel de kinderen als van de gezinnen,
minstens één jaar na afloop van de interventie (klein effect).Bij deze onderzoeken dient echter
opgemerkt te worden dat er geen sprake is van een gerandomiseerd onderzoeksdesign met een
controlegroep, waardoor geen harde uitspraken gedaan kunnen worden over de effectiviteit van WIG.
Bereik
WIG wordt vooralsnog alleen in de provincie Gelderland ingezet door Lindenhout. Er zijn 2
hulpverleners werkzaam in WIG Rheden, 10 hulpverleners in Arnhem Stad en 5 in WIG Ede. De
meest recente gegevens zijn die over 2011: In 2011 zijn er 65 gezinnen met een indicatie geholpen,
zonder indicatie waren dit er (minimaal) 100. Door de WIG medewerker wordt alleen het jongste kind
geregistreerd, broertjes of zusjes dus niet. Vanuit die 65 gezinnen zijn er in 2011 dus naar alle
waarschijnlijkheid meer dan 100 kinderen geweest die een WIG-traject hebben doorlopen. Het aantal
gezinnen dat zonder indicatie alleen advies of een kort traject heeft gehad is volgens Lindenhout nog
groter (persoonlijke communicatie, februari 2013). Dit wordt minder streng geregistreerd. De gezinnen
die na zes weken niet ingestroomd zijn in een geïndiceerd traject, zijn verwezen naar een andere
zorgaanbieder (bv LVG/GGZ), het voorliggende veld (AMW, thuiszorg) of er is aan BJZ geadviseerd
om raadsonderzoek te starten.
Tabel 4.4.12 Overzicht bereik Wijkgerichte Intensieve Gezinsbegeleiding (WIG)
Provincie

Stad/regio

Organisaties

Aantal

Trajecten

trainers

per jaar

162

Gelderland

Totaal aantal

Arnhem

Lindenhout

10

Ede

Lindenhout

5

Rhenen

Lindenhout

2

3

3

17

65 (100a)

Noot: a = indicatie van aantal trajecten inclusief gezinnen zonder indicatie.
Bronnen
Kemper, A., & Rutten, B. (2008). Waar een WiG is, is een weg: over Wijkgerichte Intensieve
Gezinsbegeleiding. SWP Amsterdam.
Orobio de Castro, B., Veerman, J.W., Bons, E., & de Beer, L. (2002). Kansen gekeerd?
Criminaliteitspreventie door Gezinsondersteuning. PI Research BV & Capaciteitsgroep
Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Utrecht.
Orobio de Castro, B. (2008). Onderzoek WIG. In: Kemper, A., & Rutten B. (Red.) (2008). Waar een
WIG is, is een weg, over wijkgerichte intensieve gezinsbegeleiding. SWP Amsterdam.
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Bijlage 4.5 Toepassing van gedragsinterventies voor jongeren vanaf twaalf jaar
Interventie
Multidimensionele
Familietherapie
(MDFT)

Leeftijd
12 - 18

Doelgroep

Doelen

Provincies

Plaats(en)

Instelling

Jongeren tussen 12 en 18 jaar oud
met verslavingsproblemen alcohol en drugs - en andere
gedragsproblematiek waarvoor
volgens de verwijzer of de
betrokkene(n) zelf interventie is
geboden. Denk bij andere
gedragsproblematiek aan
stemmings- en angststoornissen,
agressief gedrag, geweldsdelicten,
het plegen van vernielingen, en
vermogensdelicten. MDFT is
zowel voor jongeren in een
strafrechtelijk of civielrechtelijk
kader als voor jongeren die
zonder tussenkomst van justitie
vragen om, of instemmen met,
behandeling.

In het dossier voor de
Erkenningscommissie
Gedragsinterventies Justitie wordt
afname van delictgedrag
(vermindering van recidive) als
het uiteindelijke doel aangemerkt.
Om dit te realiseren beoogt
MDFT het stimuleren van een
verslavingsvrije levensstijl zonder
verder probleemgedrag. Het
laatstgenoemde doel is ook van
toepassing als er (nog ) niet
sprake is van delictgedrag.

Friesland

Leeuwarden

Jeugdhulp Friesland

Groningen (Noord
Nederland)

Groningen

Verslavingszorg Noord
Nederland

Drenthe

Assen

Yorneo

Overijssel

Zwolle

Dimence

Gelderland

Hoenderloo

De Hoenderloo Groep

Deventer

Tactus

Ede

Karakter

Tiel

Iriszorg

Venray

Vincent van Gogh

Limburg
Noord Brabant

Noord Holland

Zuid Holland

Novadic Kentron
Eindhoven

Bijzonder Jeugdzorg Brabant

Haarlem, Alkmaar

Brijder

Amsterdam

Punt P

Amsterdam

Spirit

Rotterdam

Youz, Hartelborgt
Horizon
Lucertis

Leiden

Cardea Jeugdzorg

Oegstgeest

Curium-LUMC

Den Haag

Het Palmhuis
De Jutters
Parnassia Brijder
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Interventie

Leeftijd

Doelgroep

Doelen

Provincies

Plaats(en)

Instelling
Stichting JJC

Utrecht

Sassenheim

Teylingereind

Drechtsteden

Trivium Lindenhof

Den Dolder

Almata

Utrecht

De Rading
Lindenhorst
Lijn 5
Reinaerde

Multisysteem
Therapie (MST)

12 - 18

MST in een justitieel (straf +
civiel) kader is gericht op
jongeren met ernstige, complexe
gedragsproblemen al dan niet in
combinatie met alcohol- of
drugsmisbruik die op grond
daarvan met justitie in aanraking
komen. Er is sprake van een hoog
risico op herhaling en verergering
van het antisociale gedrag als niet
zou worden ingegrepen.

Primaire doel van MST is het
terugdringen van antisociaal en
delinquent gedrag. Daarnaast
beoogt het programma het
functioneren van de gezinsleden
te verbeteren en dit op een
kostenbesparende wijze te doen
door het aantal uithuisplaatsingen
te verminderen. + criminogene
behoeften.

Zeist

Stichting Timon

Groningen,
Friesland, Drenthe

Papenvoort

Yorneo

Overijssel

Deventer

Dimence

Gelderland

Zetten

Ambulatorium

Limburg

Sittard
Kerkrade
Venray
Eindhoven

Vincent van Gogh Instituut

Etten-Leur

De Viersprong

Oss

Oosterpoort

Biezenmortel

Prisma

Noord Brabant

De Viersprong

Den Bosch

De Viersprong

Zeeland

Middelburg

De Viersprong

Noord Holland

Amsterdam

De Waag

Haarlem

De Waag

Amsterdam

De Viersprong

Dordrecht

De Viersprong

Rotterdam

De Viersprong

Den Haag

De Waag

Leiden

De Waag

Zuid Holland
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Interventie

Leeftijd

Ouderschap met
Liefde en Grenzen
(OLG)

12 - 18

TACT-groep

12 - 18

TACT-i
Respect Limits

12 - 18

Doelgroep

Doelen

Provincies

Plaats(en)

Instelling

Rotterdam (Rijnmond)

De Waag

Rotterdam

De Viersprong

Utrecht

Amersfoort

De Waag

Utrecht

Utrecht

De Waag

Flevoland

Almere

De Waag

Gezinnen met jongeren die
delictgedrag en matige tot
ernstige gedragsproblemen
vertonen. De criminogene
risicofactoren 'problematische en
verstoorde gezinsrelatie' en
'(ernstige) opvoedingsonmacht bij
ouders/opvoeders' spelen bij de
doelgroep een grote rol.
Leerstraf in het kader van het
jeugdstrafrecht voor jongeren die
een of meerdere delicten gepleegd
hebben waarin agressie een rol
speelde of jongeren die vanwege
een ander delict met justitie in
aanraking kwamen, maar bij wie
agressie een rol speelt.

Recidive van delictgedrag te
voorkomen of terug te dringen.
Dit door oppositionele en/of
antisociale gedragsproblemen te
verminderen door het herstellen
van verstoorde relaties in het
gezin en het verbeteren van
opvoedingscompetenties.

onbekend

Nu nog 5 vestigingen,
wordt alle 9.

De Waag

Het aanleren van sociale en
cognitieve vaardigheden aan
jongeren met agressieproblemen
die een of meerdere
(gewelds)delicten gepleegd
hebben, om de kans op recidive te
verminderen.

Zeeland

Middelburg

(justitieel)

Noord Holland

Amsterdam

De Koppeling en De Bascule

Individuele variant van TACTgroep.

Zie TACT-groep

Start binnenkort

Leerstraf voor jongens die in het
kader van het jeugdstrafrecht een
leerstraf opgelegd hebben
gekregen, gericht op het
herkennen en respecteren van
seksuele grenzen.

het verbeteren van de
vaardigheden ter bevordering van
de seksuele gezondheid, om
herhaling van het seksueel
grensoverschrijdende gedrag te
voorkomen.

Alle

ALTRA (speciaal onderwijs)
Zuid Holland

Rotterdam
Den Haag
Dordrecht

(justitieel)
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Interventie

Leeftijd

Doelgroep

Doelen

Provincies

So cool

12 - 19
(23)

Jongeren met een gemiddeld
risico op recidive die tekorten
vertonen in de sociale
probleemoplossingsvaardigheden. Er is sprake van een
LVB. Training is in gedwongen
kader (leerstraf, GBM, bijzondere
voorwaarde)

Algemeen doel is het
terugdringen van recidive.
Verder: Toename van interne,
sociaal probleemoplossende
vaardigheden en van de
kernovertuiging
'zelfvertrouwen'(intern cognitief
gedrag); toename van sociale
vaardigheden (extern gedrag).

Alle

Stay a way

12 - 19

Jongeren die een of meerdere
delicten hebben gepleegd en
waarbij sprake is van een
beginnende
middelenafhankelijkheid. Stay-away is een individuele training
voor jongeren die in het kader van
het jeugdstrafrecht een leerstraf
gericht op het motiveren tot
vermindering van
middelengebruik opgelegd
hebben gekregen.
Jongeren die in het kader van het
jeugdstrafrecht een leerstraf
gericht op het aanleren van
sociale en cognitieve
vaardigheden opgelegd hebben
gekregen. Het betreft jongeren
met sociale vaardigheidstekorten
die een of meerdere delicten
gepleegd hebben.
Tools4U is NIET bedoeld voor
jongeren die al op jeugdige
leeftijd begonnen zijn met
antisociaal
gedrag (de vroege starters) en/of
jongeren die in meerdere deviante
trajecten verblijven.
Intramurale training voor jongens
en meisjes van 16-21 jaar met een

Het verminderen of voorkomen
van risicovol middelengebruik,
het vergroten van het inzicht ten
aanzien van het middelengebruik
en middelenafhankelijkheid, om
de kans op recidive te
verminderen.

Alle

Het aanleren van sociale en
cognitieve vaardigheden aan
jongens en meisjes die een of
meerdere delicten gepleegd
hebben, om kans op recidive te
verminderen. Voor
ouder(s)/verzorger(s) heeft
Tools4U tot doel: de monitoringsen/of
probleemoplossingsvaardigheden
van ouder(s)/verzorger(s)
versterken die de kans op recidive
van hun zoon of dochter
verminderen.

Alle

Het primaire doel van de training
is het verbeteren van de

Drenthe

Tools4U

Agressieregulatie op
Maat (AR op Maat)

16-18
(evt. ook
12-16)

16 - 24

Plaats(en)

Instelling

6 zelfstandige bureaus

Veenhuizen

Juvaid
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Interventie

Leeftijd

Doelgroep

Doelen

Provincies

Plaats(en)

Instelling

forse agressieproblematiek die
reactieve en/of proactieve
agressie vertonen.

zelfregulatie.

Gelderland

Nijmegen

Hunnerberg

Zutphen

Avenier/Kolkemate

Limburg

Cadier en Keer

Keerpunt

Noord Brabant

Breda

Den Hey-Acker

Noord Holland

Amsterdam

Amsterbaken

Heerhugowaard

Transferium (Triversum)

Spijkenisse

Hartelborgt

Sassenheim

Teylingereind

Utrecht

Zeist

Heuvelrug - locatie Eikenstein

Flevoland

Lelystad

LSG Rentray JJI Lelystad

Noord Brabant

Einhoven

Combinatie Jeugdzorg

Zeeland

Middelburg

De Waag

Noord Holland

Amsterdam

De Waag

Haarlem

De Waag

Den Haag

De Waag

Leiden

De Waag

Rotterdam

De Waag

Utrecht

De Waag

Zuid Holland

AR op Maat Ambulant

16 - 24

Jongeren in de leeftijd van 16 tot
24 jaar met een forse
agressieproblematiek. De
jongeren (jong volwassenen)
hebben (intensieve) behandeling
nodig voor het leren reguleren
van hun agressieve gevoelens en
gedrag. Bij de jongeren is sprake
van reactieve en/of proactieve
agressie. De jongeren kunnen AR
op Maat Ambulant aangeboden
krijgen als Gedragsbeinvloedende
Maatregel (GBM) of in het kader
van gedwongen of vrijwillige
nazorg.

Het doel van Agressie Regulatie
(AR) op Maat Ambulant is dat
jongeren in staat zijn hun
agressieve gevoelens en gedrag
zelf te reguleren. Dit door het
verminderen van dynamische
individuele risicofactoren die
gerelateerd zijn aan de
agressieregulatie problematiek.

Zuid Holland

Utrecht

Titan
Flevoland

Amersfoort

De Waag

Almere

De Waag
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Interventie
Sociale
Vaardigheden op
Maat (SoVa op
Maat)

Buitenprogramma
Work-Wise

Leeftijd
15 - 21

15 - 24

Doelgroep

Doelen

Provincies

Plaats(en)

Instelling

jongeren van 15-21 jaar met
probleemgedrag dat o.a.
voortkomt uit onvermogen tot
zelfstandig en adequaat hanteren
van lastige sociale situaties. De
interventie is ontwikkeld voor
jongeren die niet voldoende
hebben aan de aangeboden
basismethodiek op de leefgroep
en/of de lessen sociale
vaardigheden op school om de
vaardigheidstekorten te
verminderen.

Sociale Vaardigheden op Maat
heeft primair tot doel het tekort
aan sociale vaardigheden te
verminderen om zo het
probleemgedrag te beïnvloeden
en de kans op recidive te
verkleinen.

Drenthe

Veenhuizen

Juvaid

Gelderland

Nijmegen

Hunnerberh

Zutphen

Avenier/Kolkemate

Limburg

Cadier en Keer

Keerpunt

Noord-Brabant

Breda

Den Hey-Acker

Breda, Oosterhout

JUZT

Eindhoven

Combinatie Jeugdzorg

Jeugdigen die vanuit een
residentiële voorziening
terugkeren in de maatschappij.

De kans op recidive verminderen
door jeugdigen beter toe te rusten
op de terugkeer naar de
maatschappij. Het behouden van
een passende opleiding, stage of
werkplek. Het programma richt
zich ook op wonen, sociaal
netwerk en vrijetijdsbesteding.

Deurne

Bijzonder Jeugdzorg

Noord Holland

Amsterdam

Amsterbaken

Zuid Holland

Spijkenisse

Hartelborgt

Sassenheim

Teylingereind

Utrecht

Zeist

Heuvelrug - locatie Eikenstein

Flevoland

Lelystad

LSG Rentray JJI Lelystad

Drenthe

Veenhuizen

Juvaid

Gelderland

Nijmegen

Hunnerberg

Zutphen

Avenier

Limburg

Cadier en Keer

Keerpunt

Noord Brabant

Breda

Den Hey-Acker

Noord Holland

Amsterdam

Amsterbaken

Zuid Holland

Spijkenisse

Hartelborgt

Sassenheim

Teylingereind

Utrecht

Zeist

Heuvelrug - locatie Eikenstein

Flevoland

Lelystad

LSG Rentray JJI Lelystad
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Interventie
Equip

In Control!

Leeftijd
12 - 18

12 -16 &
16 - 22

Doelgroep

Doelen

Provincies

Jongeren, zowel met normale als
met een lagere intelligentie
(LVG), die antisociaal en/of
delinquent gedrag vertonen.

Het verbeteren van moreel besef,
het vergroten van sociale
vaardigheden, het leren hanteren
van kwaadheid, het ontdekken
van beperkende gedachten
('cognitieve verstoringen' ofwel
'denkfouten') en deze vervangen
door helpende gedachten. Met als
doel reductie van
probleemgedrag, delinquentie en
recidive.
Algemeen: bereiken van een
substantiële afname van
recidive/het plegen van delicten
bij een specifieke groep
justitiabelen.

Onbekend

Jongens die agressieve delicten
hebben gepleegd.

Plaats(en)

Instelling

Drenthe

Veenhuizen

Juvaid

Gelderland

Nijmegen

Hunnerberg

Zutphen

Avenier/Kolkem

Limburg

Cadier en Keer

Keerpunt

Noord Brabant

Breda

Den Hey-Acker

Noord Holland

Amsterdam

Amsterbaken

Zuid Holland

Spijkenisse

Hartelborgt

Sassenheim
Rotterdam,
Den Haag

Teylingereind

Utrecht

Zeist

Flevoland

Utrecht
Lelystad

Leger des Heils Jeugdzorg,
Reclassering
Heuvelrug - locatie Eykenstein
Leger des Heils Jeugdzorg,
Reclassering
LSG Rentray Lelystad

Noot. Doelgroepbeschrijvingen en Doelen zijn grotendeels letterlijk overgenomen uit beschrijvingen op de website van de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justie
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