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Er  zijn grofweg drie strategieën om te komen tot 
kwaliteitsverbetering :

•Investeren in kookboeken
– What Works benadering

•Investeren in koks
– who works benadering

•Investeren in restaurants
– Pedagogisch klimaat en werkklimaatbenadering

– maatschappij

Arie vd Hurk (DJI NL): Van kookboeken, 
koks en restaurants, helpt het in de 
(forensische) jeugdzorg?





• ‘interventiecultuur’ = ‘medisch model’, interventie 
analoog aan een ‘een pil’

• Januari 2016 in NJI databank effectieve 
jeugdinterventies: stand teller 220 (45 er uit)

• Gemeenten eisen dat instellingen die gebruiken 
Problemen in de jeugdzorg opgelost….toch?

• Echter: maar 6 interventies hebben ‘sterke 
aanwijzingen’!

I De kookboeken (‘effectieve interventies’)



• De Dappere kat (cogn T. angststoornissen 8-12), werkt CBT 
werkt meestal

• Incredible Years (Basis) (gedragsstoornis 3-6): nb: ouders 
geven geen verbetering aan!

• Pelsser Voeding en Gedrag (PVG)-dieet in februari ineens 
verdwenen!

• Taakspel: 4-8 leren aan regels houden, werkt minder voor 
echte probleemgroep, gedragsmatige aanpak, geen goede 
controlegroep

• Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting 
and Sensitive Discipline (VIPP-SD)

• 1-3 jaar lastig gedrag, gericht op ouders, geen RCT kleine 
effectgroottes (ook tov controlegroep), false positives geen 
klinische groep

220 interventies (2014), 6 sterke 
aanwijzingen? (NJI)

http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/25/666.html
http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/37/592.html
http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/22/704.html
http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/22/680.html
http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/22/690.html


• Kanjertraining 

• Kanjertraining is bedoeld voor kinderen en 
jongeren van 4 tot 16 jaar die problemen hebben 
in de omgang met anderen en voor hun 
klasgenoten en/of ouders. 

• Volgens de bedenker niet effectief voor klinische 
doelgroepen

• Multisysteem Therapie (MST)

• Multi Systeem Therapie (MST) is bedoeld voor 
jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige 
gedragsproblemen bij wie plaatsing dreigt in de 
(gesloten) jeugdzorg.

Vervolg

http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies-Kanjertraining
http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies-Multisysteem-Therapie-(MST)


Littell 2008: Confirmation Bias

‘Published Reviews may be vulnerable to biases 
that scientific methods of research synthesis 
were designed to adress. This raises important 
questions about the validity of traditional sources 
of knowledge about ‘what works’ and suggest 
the need for a renewed committment to using 
scietific methods to produce valid evidence for 
practice.

Rieviews tend to confirm prevailing beliefs, even 
when the data were equivocal. As prior 
conclusions were repeated, readers may have 
mistaken this consistency for valid evidence’.



Confirmation bias

• Confirmatory information is easier to process and 
recall cognitively

• Self fulfilling prophesy

• Illusion of consistency

• Over confidence in beliefs

• Falsificeren doen we niet makkelijk

• Politieke druk 



Eerste een voorbeeld: Equip doet geen 
kwaad roch?

• In het onderzoek van Coralijn Nash (2003) zou 
blijken dat jongeren in een JJI lagere vormen van 
moreel redeneren hebben vgl met andere 
jongeren

• Dit verschil verdwijnt echter als we in kleine 
lettertjes de JJI jongeren vergelijken met VMBO 
scholieren ipv. VWO scholieren



Vervolg: equip landelijk uitgerold

• 2013 proefschrift Petra Helmond:

• ‘EQUIP leidde bij de jongeren niet tot 
verbeteringen in sociale vaardigheden en morele 
ontwikkeling en niet tot een vermindering van 
cognitieve vertekeningen en recidive’ (recidive 
zelfs 20% hoger!). Van der Helm 2012: ‘First do 
no Harm’.



William of Ockham: simpelere alternatieve 
verklaringen

– William van Ockham (filosoof, 1285-1349) zei dat 
je dingen niet onnodig ingewikkeld moest maken.

– Als twee theorieen hetzelfde voorspellen is de 
meest simpele de beste (niet de waardheid!).

– Aristoteles had trouwens ook al zoiets gezegd

– Dit staat bekend als Ockham’s razor



Beginnen met mysterieus verdwenen Pelsser 
dieet tegen ADHD: bewezen effectief (NJI)

• alle melkproducten & tomaat & ei & 
citrusvruchten & pinda’s & varkensvlees & vis & 
cacao en additiva die in verband worden gebracht 
met gedragsstoornissen, zoals tartrazine ( 
Pelsser, 2003).

• Hoe dit te verklaren?

• Bovendien: rct slecht uitgevoerd onderzoek door 
bedenker zelf



Internationale kritiek op publicatie Pelser 
in the Lancet (artikel ingetrokken)

• Kritische brief NVA/RIVM: ernstige 
tekortkomingen, gebrekkige opzet en 
verstrekkende conclusies

• Niet vergelijkbare Controlegroep (advies ‘gezond 
eten’ vs zwaar dieet)

• Niet dubbelblind

• Controleur randomisatie ‘zelf overtuigd’

• Financiele belangen groot (bedrijf)



Van den Berg et al 2013 (RIVM): voeding 
en adhd

• Het is op dit moment onvoldoende 
wetenschappelijk onderbouwd of er een verband 
is tussen voeding en ADHD. Daardoor kunnen er 
geen concrete voedingsadviezen worden gegeven 
om symptomen van ADHD te verminderen.

• Het 4e Pelsser RED centrum is inmiddels open



Simplere verklaring (Verhulst, 2011)

• Genetische verschillen in ‘drukte’

• Hersenbeschadiging (roken, alcoholgebruik 
tijdens zwangerschap)

• Verwaarlozing en mishandeling



229 interventies (2016), 6 sterke 
aanwijzingen? (NJI), de oogst:

• De Dappere kat (cognitieve therapie 
angststoornissen 8-12), werkt, ook voor klinische 
groepen

• Incredible Years (Basis) (gedragsstoornis 3-6): 
nb: ouders geven geen verbetering aan! Niet 
voor klinische groepen!

http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/25/666.html
http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/37/592.html


Taakspel

• Taakspel: 4-8 leren aan regels houden, werkt 
minder voor echte probleemgroep, 
gedragsmatige aanpak, geen goede 
controlegroep, niet voor klinische groepen

http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/22/680.html


Bericht NJI 12 maart 2015: Taakspel werkt 
ook in het speciaal onderwijs!

• Op 26 maart 2015 promoveerde Linda Breeman 
op een onderzoek naar de effecten van Taakspel 
in het Voortgezet Speciaal Onderwijs cluster 4. 
Uit het onderzoek blijkt dat Taakspel ook in het 
speciaal onderwijs leerkrachten handvatten kan 
bieden om met emotionele en gedragsproblemen 
om te gaan.



Maar wanneer we het proefschrift 
opvragen…

• Ontbreekt op 12 mei het hoofdstuk van de 
effectiviteitsstudie!

• In de conclusie van het proefschrift wordt echter 
gezegd dat er geen verschillen zijn gevonden met 
de controlegroepen!



Attachment training

• Video-feedback Intervention to Promote Positive 
Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)

• 1-3 jaar lastig gedrag, gericht op ouders, geen 
RCT kleine effectgroottes (ook tov 
controlegroep), false positives geen klinische 
groep

http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/22/690.html


Kanjertraining

• kanjertraining, in de meeste scholen in NH 
ingevoerd

• Maar: werkt alleen bij middenklasse

• Negeert complexe groepsdynamische 
aspecten en psychopathologie



• De meeste effectstudies naar  MST gedaan 
door de bedenker (Scott Henggeler & 
Borduin) MST laten een middelgroot tot 
groot positief effect zien

• De meeste onafhankelijke studies geen tot 
negatief (Lipsey, 2008)

• Oppassen voor ‘too good to be true’ (zie 
ook Stapel en de onbeleefde vleeseters)

Gezonde argwaan: too good to be true/ 
MST



Welkome boodschap: confirmation bias, 
reactie Henggeler: advocaten eropaf!

23



• 1995 trial 176 jongeren gecontroleerde 
studie 22 jaar later: Bayes fundament?

• Niet buiten de staat Missouri (16 % 
missing)

• Maar: moderatoren (ernst 
delict/leeftijd/geslacht/geweld/aantal 
arrestaties) doen niets! Bias in populatie? 
Too good to be true?

• Loes van Gelder in K&J adolescent Review 
nov 2012: bewijs MST effectief!

Het gaat maar door… 2011 publicatie 
Henggeler 



Geen effecten van MST in Nederland op 
recidive na gemiddeld 3 jaar

Asscher et al., 2014



Nauwelijks Positieve Effecten van 
preventieve en curatieve 
(justitiële)interventies
Meta-analyse MST (Van 
der Stouwe et al., 2014)

Review on crime prevention 
(Welsh & Rocque, 2014)



Performance of Evidence-Based Youth 
Psychotherapies Compared With Usual Clinical 
Care:
A Multilevel Meta-analysis (Weisz et al., 2013)

Evidence-based psychotherapies 
outperformed usual care. Mean ES was 
0.29; the probability was 58%that a 
randomly selected youth would have a 
better outcome after EBP than a 
randomly selected youth after receiving 
usual care. For certain key groups 
(e.g., studies of clinically referred 
samples and youths with diagnoses), 
significant EBP effects were not 
demonstrated.



• Onderzoek 14 -1 2016  Mayke Blok in ‘De 
Correspondent’ naar kwaliteit kinderopvang 
Nederland (SEO NL io brancheorganisatie):

• Krantenkoppen: ‘Kinderopvang in Nederland even 
goed als in Zweden!’

• Maar waar is dit op gebaseerd? Onderzoek uit 
2009 bij 27 creches in Goteborg volgens prof. 
Fukkink (UvA)

• Verder verschillen systemen dermate van 
elkaar….

Het gaat maar door



• Op 7 november 2015 presenteerde diezelfde 
hoogleraar Fukkink een rapport waarin bleek dat 
vroeg- en voorschoolse educatie geen meetbaar 
effect had (kosten in NL: een half miljard euro 
per jaar).

• In januari 2016 SER advies: geef alle 2-4 jarigen 
16 uur gratis kinderopvang (ook voor ouders die 
niet werken) want uit onderzoek zou gebleken 
zijn dat dit beter is voor de ontwikkeling van 
kinderen!

Wordt het nog niet saai?



Een beetje kennis van statistiek

• Oppassen bij:

– grote conclusies uit kleine steekproeven 
(kanskapitalisatie)

– Onduidelijke of onvolledige 
methodebeschrijving/operationalisaties

– Slechte opzet studie (bv. geen vergelijkbare 
blinde controlegroep)



Verder oppassen

–Gebrek aan informatie in resultaten (bv. geen 
sd /betrouwbaarheidsintervallen)

–Exotische analyses (als de ene analyse niks 
oplevert…)

–Afhankelijkheid conclusies p waarden 
(effectgrootte?)

–En: pas op op voor ‘gelovigen’



Maar het meest opassen voor de te grote 
broek

• Wat in de samenvatting staat is niet altijd de 
waarheid!

• Verstrekkende conclusies trekken uit zwakke 
data: een wetenschappelijke doodzonde!

• Voorbeeld rapport Ijzendoorn/Alink seksueel 
misbruik in jeugdinrichtingen

• Andere gegevens werden genegeerd (NPM 
2012/data vd Helm)



Rapport Ijzendoorn Alink

• ‘gelekt’ mei 2012 omdat de commissie niet alles 
wilde overnemen

• 12 oktober 2012: toch conclusies wel grotendeels 
overgenomen (‘topje van de ijsberg’)

• Vervolgens toch integraal op website RUL gezet



Reacties:

• Dr Vasterman in Leids Universiteitsblad Mare 
werd genegeerd:

de onderzoeksresultaten nopen op z’n minst tot enige 
terughoudendheid, niet alleen vanwege de beperkte 
representativiteit van de steekproef, maar ook vanwege de 
zeer kleine aantallen (informanten melden bijvoorbeeld 
gemiddeld 13 keer per jaar een vermoeden van misbruik 
met lichamelijk contact) op grond waarvan uitspraken 
worden gedaan over 46.826 kinderen in de jeugdzorg. En 
dan heb ik het nog niet over de problemen met 
zelfrapportages en de definitiekwesties.



Rapport van Ijzendoorn: negeren van 
kritiek

• Probleem: operationalisatie gekozen leeftijd 18 
jaar (meeste JZ jo. Zijn 16.7 jaar) & thuiswonend 
vgl met uit huisgeplaatst (narcissen en varkens 
vergelijken)

• 772 benaderd UIT de JZ

• Respons 332 (selectieve non-respons?)18 
gevallen misbruik, maar: 51% daders onbekend!

• Van bekenden: 76% jonger dan 21, 55% van 
buiten.

• Conclusie van Ijzendoorn & Alink: extrapolatie 
naar JZ, grootschalig misbruik



En weer genegeerd

• Publicatie Ijzendoorn 2013: The Prevalence of Child 
Sexual Abuse in Out-of-Home CareA Comparison 
Between Abuse in Residential and in Foster Care

• We found that 3.5 per 1,000 children had been 
victims of CSA based on sentinel reports. In addition, 
248 per 1,000 adolescents reported having 
experienced CSA. Results based on both sentinel 
report and self-report revealed higher prevalence 
rates in out-of-home care than in the general 
population, with the highest prevalence in residential 
care. Prevalence rates in foster care did not differ 
from the general population. According to our 
findings, children and adolescents in residential care 
are at increased risk of CSA compared to children in 
foster care. 

mailto:alinklra@fsw.leidenuniv.nl


Gevolgen voor beleid:

• Commissie Rouvoet krijgt kritiek van Samson:

• Het sparen van de Kool en de Geit: een 
commissie die bestaande praktijken 
formaliseert en als nieuw uitgeeft

• Iedereen blij, behalve Samson:

• Samson: 'Oorverdovend stil' rond misbruik

14/02/13, 06:58 − bron: ANP 



• Commissie de Winter: al 70 meldingen over 
mishandeling jeugdzorg! (Vasterman 46.827 
kinderen in de Jeugdzorg)

• Voorzitter Micha de Winter spreekt over een 
structurele vorm van misstanden.

• Jorg Leijten

• 6 november 2015 

Het blijft doorgaan NRC november 2015



• Oppassen bij:

– Kleine effecten d<.20 

– grote conclusies uit kleine steekproeven 
(kanskapitalisatie)

– Onduidelijke of onvolledige 
methodebeschrijving/operationalisaties

– Slechte opzet studie (bv. geen vergelijkbare 
blinde controlegroep)

Ioannidis, 2005: "Why Most Published 
Research Findings Are False".



• 1999 schreven Kobben en Tromp het boek de 
'onwelkome boodschap' of hoe de vrijheid van 
wetenschap bedreigd wordt.

• Het boek is nog steeds actueel, maar:

De onwelkome boodschap



• Misschien nog een grotere bedreiging

• Wetenschappelijk onderzoek als collectieve 
hype

• Meestal ‘eminente boodschappers’

• Slaat in als een bom (Halo effect)

• Niemand durft kritiek te leveren 

• Voorbeelden uit het verleden: Linus 
Pauling,  Fleischmann & Pons;

De welkome boodschap



Gevolgen praktijk

• HOP! Beleid!



• Maja Decovich: baat het niet dan schaadt het wel 
in de jeugdzorg

• Van der Helm: ‘First do no Harm’

• Stams: principes van goed onderzoek zouden ook 
in de jeugdzorg moeten worden ingevoerd

Is dit erg? Baat het niet dan schaadt het 
toch niet



• ‘gelovigen’ laten zich niet van de wijs brengen, 
zie RCT discussie op Sozio-SPH, Sociale 
Vraagstukken en Binnelands bestuur maart 2013

• Algemene tendens ‘gelovigen’: een wonder 
behoeft geen onderzoek (Gerritsen BJZ)

Lijkt logisch maar



• De gemeente Amsterdam bezuinigt 8 miljoen op 
gesloten jeugdzorg, in plaats daarvan krijgt 
iedere jongere een ekc.

• Wetenschappelijk onderzoek naar de beperkte 
toepassing van ekc bij jongeren met 
gedragsstoornissen (Stams) werd genegeerd

• Kosten van overige hulpverlening werd niet in de 
plaatjes meegenomen zodat het uiteindelijke 
resultaat gunstiger lijkt

• Anno 2016: EKC verdwenen, bezuiniging blijft.

Gezond verstand ekc 2013-2015



• Confirmatory information is easier to process and 
recall cognitively

• Self fulfilling prophesy

• Illusion of consistency

• Over confidence in beliefs

• Falsificeren doen we niet makkelijk

• Politieke druk 

Confirmation bias, Litell, 2008



• Van der Helm 2014: het is onwaarschijnlijk dat 
de effecten van jarenlange mishandeling, 
verwaarlozing of misbruik met een enkele 
interventie opgelost kan worden.

• Dat zei Kok ook al: hij stelde 3 strategieen voor:

Wat werkt wel? Kok 1992



• Leef- leer en werkklimaat: de basis

• Verder een tweedegraads strategie: een 
algemeen werkzame methode (bv MST)

• En een derdegraads strategie: individuele 
behandeling

Eerste graads strategie



• Wanneer interventies niet- of tegengesteld 
resultaat laten zien worden de ‘koks’ vaak 
beschuldigd. Voorbeeld: mislukken Equip lag niet 
aan de interventies maar aan de pm’ers.

• Het werkklimaat heeft grote invloed op de pm’ers 
(de koks)

• Onderdelen werkklimaat:

– Teamfunctionneren

– Leiderschap

– motivatie

II De Koks (het ‘werkklimaat’)



• Medewerkers zijn afhankelijk van elkaar voor hun 
veiligheid

• wanneer medewerkers bang worden kunnen ze 
gaan vechten, vluchten of  bevriezen (vermijden 
in te grijpen)

• (Van der Helm, Boekee, Stams & van der Laan, 
2012)

Teamfunctionneren (‘fear is the key’)



• Straffen, vernederen, regels maken

• Gevolg: minder controle (door reactie) en 
ziekteverzuim/burn-out (Lambert, 2012)

• Nieuwe regels (Ibsen, 2013) maken nieuwe 
straffen (Van der Helm, Bled & Stams, 2014) en 
verslechteren responsiviteit mw (contactafname, 
Fluttert, 2011). Gevolg verslechterend 
leefklimaat: agressie 

Vechten=beheersmatig werken



Living Group Work Climate Inventory 
(LGWCI) van Miert & Dekker

• Leadership

• Organizational culture

• Motivation

• Team functioning

• Conflict handling

• Commitment

• Psychological contract

• Work load

• Physical work environment



Macrosystem.

Mesosystem

Work climate

Team functioning, 
organizational culture, 

leadership e.g.

Microsysteem

Living group climate

Transactional processess



• Algemeen: Contact, Reflectie en Zelfbeschikking, 
Rust, Reinheid, regelmaat zorgen voor minder 
stress.

• Minder stress= socialer (Heynen, 2016) en 
minder agressie, een goed restaurant werkt!

III De restaurants: Het leef- en 
leerklimaat



• Responsiviteit mw

• Groei

• Atmosfeer (veiligheid, structuur, onderlinge 
verhoudingen, frisse lucht)

• Met zo min mogelijk repressie

• (vd Helm 2011)

4 factoren LK (binnen)



• Een positief leefklimaat zorgt voor minder stress 
en agressie (ook bij medewerkers, Ros 2013) 
behandelmotivatie/ILOC/criminele 
cognities/denkfouten/empathie/actieve coping/ 
stabilisatie & agressie/sociale 
informatieverwerking. Maar ook: minder 
antisociale neigingen en minder ADHD  en CU 
(proefschrift Heynen, 2016)

• Zelfde resultaten leerklimaat VSO (Beld, 2016) 
ook voor criminele cognities en radicalisering!

Leef/leerklimaat



• residentiele behandeling kan gedragsproblemen 
en recidive significant verminderen wanneer de 
jongeren een positief leefklimaat ervaren (en 
wanneer sprake is van goede nazorg).

• Wanneer er een slechte relatie is met staf is= 
meer recidive 

Meta-analyses en onderzoeken Schubert et 
al. 2011 en Listwan, 2013, Lipsey 2007, 
Parhar 2008 bevestigen dit



Een eeuw gedwongen kader van:



Naar:



• Wat is sociotherapie?

• Meest simpele antwoord: normaliseren van leven, 
leren en werken

• Kernwoord: ‘normaal’

• Als je jongeren vraagt wat wil je later zeggen ze 
meestal: ‘gewoon’

Werkzaam bestanddeel: de sociotherapie



• 75% menselijk brein = ‘sociale brein’

• Onderlinge afstemming onder invloed van 
hersenhormonen (toenadering/cooperatie –
serotonone-oxytocine of beweging van elkaar af, 
competitie/agressie-testosteron-
dopamine=verslaving) en instelling stressysteem 

• Minder stress = meer toenadering/cooperatie en: 
minder agressie

Waarom werkt sociotherapie?



• Vaak niet tegen medewerkers gericht maar uiting 
wanhoop, frustratie, angst, gebrek aan 
perspectief (Onderzoek 2013-14)

• Anderen te laten zien dat er niet met je te sollen 
valt

• Agressie bouwt zich meestal op, eerste teken= 
vaak contactafname (Fluttert,2011)

• Reactie medewerkers: straf!

Probleem: agressie naar medewerkers



Voorbeelden straf en repressie

• Pijn doen (er bovenop duiken)

• Dreigen (als …dan)

• Vernederen (uitlachen, als ik binnenkom zit jij op 
je bed)

• Uitschakelen(einde dag, stroom eraf))

• Sociale isolatie (negeren)

• Spullen afnemen, (macht en beheersing)

• Rare regels

• groepsstraffen 

• Uitsluiten (time out busjes)………



Dat zal ze leren!
(denken medewerkers) 

Maar is dat wel zo?



Waarom straf in Oudheid & middeleeuwen

• Straf als evolutionair 
mechanisme om de 
groep te 
beschermen

• Straf als 
noodzakelijk 
onderdeel opvoeding

• Straf als wraak 
(deterrence)

• Straf als 
onschadelijk maken 
(incapacitatie)



Denken verandert ook

• Van wrede 
straffen naar 
dwangarbeid en 
gevangenisstraf 
en behandeling



Recente wetenschap over straf

• Fairchild 2014: 
persistent 
antisociaal gedrag 
= hersenbeschadi-
ging

• De Valk 2015: 
straf stimuleert 
dopamineproductie 
straffer!

• Popma & Raine 
2008: HPA-as 
verschuift bij 
aversieve 
omgeving: minder 
gevoelig voor straf



• Leerexperimenten slakje Aplisya 1991:

Kandel, E. R., Schwartz, J. H., & Jessel, T. M. (1991). Principles of neural
science (3rd edition). New York: Elsevier.

Helpt straf?



• Van slakjes naar kinderen: Van Duivenvoorde 
en  Crone lieten in neurobiologisch onderzoek 
in 2008 zien dat mensen beter leren door 
beloning dan door straf.

• De resultaten van diverse meta-analyses op 
verschillende terreinen, zoals bijvoorbeeld 
lijfstraffen (Ferguson, 2012), laten geen 
leereffect zien en soms negatieve 
consequenties (Gershoff, 2002; Taylor, 
Manganello, Lee, & Rice, 2010). 

Zijn wij een slakje?



Foucault

• Aan de instelling kan je de beschaving van een 
land afmeten

• Estland mei 2015 Onderzoekers Peer van der 
Helm en Sophie de Valk trokken langs de 
gevangenissen (TBS kennen ze daar niet)

• Waar zou jij je zoon/dochter willen hebben als 
dat niet anders kan?



2 soorten

• Harku en Viru

• Harku: voormalig Sovjet kazerne: 80 vrouwen, 2 
wc’s, 1 douche, soms wel 18 vrouwen op 40 
vierkante meter



Viru Prison: niks mis mee toch? Gebouwd  in 

2005, 1000 gevangenen, maatschappelijk werkers, 
psychiaters, moderne programma’s…



• Harku: Deprivatie door slechte omstandigheden 
maar weinig repressie (goed contact)

• Viru: Weinig deprivatie door hypermodern 
gebouw maar veel repressie door te weinig 
personeel

Harku & Viru



Voorbeelden straf en repressie in Viru

• Beloningssysteem (TV) onbereikbaar

• Eten naar binnen gooien en luikje in gezicht 
dichtgooien

• Sociale isolatie (signaal negeren)

• Rare regels (geen recht op vervroegde vrijlating 
als je een scholingsprogramma volgt)

• Groepsstraffen (lock down voor weken) 

• Branden, automutilatie, bloed in de gang

• Uitsluiten (strafafdeling)………

• Kan het anders?



• Integrale leefgroepcoaching voor leefgroepen die 
al langer veel problemen geven

• Begint met leef- leer- en werkklimaatonderzoek

• Van daaruit benoemen sterke en zwakke kanten, 
leerklimaat school en zinvolle dagbesteding 
uitdrukkelijk meegenomen

• Coaching van zowel medewerkers, docenten als 
jongeren/jongvolwassenen

• Haalbare doelen stellen en dan weer meten

• Eerste resultaten zeer goed (d= .78), herstel 
contact

Kan het anders? Nieuwe ontwikkelingen in 
Nederland:



Resultaten Schakenbosch 2013:



• Begon bij ‘Ons Tehuis’ (Ieper) en KU Leuven

• Zeer goede resultaten in beide instellingen: 
verbetering leefklimaat leidt tot minder agressie 
en beter contact

• Vaak simpele zaken: ‘vriendjesmiddag’

• Nieuw project onder leiding Stein vd. Velde en 
Rudi Roosen: leefklimaatonderzoek in andere 
instellingen en gemeenschapshuizen 

Leefklimaatonderzoek in Belgie:



• Tijdperk van blije ADHD’er voorbij in de 
jeugdzorg, LVB nog weinig aanknopingspunten 
(studie naar behandeling start in maart, ook in 
Belgie!)

• De harteloze samenleving (Elchardus, 2010), 
kinderen worden er hard mee geconfronteerd

• Eigen kracht? Toekomst onzeker

• Extreme agressie en antisociaal gedrag, nog niet 
voldoende handvatten in sociotherapie

Niet alle problemen opgelost



conclusie

Eerst de connectie dan de correctie (Carlo 
Schuengel VU), maar liefst nog meer vertrouwen 
opbouwen door contact, dat helpt



Maar afwijzing helpt nooit: een jongere die 
anno 2014 nergens heen kan

“Meneer ik mag nergens heen, niemand wil mij 
hebben, ik ben toch geen schadelijk insect?”
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• Genetische aanleg (Bio), temperament (psycho) 
gecombineerd met een aversieve omgeving 
(sociaal) leveren bijna altijd een 
hersenbeschadiging op en persistent antisociaal 
gedrag (Fairchild, 2014).

• Het is onwaarschijnlijk dat je effect vindt van 
een enkele interventie na jarenlange 
verwaarlozing, mishandeling en misbruik, 
kookboeken alleen helpen niet.

Ioannidis 2005: pas op voor mooie beloftes 
‘wetenschap’ achteraf blijkt meestal dat het 
toch niet werkt



• Gevestigde belangenstrijd; Rijk, gemeenten, 
instellingen (zie recente studie wijkteams), 
universiteiten, bureaus etc. buitelen over elkaar 
heen om de welkome boodschap.

• We negeren categorisch de daadwerkelijke 
wetenschappelijke uitkomsten die laten zien dat 
er geen panacee is voor de gevolgen van 
verwaarlozing, misbruik en mishandeling.

• En dat de werkelijke oplossingen niet van 
kookboeken, koks of restaurants komen, maar 
van investeren in een inclusieve samenleving.

Gaat deze wetenschappelijke kennis ons 
helpen (Ioannides)?



MENSEN WILLEN GRAAG 
BEDROGEN WORDEN!

Herrie in de keuken van Kookboeken koks en restaurants:

Guernsy 2014: ‘research based’ claims verwarren ouders 
en beleidsmakers.

De plicht van de wetenschap is om de werkelijkheid zo 
goed mogelijk te beschrijven maar….



Nieuwe ontwikkelingen hogeschool 
Leiden & UvA 2011-2020

KU LEUVEN

Academisering met als doel versterking van 

Professionalsen professionalisering van de sector 

en het HBO en WO samen met HL & UvA, UGENT 

En KU LEUVEN: 

een uitnodiging aan de sector (en aan studenten als 
toekomstige beroepsbeoefenaren)


