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Samenvatting 

Pedagogisch medewerkers in opleiding bij hogescholen geven in de bijeenkomsten op de 

hogescholen aan dat er regelmatig gewelddadige incidenten zijn op hun werk. Sommige 

pedagogisch medewerkers hebben het gevoel dat ze machteloos staan en “niks meer werkt”, dit 

heeft een beheersmatige of zelfs punitieve houding tot gevolg. De gevolgen van een dergelijke 

houding leveren al snel meer weerstand van jongeren en een verslechterend leefklimaat op. Vanuit 

deze medewerkers is er een sterke behoefte aan handvatten ter verbetering van het professionele 

handelen en daarmee het leefklimaat op de groep. In overleg tussen gesloten jeugdzorginstellingen 

en hogescholen die voor het werk in deze instellingen opleiden is geconstateerd dat de kwaliteit van 

het leefklimaat een zorg is die algemeen gedeeld wordt. De bestuurlijke laag ziet daarnaast ook te 

weinig resultaat van de behandelingen en kampt met een hoog percentage aan recidive en terugval 

in gedragsproblemen. Diezelfde recidive en terugval geven de pedagogisch medewerkers het gevoel 

dat hun professionele handelen geen uitwerking heeft en zonder resultaat blijft.  

Ook de Inspectie jeugdzorg constateert als sinds 2007 dat er ernstige problemen zijn op dit vlak, in 

oktober van dit jaar nog is Almata Ossendrecht onder verscherpt toezicht geplaatst vanwege een 

ernstig onveilig leefklimaat (bron: Inspectie jeugdzorg). Ondanks al deze urgente signalen is er 

(inter)nationaal weinig kennis over ‘wat werkt’ in de gesloten jeugdzorg. 

 

De doelstelling van het onderzoek ‘“Wat Werkt” in Gesloten Jeugdzorg’ is om het professionele 

handelen van pedagogisch medewerkers in gesloten jeugdinstellingen te versterken. De primaire 

insteek daarbij is het blootleggen van de factoren die het leefklimaat binnen de instelling 

beïnvloeden. Daarnaast wil het onderzoek inzicht geven in de factoren die een rol spelen bij recidive 

en terugval in gedragsproblematiek.  

 

Verwachte resultaten van het project zijn:  

 Generatie van nieuwe, toegepaste, wetenschappelijk onderbouwde kennis (‘what works?’) ten 

behoeve van het professionele handelen op de groep voor medewerkers op de groep en instellingen 

voor gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinrichtingen (JJI). 

 Een nieuw platform waarbij inhoudelijke samenwerking tussen instellingen (die nu nog door een 

financieringsgrondslag gescheiden zijn) voorop staat voor het uitwisselen van praktijkkennis, het 

toetsen van onderzoeksresultaten en het ontwikkelen van nieuwe onderzoeksvragen. 

 Vertaling toegepaste wetenschappelijke kennis naar onderwijsprogramma’s in WO en HBO. 

 Bijdrage aan de professionele ontwikkeling van HBO- en WO-studenten werkzaam in de sector, of 

daarvoor in opleiding. 

 Kennisdisseminatie met betrekking tot de factoren die het leefklimaat binnen gesloten instellingen 

beïnvloeden, in relatie tot de preventie van recidive en gedragsstoornissen. 

 Deskundigheidsbevordering van docenten (waaronder twee promotie-onderzoeken) aan 

meewerkende Hogescholen en Universiteiten. 

 

Het consortium van het onderzoeksproject bestaat uit Hogeschool Leiden (cluster Social Work en 

Toegepaste Psychologie en Lectoraat Jeugdzorg en Jeugdbeleid (penvoerder), medewerkers en 

studenten van Forensisch Centrum Teylingereind (JJI), Transferium JeugdzorgPlus), Hogeschool 

Utrecht (opleidingen SPH en Pedagogiek en Lectoraat Werken in Justitieel Kader) en de Universiteit 

van Amsterdam (vakgroep Forensische Orthopedagogiek). Daarnaast participeren in het onderzoek 

een groot aantal pedagogisch medewerkers van zes JJI’s, zes instellingen voor JeugdzorgPlus en  HBO 



 

opleidingen die deze medewerkers op dit moment opleiden. Tevens wordt er geparticipeerd door 

drie open jeugdzorginstellingen en twee TBS-instellingen in het kader van kennisuitwisseling buiten 

de sectoren om.  

 

Wederkerigheid  is een van de belangrijkste uitgangspunten van dit project. Cruciale inzet daarbij 

vormen de pedagogisch medewerkers van een aantal instellingen (JJI en JeugdzorgPlus), die in het 

kader van het ‘Actieplan Professionalisering Jeugdzorg’ een opleiding aan de hogescholen volgen. Zij 

zijn onze ambassadeurs op de werkvloer en hun deelname aan het onderzoek zal een nieuwe 

verbinding vormen tussen de werkveld- en kennisinstellingen en kennisdisseminatie waarborgen.  
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1 Inleiding, projectdoelstellingen en verwachte 

resultaten 

Pedagogisch medewerkers binnen justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) en instellingen voor gesloten 

jeugdzorg maken vaak melding van gewelddadige incidenten op de leefgroep. Deze incidenten 

maken de leefgroep tot een onveilige werkomgeving. Ook het professionele handelen van de 

medewerkers wordt er negatief door beïnvloed. Ze vinden het moeilijk om in een onveilige 

werkomgeving een veilig leefklimaat te waarborgen, waarbinnen het pedagogisch handelen is 

gericht op de succesvolle rehabilitatie van jongeren in de maatschappij. De incidenten geven de 

pedagogisch medewerkers een gevoel van machteloosheid; dit gevoel hangt ook nauw samen met 

de complexiteit van de doelgroep en het gebrek aan kennis en kunde bij de medewerkers. Sommige 

pedagogisch medewerkers krijgen het gevoel dat “niks meer werkt”, met een beheersmatige of zelfs 

punitieve houding tot gevolg. De gevolgen van een dergelijke houding leveren al snel een nog weer 

verslechterend leefklimaat op, soms tot groepsopstanden aan toe. Hiermee is de bekende negatieve 

spiraal een feit. 

 

In het onderlinge overleg tussen gesloten jeugdzorginstellingen is geconstateerd dat de kwaliteit van 

het leefklimaat een zorg is die algemeen gedeeld wordt. Vanuit de medewerkers is er een sterke 

behoefte aan handvatten ter verbetering van het professionele handelen en daarmee het leefklimaat 

op de groep. De bestuurlijke laag ziet daarnaast te weinig resultaat van de behandelingen en kampt 

met een hoog percentage aan recidive. Diezelfde recidive geven de pedagogisch medewerkers weer 

het gevoel dat hun professionele handelen geen uitwerking heeft en zonder resultaat blijft.  

 

Doelstelling van het onderzoek ‘“Wat Werkt” in Gesloten Jeugdzorg’ is om de bestaande negatieve 

spiraal te doorbreken. Allereerst door het professionele handelen van pedagogisch medewerkers in 

gesloten jeugdinstellingen te versterken. De primaire insteek daarbij is het blootleggen van de 

factoren die het leefklimaat binnen de instelling beïnvloeden. Daarnaast wil het onderzoek inzicht 

geven in de factoren die een rol spelen bij recidive van de jongeren. Hiervoor zal worden onderzocht 

of er een relatie bestaat tussen het leefklimaat en recidive dan wel terugval in probleemgedrag. 

Vanuit de verworven kennis wordt een praktijkgerichte vertaalslag gemaakt, waardoor professionals 

leren hoe zij een veilig leefklimaat kunnen realiseren. Op bestuurlijk niveau levert de kennis 

handvatten om de arbeidsomstandigheden binnen de instellingen te verbeteren. Deze twee 

uitkomsten vergroten de slagingskans van de behandeling van de jeugdige en hebben tot gevolg dat 

de arbeidssatisfactie en het zelfbewustzijn van de pedagogisch medewerkers aanzienlijk zullen 

stijgen. 

 

Wederkerigheid (kenniscirculatie vanuit de instelling naar de opleiding en weer terug naar de 

instelling) is een van de belangrijkste uitgangspunten van dit project. Cruciale inzet daarbij vormen 

pedagogisch medewerkers van een aantal instellingen (JJI en JeugdzorgPlus), die op dit moment een 

opleiding aan de Hogeschool Leiden volgen. Door hun deelname aan het onderzoek zullen ze een 

directe brug vormen tussen de werkveld- en kennisinstellingen. Tevens vervullen ze de rol van 
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‘ambassadeur’ van de nieuw verworven kennis binnen hun instelling. 

 

De verwachting is dat het onderzoek een zestal afzonderlijke resultaten zal opleveren. In figuur 1 

wordt hiervan een overzicht gegeven. Verderop in deze projectbeschrijving zullen de resultaten elk 

afzonderlijk nog aan de orde komen. 

 

Figuur 1 Verwachte resultaten project  ‘“Wat werkt” in Gesloten Jeugdzorg’  

 Verwacht resultaat Wijze waarop resultaat zal worden behaald  

1. Generatie van nieuwe, toegepaste, wetenschappelijk 

onderbouwde kennis (‘what works?’) ten behoeve van 

het professionele handelen op de groep. 

Praktijkonderzoek door (aankomend) professionals in 

gesloten jeugdzorginstellingen. 

zie p. 

2. Een nieuw platform voor het uitwisselen van 

praktijkkennis, het toetsen van onderzoeksresultaten 

en het ontwikkelen van nieuwe onderzoeksvragen. 

Door Hogeschool Leiden te organiseren bijeenkomsten 

van deelnemende werkveld- en kennisinstellingen; 

mogelijk uit te breiden met overige instellingen. 

zie p. 

3.  Vertaling van toegepaste wetenschappelijke kennis 

naar onderwijsprogramma’s in WO en HBO. 

 

Curriculumontwikkeling binnen het reeds bestaande 

onderwijsplatform WIGK door een team van docenten en 

lectoren. 

zie p. 

4. Bijdrage aan de professionele ontwikkeling van HBO- 

en WO-studenten werkzaam in de sector, of daarvoor 

in opleiding. 

Deelname van studenten aan de Hogeschool Leiden, 

Hogeschool Utrecht en de Universiteit van Amsterdam 

aan het praktijkonderzoek door middel van een 

afstudeeropdracht. 

zie p. 

5.  Kennisdisseminatie met betrekking tot de factoren die 

het leefklimaat binnen gesloten instellingen 

beïnvloeden, in relatie tot de prevalentie van recidive. 

Drie nationale publicaties in vaktijdschriften, twee 

internationale publicaties en voordrachten op nationale 

en internationale congressen. 

zie p. 

6.  Deskundigheidsbevordering van docenten Peer van 

der Helm (Hogeschool Leiden) en Joep Hanrath 

(Hogeschool Utrecht). 

De resultaten van ‘“Wat werkt” in Gesloten Jeugdzorg’ 

zullen de basis vormen voor deelonderzoeken binnen het 

promotietraject van beide docenten. 

zie p. 

 

De belangrijkste elementen die het onderzoek ‘“Wat werkt” in Gesloten Jeugdzorg’ tot een typisch 

RAAK-project maken, zijn:  

 de nadrukkelijke vraagarticulatie vanuit het werkveld,  

 de ontwikkeling van innovatieve praktijkgerichte kennis,  

 de vanzelfsprekende rol voor kenniscirculatie en wederkerigheid binnen het project  

 en het voorzien in de behoefte aan een nieuw platform voor kennis- en werkveldinstellingen.  

 

In de volgende paragrafen zullen deze elementen nog uitgebreider aan bod komen. 
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2 Vraagstelling, (onderzoeks-)thema’s en 

doelstellingen  

In verschillende HBO-instellingen worden, in het kader van het Actieplan Professionalisering in de 

Jeugdzorg (2007), pedagogisch medewerkers uit de gesloten jeugdzorg opgeleid voor een HBO-

diploma. Een terugkerend thema tijdens de opleiding is hun vraag hoe zij de veiligheid van zichzelf 

en de jongeren beter kunnen waarborgen. Studenten hebben het vaak over geweld op hun werk en 

vragen docenten hoe te handelen. Die docenten kunnen echter moeilijk een adequaat antwoord 

formuleren, door een gebrek aan specifieke kennis over het werken op de groep in het gedwongen 

kader. Een standaard pedagogische aanpak blijkt in dit soort instellingen minder goed te werken, 

omdat jongeren in de regel minder gemotiveerd zijn en zelfs vijandig tegenover de groepsleiders 

staan. Soms durven pedagogisch medewerkers 

na incidenten de groep niet meer op. Het verloop 

onder groepsleiders is daarom groot (Van der 

Helm, Boekee, Stams en Van der Laan, 2010 [in 

press]). De kans op recidive bij de jongeren, of op 

terugval in probleemgedrag, is eveneens aanzienlijk (Recidiveberichten WODC 1997-2006, 2009; Van 

der Laan, 2004).  

Naar aanleiding van recent onderzoek zijn er in het werkveld (bij FC Teylingereind en Transferium 

Jeugdzorg) interventies ingezet, om het leefklimaat te verbeteren en zo de kans op recidive te 

verkleinen (zie ook: Van der Helm, Van Genabeek, Stams en Van der Laan, 2010 [submitted]). De 

relatie tussen leefklimaat en recidive of terugval in probleemgedrag is echter nog nooit in een 

grootschalig praktijkgericht onderzoek aangetoond. Ook is nog nooit onderzocht op welke wijze het 

leefklimaat in een gesloten instelling bijdraagt aan een succesvolle terugkeer van jongeren in de 

maatschappij (Garrido & Morales, 2007; Pritikin, 2008; Parhar et. al., 2009; Van der Helm, Boekee, Stams 

en Van der Laan, 2010 [in press]). Er is een grote behoefte aan nieuwe, innoverende kennis, die deze 

vragen adequaat kan beantwoorden. Daarnaast is dringend behoefte aan HBO’ers die adequaat zijn 

opgeleid voor het werk in de gesloten jeugdzorg. 

 

Het hier voorgestelde onderzoek ‘“Wat Werkt” in Gesloten Jeugdzorg” neemt daarom de hierboven 

geformuleerde vragen vanuit het werkveld als uitgangspunt voor een groots opgezet, longitudinaal 

onderzoek. Uit de vragen van het werkveld is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd. 

 

Hoofdvraag  

Hoe kan het leefklimaat binnen gesloten jeugdinstellingen verbeterd worden teneinde de behandeling van 

gedragsproblemen te verbeteren en hiermee de kans op recidive of terugval in gedragsproblemen te 

verminderen?  

 

Deelvragen  

 Welke kwaliteit heeft het leefklimaat binnen gesloten jeugdinstellingen? 

 Wat is het verband tussen het leefklimaat in een gesloten jeugdinstelling en de kans op recidive of terugval 

in gedragsproblemen van de jongere? 

“Op een gegeven moment weet je het niet meer en hou je op 

om een stoel als stoel te zien, maar als iets wat naar je hoofd 

kan worden gegooid.” 1  
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 Op welke wijze vinden transacties op de leefgroep binnen een gesloten instelling plaats en hoe verhouden 

deze zich tot het beoogde leefklimaat? 

 Welk effect hebben recentelijk doorgevoerde interventies op de instellingen Teylingereind en Transferium 

op het leefklimaat? 

 

De deelvragen zullen in een drietal deelprojecten worden uitgewerkt. 1 Aan deze deelprojecten 

nemen medewerkers van de bij het onderzoek betrokken kennis-  en werkveldinstellingen deel (zie 

figuur 2). De tussentijdse resultaten van het onderzoek zullen worden besproken en getoetst binnen 

een nieuw op te richten platform: het Nederlands Studiecentrum voor Forensisch Social Work (NSFW). 

Dit platform verenigt de bij het onderzoek betrokken instellingen (zie figuur 2). Doel van het NSFW is 

het versterken en verbeteren van het professionele handelen van de (aankomend) professional. Het 

NFSW wil dit bereiken door het stimuleren, coördineren, uitwisselen en verrichten van praktijkgericht 

onderzoek. 2 

 

  

                                                                            

1  Meer hierover in hoofdstuk 4. 

2  Meer hierover in hoofdstuk 5.  

“Ik studeer volgend jaar hopelijk af en kan met mijn inzet, aandeel en motivatie een goede bijdrage leveren aan 

het leefklimaatonderzoek. Ik ben een groepsleider, die de 3xR (rust, reinheid en regelmaat) hoog in het vaandel 

heeft. Ik zie de jongens vaak als een groot gezin waar we het met elkaar moeten doen. Ik ga voor veiligheid, sfeer 

en opvoeden in de breedste zin van het woord. Ik vind het erg leuk werk ondanks de wetenschap dat je ook wel 

eens naar huis gaat en denkt: ”Waar doe ik het voor?”  De meest kleine dingen die gebeuren zijn zo waardevol. 

Onlangs was er een groot alarm en het was heel heftig, want de pieper bleef gillen. Ik was alleen achtergebleven 

bij mijn eigen jongens. Die gingen netjes naar hun kamer en een van hen zei: “Het is nu erg heftig, past u goed op 

u zelf!” Daar kun je zoveel mee, wanneer je later met de jongen hierover praat. En dat maakt de weg vrij om met 

hem verder te gaan en naar de toekomst te kijken. 

  

Wat ik ook als een van de leuke dingen ervaar, is koken met de jongens. En nu zeker, herfst en winter! Volgende 

week zaterdag ga ik weer halalproof erwtensoep koken en als toetje oma’s zoete rijstepap. Dat vinden ze zo 

lekker en het wordt zeer gewaardeerd. Ook deze jongens laten dit dan erg goed blijken.” 
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3 Netwerkvorming 

Het onderzoek ‘“Wat Werkt” in Gesloten Jeugdzorg” is afhankelijk van de deelname van een groot 

aantal partners. In figuur 2 staat hun precieze rol en inbreng beschreven. Uniek aan de samenstelling 

van het netwerk is de participatie van open jeugdzorginstellingen. 3 Nog niet eerder waren gesloten 

jeugdzorg én open jeugdzorg betrokken in eenzelfde soort onderzoek.  

 

Figuur 2 Samenstelling van het consortium en de keuze voor andere partners/deelnemers 

Consortiumlid 

onderwijsinstelling 

Rol  Belang  

Hogeschool Leiden 

Cluster Social Work en Toegepaste 

Psychologie en Lectoraat Jeugdzorg 

en Jeugdbeleid) 

penvoerder 

projectleiding deelproject 1 en 3 (samen met 

Teylingereind) 

initiatiefnemer oprichting en deelnemer 

NSFW-platform  

deelname WIGK-overleg 

begeleiding studenten bij uitvoering 

onderzoek in kader van deelprojecten 

ontwikkeling  curriculum n.a.v. nieuwe 

inzichten 

bijdrage aan schrijven van artikelen + mede 

organiseren van congressen 

bewaking financiële borging 

monitoring en evaluatie van alle 

deelprojecten 

versterking samenwerking met werkveld 

ontwikkeling curriculum naar aanleiding 

van nieuwe inzichten.  

deskundigheidsbevordering docenten 

mogelijkheid voor studenten in kader van 

professionalisering om onderzoek binnen 

JJI te verrichten 

kennisopbouw binnen lectoraten  

Jeugdzorg en Jeugdbeleid, Lectoraat 

Jongeren met een LVB en het Lectoraat 

Ontwikkelingscriminologie 

Hogeschool Utrecht 

Opleidingen SPH en Pedagogiek en 

Lectoraat Werken in Justitieel Kader 

projectleiding deelproject 2  

deelnemer NSFW- platform 

begeleiding studenten bij uitvoering 

onderzoek in ader van deelproject 2  

ontwikkeling  curriculum n.a.v. nieuwe 

inzichten 

versterking samenwerking met werkveld 

ontwikkeling curriculum naar aanleiding 

van nieuwe inzichten. 

deskundigheidsbevordering docenten 

mogelijkheid voor studenten in kader van 

professionalisering om onderzoek binnen 

JJI te verrichten. 

kennisopbouw binnen lectoraat Werken in 

Justitieel Kader 

Universiteit van Amsterdam 

Vakgroep Forensische 

Orthopedagogiek  

bijdrage aan onderzoeksmethodologische 

kant van de deelprojecten 

begeleiden van schrijven van artikelen en 

promoties in het kader van dit onderzoek  

mede-organiseren van congressen.  

begeleiden van studenten van Master 

Forensische Orthopedagogiek bij uitvoering 

onderzoek 

versterking samenwerking met werkveld 

ontwikkeling curriculum naar aanleiding 

van nieuwe inzichten. 

mogelijkheid voor studenten in kader van 

professionalisering om onderzoek binnen 

JJI te verrichten. 

  

                                                                            

3  Ook in de open jeugdzorg kampen instellingen met geweldsproblematiek. 
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Consortiumlid werkveld Rol Belang 

FC Teylingereind, JJI verleent toestemming om onderzoek in de 

instelling te verrichten 

deelnemer NSFW- platform 

deelname WIGK-overleg 

projectleiding deelproject 3 (samen met 

Hogeschool Leiden) 

schrijven mee aan publicaties  

nemen deel aan organisatie congressen 

medewerkers van Teylingereind die 

opleiding aan Hogeschool Leiden volgen 

worden ingezet bij onderzoek deelprojecten.  

versterking van Professioneel handelen op 

de werkvloer 

vergroting kans op slagen behandeling 

jeugdigen (wat leidt tot minder recidive) 

realisatie veiliger leefklimaat op de groep 

invloed op ontwikkeling curriculum 

opleidingen teneinde goed toegeruste 

professionals op te leiden 

inzicht in effecten training voor 

pedagogisch medewerkers (deelproject 3) 

+ handvatten ter verbetering van de 

training 

Transferium, JeugdzorgPlus verleent toestemming om onderzoek in de 

instelling te verrichten 

deelnemer NSFW- platform 

deelname WIGK-overleg 

schrijven mee aan publicaties  

nemen deel aan organisatie congressen.  

medewerkers van Transferium die opleiding 

aan Hogeschool Leiden volgen worden 

ingezet bij onderzoek deelprojecten 

versterking van Professioneel handelen op 

de werkvloer.  

vergroting kans op slagen behandeling 

jeugdigen (wat leidt tot minder recidive).   

realisatie veiliger leefklimaat op de groep 

invloed op ontwikkeling curriculum 

opleidingen teneinde goed toegeruste 

professionals op te leiden 

inzicht in effecten doorgevoerde 

maatregelen ter verbetering leefklimaat 

(deelproject 3) 

Overige deelnemers  Rol Belang 

Regionale instellingen voor gesloten 

jeugdzorg:  

 

Doggershoek (JJI), Amsterbaken (JJI), 

Hartelborcht (JJI) 

Eikestein (JJI) 

De Hunnerberg  (JJI)  

De Sprengen (JJI) 

De Avenier Groep: (4 instellingen 

JZ+) 

Almata (JZ+) 

JJC (JZ+) 

De Lindenhorst (JZ+) 

O.G. Heldringstichting (JZ+) 

verlenen toestemming om onderzoek in de 

instelling te verrichten 

deelname aan NSFW-platform 

versterking van Professioneel handelen op 

de werkvloer.  

vergroting kans op slagen behandeling 

jeugdigen (wat leidt tot minder recidive).   

realisatie veiliger leefklimaat op de groep 

adviseert in gewenste 

onderwijsontwikkeling teneinde goed 

toegeruste professionals op te leiden 

Open Instellingen:  

 

Cardea 

Jeugdformaat 

Klaas Groen 

Stek 

verlenen toestemming om onderzoek in de 

instelling te verrichten (NB controlegroep 

deelproject 1) 

belangrijke bijdrage in kader van 

kenniscirculatie en duurzame innovatie door 

als ‘aanpalend’ werkveld deel te nemen aan 

NSFW-platform.  

versterking van Professioneel handelen op 

de werkvloer.  

vergroting kans op slagen behandeling 

jeugdigen (wat leidt tot minder recidive).   

realisatie veiliger leefklimaat op de groep.  

TBS-instellingen  belangrijke bijdrage in kader van versterking van Professioneel handelen op 
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FPC Veldzicht 

Van der Hoeven Kliniek 

kenniscirculatie en duurzame innovatie door 

als ‘aanpalend’ werkveld deel te nemen aan 

NSFW-platform 

de werkvloer.  

vergroting kans op slagen behandeling 

(wat leidt tot minder recidive).   

realisatie veiliger leefklimaat op de groep.  

Hogescholen:  

 

Hogeschool van Amsterdam 

InHolland (Alkmaar, Diemen) 

Hogeschool van Rotterdam 

Haagsche Hogeschool 

In overleg: Windesheim en Saxion 

deelname aan WIGK-overleg 

begeleiding van studenten bij uitvoeren 

onderzoek in kader van dit project.  

vergroting van kennis op gebied van ‘wat 

werkt’ in de gesloten Jeugdzorg  

inbreng in verdere ontwikkeling curriculum 

Hogescholen op gebied van WIGK.  

mogelijkheid om studenten op eenzelfde 

wijze aan onderzoeken deel te laten nemen 

aan onderzoek als studenten UvA. HL en 

HU.  

 

3.1 Aansluiting van het consortium op (evt.) regionale speerpunten/(evt.) landelijke 

innovatiethema’s 

Bovenstaande consortiumpartners, instellingen en hogescholen houden zich al enkele jaren intensief 

bezig met vernieuwingen in de residentiële jeugdzorg, deels omdat zij deze zorg leveren en met 

vragen uit de praktijk worstelen, deels omdat ze opleiden voor de praktijk en de vragen via de 

studenten terugkrijgen (onderwijsinstellingen). Een aantal instellingen heeft al meegewerkt aan de 

pilot-onderzoeken in 2007-2010.  

 

Zoals eerder vermeld is het leefklimaat in de gesloten jeugdzorg tevens al enige jaren een onderwerp 

van aanhoudende zorg van andere instellingen en de overheid. Het thema leefklimaat en de effecten 

van gesloten jeugdzorg kan daarom gezien worden als een nationaal en internationaal thema, 

waarbij  Hogeschool Leiden het voortouw wil nemen als het gaat om onderzoek en innovatie (bijlage 

2; Van Dam et. al., 2010; Jongepier, Struyck en Van der Helm, 2010). Naast dit alles sluit het onderzoek 

ook aan bij de uitgangspunten van het Actieplan Professionalisering in de Jeugdzorg (2009). Dit 

actieplan heeft als doel het professionele handelen van jeugdzorgmedewerkers te versterken.  

 

3.2 Ambities en doelstellingen van het consortium 

De ambitie van het consortium is middels onderzoek naar leefklimaat en verbetering daarvan het 

professionele handelen op leefgroepen in de gesloten jeugdzorg te verbeteren. Een andere 

belangrijke doelstelling is aankomend professionals op het HBO (pedagogisch medewerker) en de 

universiteit (gedragsdeskundige) optimaal te equiperen voor het werken in gedwongen kader. 

 

3.3 Bijdrage aan de strategische doelstellingen van de deelnemende hogeschool/-scholen m.b.t. 

het desbetreffende vakgebied 

De strategische doelstellingen van de deelnemende hogescholen en universiteit, namelijk ‘excellente 

kennisgeneratie’, komen in belangrijke mate overeen.  

De afdelingen Social Work van de hogescholen en de afdeling Forensische Orthopedagogiek van de 

Universiteit van Amsterdam hebben in het kader van het WIGK-programma vooral belang bij 

praktijkgericht onderzoek en praktische handvatten voor aankomende beroepsbeoefenaars 

(gedragsdeskundigen en groepsleiders). Deze handvatten zullen vertaald worden in het curriculum 

van de opleiding door docenten die deelnemen aan dit project, maar tevens binnen het WIGK 

onderwijs een sleutelrol vervullen.  
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3.4 Beoogde wijze van borging van de duurzaamheid van de netwerkvorming 

De oprichting van het nieuwe platform Nederlands Studiecentrum voor Forensisch Social Work zal 

leiden tot blijvende kenniscirculatie binnen de hogescholen en werkveldinstellingen. Dit platform is 

een vernieuwing en uitbreiding van het bestaande WIGK-platform: het is nadrukkelijk 

sectoroverstijgend en verenigt JJI’s, JeugdzorgPlus-instellingen de TBS-sector en open jeugdzorg. In 

dit platform komen de partners samen om ‘good/evidence based practices’ en onderzoeksresultaten 

uit te wisselen en de relatie te leggen met het onderwijsprogramma van de onderwijsinstellingen zal 

leiden tot een blijvende kenniscirculatie. Door dit nieuwe NSFW-platvorm zullen voortdurend vragen 

uit het werkveld gearticuleerd worden die gezamenlijk opgepakt en beantwoord kunnen worden.  

De uitkomsten van het platform zullen worden verwerkt in de curricula van de hogescholen (WIGK) 

en de Universiteit. 
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4 Onderzoek en kennisverhoging 

4.1 State-of-the-art kennis op (onderzoeks-)thema en aansluiting op landelijk aanwezige kennis 

Nederland behandelt in verhouding tot andere Europese landen veel jongeren in gesloten 

instellingen (Aebi et. al., 2010). Het is een landelijk aandachtspunt dat in de gesloten jeugdzorg 

(JeugdzorgPlus en JJI) sprake is van aanhoudende ernstige problemen met betrekking tot het 

waarborgen van de veiligheid en de kwaliteit van het leefklimaat (Van Binsbergen, 2003; Algemene 

Rekenkamer, 2007; Drost, 2008). Signalen over moeilijke werkomstandigheden en onveiligheid 

komen ook uit andere bronnen. In 2007 kwamen de gezamenlijke inspecties met een kritisch rapport 

over het leefklimaat binnen gesloten jeugdzorginstellingen (Gesloten Jeugdzorg, opdracht met risico’s). 

In een tussenrapport (oktober 2009) constateerde de inspectie dat het een en ander verbeterd was, 

maar dat bejegening, dwangmaatregelen en klachten nog steeds grote zorgpunten bleven. 

Daarnaast blijkt dat behandeldoelen zelden worden gehaald (Boendermaker, 2008), wat leidt tot een 

aanhoudende problematiek bij jongeren en een hoge recidive (Van der Laan, 2004).  

 

Ook binnen de wetenschap wordt aangedrongen op onderzoek. Het meest recente onderzoek 

binnen de JeugdzorgPlus (Van Dam et. al. aug. 2010, p. 67-68) doet aanbevelingen het leefklimaat 

nader te onderzoeken, net als een recent verschenen artikel in Agression and Violent Behavior 

(Ostrowsky, 2010). Recent onderzoek van de Hogeschool Leiden en de Universiteit van Amsterdam 

(Van der Helm, Klapwijk, Stams en Van der Laan, 2009; Van der Helm, Van Genabeek, Stams & Van der 

Laan, 2010 [submitted]) lijkt de aanname te bevestigen dat een veilig leefklimaat in de gesloten 

opvang sterk bijdraagt aan een succesvolle rehabilitatie van jongeren in de maatschappij. Uit dit 

onderzoek kwam naar voren dat vier belangrijke factoren het leefklimaat binnen een gesloten 

jeugdinstelling bepalen: de responsiviteit van de groepsleider, de zingeving van de jongere, de mate 

van repressie op de leefgroep en de atmosfeer op de groep.  

  

Het project ‘“Wat Werkt” in Gesloten Jeugdzorg’ zal aansluiten bij deze nationale en internationale 

kennis. Aan de hand van de reeds geformuleerde hoofdvraag zal het onderzoek worden uitgevoerd in 

drie deelprojecten. 

Deze drie deelprojecten beantwoorden elk een deelvraag van de geformuleerde onderzoeksvraag. 

Uiteindelijk levert de gezamenlijke informatie uit de deelprojecten de basis voor beantwoording van 

de hoofdvraag. 

 

Hoofdvraag  

Hoe kan het leefklimaat binnen gesloten jeugdinstellingen verbeterd worden teneinde de behandeling van 

gedragsproblemen te verbeteren en hiermee de kans op recidive of terugval in gedragsproblemen te 

verminderen?  

 

Deelvragen  

 Welke kwaliteit heeft het leefklimaat binnen gesloten jeugdinstellingen? 

 Wat is het verband tussen het leefklimaat in een gesloten jeugdinstelling en de kans op recidive of terugval 

in gedragsproblemen van de jongere? 

  



 

10 

 Op welke wijze vinden transacties op de leefgroep binnen een gesloten instelling plaats en hoe verhouden 

deze zich tot het beoogde leefklimaat? 

 Welk effect hebben recentelijk doorgevoerde interventies op de instellingen Teylingereind en Transferium 

op het leefklimaat? 

 

Figuur 3 Resultaat project ‘“Wat werkt” in Gesloten Jeugdzorg’  voor werkveld 

 

Deelproject 1: Longitudinaal onderzoek: beïnvloedende factoren op leefklimaat en de relatie tussen 

leefklimaat en recidive en terugval in gedragsproblemen (2011 tot 2013) 

 

In dit deelproject zullen 150 jongeren (jongens en meisjes in de leeftijd van 12-18 jaar) direct bij het 

begin van hun opsluiting en tijdens de behandeling gevolgd worden. In een controlegroep zullen 50 

jongeren (eveneens jongens en meisjes van 12-18 jaar) bij open jeugdzorg gevolgd worden. Op 

verschillende tijdstippen (bij binnenkomst, na 6 maanden en na 12 maanden) worden middels 

gevalideerde vragenlijsten en semi-gestructureerde interviews metingen verricht die middels een 

Continuous Time Cross Lagged Panel Analysis zullen worden geanalyseerd. Bij de groepswerkers in 

de gesloten instelling wordt eveneens een gevalideerde lijst afgenomen over aspecten van het 

leefklimaat. 

Deelproject 1A: Factoren die het leefklimaat op de groep beïnvloeden 

 

Doel van deelonderzoek 1A is vast te stellen wat de belangrijkste (mediërende/modererende) 

factoren zijn die het leefklimaat beïnvloeden. Die factoren worden vervolgens naar twee niveaus 

'vertaald'. Ten eerste naar de professional op de werkvloer: voor de groepsleiders wordt inzichtelijk 

gemaakt hoe zij het leefklimaat op de groep kunnen beïnvloeden. Voor de bestuurders van de 

instellingen wordt op beleidsniveau beschreven welke maatregelen ingezet kunnen worden om het 

leefklimaat op de groep te verbeteren.  

 

Nadat de jongere weer de maatschappij is ingegaan, wordt na zes maanden de recidive onderzocht. 

Om aan deze gegevens te komen zal toestemming voor inzage in HKS/OBDE aangevraagd worden op 

Deelproject 1B: Het aantonen van de relatie tussen leefklimaat en recidive en/of terugval in 

gedragsproblemen  

 

Versterkt professioneel 

handelen 

 

+ 

 

Verbeterd leefklimaat 

 

+ 

 

Afgenomen 

gedragsproblemen 

en/of recidive 

Deelproject 1 

Longitudinaal onderzoek: beïnvloedende factoren op 

leefklimaat en de relatie tussen leefklimaat en recidive 

Deelproject 2 

Transacties op de groep 

Deelproject 3 

Effectonderzoek bij Teylingereind en Transferium 
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het moment van ontslag van de jongere. Ook bij dit onderdeel neemt een controlegroep uit de open 

jeugdzorg deel. Middels propensity matching kunnen groepen jongeren geïdentificeerd worden die 

sneller of minder snel recidiveren en kan (de beleving van) het leefklimaat gekoppeld worden aan de 

recidive.  

 

Tot op heden is nog nooit middels grootschalig wetenschappelijk onderzoek de relatie tussen 

leefklimaat en recidive aangetoond. Het aantonen van deze relatie heeft een duurzame impact op 

meerdere niveaus: groepsleiders beseffen dat investeren in leefklimaat recidive daadwerkelijk 

verminderd. Bestuurders (van instellingen of vanuit de overheid) kunnen investeringen in het 

versterken van het pedagogisch klimaat naar buiten toe verantwoorden door te wijzen op de grotere 

kans op succesvolle terugkeer van de jongere in de maatschappij.  

 

Deelproject 2: transacties op de groep (2011-2013)  

In dit deelproject worden bij twee gesloten instellingen (Eikenstein en De Hunnerberg) op tien 

leefgroepen in totaal 50 observaties van een uur uitgevoerd. Onderwerp van observatie zijn 

de ‘interacties/transacties’ tussen jongeren en groepsleiders. De observaties zullen op verschillende 

tijden in de programma’s die de jongeren volgen plaatsvinden. Aan de hand van de observaties 

worden patronen in interacties/transacties tussen jongeren en groepsleiders geïdentificeerd en wordt 

in kaart gebracht hoe die interacties/transacties zich verhouden tot het beoogde leefklimaat van de 

instelling. 

 

Door het inzichtelijk maken van (gewenste en ongewenste) patronen voor de pedagogisch 

medewerkers kan een negatieve spiraal van transacties vermeden worden, waardoor het leefklimaat 

verbeterd. Inzichten in gewenste en ongewenste interacties worden ook verwerkt in het 

onderwijsprogramma van de afdeling Social Work aan de Hogeschool Leiden en Utrecht en de 

Universiteit van Amsterdam. 

 

Deelproject 3: Effectonderzoek bij Teylingereind en Transferium 

In het voorjaar van 2010 is door FC Teylingereind samen met Hogeschool Leiden een training voor 

groepsleiders ontwikkeld, die gericht is op de verbetering van het leefklimaat op de groep. De pilot 

leverde gunstige resultaten op en de training zal nu in de gehele instelling worden ingezet. Na afloop 

van de training vullen alle deelnemers vullen een evaluatieformulier in.  

Deelproject 3A: FC Teylingereind, onderzoek leefklimaattraining (2011) 

 

In het voorjaar van 2011 zullen vier groepen met getrainde pedagogisch medewerkers worden 

vergeleken met vier groepen die nog niet getraind zijn. 4 De gegevens worden in een analyse 

vergeleken met de uitkomsten verkregen uit deelproject 1. Op deze manier kan gekeken worden of 

een training daadwerkelijk heeft geleid tot een veranderde beleving van het leefklimaat bij de 

jongeren en de groepsleiders en/of het aantal incidenten op de groep na het volgen van de training 

verminderd is.  

                                                                            

4  Dit zal gebeuren met behulp van de instrumenten uit deelproject 1 (vragenlijsten voor jongeren en 

groepsleiders) en een incidentenregistratie. 
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Op basis van de uitkomsten kan de training gericht verder ontwikkeld worden. Daarna kan de training 

breed aangeboden worden binnen de gesloten jeugdzorg. Er zal tevens gekeken worden welke 

elementen van de training in het onderwijsprogramma van de deelnemende hogescholen en 

universiteit opgenomen kunnen worden.  

 

In de gesloten instelling Transferium zal in november 2010 een nieuw gebouw (Heerhugowaard) in 

gebruik worden genomen, waarbij bij de inrichting van de leefgroepen uitdrukkelijk rekening 

gehouden is met recente uitkomsten van verrichte onderzoeken rond leefklimaat (Van der Helm, 

Klapwijk, Stams & Van der Laan, 2009). Op dit moment (oktober 2010) worden binnen Transferium al 

metingen verricht op het gebied van leefklimaat, behandelmotivatie en ontwikkelingsvaardigheden 

(zie beschreven vragenlijsten in deelproject 1). Deze metingen dienen als nulmeting en geven de 

situatie weer van voor de doorgevoerde wijzigingen. Zes en twaalf maanden na de doorgevoerde 

wijzigingen wordt eenzelfde meting gedaan. 5 

Deelproject 3b: Effectiviteit nieuwe inrichting Transferium (2011-2012) 

 

Uitkomsten van dit onderzoek zijn met name van belang op organisatieniveau; door inzicht te krijgen 

in welke wijzigingen een positief effect op het leefklimaat hebben, kunnen organisaties het 

leefklimaat gericht beïnvloeden middels inrichting van de behandelomgeving.  

 

4.2 Gevolgde methodiek 

Methodologisch gezien worden drie stromingen in het wetenschappelijk discours gebruikt om tot 

beantwoording van de onderzoeksvragen te komen (multimethodeonderzoek): kwalitatief onderzoek 

(deelprojecten 1, 2 en 3), kwantitatief onderzoek (deelproject 1 en 3) en actieonderzoek (deelproject 

3). 

 

De belangrijkste vorm van gegevensverzameling is de afname van gestructureerde vragenlijsten en 

semi-gestructureerde interviews bij jongeren en groepsleiders. In deelproject twee vindt tevens 

gegevensverzameling plaats middels gestructureerde observaties. De vragenlijsten worden 

afgenomen door studenten van de deelnemende hogescholen en universiteit, in het kader van hun 

vierdejaars onderzoeksopdracht. Een aantal van deze vierdejaars studenten zijn zelf groepsleider  en 

volgen een aangepast bachelorprogramma bij de afdeling Social Work aan de Hogeschool Leiden en 

Utrecht.  

Docenten van Hogeschool Leiden en UvA verzorgen een training gespreksvaardigheden voor de 

deelnemende studenten. In deze training staat de doelgroep (jongeren in gesloten dan wel open 

jeugdzorg) centraal. Voor deelproject twee zullen de studenten getraind worden in het uitvoeren van 

gestructureerde observaties. Om de jongeren in de jeugdzorg te motiveren mee te werken, krijgen zij 

een vergoeding voor hun medewerking van 5 euro (telefoonkaart) tot 15 euro (shampoo etc.) in 

residentiële zorg en 75 euro buiten de residentiële zorg. Bij vooronderzoeken is deze methode 

effectief gebleken. 

                                                                            

5 De resultaten zullen middels een CPLA (Gershoff, Aber en Clements, 2009) vergeleken worden. Dit is 

een nieuwe methode voor statistische analyse om complexe interactie-effecten te kunnen meten. 
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5 Kenniscirculatie  

5.1 Beoogde aanpak en instrumenten om kennis tussen de verschillende partijen/publieke 

professionals te laten 'stromen' 

Voor het aspect kenniscirculatie is binnen het onderzoek ‘“Wat Werkt” in Gesloten Jeugdzorg’ een 

aanzienlijke plaats ingeruimd. Op een haast natuurlijke wijze komt deze tot stand door de participatie 

van groepsleiders uit verschillende JJI's, die in opleiding zijn bij de Hogeschool Leiden. Daarnaast zal 

het nieuw te vormen platform NSFW borg staan voor een voortdurend circulair proces van 

vraagarticulatie, onderzoek, disseminatie en evaluatie en daaruit voortvloeiend weer nieuwe 

vraagarticulatie binnen het werkveld. 

 

5.2 Groepsleiders in opleiding 

De unieke samenwerking (co-creatie) tussen onderwijs, instellingen en studenten die werkzaam zijn 

bij de instellingen zorgt ervoor, dat concrete resultaten uit het project ook daadwerkelijk in de 

praktijk worden doorgegeven: de studenten zijn de 

ambassadeurs van het project. Hiermee zijn zij tevens 

ambassadeur van de doelstelling van de instelling om het 

leefklimaat op de groep te verbeteren en agressie terug te 

dringen. In ‘“Wat Werkt” in Gesloten Jeugdzorg’ staan 

intern gegenereerde kennis en goede voorbeelden uit de 

eigen praktijk (zie kader) gekoppeld aan wetenschappelijk 

en praktijkgericht onderzoek centraal. Op informele wijze 

ontstaat hierbij praktijkgedragen kennis. Deze vorm van 

sociale beïnvloeding is in de regel zeer succesvol om 

veranderingen te bewerkstelligen (Lewicki, 2000): de 

kennis komt uit de eigen gelederen, is onverdacht (‘van 

collega’s die er ook voor staan’) en wordt door meerdere 

werkers tegelijkertijd aangedragen. Er is hiermee dus 

sprake van kennisontwikkeling en direct leren door nabije 

transfer en learning-on-the-job. 6 

 

 

 

5.3 Platform Nederlands studiecentrum voor Forensisch Social Work  

Om de duurzaamheid van de kenniscirculatie te waarborgen, wordt een nieuw platform in het leven 

geroepen. Hier vindt kennisuitwisseling plaats tussen de (veldwerk)partners en het onderwijs. Dit 

nieuwe platform is een aanvulling op het bestaande WIGK-platform met de Jeugdzorg Plus sector, de 

TBS-sector en open jeugdzorg. Sinds de scheiding tussen straf- en civielrechtelijke opvang in de 

gesloten jeugdzorg (2010) is er minder contact tussen de verschillende sectoren, mede als gevolg van 

verschillen in regime en financieringsgrondslag. Dit platform beoogd deze scheiding inhoudelijk op 
                                                                            

6  Voor het belang daarvan: Guile & Young, 2003. 

Een ervaren groepswerker, afkomstig uit een 

penitentiaire instelling (volwassen gevangenis) had 

moeite met pedagogische doelstellingen van de JJI. 

Tijdens zijn afstudeeronderzoek bij Hogeschool 

Leiden interviewde hij jongeren, waarbij hij leerde 

op een andere wijze met deze jongeren te praten 

(nb: alle studenten krijgen een uitgebreide 

interviewtraining, waarbij actief luisteren voorop 

staat). Dankzij deze gesprekken en de feedback van 

zijn begeleider wist hij begrippen als  ‘doorbreken 

van aangeleerde hulpeloosheid’ en ‘effectief 

communiceren’ op zijn eigen manier te 

operationaliseren: hij kocht op Koninginnedag 4 

skateboards en nam die mee naar zijn groep om 

met de jongeren te  boarden.  Vanaf dat moment 

ontstond een beter wederzijds begrip en een 

behandelklimaat dat de betreffende medewerker 
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te heffen. Nieuw aan het platform NSFW is tevens dat het zich meer op praktijkgericht onderzoek 

richt, dan het reeds bestaande WIGK-platform, waar onderwijsontwikkeling centraal staat. De 

vertaalslag van de onderzoeksresultaten naar nieuw onderwijs kan het best binnen het bestaande 

platform WIGK plaatsvinden. Binnen het project zal dan ook intensief worden samengewerkt met het 

WIGK-platform. Hierdoor kunnen nieuwe ontwikkelingen in de ene sector worden opgepakt in andere 

sectoren. Binnen het NSFW platform wordt in de stuurgroep regelmatig verslag gedaan van de 

voortgang van het project. Een keer per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd waar diverse 

presentaties gegeven worden over de voortgang van het onderzoek. Alle betrokken instellingen zijn 

hierbij vertegenwoordigd en geven feedback op de onderzoeksresultaten. Deze feedback wordt 

verwerkt in het vervolgtraject van het onderzoek. 

 

Figuur 4 Kenniscirculatie binnen het platform NFSW 

 

 

5.4 Betrokken partners en hun rol – stimulering van het lerend vermogen 

 Studenten hogeschool en universiteit

 

: HBO- en WO-studenten, werkzaam bij de instellingen als 

pedagogisch medewerker of aspirant-gedragsdeskundige, tevens in opleiding bij de  participerende 

kennisinstellingen zullen bijdragen aan het onderzoek door middel van het verrichten van interviews, 

afnemen van vragenlijsten en schrijven van werkstukken op het gebied van leefklimaatontwikkeling 

in de gesloten jeugdzorg. 

Docenten hogeschool

 

 (Utrecht en Leiden): Per hogeschool zullen minimaal drie docenten uit het 

WIGK-onderwijs, onderwijs in residentiële jeugdzorg of de master Jeugdzorg betrokken worden bij 

de deelprojecten, hetzij als deelprojectleider, hetzij als onderzoeker. Minimaal 20 docenten van 

(partner)hogescholen zullen betrokken worden bij het project als begeleider van de studenten.  

Docenten universiteit

 

 (Amsterdam): De docenten zijn betrokken bij het begeleiden van de 

hogeschooldocenten en participeren in het onderwijs in dit kader aan de UvA (en Vu); twee UvA-

docenten (Arna van Beek en Inge Wissink) en de hoogleraar UvA (Stams) en de hoogleraar VU (Van 

der Laan) zullen betrokken worden bij de inhoudelijke aansturing van het onderzoek. 

Het lectoraat Jeugdzorg en Jeugdbeleid van Hogeschool Leiden en het lectoraat Werken in Justitieel 

Kader van Hogeschool Utrecht. Het lectoraat fungeert als kennis- en uitwisselingsplatform voor de 

consortiumpartners en de HBO-instellingen voor alle deelprojecten. De lectoraten hebben regelmatig 

bijeenkomsten in kenniskringen.  Op deze bijeenkomsten zal de voortgang van het project worden 

besproken door middel van presentaties en discussies. 
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 FC Teylingereind

 

 is betrokken door het beschikbaar stellen van groepsleiders en jongeren voor 

gegevensverzameling bij deelproject 1 en 3. Daarnaast levert de instelling de projectleider en een 

methodiekcoach voor deelproject 3. Studenten bij de hogeschool Leiden, werkzaam op de 

leefgroepen als pedagogisch medewerkers zullen aan dit onderzoek meewerken in het kader van 

opdrachten voor bijvoorbeeld Basismethodiek ! en afstudeeronderzoek (de onderzoeker-studenten 

aan de hogeschool Utrecht werken in –eveneens- participerende instellingen Eickestein, Almata, 

Lindenheuvel en de Hunnerberg).  

Transferium Jeugdzorg

 

 is betrokken door het beschikbaar stellen van een kwaliteitsmedewerker, 

groepsleiders en jongeren voor gegevensverzameling bij deelproject 1 (controlegroep) en 3. 

Overige instellingen

 

 zijn betrokken door het beschikbaar stellen groepsleiders en jongeren voor 

gegevensverzameling bij deelproject 1. Bij bijna alle overige instellingen zijn in 2008, 2009 en 2010 

presentaties gehouden voor staf, medewerkers en gedragsdeskundigen over het 

leefklimaatonderzoek.  
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6 Duurzaamheid beoogde toepassingen 

Zoals vermeld in H3, 4 en 5, is de combinatie van praktijkgericht onderzoek en studenten, in het veld 

werkzaam met organisatieverandering, een belangrijke motor voor daadwerkelijke implementatie en 

doorwerking in de praktijk. Hiertoe draagt ook bij dat deelnemende jeugdzorginstellingen een 

dringende vraag formuleren en deelnemende kennisinstellingen al als adviseur bij deze instellingen 

fungeren op dit gebied. Concreet gaat het dan om verbetering van het leefklimaat op de groep, 

organisatieverandering en methodiekontwikkeling (Van der Helm, Boekee, Stams en Van der Laan, 

2010 [in press]). De intensieve samenwerking met de TBS-sector zorgt voor een disseminatie van 

kennis buiten het directe jeugdgebied. De onderzoeksresultaten werken inmiddels internationaal 

door en zorgen voor aantoonbare internationale contacten op dit gebied en vergroting van kennis 

een vaardigheden van HBO-docenten.  

 

Het nieuwe NSFW-platform, waar open, gesloten en TBS-jeugdzorg elkaar ontmoeten, zorgt voor  een 

duurzame samenwerkingsvorm. Nieuw opgedane kennis kan hier gedeeld worden en nieuwe 

vraagarticulaties kunnen gezamenlijk opgepakt worden. Hierdoor komt een voortdurende  

kenniscirculatie op gang waarbij blijvend vragen vanuit de werkpraktijk beantwoord worden.  

 

De curriculumontwikkeling die plaats zal vinden bij de betrokken onderwijsinstellingen zal leiden tot 

beter geëquipeerde groepsleiders (vanuit de hogescholen) en gedragsdeskundigen (vanuit de 

universiteit, afdeling forensische orthopedagogiek). In de bijdragen aan nationale en internationale 

congressen zal de blijvende verankering van resultaten in de werkpraktijk een belangrijk punt van 

discussie zijn. Uitkomsten van deze discussie worden door het NSFW- en WIGK-platform opgepakt en 

verder uitgewerkt. 
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7 Disseminatie en communicatie 

Hieronder wordt beschreven op welke wijze de (deel)resultaten van ‘“Wat Werkt” in Gesloten 

Jeugdzorg’ gedissemineerd en gecommuniceerd zullen worden.  

 

Figuur 5 Disseminatie en communicatie naar aanleiding van project ‘”Wat werkt” in Gesloten Jeugdzorg’  

Communicatie en disseminatie Hoe wordt dit gerealiseerd? 

Platformbijeenkomsten WIGK  bespreken resultaten deelprojecten 

 bespreken welke nieuwe kennis meegenomen wordt  in ontwikkeling WIGK 

onderwijsprogramma  

Platformbijeenkomsten NSFW  bespreken en geven van input over tussen- en eindresultaten 

deelprojecten. 

 vertaalslag resultaten maken naar TBS-Jeugdzorg. 

 advisering over de inzet van middelen (mensen en media) die den nieuwe 

kennis het beste binnen het werkveld kunnen verspreiden.  

Onderwijs binnen Hogescholen en universiteit Studenten (de aankomende professionals) nemen de nieuwe kennis rond 'wat 

werkt' in de gesloten jeugdzorg tot zich door het aangepaste WIGK-

onderwijsprogramma.  

Adviesrapporten en workshops op maat Naar aanleiding van de drie deelprojecten zullen voor de betrokken instellingen 

adviesrapporten op maat geschreven worden. Deze rapporten bevatten 

concrete handvatten voor groepswerkers, gedragsdeskundigen en 

beleidsmakers. Bij deelproject 1 en 2 worden workshops georganiseerd voor de 

professionals op de werkvloer. 

Presentaties resultaten in workshops voor 

medewerkers van deelnemende  instellingen  

De resultaten van de deelprojecten worden beschreven in een adviesrapport (zie 

hierboven). Deze rapportages worden bij de instellingen aan groepsleiders, 

pedagogisch medewerkers, gedragsdeskundigen en beleidsmakers toegelicht 

middels workshops, waarvan de resultaten weer input vormen voor artikelen en 

het HBO/WO-leerboek gesloten jeugdzorg. Bij vooronderzoeken is deze 

werkwijze goed ontvangen en effectief gebleken.  

Presentatie resultaten op nationale en 

internationale congressen 

Resultaten van de deelprojecten worden verspreid middels presentaties op de 

congressen zoals Jeugd in onderzoek,, het HSAO congres, Efcap, Eusarf en ASC.  

Publicatie in vakbladen Uit dit project volgen drie nationale publicaties  (‘Sozio’- een vaktijdschrift voor 

werkers in de jeugdzorg, ‘Kind en Adolescent’ en ‘Jeugd en Co’) en twee 

internationale publicaties, bijvoorbeeld in Engelse Social Work tijdschriften als 

‘Journal of Childrens Services’ of ‘Social Work’. 

HBO-WO leerboek Belangrijke resultaten en inzichten voortkomend uit dit project zullen worden 

beschreven in het in ontwikkeling zijnde HBO/WO-leerboek gesloten jeugdzorg 

over de vormgeving van een pedagogisch leefklimaat op een gesloten groep.  
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8 Monitoring en evaluatie 

Monitoring en evaluatie van de realisatie van deelprojecten zal uitgevoerd worden door de 

kwaliteitsgroep (zie hoofdstuk 9, projectmanagement).  

 

In het activiteitenplan van elk deelproject zullen vaste evaluatiemomenten opgenomen worden. Dit 

zullen zowel formatieve (tijdens het project)  als summatieve (na afronding van een deelproject) 

evaluaties betreffen. Elk lid van het consortium zal bij deze evaluaties betrokken worden. De 

informatie voorkomend uit de formatieve evaluaties zullen leiden tot directe bijstelling en aanvulling 

van de uitvoering van het betreffende deelproject (Plan-Do-Check-Act cyclus).  

De summatieve evaluaties meten in hoeverre gestelde doelen behorend bij het deelproject behaald 

zijn. Hierbij zullen alle stakeholders (werkveld, hogescholen, universiteit) gevraagd worden naar de 

bruikbaarheid van de uitkomsten. De rapportages zullen naar alle betrokken partijen 

gecommuniceerd worden.  

De voortgang van het gehele project zal gemonitored worden door zogenaamde ‘milestones’ in te 

bouwen in de projectplaning (gedetailleerde uitwerking van het activiteitenplan). Dit zijn 

gemarkeerde momenten waarop belangrijke informatie gedeeld dan wel opgeleverd wordt. Gedacht 

kan worden aan de project start-up of de oplevering van een tussenproduct.  

 

Belangrijk onderdeel van de financiële borging  is een sluitende en inzichtelijke urenregistratie.  

Middels een speciaal tijdschrijfsysteem is het mogelijk per deelproject een digitale tijdschrijfruimte in 

te richten. Aan elke projectdeelnemer worden toegewezen uren en bijbehorend tarief gekoppeld. 

Dagelijks wordt door alle betrokkenen bijgehouden hoeveel uren zij aan welk deelproject (en welke 

deelactiviteit) hebben besteed. Geldelijke bestedingen (bijvoorbeeld de vergoedingen voor de 

opgesloten jongeren) kunnen eveneens middels dit programma ingeboekt worden.  

Met een druk op de knop is zo op elk moment inzichtelijk hoeveel er reeds besteed is en aan welke 

activiteiten nog uren/bedragen besteed kunnen worden. De projectleider, controller en de directeur 

van Hogeschool Leiden komen periodiek bijeen om de financiële voortgang van het project te 

bespreken. Een voor dit project in het leven groepen kwaliteitsgroep bewaakt de voortgang van het 

project. Deelnemer van deze kwaliteitsgroep is de assistent-controller van het cluster SW&TP van 

Hogeschool Leiden. De kwaliteitsgroep informeert de stuurgroep en de projectgroep. Tevens 

monitort de kwaliteitsgroep of de door Raak voorgestelde performance-indicatoren worden behaald. 
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9 Projectmanagement 

Het project zal worden begeleid door een stuurgroep, een projectgroep en een kwaliteitsgroep. 

De stuurgroep zal minimaal een keer per jaar bijeenkomen om de voortgang te bespreken, 

strategische en tactische lijnen met betrekking tot het project uit te zetten en belangrijke knelpunten 

te bespreken.  

De stuurgroep zal bestaan uit een wetenschappelijk lid (prof. G.J. Stams), een vertegenwoordiger van 

de Hogeschool Utrecht (lector drs. A. Menger) en twee werkveldleden (Teylingereind, drs. L. Dijkman 

en Transferium, J. Laghuwitz). De stuurgroep heeft als voorzitter Nico van Tol (clusterdirecteur 

SW&TP) en als secretaris Peer van der Helm (hoofd onderzoek SW/TP, projectleider deelproject 1), 

beiden van Hogeschool Leiden. 

De projectgroep komt minimaal zes keer per jaar bijeen en coördineert de lopende zaken. In de 

projectgroep nemen alle projectleiders van de drie deelprojecten zitting: Peer van der Helm 

(Hogeschool Leiden, projectleider deelproject 1), Marianne Koning (Hogeschool Leiden, projectleider 

deelproject 1 en 3), Joep Hanrath (Hogeschool Utrecht, projectleider deelproject 2), Sarcar Aseib 

(Teylingereind, projectleider deelproject 3a), Vita Cossee (projectleider deelproject 3b), de 

onderzoekscoördinators (UvA: Lesley van Scheppingen en Evelien Jongeling) voor coördinatie met de 

instellingen, lopende studentzaken en trainingen en de datacoördinator (Hanny Hanssen, 

Hogeschool Leiden). De projectgroep rapporteert twee keer per jaar aan de stuurgroep. 

De kwaliteitsgroep zal de voortgang van het onderzoek monitoren (zie hoofdstuk 8, monitoring en 

evaluatie).  
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10 Sterke kanten en risico’s van het project ‘“Wat 

Werkt” in Gesloten Jeugdzorg’ 

Aan elk project zitten sterke en zwakke kanten. Zo ook aan ‘“Wat Werkt” in Gesloten Jeugdzorg’. Door 

deze eerlijk te benoemen en waar nodig te ondervangen, ontstaat een helder zicht op de 

mogelijkheden en kansen van dit project. In de bespreking worden interne en externe factoren bij 

elkaar genomen. 

 

10.1 Zwakke kanten (Weaknesses en Threats) 
Het project is opgebouwd rond een groot aantal (consortium)partners. Dit kan ertoe leiden dat het 

onderzoek onoverzichtelijk wordt, dan wel dat de samenwerking gaat haperen. Hiervoor zijn de 

volgende maatregelen geformuleerd: 

 er wordt voortgebouwd op bestaande samenwerkingsrelaties; 

 de projectteams zijn al in grote mate van detail vastgesteld; 

 binnen het consortium bestaat een duidelijk overzicht van de belegging van de verschillende rollen 

(zie Hoofdstuk 3); 

 het onderzoek wordt ondersteund en bewaakt door een drietal overzichtelijk samengestelde 

groepen: een stuurgroep, projectgroep en kwaliteitsgroep (zie Hoofdstuk 9). 

 

Een bekend gevaar voor het onderzoek naar jeugdige delinquenten dan wel probleemjongeren is het 

afhaken van respondenten door de tijd heen. Bewezen effectief tegen dit gevaar is de inzet van een 

vergoeding (die tevens is verantwoord in de begroting). 

 

Voor een groot en gedifferentieerd project als ‘“Wat Werkt” in Gesloten Jeugdzorg’ is het gemakkelijk 

om het financiële overzicht te verliezen. Dit aspect is dan ook serieus overwogen en verwerkt in de 

aanvraag. Ten bate van een overzichtelijke financiële administratie van het project zal worden 

gewerkt met een speciaal tijdschrijfsysteem (zie Hoofdstuk 8). In een gemakkelijk te hanteren digitale 

ruimte zullen per deelproject de urenregistratie en overige kosten overzichtelijk kunnen worden 

bijgehouden. 

 

10.2 Sterke kanten (Strengths en Opportunities) 
Naast deze zwakkere punten van ‘“Wat Werkt” in Gesloten Jeugdzorg’ kent het project vele sterke en 

unieke kanten, die evenmin onbenoemd moeten blijven. 

 

Al sinds langere tijd bestaan er zorgen rond de kwaliteit van het leefklimaat. Hier werd binnen en 

buiten de sector echter lang over gezwegen; deels uit schaamte en deels uit onmacht. Sinds enkele 

jaren is de media-aandacht toegenomen voor (excessen binnen) de gesloten jeugdzorg. Dit heeft 

mede tot gevolg gehad dat de sector sinds enige tijd zich heeft opengesteld voor analyse van de 

problematiek en wil werken aan verbetering. In dit momentum komt het onderzoek ‘“Wat Werkt” in 

Gesloten Jeugdzorg’ als een onbetwistbare stap vooruit. 

 

Het consortium bouwt voort op bestaande samenwerkingsrelaties: er is namelijk reeds succesvol en 

tevreden stemmend vooronderzoek verricht binnen de deelnemende instellingen. Dit biedt een 

sterke basis voor het project. Binnen het consortium zijn de rollen duidelijk geformuleerd, wat de 

samenwerking soepel en vanzelfsprekend maakt. Door de samenstelling van het consortium komen 
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er ook op verschillende niveaus nieuwe stromen kennis vrij: zowel beleidsmakers als 

gedragsdeskundigen als professionals zullen met het onderzoek ‘“Wat Werkt” in Gesloten Jeugdzorg’ 

versterkt worden in hun professionele handelen. 

 

Als laatste sterk aspect van het onderzoek is te noemen, dat de drie deelprojecten in elkaar grijpen en 

elkaar wederzijds versterken. Gezamenlijk leveren ze een bijdrage aan de beantwoording van de 

hoofdvraag: Hoe kan het leefklimaat binnen gesloten jeugdinstellingen verbeterd worden teneinde 

de behandeling van gedragsproblemen te verbeteren en hiermee de kans op recidive of terugval in 

gedragsproblemen te verminderen? Ze werken zo dus samen naar één doel. Hoewel een opsplitsing 

gemakkelijk kan vervallen in versnippering, is de gezamenlijke gerichtheid en onderlinge samenhang 

van de deelprojecten een garantie voor de uiteindelijke beantwoording van de hoofdvraag. 

 

Deze sterke punten, samen met de urgente vraag uit het werkveld, maken het project tot een unieke 

kans de huidige problematiek binnen de gesloten jeugdzorg het hoofd te bieden.  
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