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In de residentiële jeugdzorg wordt hulp geboden aan jeugdigen tussen de 0 en 

23 jaar oud voor wie het tijdelijk of permanent niet mogelijk is om thuis te 

wonen. De meeste jeugdigen die in de residentiële jeugdzorg verblijven zijn 

tussen de 12 en 18 jaar oud; adolescenten zijn in dit type jeugdzorg dus 

oververtegenwoordigd.  

  In veel landen heeft de residentiële jeugdzorg een negatief imago, 

onder andere vanwege de hoge kosten van dit type zorg en vanwege de 

zorgen die er bestaan over de mogelijke negatieve effecten van een verblijf in 

een leefgroep. Hierdoor wordt residentiële jeugdzorg wel gezien als een 

‘laatste redmiddel’, ook in Nederland. Het beleid is er al decennialang op 

gericht het aantal plaatsingen in deze vorm van zorg te verminderen. De focus 

ligt op minder dure en minder ingrijpende vormen van zorg, bijvoorbeeld 

gezinshuizen en pleegzorg. Niettemin maken jaarlijks ongeveer 20.000 

Nederlandse kinderen gebruik van een vorm van residentiële jeugdzorg. 

  Eén van de doelen van de residentiële jeugdzorg is het verminderen 

van de gedragsmatige en emotionele problemen die jongeren ondervinden. 

Hoewel er positieve uitkomsten zijn van residentiële jeugdzorg, toont 

onderzoek aan dat het moeilijk is om met jeugdigen blijvende veranderingen 

te realiseren. De moeilijkheden om op lange termijn succes te boeken kunnen 

enerzijds verklaard worden door kenmerken van de doelgroep, in casu de 

immense problematiek die jongeren gewoonlijk met zich meedragen, en 

anderzijds door beperkingen van de gehanteerde residentiële methodieken.  

  Zo’n eerste beperking betreft een vaak toegepaste aanpak om 

gedragsverandering bij jongeren te bereiken. Pedagogisch medewerkers zijn 

er bij deze aanpak op gericht gedragsproblemen te verminderen door gewenst 

gedrag bij jongeren te stimuleren of te versterken. Daarbij worden middelen 

ingezet in de vorm van ‘bekrachtigers’ die de extrinsieke motivatie voor 

gedragsverandering prikkelen. Zodra deze bekrachtigers wegvallen is de kans 

groot dat het gewenste gedrag weer afneemt. Dit wordt wel aangevoerd als 

een verklaring voor het ontbreken van de positieve veranderingen nadat een 

jongere een residentiële setting heeft verlaten. Om gedragsverandering op 

langere termijn te bereiken, is het noodzakelijk dat het gedrag wordt getoond 

in afwezigheid van externe druk en dat de motivatie voor verandering 

gebaseerd is op iemands eigen beslissing. Onderzoek bevestigt dat intrinsieke 

motivatie voor gedragsverandering bij jongeren van groot belang is voor 

behandelsucces op langere termijn. 
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  Een andere factor die de minder goede uitkomsten op de langere 

termijn zou kunnen verklaren is dat het niet gemakkelijk is een positieve 

samenwerkingsrelatie met jongeren in de residentiële jeugdzorg te realiseren. 

Pedagogisch medewerkers handelen niet zelden intuïtief en controlerend als 

reactie op jongeren die externaliserende gedragsproblemen tonen. Een 

dergelijke reactie zet echter een goede samenwerkingsrelatie onder druk. Het 

handelen van juist deze professionals blijkt namelijk van groot belang te zijn, 

zowel voor goede alliantievorming met jongeren als voor positieve 

uitkomsten.  

  Hoewel residentiële medewerkers dus een grote rol spelen in de te 

behalen resultaten in de residentiële zorg, zijn er weinig interventies die deze 

medewerkers ondersteunen in hun professionele vaardigheden, specifiek 

gericht op het opbouwen van goede samenwerkingsrelaties met jongeren en 

het stimuleren van de intrinsieke motivatie voor gedragsverandering bij hen. 

Het doel van ons onderzoek is dan ook om een interventie te ontwikkelen en 

te evalueren, die expliciet gericht is op het opbouwen van goede allianties 

tussen jongeren en residentiële medewerkers, op het versterken van de 

intrinsieke motivatie voor gedragsverandering bij jongeren en daarmee op het 

bereiken van positieve gedragsverandering op de langere termijn. 

  In dit onderzoek is de interventie Up2U ontwikkeld. Up2U is een 

trainingsprogramma dat zich richt op de één-op-één gesprekken die 

pedagogisch medewerkers voeren met individuele jongeren in de zorg. Up2U 

is gebaseerd op Motiverende Gespreksvoering (MGV) en, in mindere mate, op 

Oplossingsgericht Werken (OGW). Het programma omvat een driedaagse 

training in Motiverende Gespreksvoering, een Up2U handleiding, en een 

Up2U workshop. Up2U is primair ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers, 

omdat zij de meest invloedrijke discipline in de residentiële jeugdzorg zijn en 

dagelijks contact hebben met de jongeren. Daarnaast richt Up2U zich expliciet 

op het opbouwen door pedagogisch medewerkers van een goede 

samenwerkingsrelatie met individuele jongeren door het verbeteren van de 

vaardigheden van hen in hun contacten met jongeren.  

 

Hoofdstuk 2 brengt in kaart wat de huidige stand van zaken is wat betreft 

één-op-één gesprekken in een residentiële context en, meer specifiek, wat de 

vragen en behoeften van jongeren, pedagogisch medewerkers en docenten 

op dit punt zijn. Uit interviews met elf jongeren, tien pedagogisch 
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medewerkers en twee docenten blijkt dat de respondenten grotendeels 

tevreden zijn met deze gesprekken; gesprekken die vaak gaan over “… hoe het 

met de jongere gaat.” De jongeren beschouwen ‘hun familie’ en ‘hun 

thuissituatie’ meestal als moeilijke onderwerpen om over te praten, terwijl de 

professionals het thema ‘seksualiteit’ vaak als een moeilijk onderwerp 

beschouwen om het over te hebben met jongeren. Hoewel het doel van de 

opname is om 'verbetering' in de situatie en het gedrag van de jongere te 

bewerkstelligen, geven de meeste jongeren aan dat, als ze al 

gedragsveranderingen laten zien, ze niet weten of deze het gevolg zijn van de 

één-op-één gesprekken. Aan de kant van de professionals is slechts één van 

de twaalf geïnterviewden van mening dat het zijn kerntaak is om met 

jongeren tot gedragsverandering te komen. Zij geven aan dat de gesprekken 

vaak gericht zijn op het opbouwen van een goede relatie, op het coachen van 

jongeren, op het bepalen van behandeldoelen en op het verkrijgen van inzicht 

in jongeren. Jongeren hebben een voorkeur voor een mentor die kalm is, 

respect voor hen heeft, naar hen luistert en terughoudend is in het geven van 

advies. De meeste professionals gebruiken geen specifiek 

behandelingsprotocol of -methode en twijfelen of ze één-op-één gesprekken 

willen voeren op basis van een handleiding, protocol of ander hulpmiddel. 

Ondanks het feit dat ze tamelijk tevreden zijn, geven jongeren én 

professionals verschillende punten aan voor verbetering van de één-op-één 

gesprekken. Jongeren benadrukken het belang van korte(re) gesprekken in 

een privé-omgeving met professionals. Professionals benadrukken de 

noodzaak om gesprekken meer toekomstgericht en inhoudelijk te maken en 

deze te voeren met een hoger niveau van professionaliteit. 

 

Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van een systematische review naar de 

uitkomsten van trainingen gericht op versterking van de vaardigheden van 

residentiële medewerkers. Twaalf artikelen uit vier databases zijn gevonden 

waarin negen trainingen zijn geëvalueerd, namelijk The Solution Strategy 

(TSS), (Professional) Skills for Residential Child Care Workers 

(PSRCCW/SRCCW), Therapeutic Crisis Intervention (for Youth Care Worker) 

(TCIYCW/TCI), Child Teacher Relationship Training (CTRT), a Brief Training 

Program (BTP), Social Skills Training (SST), Behavior Analysis Services Program 

(BASP), Mental Health Training (MHT) en de Brief Training Manual (BTM). Uit 

de resultaten komt naar voren dat trainingsprogramma's positieve resultaten 
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kunnen opleveren voor professionals. TSS (in twee studies), PSFCCW, SRCCW, 

TCI, CTRT, BTP, SST, BASP en BTM maken positieve ontwikkelingen wat betreft 

individuele kenmerken van professionals en/of verbeteringen in de 

werkomgeving zichtbaar. In twee studies (TSS [Hickey, 1994] en PSRCCW) 

werden echter ook negatieve resultaten gevonden. Tevens zijn diverse 

‘andere’ resultaten van de trainingen gevonden. De meest voorkomende 

uitkomst was een variabel effect van een training op de vaardigheden van 

professionals: de een leert er meer van dan de ander. Hoewel er dus vooral 

positieve maar ook minder positieve trainingsresultaten zijn gerapporteerd 

ten aanzien van professionele vaardigheden, specificeerde geen van de 

studies de trainingselementen die (mogelijk) ten grondslag liggen aan de 

resultaten. 

 

Hoofdstuk 4 presenteert de resultaten van de nulmeting van de 

geobserveerde interacties tussen jongeren en pedagogisch medewerkers 

tijdens één-op-één gesprekken vanuit een MGV- perspectief. Het onderzoek 

richt zich specifiek op de MGV-consistente en -inconsistente gedragingen van 

pedagogisch medewerkers en de motivatie voor verandering in termen van 

‘verandertaal’ en ‘behoudtaal’ uitgesproken door jongeren. Uit audio-

opnames van 27 gesprekken blijkt dat pedagogisch medewerkers meestal 

gebruik maken van de MGV-inconsistente gedragingen 'overtuigen zonder 

toestemming' en 'confronteren' wanneer ze proberen de houding of het 

gedrag van jongeren te veranderen. MGV-consistente gedragingen zoals 

'bevestigen', 'samenwerking zoeken met' en 'autonomie benadrukken’ van de 

adolescent, worden beperkt gebruikt tijdens de gesprekken. In termen van 

motivatie voor verandering maken jongeren evenveel gebruik van 

‘verandertaal’ als van ‘behoudtaal’ en reageren ze vaak neutraal op 

medewerkers. ‘Verandertaal’ en ‘behoudtaal’ bij de adolescent volgen niet 

consequent MGV-consistente en -inconsistente gedragingen van pedagogisch 

medewerkers, en vice versa. 

 

Hoofdstuk 5 geeft de resultaten weer van een vergelijking van de audio-

opnamen van één-op-één gesprekken tussen jongeren en pedagogisch 

medewerkers vóór en ná het volgen van het Up2U programma. De resultaten 

laten zien dat de 13 medewerkers ná de training significant vaker gebruik 

maken van MGV-consistente gedragingen tijdens één-op-één gesprekken. 



216 

 

Bovendien is er een trend in vermindering in het gebruik van MGV-

inconsistente gedragingen. De meerderheid van de pedagogisch medewerkers 

heeft na het Up2U programma niet of slechts in beperkte mate de 

basiscompetenties van MGV verworven. De medewerkers zijn na de training 

wel in staat om meer ‘verandertaal’ en minder ‘behoudtaal’ bij de jongeren uit 

te lokken dan voor de training. Dit verschil is echter klein en niet statistisch 

significant. Zowel bij de voor- als nameting is het meest voorkomende actie-

reactiepatroon: het ‘stellen van een vraag’ door een medewerker, gevolgd 

door een neutrale reactie aan de kant van de jongere. Voorts gaan bijna alle 

andere gedragingen van medewerkers op beide meetmomenten het meest 

gepaard met een neutrale reactie bij jongeren. Concluderend kan worden 

gesteld dat na het volgen van een training pedagogisch medewerkers in staat 

zijn om gesprekken te voeren die meer in lijn zijn met de MGV ‘spirit’. Het zijn 

echter nog geen ‘echte’ MGV-gesprekken. 

 

Hoofdstuk 6 presenteert de ervaringen van negen jongeren en twaalf 

pedagogisch medewerkers met het Up2U programma. Om deze ervaringen te 

evalueren zijn er semi-gestructureerde interviews gehouden met hen. Uit de 

resultaten blijkt dat de hulpverleners over het algemeen tevreden zijn over 

Up2U. Zij beschouwen de duidelijkheid, beknoptheid en voorbeeldvragen als 

positieve elementen van de Up2U handleiding. Bovendien geeft een 

meerderheid van hen aan dat het de bedoeling is om Up2U in de toekomst te 

blijven gebruiken. Daarentegen vinden de medewerkers de uitgebreidheid van 

het programma minder positief. De jongeren lijken ook positief te zijn over het 

gebruik van Up2U tijdens één-op-één gesprekken; met name de vragen die de 

hulpverleners stellen worden als positief beschouwd. Met betrekking tot de 

implementatie van Up2U geeft bijna de helft van de hulpverleners aan 

ontevreden te zijn. Hierbij wordt herhaaldelijk aangegeven dat de 

organisatie/management meer betrokken zou moeten zijn bij de uitvoering 

van het trainingsprogramma. De conclusie is dat, hoewel zowel hulpverleners 

als jongeren redelijk tevreden zijn over op basis van Up2U gevoerde één-op-

één gesprekken, er ruimte is voor verbetering – vooral met betrekking tot de 

implementatie van het trainingsprogramma. 

 

Hoofdstuk 7 betreft een algemene discussie met betrekking tot de 

belangrijkste resultaten van het onderzoek. Wat betreft de 
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communicatievaardigheden van pedagogisch medewerkers kan 

geconcludeerd worden het Up2U programma kan bijdragen aan het 

verbeteren van deze vaardigheden. Er is een duidelijk, statistisch significant 

verschil in het gebruik van MGV-consistente gedragingen tussen de voor- en 

nameting. De vraag of het Up2U programma ook werkt in termen van het 

verbeteren de motivatie voor verandering bij jongeren en het verbeteren van 

de samenwerkingsrelatie tussen jongeren en professionals kon niet goed 

worden beantwoord. Hiervoor is onderzoek met een grotere onderzoeksgroep 

nodig, waarbij dezelfde jongeren zowel ten tijde van de voor- als nameting 

deelnemen. Verder kan geconcludeerd worden dat zowel jongeren als 

medewerkers over het algemeen tevreden zijn over het Up2U programma, 

casu quo de daardoor geïnspireerde mentorgesprekken. Waar vooral 

verbetering lijkt te behalen is de implementatie van het programma. Een 

aanbeveling is dan ook dat er meer aandacht wordt besteed aan de 

implementatie van Up2U, met name aan de kant van organisaties die met dit 

programma zouden willen werken. Dit punt werd herhaaldelijk door onze 

respondenten naar voren gebracht. Dit is ook in overeenstemming met de 

literatuur waarin de belangrijke rol van organisatie en management bij de 

implementatie van (nieuwe) interventies wordt beklemtoond. 

  



218 

 

  


	Nederlandse samenvatting

