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Voorwoord  

 

Met gemengde gevoelens bekijk ik nog een maal mijn eindscriptie voor mijn master 

Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken. Blij dat er een eind is gekomen aan een 

periode van hard werken, trots dat het een mooi eindresultaat heeft opgeleverd, maar 

ook een beetje sip aangezien dit echt het einde betekent van een hele mooie, toffe en 

leuke studententijd waarin ik ontzettend veel heb geleerd. Zo heb ik in vijf jaar tijd 

twee bachelors en twee minors afgerond en heb ik onderzoek gedaan voor het Ndlovu 

Care Group in Elandsdoorn, Zuid-Afrika. En dan nu, in mijn zesde en tevens laatste 

jaar als student hoop ik dan eindelijk mijn bul in de Sociale Wetenschappen te halen.  

 Het schrijven van deze scriptie is niet zonder slag of stoot gegaan. Tijdens het 

voorbereidend werk heb ik aan den lijve ondervonden dat zaken anders verlopen dan 

beoogd. Tijdens het daadwerkelijk verzamelen van data moest ik geduldig zaken 

blijven regelen en organiseren om het gewenste resultaat te verkrijgen. Ten slotte 

moest data worden geanalyseerd en de scriptie daadwerkelijk worden geschreven. Het 

is een drukke en stressvolle periode geweest en zonder een aantal mensen had ik dit 

resultaat niet kunnen bereiken. Daarom wil ik graag als eerste mijn vriendin en 

studiegenoot Inge bedanken voor het fungeren als klankbord, het uitspreken van 

inspirerende woorden en het geven van haar mening over tal van zaken. Ook wil ik 

mijn ouders en vriend bedanken voor de wetenschap dat ze er altijd voor me zijn, 

zelfs tijdens het afreageren van de stress op ze omdat ze toevallig net op dat moment 

in de buurt waren. Daarnaast wil ik mijn begeleiders Chris Baerveldt en Peter 

Gommers bedanken voor hun kijk op onderzoek en hun wijsheden. Ik had het gevoel 

dat ik met al mijn vragen bij ze terecht kon. Uiteraard wil ik ook de respondenten van 

dit onderzoek, alle medewerkers van het Jeugd Preventie Team Zuid-Holland Zuid, 

bedanken voor hun medewerking, openheid en enthousiasme voor dit onderzoek.  

Ik hoop dat de uitkomsten van dit onderzoek zullen bijdragen aan het 

optimaliseren van het JPT-programma, een programma waar ik compleet achter sta en 

waarvan ik hoop dat het nog lang zal mogen bestaan. 

 

 

Soraya Smeets 

Gorinchem, 7 juni 2010 
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Abstract 

 

Jongeren, die probleemgedrag vertonen zoals overmatig alcoholgebruik, vandalisme, 

of voor overlast zorgen, worden veelal bestempeld als risicojongeren met groeiende 

problemen in verschillende contexten als school, werk en binnen het gezin; zij vormen 

een groep die een groot risico loopt daders van jeugdcriminaliteit te worden. Het 

Jeugd Preventie Team (JPT) Zuid-Holland Zuid, een samenwerkingsverband tussen 

Bureau Jeugdzorg en Politie Zuid-Holland Zuid is in 1998 gestart met een interventie 

ter preventie van jeugdcriminaliteit. Vanuit het JPT is de behoefte ontstaan om hun 

werkwijze uit een te zetten en deze te vergelijken met de methodieken zoals in 1998 is 

opgenomen in het handboek. Daarnaast is in de praktijk gebleken dat de jongeren die 

worden aangemeld bij het JPT grofweg onderverdeeld kunnen worden in jongeren 

met lichte en ernstige problematiek. In hoeverre en hoe de werkwijze bij deze twee 

groepen jongeren verschillend zijn is ook onderzocht in dit onderzoek. Hiervoor is een 

dossieronderzoek uitgevoerd, hebben er observaties plaatsgevonden en zijn er diepte-

interviews afgenomen bij zeven jeugdpreventiewerkers. Enkele afwijkingen van het 

handboek waren het niet, in zijn geheel, invullen van formulieren, het niet consequent 

opstellen van een sterke- zwakke puntenanalyse en het niet „SMART‟ opstellen van 

doelen. Daarnaast bleek het grootste verschil in aanpak tussen de lichte en ernstige 

problematiek te zijn, dat in het eerste geval de nadruk lag op het aanpakken van het 

probleemgedrag, terwijl in het tweede geval de nadruk lag op het in kaart brengen van 

het probleemgedrag. Verder werd de jongere bij ernstige problematiek niet betrokken 

bij de te maken keuzes en deden meer jeugdpreventiewerkers aan nazorg bij deze 

problematiek. Ook de opleiding die de jeugdpreventiewerkers hebben afgerond bleek 

een rol te spelen in de manier van werken, bijvoorbeeld bij het maken van de 

beslissing over wie er wordt betrokken bij de hulpverlening en op welke andere 

hulpverleninginstanties beroep wordt gedaan.  
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Inleiding  

 

Groepen jongeren die de bewoners van buurten of wijken „terroriseren‟ door 

overmatig alcoholgebruik, vandalisme, of voor overlast zorgen door in groepen rond 

te hangen tijdens of na schooltijd en tot laat in de avond, vormt een terugkerend thema 

in de media (Padt, 2007; Baart & Steketee, 2003). Deze jongeren worden veelal 

bestempeld als risicojongeren met groeiende problemen in verschillende contexten als 

school, werk en binnen het gezin; zij vormen een groep die een groot risico loopt 

daders van jeugdcriminaliteit te worden waarvan de leeftijd overigens steeds jonger 

wordt (Ince, Beumer, Jonkman & Vergeer, 2004). Zij lopen risico doordat 

probleemgedrag en het vertonen van delinquent gedrag met elkaar verband houden 

(Saner & Elickson, 1996). Oorzaken van dit gedrag worden vaak gezocht bij de 

ouders en de opvoeding (Padt, 2007). Mede hierom wordt vaak als oplossing, voor het 

preventief aanpakken van jeugdcriminaliteit, opvoedingsondersteuning aangedragen. 

Bijvoorbeeld in de nota Jeugd Terecht uit 2003 van het Ministerie van Justitie. Hierin 

worden ouders aangesproken op hun verantwoordelijkheden en worden ze daarin 

ondersteund door het bieden van handvatten.  

 Dit laatste is vaak het doel van verschillende methodieken, echter het moment 

waarop deze methodieken worden ingezet verschilt vaak. In de ene methodiek worden 

ouders direct na politiecontact het ondersteuningstraject in geholpen, in andere 

methodieken wordt dit ingezet nadat signalen van mogelijk toekomstig crimineel 

gedrag zijn geconstateerd. Beide soorten methodieken hebben het doel jeugdig 

crimineel gedrag of herhaling er van te voorkomen (Veerman, Janssens & Delicat, 

2004). Er zijn echter ook vormen van interventies die de voorgaande methodieken 

combineren en zo effectief kunnen zijn bij het aanpakken van jeugdcriminaliteit. Over 

een van deze interventies, namelijk die van het Jeugd Preventie Team (JPT), gaat dit 

onderzoek.  

 

Jeugd Preventie Team 

Het Jeugd Preventie Team Zuid-Holland Zuid (JPT), is een samenwerkingsverband 

tussen Bureau Jeugdzorg en politie Zuid-Holland Zuid en richt zich op risicovolle 

jongeren. Het JPT heeft als doel jeugdcriminaliteit preventief aan te pakken en hoopt 

met vroegtijdig, snel en adequaat ingrijpen ernstiger delict- of ander probleemgedrag 

te voorkomen. Daarnaast wil het JPT door middel van het aanspreken en activeren 
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van de mogelijkheden en de ontwikkelingskansen van de jongere en het gezin 

voorkomen dat de probleemsituatie van het gezin verslechterd.  

 

Vanuit het JPT is de behoefte ontstaan om hun werkwijze uit een te zetten en deze te 

vergelijken met de methodieken zoals in 1998 is opgenomen in het handboek. 

Bovendien is er in de praktijk een verbreding gebleken van de doelgroep. Naast lichte 

problematiek worden er in de loop der jaren ook jongeren met ernstige problematiek 

opgenomen in het traject van het Jeugd Preventie Team. Een andere doelgroep 

impliceert een andere werkwijze. In hoeverre de jeugdpreventiewerkers ook 

daadwerkelijk een andere werkwijze hanteren bij jongeren met ernstige problematiek 

zal ook worden meegenomen in dit onderzoek. De vraagstellingen van dit onderzoek 

luiden dan ook: 

 

Hoe ziet de werkwijze van de medewerkers van het Jeugd Preventie Team Zuid-

Holland Zuid er uit? 

In hoeverre sluit de werkwijze van de medewerkers van het Jeugd Preventie Team 

Zuid-Holland Zuid aan zoals in 1998 is opgenomen in het handboek? 

In hoeverre en hoe verschilt de werkwijze van de medewerkers van het Jeugd 

Preventie Team Zuid-Holland Zuid bij jongeren met lichte en bij jongeren met 

complexe problematiek? 

 

Een specifieke doelgroep vereist een specifieke manier van werken. Om de werkwijze 

van medewerkers uit een bepaald programma in kaart te kunnen brengen, is het 

daarom belangrijk te weten welke kenmerken de doelgroep heeft. Daarom zal er in het 

navolgende literatuuronderdeel in worden gegaan op de volgende vragen: 

Wat is van invloed op de ontwikkeling van (probleem-) gedrag bij jongeren? 

Hoe verloopt de ontwikkeling van delinquent gedrag? 

Wat is er nodig op het gebied van aanpak bij jongeren in risico op delinquent gedrag? 

Vervolgens volgt een beschrijving van de methoden van dit onderzoek en de 

resultaten. Ten slotte volgen de conclusie en discussie van dit onderzoek.  
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Theoretische achtergrond 

 

Risico- en protectieve factoren 

Er zijn verschillende insteken om te kijken naar (probleem-) gedrag bij jongeren. Een 

ervan is het proces, waarin kinderen opgroeien tot adolescenten, te zien als een proces 

dat wordt beïnvloed door risico- en beschermende, ofwel protectieve, factoren.  

Risicofactoren zijn factoren die positief gerelateerd zijn aan negatieve 

uitkomsten van het proces (Dallaire, 2007). Het effect van deze factoren is cumulatief. 

Dit wil zeggen dat een combinatie van risicofactoren de kans op daadwerkelijke 

problemen in het leven van het kind vergroot (Sameroff & Fiese, 2000); hoe meer 

risicofactoren het kind beïnvloeden, des te groter is de kans dat het kind 

probleemgedrag en delinquentgedrag gaat vertonen. Voorbeelden van risicofactoren 

zijn mindere hechting, wisselingen van huis en school en het ervaren van sociale, 

emotionele en psychologische moeilijkheden (Dallaire, 2007). 

Protectieve factoren zijn factoren die positief gerelateerd zijn aan positieve 

uitkomsten van de ontwikkeling (Dallaire, 2007). Ze kunnen er voor zorgen dat de 

impact van de risicofactoren kleiner worden (Schaffer 1996). Voorbeelden van 

protectieve factoren zijn goede hechting, zelfefficiëntie en zelfregulatie (Masten, 

2001). Ook binding met de familie en school werken als protectieve factoren 

(Lissenberg, Van Ruller & Van Swaaningen, 2001). 

 

Balansmodel  

De risico- en protectieve factoren vormen samen het balansmodel (Moritsugu, Wong 

& Duffy, 2010). Volgens dit model moet het aantal risico- en protectieve factoren in 

balans zijn. Is dit niet het geval, dan kan dit een voorspeller voor probleemgedrag 

zijn; hoe meer risicofactoren hoe groter de kans wordt op het vertonen van 

probleemgedrag.  

Risico- en protectieve factoren zijn van invloed op het individu zelf. Er zijn 

echter meerdere niveaus in het leven van het kind waarop deze factoren een rol 

kunnen spelen (Moritsugu, Wong & Duffy, 2010). Het ecologisch model van 

Bronfenbrenner (Moritsugu, Wong & Duffy, 2010) onderscheidt vier niveaus waarop 

de risico- en protectieve factoren van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van het 

kind. In dit model worden de risico- en protectieve factoren bekeken binnen het 

individueel niveau, het gezinsniveau, het omgevingsniveau en binnen het cultureel en 
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maatschappelijk niveau, ofwel, zoals Bronfenbrenner ze noemt, de micro, meso, exo 

en macrosystemen (Moritsugu, Wong & Duffy, 2010).  

Met het microsysteem wordt de directe omgeving van het kind bedoeld, zoals 

ouders en de school. Het mesosyteem zijn de microsystemen die met elkaar 

interacteren. Het exosysteem is het systeem wat invloed heeft op de ouders van een 

kind en dus indirect invloed heeft op de opvoeding. Hierbij kan gedacht worden aan 

het werk en inkomen van de ouders. Het macrosysteem is de samenleving als geheel 

met de bijbehorende culturele waarden en normen (Moritsugu, Wong & Duffy, 2010). 

Deze systemen staan niet op zichzelf maar interacteren met elkaar en beïnvloeden het 

gezin, de opvoeding en dus ook het kind.  

Zoals reeds vermeld kunnen risico- en protectieve factoren het kind 

beïnvloeden op al deze niveaus. In het hele ecologische systeem van het kind moeten 

de factoren dan ook in balans zijn om het vertonen van probleemgedrag te 

voorkomen.  

 

In het voorgaande is uiteengezet dat risico- en protectieve factoren samen het 

balansmodel vormen en op deze wijze van invloed zijn op de ontwikkeling van 

(probleem-) gedrag bij jongeren. Echter hoe verloopt deze ontwikkeling verder nadat 

jongeren daadwerkelijk probleemgedrag zijn gaan vertonen? Daar zal nu verder op in 

worden gegaan.  

 

Delinquent gedrag 

Volgens het model van Gorman-Smith & Loeber (2005) zijn er drie 

ontwikkelingspaden waarin jongeren, die delinquent gedrag vertonen, zich kunnen 

onderscheiden. Het is een onderscheid tussen overt en covert antisociaal gedrag en 

antisociaal gedrag dat wordt gekenmerkt door autoriteitsconflicten.  

Het laatste pad, het pad dat wordt gekenmerkt door autoriteitsconflicten, 

begint, in tegenstelling tot de andere paden, al vroeg in de kindertijd met tegendraads 

gedrag. Dit gedrag loopt vervolgens vaak over in het weglopen van huis of spijbelen. 

Dit pad kan een aanzet zijn tot het verder volgen van het overt- of covert-pad.  

Het overt-pad begint met pesten en anderen lastig vallen, gaat over in vechten 

en eindigt in gewelddadig gedrag zoals verkrachting of het plegen van een overval. 

Het kan concreet worden beschreven als openlijk probleemgedrag. Vooral de omgang 
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met delinquente leeftijdsgenoten is bij jongens een groot risicofactor voor het gaan 

vertonen van openlijk probleemgedrag.  

Het covert-pad begint met (winkel-) diefstal en liegen, gaat over in vandalisme 

en eindigt in delinquent gedrag zoals frauderen, het plegen van inbraken en ernstig 

diefstal. Dit pad wordt ook wel omschreven als verborgen probleemgedrag. Met name 

een gebrek aan monitoring vanuit de familie is zowel bij jongens als meiden een 

risicofactor voor het gaan vertonen van verborgen probleemgedrag (Gorman-Smith & 

Loeber, 2005). 

Hoe jonger de leeftijd waarop begonnen wordt met het vertonen van 

delinquent gedrag, hoe groter de snelheid waarmee het pad gevolgd gaat worden. Ook 

geldt hoe groter de verscheidenheid aan en ernst van het antisociale gedrag, des te 

groter het risico van later ernstig en gewelddadig antisociaal gedrag (Loeber, Slot & 

Sergeant, 2001). 

Een methode om onderscheid te maken tussen delinquente jongeren is het 

onderscheid volgens het model van Moffit (1993). Dit model beschrijft twee 

ontwikkelingspaden; het pad van de persistente delinquenten en het pad van de 

adolescentiegebonden delinquenten. De eerste groep begint al op zeer jonge leeftijd 

delinquent gedrag te vertonen en gaat ermee door nadat zij twintig zijn geworden. De 

tweede groep vertoont ook delinquent gedrag, echter dit gedrag blijft beperkt tot de 

adolescentie. Het gaat hierbij vaak om het afzetten tegen de omgeving en zijn regels.  

Dit model geeft ook een onderscheid in oorzaken. Bij de persistente 

delinquenten vormt een combinatie van biologische, psychologische en sociale 

factoren de oorsprong van criminaliteit. Bij de adolescentiegebonden delinquenten is 

voornamelijk sprake van een sociale factor; onvrede met een volwassen status 

bijvoorbeeld Moffit (1993).  

 

In het voorgaande is uiteengezet hoe de ontwikkeling van probleemgedrag verder kan 

verlopen nadat jongeren dit gedrag zijn gaan vertonen. Er zal nu worden ingegaan op 

de kenmerken van effectieve interventies voor deze jongeren. 

 

Preventie 

In de literatuur wordt gesproken over liever voorkomen dan genezen. De behandeling 

om te genezen komt immers te laat; het kwaad is dan al geschied (Moritsugu, Wong 

& Duffy, 2010).  
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Zoals het model van Gorman-Smith & Loeber (2005) laat zien treedt ernstig 

probleemgedrag nooit ineens op. Het gaat altijd vooraf aan lichtere vormen van 

probleemgedrag. Interventies ter preventie van ernstig probleemgedrag moeten dan 

ook worden ingezet op de lichtere vormen die daar aan vooraf gaan om zo ernstig 

probleemgedrag te voorkomen. Wat is er echter nodig ter preventie van delinquentie 

bij risicovolle jongeren? 

Uit verschillende onderzoeken zijn voorwaarden naar voren gekomen die 

samen de kans op de effectiviteit van een interventie vergroten. Twee van deze 

onderzoeken zullen nu besproken worden, namelijk de meta-analyse van Nation, 

Crusto, Wandersman, Kumpfer, Seybolt, Morrissey-Kane & Davino (2003) en de 

meta-analyse van Andrews, Zinger, Hoge, Bonta, Gendreau & Cullen (1990). 

Uit beide meta-analyses zijn overeenkomstige voorwaarden naar voren 

gekomen. Zo moet de interventie theoretisch onderbouwd zijn. Daarnaast moet het 

aantal contacturen en de intensiteit van deze uren worden aangepast op de jongere en 

zijn of haar problematiek. Dit laatste hoort altijd centraal te staan bij een interventie; 

de doelgroep moet duidelijk beschreven zijn en de interventie moet in het geheel 

daarop zijn aangepast. Ten slotte is een juiste implementatie van de interventie 

belangrijk voor de effectiviteit. Dit houdt in dat de interventie op de juiste manier 

moet worden uitgevoerd door goed getraind personeel. Dit wordt ook wel aangeduid 

met de term ‘treatment integrity’; de interventie moet worden uitgevoerd zoals 

oorspronkelijk beoogd (Andrews & Dowden, 1999). Verder hebben Nation et al. 

(2003) als belangrijk kenmerk dat het programma zich moet richten op meerdere 

gebieden uit de omgeving van de cliënt.  

Naast Nation et al. (2003) en Andrews et al. (1990) heeft ook de 

Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie (Justitie, 2009) voorwaarden 

opgesteld waaraan een (gedrags-) interventie aan moet voldoen om effectief te kunnen 

zijn. Deze commissie bepaalt de kwaliteit van gedragsinterventies voor jeugdigen en 

volwassenen in Nederland door middel van het toetsen van opgestelde criteria. De 

zojuist besproken kenmerken van Nation et al. (2003) en Andrews et al. (1990) komen 

overeen met de criteria van de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie 

(Justitie, 2009). Overige kenmerken van effectieve interventies zijn volgens deze 

commissie dat de interventie zich moet richten op het aanleren van vaardigheden en 

dat de cliënt gemotiveerd is. Deze motivatie moet dan ook worden bevorderd en 
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gestimuleerd. Dit laatste is ook als belangrijk kenmerk gekomen uit het onderzoek van 

Andrews et al. (1990).   

Naast deze, uit onderzoek gebleken kenmerken van effectieve interventies, 

heeft ook Van der Laan (2003) een theorie over wat een interventie effectief maakt. 

Deze theorie is de transculturele presentiebenadering en stelt dat het enige dat werkt 

een vindplaatsgerichte methode, dus een methode gericht op de naaste omgeving van 

de cliënt, is, met een korte intensieve periode van één op één contact tussen de jongere 

en de hulpverlener. Waar het in de presentiebenadering om gaat is om de dialoog; de 

cliënt serieus nemen, maar ook ter discussie brengen wat de cliënt te vertellen heeft. 

In plaats van eenzijdige beïnvloeding gaat het om wederkerigheid en dat is wat een 

interventie, volgens deze benadering, effectief maakt (Van der Laan, 2003). Waar Van 

der Laan (2003) dan ook voor pleit is het „present- zijn‟ voor de jongeren. Dit kan 

worden opgenomen in een methodiekbeschrijving van een interventie, echter leiden 

deze methodieken tot het toepassen van bovenaf opgelegde procedures en protocollen 

en sluiten ze helaas niet altijd aan bij de problematiek van jongeren. Hierdoor kan het 

leveren van maatwerk lastig worden. 

Bureau Jeugdzorg, waar het Jeugd Preventie Team een onderdeel van is, werkt 

volgens procedures en protocollen. Een groot nadeel daarvan is de bureaucratie. 

Hulpverleners kunnen hierdoor gebonden zijn aan een enkele en eenzijdige 

benadering (Sohier, 2008). Van der Laan (2006) vindt deze benadering nadelig voor 

de jongeren en hun ouders. Zo zet hij uiteen dat het bij interventies moet gaan om het 

handelen in de context. Dit handelen kan tevens niet los worden gezien van de 

handelende persoon, ofwel de hulpverlener. Wanneer hulpverleners aan handen en 

voeten gebonden zijn door procedures en protocollen, schaadt dit het handelen in de 

context van de jongere. Dit brengt de effectiviteit van een interventie in gevaar, omdat 

de jongere niet de hulp krijgt die op hem/haar is afgestemd. Aandachtige 

betrokkenheid wordt op deze manier weg georganiseerd, beschikbare hulp en tijd voor 

het gezin wordt beperkt, waardoor het gezin, ondanks het wel degelijk aanwezig zijn 

van hulpverleners, zich verlaten en verwaarloosd voelt door de verschillende 

hulpverleningsinstanties. De procedurele en bureaucratische manier van werken heeft 

dan ook tot gevolg dat er geen betrokkenheid is en dat mensen het gevoel krijgen dat 

hun verhaal er niet toe doet (Sohier, 2008). 

Er kan dan ook worden gesteld dat, hoewel ‘treatment integrity’ volgens de 

ene theorie tot effectiviteit leidt (Andrews & Dowden, 1999), andere theorieën zoals 
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die van Van der Laan (2003; 2006), het vasthouden aan opgestelde procedures en 

protocollen tot verminderde effectiviteit van een interventie kan leiden, door het niet 

kunnen toepassen van maatwerk.  

 

Hulpverleners moeten dus kunnen aansluiten op de jongere en zijn/haar ouders (Baart 

& Steketee, 2003). Dit vergt een zekere mate van flexibiliteit; er moet flexibel om 

kunnen worden gegaan met de procedures en protocollen om die aansluiting te 

kunnen bieden. Wanneer de hulpverlener wordt gebonden aan planningen, 

voorgegeven doelen of aan onontwijkbare methoden brengt dit dus de mogelijkheid 

tot aansluiten bij de jongere en zijn/haar problematiek in gevaar.  

Uiteraard is de consequentie van het zojuist uiteengezette gegeven niet dat 

alles dan maar volledig vrijgegeven moet worden. Echter hulpverleners moeten wel 

de flexibiliteit en vrijheid hebben om maatwerk te kunnen leveren aan jongeren 

waarbij de procedures en protocollen niet werken. Vaak zijn dit jongeren met ernstige 

problematiek (Baart & Steketee, 2003). Wat daarbij nodig is, en wat Van der Laan 

(2003) ook noemt, is de ruimte voor de kwaliteit van de relaties en dialoog.  

Dit gezegd hebbende kan men zich dan ook makkelijker voorstellen dat 

hulpverleners er voor kiezen af te wijken van deze protocollen en procedures om zo 

recht te kunnen doen aan de hulpvraag van de jongere en zijn/haar ouders.  

 

Achtereenvolgens is zojuist uiteengezet wat van invloed kan zijn op de ontwikkeling 

van (probleem-) gedrag bij jongeren, hoe jongeren zich verder kunnen ontwikkelen 

wanneer ze daadwerkelijk probleemgedrag zijn gaan vertonen en wat de kenmerken 

van effectieve interventies voor deze jongeren zijn. Dit alles heeft als doel gehad 

achtergrondinformatie te geven over de doelgroep van het JPT. Om de 

onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is echter ook een beschrijving nodig van 

de methodieken van het JPT. Hier zal nu verder op in worden gegaan.  

 

Het JPT 

Uit de literatuur blijkt dat risicovolle jongeren, die delictgedrag vertonen, in 

verschillende groepen verdeeld kunnen worden. Zo kunnen de jongeren worden 

verdeeld in de twee groepen die in het model van Moffit (1993) beschreven worden; 

de persistente delinquenten en de adolescentiegebonden delinquenten. Het Jeugd 

Preventie Team probeert beide groepen handvatten te bieden voor het verbeteren van 
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hun situatie. Echter zullen de persistente delinquenten vaker met ernstigere 

problematiek te maken hebben dan de adolescentiegebonden delinquenten en zullen 

dan ook vaker moeten worden doorverwezen naar andere hulpverleningsinstanties. 

Het JPT start de hulpverlening dus wel met de adolescentiegebonden delinquenten, 

maar niet met de persistente delinquenten. In de praktijk blijkt dit echter niet zo te 

werken; het JPT voelt zich dikwijls gedwongen deze zwaardere zaken wel op te 

pakken, omdat andere instanties deze zaken niet oppakken. Een andere reden waarom 

het JPT de jongeren met ernstige problematiek nog te vaak wel oppakt, zijn de 

wachtlijsten bij andere hulpverleningsinstanties waar deze jongeren heen worden 

verwezen. De jongere valt dan in een gat tussen het JPT en de vervolghulp. Bij 

jongeren met ernstige problematiek is dit niet gunstig; de jeugdpreventiewerkers 

voelen zich dan ook genoodzaakt de jongeren met ernstige problematiek op te pakken 

in het JPT traject.  

 

Nu de doelgroep van het Jeugd Preventie Team uiteen is gezet, kan worden ingegaan 

op de aanpak en de werkwijze van het Jeugd Preventie Team zoals is vastgelegd in het 

handboek (Dekkers, 2007). 

 

Aanpak  

Het JPT heeft rondom jongeren signaleringsnetwerken georganiseerd bestaande uit 

politiefunctionarissen, jongerenwerkers, de leerplichtambtenaar of medewerkers van 

Bureau Halt. JPT onderhoudt ook contact met scholen om zo probleemgedrag bij 

jongeren op tijd te kunnen signaleren.  

 Wanneer bijvoorbeeld een politiefunctionaris probleemgedrag bij een jongere 

signaleert, maakt hij of zij een globale taxatie; is er sprake van een levensbedreigende 

situatie of crisissituatie dan kan de politiefunctionaris contact opnemen met de Raad 

voor de Kinderbescherming of het crisisteam van Bureau Jeugdzorg. Als de 

functionaris denkt dat hulpverlening wenselijk of noodzakelijk is dan kan de jongere 

worden aangemeld bij het JPT. Dit kan zijn wanneer de jongere al, licht, delinquent 

gedrag vertoont of wanneer de jongere signaalgedrag vertoont. In het laatste geval 

doet de jongere nog niets strafbaars, echter zijn er al wel duidelijke risicofactoren 

aanwezig waardoor de jongere wel die kant op kan gaan.  

 De politiefunctionaris neemt zelf eerst contact op met de jongere en het 

bijbehorende gezin en probeert de deur te openen voor JPT-hulpverlening en de 
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drempel te verlagen. Deelname aan de interventie van het JPT is vrijwillig, echter kan 

de politie drang uitoefenen indien nodig. De activiteiten die een jeugdpreventiewerker 

vanaf dit punt hoort uit te voeren staan weergegeven in bijlage 1 en zullen nu worden 

besproken.  

 

Activiteiten jeugdpreventiewerker JPT 

Volgens het handboek (Dekkers, 2007) controleert de jeugdpreventiewerker (JPW) 

die een aanmelding heeft gekregen eerst of de jongere bekend is binnen het systeem 

van Bureau Jeugdzorg. Indien dit niet het geval is neemt de JPW binnen twee 

werkdagen telefonisch contact op met de cliënt. Is de cliënt en/of ouders niet 

bereikbaar, ontvangen ze een brief met de informatie die anders telefonisch zou 

worden verteld. Wanneer de cliënt al wel bekend is binnen het systeem van Bureau 

Jeugdzorg is de kans groot dat er al hulpverlening aanwezig is in het gezin. Het JPT 

ziet dan van de hulpverlening af.  

Binnen een week na het eerste telefonische contact hoort het eerste gesprek 

plaats te vinden. De belangrijkste doelen zijn informatie geven en informatie 

verzamelen. Ook moet de „Verklaring geen bezwaar‟ ondertekend worden, zodat de 

JPW informatie kan vragen aan bijvoorbeeld school, om de verschillende 

leefgebieden van de cliënt in kaart te kunnen brengen. De verschillende leefgebieden 

zijn onderwijs, arbeid en het toekomstperspectief daarop, financiën, huisvesting, 

politie/justitie, relaties en sociale omgeving, gezondheid en vrijetijdsbesteding. Het 

heeft de voorkeur dat het eerste contact thuis plaats vindt. Soms kan er bewust worden 

gekozen voor een andere locatie, bijvoorbeeld door drukte thuis of om 

privacyredenen.  

 Vanaf het moment van het eerste contact heeft de JPW vier weken om het 

functioneren van de cliënt op verschillende leefgebieden in kaart te brengen in 

minimaal een tot maximaal vier gesprekken. Hierbij zijn de belangrijkste doelen dat 

het probleem en de ernst ervan worden bepaald en dat de hulpvraag wordt ingeschat. 

Alles moet worden vastgelegd in het „screeningsformulier‟. Wanneer de problematiek 

ernstiger blijkt dan waar het JPT zich op richt is dit het moment waarop de JPW‟s de 

cliënt moet doorverwijzen naar een geschikte hulpverleningsinstantie. In dit geval 

moet de JPW een indicatie maken waar de vervolginstantie mee aan de slag kan. In de 

praktijk is echter gebleken dat de grens tussen lichte, JPT, problematiek en ernstige, 
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van origine geen JPT, problematiek is vervaagd. Hierdoor is het lastig gebleken te 

beslissen of en wanneer een cliënt moet worden doorverwezen.  

In de laatste fase van de screening stelt de JPW volgens het handboek 

(Dekkers, 2007) in samenwerking met de cliënt de doelen op die „SMART‟ moeten 

worden geformuleerd. Hiermee wordt bedoeld dat de doelen specifiek moeten worden 

opgesteld, dat de doelen meetbaar zijn, acceptabel, realistisch en dat de doelen 

tijdgebonden moeten zijn. Dit moet worden opgenomen in een plan van aanpak dat 

samen met het screeningsformulier moeten worden ondertekend door de cliënt en 

ouders. Hiermee gaat iedereen een contract aan, waarbij ieder eigen 

verantwoordelijkheden heeft en worden afspraken van beide kanten extra bekrachtigd.  

 Vervolgens kan de hulpverlening worden uitgevoerd die tot maximaal drie 

maanden na het eerste contact mag duren en waarbij de hulpvraag altijd als 

uitgangspunt dient. De JPW maakt eerst een analyse van de factoren die invloed op 

het probleem hebben (gehad) en welke vaardigheden en methoden nodig zijn om het 

probleem het hoofd te bieden. Daarnaast worden verscheidene leefgebieden 

besproken en geanalyseerd. Na het maken van een analyse kunnen de opstelde 

actiepunten, om de doelen te kunnen behalen, worden uitgevoerd. Dit wordt zo veel 

mogelijk aan de cliënt zelf overgelaten; zijn of haar eigen mogelijkheden moeten 

zoveel mogelijk worden benut. Hij of zij wordt wel ondersteund en begeleidt door de 

JPW.  

 Na de drie maanden van de hulpverlening vindt er een evaluatiegesprek plaats 

waarin wordt bepaald in hoeverre de doelen zijn behaald en is ruimte voor feedback 

van de cliënt en/of ouders aan de JPW. Dit wordt ingevuld op het evaluatieformulier. 

Indien de doelen niet zijn behaald ligt het aan de cliënt wat er vervolgens wordt 

gedaan.  

Als de hulpverlening bij het JPT wordt afgesloten koppelt de JPW de 

belangrijkste resultaten kort en globaal terug aan de politie en de aanmelder. Alle 

terugkoppelingen moeten standaard worden opgenomen in het 

politieregistratiesysteem (Dekkers, 2007). 

In principe wordt er niet aan nazorg gedaan. Er zijn echter wel een aantal 

uitzonderingen, zoals wanneer er sprake is van een risico op terugval. Dit gebeurt in 

de derde maand na afsluiting.  
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Naast deze concrete uit te voeren activiteiten zijn er ook richtlijnen voor de 

competenties die de jeugdpreventiewerkers moeten hebben. Deze staan weergegeven 

in bijlage 2. Zo moet de JPW zich bijvoorbeeld in kunnen voegen in de leefwereld 

van de jongere en jongeren snel aan zich kunnen laten binden. Daarnaast zijn er 

vaardigheden in opgenomen als open en positief communiceren, actief luisteren en 

doorvragen (Dekkers, 2007). 

 

Het JPT is opgesteld binnen een methodisch kader. Dit kader brengt ook specifieke 

handelingen met zich mee die de jeugdpreventiewerkers uit moeten voeren en waar ze 

dus op moeten letten tijdens het traject met een cliënt en/of ouders. Het methodisch 

kader bestaat uit de transculturele presentiebenadering met vereiste handelingen als 

een goed open eerste contact, verhalen uitdiepen en nieuwe mogelijkheden laten zien. 

Daarnaast bestaat het methodisch kader uit coachende communicatie, waarin de JPW 

ruimte moet scheppen voor de belevingswereld en eigen vermogen van de jongere, 

zelfontdekking aanmoedigen en jongeren laten bewegen tot veranderingen. Ten slot 

bestaat het methodisch kader uit competentiegericht werken, een 

leefgebiedenbenadering, waarbij de hulpverlening gericht moet zijn op alle 

leefgebieden van de cliënt zoals onderwijs, sociale omgeving en vrijetijdsbesteding, 

en de cliënt motiveren tot verandering door middel van een positieve opstelling en 

actieve inzet. Dit methodisch kader staat weergegeven in bijlage 3.  

  

Conclusie 

Het Jeugd Preventie Team heeft als doel risicovolle jongeren te behoeden voor 

ernstig(er) delictgedrag wanneer er sprake is van licht delictgedrag of signaalgedrag. 

In het model van Gorman-Smith & Loeber (2005) betekent dit dat het JPT moet 

ingrijpen wanneer jongeren nog aan het begin van hun ontwikkelingspad op gebied 

van delinquent gedrag staan. Volgens de literatuur is het hierbij van belang dat de 

protectieve factoren van de jongeren worden versterkt, zoals de binding met familie 

en school. Daarnaast is het van belang de risicofactoren aan te pakken, zoals een 

gebrek aan monitoring en betrokkenheid met de familie. Het JPT zet hier dan ook op 

in.  

Uit de literatuur zijn overeenkomstige voorwaarden naar voren gekomen waar 

effectieve interventies aan voldoen. Om een voorspelling te kunnen doen over de 

effectiviteit van een bepaald programma kan dan ook naar deze kenmerken worden 

gekeken. Het JPT handelt volgens de transculturele presentiebenadering en is onder 
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andere gebaseerd op de What Works-benadering van Nation (2003). Deze laatste 

benadering heeft overeenkomstige voorwaarden met de Erkenningscommissie 

Gedragsinterventie Justitie (Justitie, 2009) en met het onderzoek van Andrews et al. 

(1990). In theorie zouden de methodieken van het JPT effectief moeten zijn. Echter 

niet alleen de methodieken op zich bepalen of een interventie effectief is of niet. Zo is 

een juiste implementatie van de interventie belangrijk voor de effectiviteit (Andrews 

et al., 1990; Justitie, 2009; Nation et al., 2003). Ook Andrews & Dowden (1999) 

hebben een grote rol weggelegd voor de uitvoerders van de interventie en spreken ze 

van ‘treatment integrity’. Echter in een aantal gevallen, zoals jongeren met complexe 

problematiek, is het flexibel omgaan met de procedures en protocollen gewenst om 

maatwerk te kunnen leveren en te kunnen handelen in de context van de jongeren 

(Van der Laan, 2006) en kan ‘treatment integrity’ nadelig werken.  

Al met al bepaalt de uitvoer van de methodieken en eventuele variaties hier op 

voor grote mate de effectiviteit en is er dus een grote rol weggelegd voor de 

medewerkers, de uitvoerenden, van een bepaald programma. Mede om deze reden is 

het dan ook van groot belang dat het JPT een goed beeld houdt van de werkwijze van 

de jeugdpreventiewerkers en in hoeverre en eventueel waarom er afgeweken wordt 

van de methodieken. Over de eerste vraag, in hoeverre wordt er afgeweken van de 

methodieken, gaat dit onderzoek.  
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Methodologie 

 

Onderzoeksdesign  

Van zeven jeugdpreventiewerkers van het Jeugd Preventie Team Zuid-Holland Zuid 

is door middel van een kwalitatief onderzoek de werkwijze in kaart gebracht en 

vergeleken met de methodieken zoals in 1998 zijn opgenomen in het handboek. Dit is 

gedaan door het afnemen van diepte-interviews. Hier is een dossieronderzoek aan 

vooraf gegaan om relevante vragen op te kunnen stellen. Tevens hebben er 

observaties plaatsgevonden om de interviews in een kader te kunnen plaatsen.  

In dit onderzoek is rekening gehouden met de twee typen delinquente 

jongeren, namelijk de persistente delinquenten en de adolescentiegebonden 

delinquenten, door middel van het opnemen van twee casussen in de interviews. De 

eerste casus betreft een jongere met lichtere problematiek. De tweede casus betreft 

een kind met ernstige problematiek. 

 

Respondenten 

Het Jeugd Preventie Team Zuid-Holland Zuid bestaat in totaal uit acht werknemers 

verdeeld over drie locaties. Wegens persoonlijke omstandigheden van een werknemer, 

hebben aan dit onderzoek zeven werknemers deelgenomen. Van deze zeven 

werknemers kwamen drie vrouwen uit locatie Gorinchem, twee vrouwen uit locatie 

Oud-Beijerland en een vrouw en een man uit locatie Dordrecht. De werknemers 

hadden een opleiding op minimaal HBO niveau afgerond, te weten Sociaal 

Pedagogische Hulpverlening en Sociaal Juridische Dienstverlening en maximaal op 

WO niveau te weten Pedagogische Wetenschappen. 

 

Dataverzameling  

Voor dit onderzoek zijn drie verschillende methodes gebruikt. Als eerste heeft er een 

kleinschalig dossieronderzoek plaatsgevonden ter oriëntatie. Door middel van het 

lezen van de dossiers van de cliënten van het JPT kon een globaal beeld verkregen 

worden over de soort zaken, de typen jongeren en de, gerapporteerde, werkwijze van 

de medewerkers van het JPT. Hieruit voortvloeiend konden interviewvragen 

opgesteld worden. 
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Ten tweede was het belangrijk om de werkwijze in de praktijk te zien. Het was 

daarom de bedoeling om minimaal twee keer mee te lopen in het veld tijdens 

huisbezoeken om de werkzaamheden van te observeren. Helaas is dit wegens 

omstandigheden niet bij iedere medewerker gelukt. De informatie verkregen uit deze 

observaties is ook gebruikt voor het opstellen van interviewvragen.  

 De derde, en tevens belangrijkste, methode voor dataverzameling was het 

afnemen van diepte-interviews. Om een eventueel verschil in werkwijze bij lichte en 

ernstige problematiek te kunnen vinden is gekozen voor het afnemen van de diepte-

interviews door middel van twee casussen die beide soorten problematiek behandelen. 

Aan de hand van de casussen kon er stap voor stap worden nagegaan welke werkwijze 

de werknemers hanteren. Hierbij is gelet op de verschillende activiteiten die de 

werknemers moeten uitvoeren volgens het handboek, zoals de screening, 

hulpverlening en afsluiting.  

Naast deze casussen zijn er algemene vragen afgenomen. Zowel de algemene 

vragen als de casussen waren gestructureerd per thema met open vraagstellingen. 

Hierdoor kregen de medewerkers de kans alles te vertellen, maar bleef de structuur 

tijdens het interview behouden. In bijlage 1 is te vinden welke algemene vragen iedere 

medewerker heeft gekregen en in bijlage 2 staan de casussen weergegeven.  

 

Dataverwerking & Analyse 

Voorafgaand aan de interviews is aan de medewerkers toestemming gevraagd om het 

interview op te nemen. Hierdoor konden de gesprekken gemakkelijker worden 

uitgewerkt. De verschillende antwoorden zijn per thema in schema‟s gezet. Ook de 

stappen in uitvoer die werden uitgevoerd in de casussen staan in schema‟s gesorteerd. 

Op deze wijze werd in een oogopslag duidelijk waar de verschillen en 

overeenkomsten zaten. Dit is gedaan met inachtneming van het onderscheid tussen 

ernstige en lichtere problematiek.  

De interviews zijn afgenomen op de locaties Gorinchem, Oud-Beijerland en 

Dordrecht. Het kortste interview duurde iets meer dan vijftig minuten, het langste 

duurde ruim negentig minuten. Om er voor te zorgen dat de medewerkers in alle 

vrijheid en eerlijkheid antwoord durfden te geven, staat hun privacy en anonimiteit 

hoog in het vaandel. Omdat in het JPT een man zit, is er voor gekozen in onzijdigheid 

de data te verwerken en analyseren.  
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Wegens de vele activiteiten en competenties die zijn opgenomen in het handboek, zijn 

in de resultaten alleen de toetsbare handelingen meegenomen. Daarnaast is een aantal 

handelingen dat voorgeschreven staat in het handboek niet aan bod gekomen tijdens 

het interview. Dit kan komen doordat er niet naar is gevraagd of doordat de 

jeugdpreventiewerker er, op dat moment, niet aan heeft gedacht. De handelingen die 

niet zijn genoemd, zijn dan ook niet meegenomen in de resultaten.  

 

Betrouwbaarheid & Validiteit  

De interviews zijn opgenomen op een voicerecorder. Hierdoor is geen informatie 

verloren gegaan of is informatie verkeerd geïnterpreteerd. Indien iemand anders 

dezelfde interviews zou verwerken zou die persoon op deze manier dezelfde 

informatie kunnen gebruiken en tot dezelfde belangrijke punten komen; die punten die 

de werkwijze van de medewerkers beschrijven. Doordat er gebruik is gemaakt van 

diepte-interviews is er een grotere kans op nauwkeurige en volledige informatie. 

Wegens het gebrek aan tijd was het niet mogelijk meerdere interviews bij dezelfde 

medewerker af te nemen. De informatie zou dan vollediger zijn geweest.  

Dit onderzoek heeft zich specifiek gericht op de werkwijze van de 

medewerkers van het JPT ZHZ. De uitkomsten zijn dan ook niet te generaliseren naar 

andere soortgelijke interventies of locaties. Het onderzoek is wel onder alledaagse 

omstandigheden uitgevoerd en geheel binnen de context van de respondent.  

Door het gebruik van drie verschillende manieren van dataverzameling, 

dossieronderzoek, observaties en interviews, kon er ter controle vergelijkingen 

worden gedaan. Dit heeft de betrouwbaarheid vergroot.  
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Resultaten  

 

Er waren in totaal zeven jeugdpreventiewerkers (JPW‟s) van het Jeugd Preventie 

Team Zuid-Holland Zuid waarvan de werkwijze is onderzocht. Een JPW heeft een 

opleiding op Wo-niveau afgerond, de overige zes een opleiding op Hbo-niveau. Allen 

hebben werkervaring in de hulpverlening of in een sector gerelateerd aan het werken 

met kinderen.  

 Slechts enkele jeugdpreventiewerkers omschrijft zijn of haar functie als die 

van een coach of begeleider. Dit is opvallend omdat coachend communiceren in het 

methodische kader van het JPT een belangrijk onderdeel is.  

 In bijlage 2 staan de competenties weergegeven die een JPW volgens het 

handboek zou moeten bezitten. Dit varieert van het makkelijk kunnen invoegen in de 

leefwereld van de jongere en het kunnen aansluiten bij het taalgebruik van de jongere 

tot kennis van de sociale kaart en de taal en cultuur van de jongeren kunnen verstaan 

en begrijpen. Slechts vier van deze zestien competenties zijn opgenoemd als sterke 

eigenschap, te weten flexibel aangaan van contact, creatieve mogelijkheden durven 

benutten, open en positief communiceren en doorvragen. Een van de competenties, 

het opstellen, formuleren en uitvoeren van een hulpverleningsplan, is zelfs 

opgenoemd als zwakke eigenschap. De vier competenties die overeenkomen met de 

opgenoemde competenties zijn verdeeld over de JPW‟s. Voor het werken in een 

teamverband zou dit voordelig kunnen werken; men vult elkaar dan prima aan. Echter 

op de vraag in hoeverre de JPW‟s zichzelf zien als een team antwoordden bijna 

iedereen dat het JPT meer gezien kan worden als drie aparte teams; de drie locaties 

apart vormen een team. Ze denken dat dit beter zal worden na het invoeren van 

intervisiegroepen waarbij de medewerkers van de locaties bij elkaar worden gezet in 

aparte intervisiegroepen.  

 

In tabel 1 staat de werkwijze van het JPT uiteengezet. Er staat ook weergegeven in 

hoeverre de JPW‟s deze werkwijze hebben overgenomen, verdeeld over de aanpak bij 

de lichtere, JPT, problematiek en de ernstigere, van origine geen JPT, problematiek. 

De meest belangrijke en opvallende afwijkingen zullen in het vervolg worden 

besproken.  
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Activiteiten jeugdpreventiewerker JPT;  lichte problematiek 

Eerste contact na de aanmelding 

Geen van de JPW‟s hebben het tijdsbestek van twee dagen genoemd waarbinnen 

contact moet worden opgenomen met de cliënt en/of ouders na de aanmelding. Hier is 

ook niet expliciet naar gevraagd. Tijdens het eerste contact geeft iedereen aan een 

afspraak te willen maken en worden plaats en tijd bepaald. Vrijwel iedereen overlegt 

met de jongere en/of ouders wie bij de eerste afspraak aanwezig zullen zijn; anderen 

laten hier geen ruimte voor, maar geven zelf aan wat gewenst is. De procedure dat er 

een brief moet worden gestuurd naar de cliënt en/of ouders wanneer ze niet bereikbaar 

zijn, is niet ter sprake gekomen.  

Een belangrijk onderdeel bij het eerste contact is het controleren of er al 

hulpverlening aanwezig is in het gezin. Hoewel hier niet naar is gevraagd, gaf een 

JPW aan te controleren of de jongere in het systeem van Bureau Jeugdzorg staat.  

Het JPT gaf aan dat de grens tussen lichte, JPT, problematiek en ernstige, 

eigenlijk geen JPT, erg vervaagd is in verloop van tijd. Des te opvallender is het dat 

slechts een JPW aangaf zich af te vragen of deze zaak wel een JPT zaak is. Daarnaast 

houden enkelen rekening met eigen persoonlijke kenmerken, zoals geslacht, of het 

hebben van kinderen, voor het wel of niet oppakken van de zaak.  

 

Het eerste gesprek 

Het tijdsbestek waarin JPW‟s het eerste gesprek moeten voeren na het eerste, 

telefonische, contact is niet expliciet naar gevraagd, evenals het zelf informatie geven 

tijdens het eerste gesprek. Hier kunnen dan ook geen uitspraken over worden gedaan. 

Iedere JPW heeft aangegeven zoveel mogelijk informatie te willen verzamelen over 

zoveel mogelijk leefgebieden. Het protocol biedt hier een checklist voor aan. Geen 

van de JPW‟s heeft aangegeven deze checklist te gebruiken.  

Naar het uitwisselen van wensen en verwachtingen en het tekenen van een 

„Verklaring geen bezwaar‟ is niet gevraagd. Wel heeft een JPW expliciet aangegeven 

de „Verklaring geen bezwaar‟ niet te gebruiken, omdat ouders, zo zijn de woorden van 

de JPW, dan de gelegenheid krijgen om te weigeren. In sommige gevallen is dit niet 

wenselijk, waardoor deze JPW dit risico niet wil lopen. 
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Screening 

De screening mag maximaal vier weken duren met een tot vier gesprekken. Dit is bij 

de meesten niet ter sprake gekomen. Wel gaf een JPW expliciet aan hier niet naar te 

kijken; vanaf de eerste ontmoeting lopen screening en hulpverlening door elkaar heen 

en deze JPW wacht dan ook niet af totdat de informatie over de verschillende 

leefgebieden bekend is.  

De meeste JPW‟s maakte gebruik van allerlei vragen om het probleem en de 

ernst van het probleem duidelijk te krijgen. Alleen het specificeren van de 

ontwikkelingsfase van de cliënt is niet genoemd.  

De uitkomsten van de screening wordt door niemand in het geheel vastgelegd 

in het „screeningsformulier‟. Enkelen vulden alleen de relevante onderdelen voor de 

specifieke zaak in. Anderen vulden alleen het screeningsformulier in als de jongere 

moet worden doorverwezen en een enkele JPW gaf expliciet aan het zonde te vinden 

van de tijd voor de hulpverlening. Dit is opvallend, omdat iedereen heeft aangegeven 

dit formulier wel nuttig te vinden; voor de JPW zelf en eventuele andere 

hulpverleningsinstanties.  

Een belangrijk onderdeel van het JPT is het motiveren van de cliënt en zijn of 

haar ouders. Hier was iedereen zich bewust van. Indien de cliënt aangeeft toch geen 

hulp te willen, gaf iedereen aan zo veel mogelijk middelen in te zetten om ervoor te 

zorgen toch binnen in het gezin te komen. Wanneer dit is gelukt, zo gaven de meesten 

JPW‟s aan, komt het bijna nooit voor dat de hulpverlening alsnog wordt geweigerd.  

 

Laatste fase screening 

Bijna alle JPW‟s bepaalden samen met de cliënt aan welke doelen gewerkt zou gaan 

worden. Hierbij gingen ze uit van waar de cliënt zelf mee komt. Slecht een JPW stelt 

zelf doelen op en geeft dit als advies mee aan de cliënt en/of ouders. De doelen 

worden door slechts een enkele JPW „SMART‟ geformuleerd en opgenomen in een 

plan van aanpak. Ook het laten ondertekenen van de opgestelde formulieren is slechts 

door een paar JPW‟s genoemd, echter hier is ook niet expliciet naar gevraagd.  

 

Hulpverlening  

Ondanks dat de meeste JPW‟s wel aangeven sterke en zwakke punten op te stellen 

van de cliënt en/of ouders wordt dit niet per leefgebied gedaan. Indien er binnen een 

leefgebied een doel kan worden opgesteld wordt dit wel gedaan.  
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 Het bepalen van het aantal contacturen lag bij de meerderheid aan de ernst van 

de problematiek. Is de problematiek zwaarder, of is de hulpverlening net begonnen, 

dan is een keer per week gewenst. Hoe lichter de problematiek, of hoe verder in het 

traject, hoe minder contacturen er plaats zal gaan vinden, bijvoorbeeld een keer per 

twee of drie weken. 

 

Afsluiting 

Bijna iedere JPW voert een evaluatiegesprek en bespreekt in dit gesprek alle 

opgestelde doelen. Indien een of meerdere doel(-en) niet zijn behaald laten enkele 

JPW‟s de cliënt er zelf mee aan de slag gaan na het stoppen van het JPT-traject. 

Opvallend is dat de meesten ervoor kiest de hulpverlening te verlengen, terwijl niet 

altijd aan de indicaties er van worden voldaan.  

Enkele JPW‟s vragen de cliënt en/of ouders om feedback en blikt daarbij terug 

op de hulpverlening. In tegenstelling tot de hiervoor besproken formulieren, vullen de 

meesten, op een JPW na, bij de afsluiting wel het evaluatieformulier in.  

 

Terugkoppelen 

Enkele JPW‟s koppelt het einde van het JPT-traject terug aan de aanmelder. De 

meesten bellen alleen betrokken instanties, zoals de school, om te vertellen dat het 

JPT-traject is gestop.  

 

Nazorg 

Een paar JPW‟s doet aan nazorg. Er wordt dan niet gelet op de criteria waarbij dit 

geoorloofd is en ook niet dat het moet gebeuren in de derde maand na afsluiting. Wel 

staat bijna iedereen open voor contact vanuit de cliënt en/of ouders indien nodig. Het 

initiatief voor vervolgcontact laten de meesten JPW‟s dus liggen bij de jongere en/of 

ouders, bijvoorbeeld door het achterlaten van gegevens van de JPW.  

 

Activiteiten jeugdpreventiewerker JPT;  ernstige problematiek 

Eerste contact na de aanmelding 

Ondanks het feit dat de cliënt in de tweede casus ernstigere problematiek vertoont dan 

in de eerste casus is er, op een na, geen verschil in de aanpak van het eerste contact. 

Het enige verschil is dat de JPW‟s telefonisch meer uitleg geven over het JPT-

programma bij de cliënt met ernstigere problematiek. Opvallend is dat er bij deze 
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casus handelingen zijn genoemd die wel de ernst van de zaak aangeven, bijvoorbeeld 

het verzwijgen van het vrijwillige aspect van het programma aan de jongere en/of 

ouders, het twijfelen over het oppakken van de zaak en het eerst contact opnemen met 

de politie voor extra informatie. Er wordt bij deze, ernstige, casus meer flexibel 

omgegaan met het protocol.  

 

Het eerste gesprek 

Ook bij het voeren van het eerste gesprek is nauwelijks verschil gevonden met de 

aanpak van lichtere problematiek. Het enige is het criterium wanneer de cliënt jonger 

is dan twaalf jaar het gesprek met zowel cliënt als ouders gevoerd moet worden. De 

meeste JPW‟s kiezen er in deze casus echter voor het eerste gesprek alleen met de 

ouders van de cliënt aan te gaan. Dit kan te maken hebben met de leeftijd van de 

cliënt en/of met de ernst van de problematiek. 

 

Screening 

Een opvallend verschil met de casus die lichtere problematiek heeft behandeld is dat 

de nadruk hier niet direct ligt op het probleemgedrag zelf. Bijna iedere JPW heeft 

ervoor gekozen zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de leefgebieden, de 

zorgen en de belemmeringen van de ouders en de belemmeringen in het functioneren 

van de jongere. Op deze manier wilde bijna iedere JPW de stressoren kunnen bepalen 

die ten grondslag konden liggen aan het probleemgedrag.  

 

Laatste fase screening 

Na alle informatie die vanuit de screening bekend was, besloot iedereen de cliënt door 

te verwijzen naar een andere instantie. Wegens de leeftijd van de cliënt werd niet in 

samenspraak met hem besloten welk soort hulp geboden kon gaan worden, maar werd 

dit met de ouders gedaan.  

 

Wanneer cliënten worden doorverwezen lopen ze vaak het risico tegen wachtlijsten 

aan te lopen. Hierdoor ontstaat er een gat tussen de JPT-hulpverlening en het vervolg. 

Dit gat wordt door de meeste van de JPW‟s opgevuld door contact te houden met de 

jongere en/of ouders. De gradatie in de mate van het contact en of dit oppervlakkig 

blijft of persoonlijker wordt, is wel verschillend. Zo probeert de een te werken aan 
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doelen waar wel aan gewerkt kan worden en neemt een ander eens per drie weken 

contact op. Slechts enkelen laat het gat openstaan en sluit af.  

 Volgens het handboek moet de JPT-hulpverlening worden afgerond na het 

doorverwijzen. Eventueel contact na afsluiting kan ook worden gezien als een vorm 

van nazorg. Het is opvallend dat bij de ernstigere problematiek meer aan nazorg wordt 

gedaan dan bij de lichtere problematiek waar het initiatief bij de cliënt en/of ouders 

wordt gelegd. Bij de ernstigere problematiek ligt het initiatief meer bij de JPW.  

 

Invloed achtergrondvariabelen 

Uit het onderzoek is gebleken dat opleiding als achtergrondvariabele van invloed is op 

de manier van werken. Het komt voornamelijk ter uiting bij het bepalen welke 

mensen bij de hulpverlening betrokken worden, bijvoorbeeld ouders of school. 

Daarnaast speelt opleiding een rol bij de beslissing voor het wel of niet betrekken van 

de politie. Wegens beloftes over de anonimiteit van de JPW‟s kunnen hier verder geen 

uitspraken over worden gedaan.  



 

Preventie in Beeld 

S.M. Smeets - 0483265 
26 

 

Tabel 1. Activiteiten jeugdpreventiewerker JPT 

 Licht Zwaar 

Eerste contact na de aanmelding 

- Telefonisch contact opnemen met cliënt en/of ouders 

- < 2 werkdagen       

- Inhoud gesprek:   

- Reden aanmelding      

- Uitleg persoon      

- Uitleg JPT      

- Informeren lopende hulpverlening   

- Wens voor afspraak     

- Overleg plaats van afspraak    

- Overleg met wie afspraak     

- Indien niet bereikbaar brief sturen  

 

Eerste gesprek  

- < een week na het eerste telefonisch contact   

- Informatie verzamelen     

- Informeren actuele (thuis-) situatie   

- Reacties gezinsleden op politiecontact   

- Wederzijds uitwisselen van wensen en verwachtingen 

- Doorvragen over situatie op leefgebieden   

- Door middel van de checklist    

- Maken vervolgafspraak     

- Cliënt < 12 jaar zowel met cliënt als ouder   

- Cliënt > 12 jaar zo snel mogelijk met ouder   

- Verklaring geen bezwaar laten tekenen  
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[…] 

** 

 

* door niemand uitgevoerd, ** door minstens een/enkelen uitgevoerd,  

*** door iedereen uitgevoerd, (…) niet naar gevraagd, […] niet van toepassing 
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Tabel 1. Activiteiten jeugdpreventiewerker JPT (vervolg) 

 Licht Zwaar 

Screening  

- < 4 weken functioneren in kaart brengen    

- < 1 tot maximaal 4 gesprekken     

- Inschatting hulpvraag       

- Bepalen probleem en ernst probleem d.m.v.: 

- Ontwikkelingsfase van cliënt specificeren    

- Bepalen sociaal culturele context     

- Bepalen hoe lang probleem speelt    

- Bepalen frequentie probleem     

- Bepalen welke leefgebieden probleem invloed heeft  

- Bepalen aanleiding ontstaan probleem    

- Bepalen zorgen cliënt en/of ouders    

- Bepalen belemmering functioneren    

- Bepalen krachten en veranderingsmogelijkheden   

- Bepalen stressoren van invloed op probleem (gedrag)  

- Welke factoren rol bij plegen delict     

- Beslissing welke hulp       

- Alles vastleggen in „screeningsformulier‟    

- Bij weigering: bewegen tot accepteren hulp    

 

Laatste fase screening 

- Met cliënt bepalen hulp      

- Met cliënt bepalen welke doelen     

- Opnemen in plan van aanpak      

- Doelen SMART formuleren      

- Screeningsverslag en plan van aanpak laten ondertekenen  

 

Hulpverlening 

- Max. 3 maanden       

- Gericht op ouders en jongere      

- Hulpvraag als uitgangspunt      

Maken analyse 

- Bepalen factoren rol ontstaan probleem    

- Bepalen factoren in stand houden probleem    

- Opgestelde doelen verfijnen      

- Zicht op vaardigheden en –tekorten    

van specifiek probleemgebied     

- Zicht op mogelijkheden om probleem hoofd te bieden   

- Bepalen welke actie ondernemen     

- Bepalen welke middelen inzetten     

- Per leefgebied weergeven de: 

- Sterke kanten/vaardigheden     

- Aandachtspunten/vaardigheidstekorten    

- Protectieve factoren      

- Stressfactoren       

- Mogelijke doelen en afspraken 
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[…] 
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[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

* door niemand uitgevoerd, ** door minstens een/enkelen uitgevoerd,  

*** door iedereen uitgevoerd, (…) niet naar gevraagd, […] niet van toepassing 
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Tabel 1. Activiteiten jeugdpreventiewerker JPT (vervolg) 

 Licht Zwaar 

Uitvoeren actiepunten 

- Bepalen welke mogelijkheden cliënt zelf heeft  

- Deze mogelijkheden bespreken    

- Ondersteunen met praktische hulp   

- Achteraf deze activiteiten evalueren en evt. bijstellen 

- Gezamenlijk doelen realiseren    

- Daadwerkelijk uitvoeren geplande activiteiten:  

- Gericht op vergroten competentie    

- Gericht op omgang psychosociale problematiek  

- Zo praktisch mogelijk      

- Gericht op verschillende leefgebieden   

- Indien nuttig m.b.v. elementen uit methodieken  

- Indien nuttig m.b.v. elementen uit trainingen   

- Indien nuttig m.b.v. sociale netwerk jongere   

 

Afsluiting 

- Voeren evaluatiegesprek a.d.h.v. opgestelde doelen  

in plan van aanpak    

- Bespreken behaalde resultaten    

- Bespreken niet behaalde resultaten    

- Indien doelen niet behaald:    

- óf cliënt gaat zelfstandig mee aan de slag   

- óf cliënt andere vorm hulpverlening   

- óf verlenging JPT 

- Feedback krijgen van cliënt     

- Terugblik hulpverlening      

- Invullen „evaluatie JPT‟    

  

 Terugkoppelen 

- Sterk verkort en globaal weergeven resultaten aan:  

- Politie       

- Aanmelder       

- Terugkoppelen registreren in registratiesysteem 

 

Nazorg  

- Zelf contact opnemen na afsluiting 

-  In de 3
e
 maand na afsluiting     

- Alleen op initiatief van cliënt en/of ouders   
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* door niemand uitgevoerd, ** door minstens een/enkelen uitgevoerd,  

*** door iedereen uitgevoerd, (…) niet naar gevraagd, […] niet van toepassing 
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Conclusie & Discussie  

 

In dit onderzoek is de werkwijze onderzocht van de jeugdpreventiewerkers van het 

Jeugd Preventie Team Zuid-Holland Zuid. In 1998 waren de methoden vastgesteld en 

opgenomen in het handboek. Nog niet eerder was de werkwijze van het JPT 

onderzocht en gekeken in hoeverre dit overeen komt met het handboek. Daarom gaf 

het JPT dit jaar de opdracht dit te onderzoeken. De vraagstellingen die naar aanleiding 

van deze opdracht waren opgesteld zijn: 

 

Hoe ziet de werkwijze van de medewerkers van het Jeugd Preventie Team Zuid-

Holland Zuid er uit? 

In hoeverre sluit de werkwijze van de medewerkers van het Jeugd Preventie Team 

Zuid-Holland Zuid aan zoals in 1998 is opgenomen in het handboek? 

 

Het JPT richt de hulpverlening van oorsprong op lichtere problematiek. Echter de 

jongeren met zwaardere problematiek bleek nog vaak in het JPT-traject te belandden. 

Dit impliceert een andere aanpak en dus andere werkwijze. Daarom is de volgende 

vraagstelling ook meegenomen in dit onderzoek: 

 

In hoeverre is er verschil te vinden de werkwijze van de medewerkers van het Jeugd 

Preventie Team Zuid-Holland Zuid bij jongeren met adolescentgebonden delictgedrag 

en jongeren met complexe problematiek? 

 

Om de zojuist genoemde vraagstellingen te kunnen beantwoorden zijn diepte-

interviews afgenomen bij zeven van de acht jeugdpreventiewerkers. Door middel van 

dossieronderzoek en observaties zijn vragen en casussen tot stand gekomen die tijdens 

de interviews aan bod kwamen.  

 

Er zijn verschillen gevonden in de beschreven methodieken en uitgevoerde 

methodieken. De belangrijkste en meest opvallende conclusies zullen nu worden 

besproken. 
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Voor een paar handelingen zijn tijdsbestekken aangegeven waarbinnen een handeling 

moet worden uitgevoerd. Zo moeten de JPW‟s binnen twee dagen na aanmelding met 

het gezin contact opnemen, daarna moet binnen een week het eerste gesprek 

plaatsvinden. Vervolgens heeft de JPW vier weken de tijd om de screening uit te 

voeren. Hoewel hier niet expliciet naar is gevraagd gaf een JPW duidelijk aan hier 

geen rekening mee te houden.  

Daarnaast zijn er verschillende formulieren opgesteld die een JPW in zijn 

geheel en altijd in zou moeten vullen, bijvoorbeeld de „Verklaring geen bezwaar‟, het 

screeningsformulier en plan van aanpak. Dit wordt slechts door enkelen gedaan en de 

mate waarin dit gebeurt, blijkt afhankelijk te zijn van mogelijkheid of overige 

instanties, bijvoorbeeld bij een doorverwijzing, de formulieren in moeten kunnen zien.  

Ook de sterke- zwakke puntenanalyse wordt niet standaard uitgevoerd, evenals 

de doelen die niet standaard per leefgebied worden bekeken en „SMART‟ worden 

opgesteld. 

 Wanneer de doelen niet binnen drie maanden zijn behaald besluiten de meeste 

JPW‟s de hulpverlening te verlengen. Naar de opgestelde criteria die hiervoor worden 

gegeven, wordt niet gekeken of worden genegeerd.  

 

Er bleek ook verschil te zitten tussen de casussen met de lichte- en ernstige 

problematiek. De nadruk bij de lichte problematiek bleek vooral te liggen op de 

hulpverlening; het aanpakken van het probleemgedrag. De nadruk bij de ernstige 

problematiek bleek te liggen op het zo goed mogelijk in kaart brengen van het 

probleemgedrag om zo de stressoren die daar aan ten grondslag liggen bloot te kunnen 

leggen. Zowel het probleemgedrag aanpakken als het in kaart brengen van dit gedrag 

zijn handelingen die beide in het handboek opgenomen zijn. Waar het accent op ligt is 

dus afhankelijk van het soort problematiek. Dit zou verklaard kunnen worden door het 

feit dat de kans groot is dat de cliënt met ernstigere problematiek wordt 

doorverwezen. In dat geval moet de JPW een gedetailleerd verslag over de 

problematiek aan de betreffende hulpverleningsinstantie geven. De problematiek van 

de jongere moet dus zo nauwkeurig mogelijk in kaart worden gebracht.  

De cliënt werd bij ernstigere problematiek niet standaard betrokken bij te 

maken keuzes, zoals welke hulp geboden moet gaan worden en met wie het gesprek in 

gegaan wordt. Dit kan door het type problematiek verklaard worden, echter ook door 

de leeftijd of andere persoonlijke kenmerken van de cliënt.  
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Tot slot is er een verschil gevonden in de nazorg. Bij ernstigere problematiek zouden 

de meeste JPW‟s de cliënt en/of ouders bellen na de afsluiting bij het JPT. Het 

initiatief ligt hier bij de JPW. Bij de lichtere problematiek bellen enkele JPW‟s na 

afsluiting uit zichzelf naar de cliënt en/of ouders. Het initiatief lieten ze hier vooral bij 

het gezin liggen.  

 

Samenvattend kan er dus gesteld worden dat de jeugdpreventiewerkers de 

hulpverlening zelf uitvoeren zoals is opgenomen in het handboek. Echter het 

tijdsbestek, het invullen van formulieren, het opstellen van een sterke- zwakke 

puntenanalyse en het SMART opstellen van doelen worden niet uitgevoerd zoals 

oorspronkelijk beoogd en is afhankelijk gebleken van de mogelijkheid of derden de 

informatie moeten kunnen inzien. 

Het grootste verschil in aanpak tussen de lichte en ernstigere problematiek is 

dat in het eerste geval de nadruk lag op het aanpakken van het probleemgedrag, 

terwijl dit in het tweede geval de nadruk ligt op het in kaart brengen van het 

probleemgedrag en zo bepalen welke factoren er aan ten grondslag liggen. Verder 

werd de cliënt bij ernstigere problematiek niet betrokken bij de te maken keuzes en 

deden meer JPW‟s aan nazorg bij deze problematiek.  

Daarnaast is in dit onderzoek gebleken dat de opleiding van de JPW‟s invloed 

heeft op de manier van werken. Met name de beslissing over wie worden betrokken 

bij de hulpverlening is daar op terug te leiden.  

 

Op basis van de literatuur kan worden gesteld dat door de afwijkingen gevonden in de 

implementatie van het programma, de effectiviteit, ofwel ‘treatment integrity’ van het 

JPT in het geding komt.  

 De vraag is echter in hoeverre dit daadwerkelijk schadelijk is voor de kwaliteit 

van de hulpverlening. Volgens Van der Laan (2006) zouden alle interventies gericht 

moeten zijn op het handelen in de context. Er is aandachtige betrokkenheid en 

maatwerk nodig. Dit laatste is echter lastig te leveren wanneer hulpverleners 

gebonden zijn aan protocollen. Zo gaf een jeugdpreventiewerker aan het invullen van 

formulieren, ofwel de bureaucratie, vaak te laten voor wat het is om genoeg tijd te 

kunnen steken in de jongeren en zijn/haar ouders. Als gekeken wordt naar het feit dat 

een procedurele en bureaucratische manier van werken tot gevolg heeft dat er geen 
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betrokkenheid is en dat mensen het gevoel krijgen dat hun verhaal er niet toe doet 

(Sohier, 2008) is de keuze om de bureaucratie te laten voor wat het is zo gek nog niet.  

 Volgens de literatuur moet ‘treatment integrity’ dus af en toe ten koste kunnen 

gaan van het leveren van maatwerk en het kunnen aansluiten op de jongere en 

zijn/haar ouders. Hulpverleners moeten daarbij de mogelijkheid krijgen flexibel en 

vrij om te kunnen gaan de procedures en protocollen; vooral het krijgen van vrijheid 

en ruimte ten behoeve van de kwaliteit van de relatie en dialoog met de jongere en 

zijn/haar ouders is hierbij belangrijk (Van der Laan, 2003). 

 

Wat dan ook afgevraagd moet worden is in hoeverre een laag ‘treatment integrity’ 

geoorloofd is, wanneer de kwaliteit van de hulpverlening voor een jongere en 

zijn/haar ouders beter wordt.  
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Bijlage I – Tabel 1  

 

Tabel 1. Activiteiten jeugdpreventiewerker JPT 

 

Eerste contact na de aanmelding 

- Telefonisch contact opnemen met cliënt en/of ouders   

- < 2 werkdagen        

- Inhoud gesprek:   

- Reden aanmelding       

- Uitleg persoon       

- Uitleg JPT      

- Informeren lopende hulpverlening    

- Wens voor afspraak     

- Overleg plaats van afspraak    

- Overleg met wie afspraak     

- Herhalen wat is afgesproken    

- Positief en vriendelijk afscheid nemen    

- Vriendelijk en luisterend opstellen    

- Interesse tonen voor verhaal cliënt    

- Niet te formeel taalgebruik     

- Indien niet bereikbaar brief sturen  

 

Eerste gesprek  

- < een week na het eerste telefonisch contact    

- Informatie geven        

- Introductie JPT aanbod en werkwijze     

- Uitleg rechten         

- Uitleg aanmelding        

- Doel van het gesprek       

- Informatie verzamelen       

- Informeren actuele (thuis-) situatie     

- Reacties gezinsleden op politiecontact     

- Wederzijds uitwisselen van wensen en verwachtingen   

- Doorvragen over situatie op leefgebieden     

- Door middel van de checklist      

- Samenvatten gesprek       

- Maken vervolgafspraak       

- Cliënt < 12 jaar zowel met cliënt als ouder     

- Cliënt > 12 jaar zo snel mogelijk met ouder     

- Cliënt > 16 jaar ouders betrekken niet verplicht    

- Verklaring geen bezwaar laten tekenen     

 

Plaats eerste gesprek 

- Thuis           

- Indien gewenst elders 
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Tabel 1. Activiteiten jeugdpreventiewerker JPT (vervolg) 

 

Screening  

- < 4 weken functioneren in kaart brengen     

- < 1 tot maximaal 4 gesprekken      

- Inschatting hulpvraag        

- Bepalen probleem en ernst probleem d.m.v.: 

- Ontwikkelingsfase van cliënt specificeren    

- Bepalen sociaal culturele context     

- Bepalen hoe lang probleem speelt    

- Bepalen frequentie probleem     

- Bepalen welke leefgebieden probleem invloed heeft  

- Bepalen aanleiding ontstaan probleem    

- Bepalen zorgen cliënt en/of ouders    

- Bepalen belemmering functioneren    

- Bepalen krachten en veranderingsmogelijkheden   

- Bepalen stressoren van invloed op probleem (gedrag)  

- Welke factoren rol bij plegen delict     

- Beslissing welke hulp        

- Alles vastleggen in „screeningsformulier‟     

- Bij weigering: bewegen tot accepteren hulp    

 

Laatste fase screening 

- Met cliënt bepalen hulp       

- Met cliënt bepalen welke doelen     

- Opnemen in plan van aanpak      

- Doelen SMART formuleren      

- Screeningsverslag en plan van aanpak laten ondertekenen  

 

Hulpverlening 

- Max. 3 maanden       

- Gericht op ouders en jongere      

- Hulpvraag als uitgangspunt       

Maken analyse 

- Bepalen factoren rol ontstaan probleem    

- Bepalen factoren in stand houden probleem     

- Opgestelde doelen verfijnen      

- Zicht op vaardigheden en –tekorten    

van specifiek probleemgebied     

- Zicht op mogelijkheden om probleem hoofd te bieden   

- Bepalen welke actie ondernemen     

- Bepalen welke middelen inzetten     

- Per leefgebied weergeven de: 

- Sterke kanten/vaardigheden      

- Aandachtspunten/vaardigheidstekorten    

- Protectieve factoren      

- Stressfactoren       

- Mogelijke doelen en afspraken 
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Tabel 1. Activiteiten jeugdpreventiewerker JPT (vervolg) 

 

Uitvoeren actiepunten 

- Bepalen welke mogelijkheden cliënt zelf heeft   

- Deze mogelijkheden bespreken     

- Ondersteunen met praktische hulp    

- Achteraf deze activiteiten evalueren en evt. bijstellen  

- Gezamenlijk doelen realiseren     

- Daadwerkelijk uitvoeren geplande activiteiten:   

- Gericht op vergroten competentie     

- Gericht op omgang psychosociale problematiek   

- Zo praktisch mogelijk      

- Gericht op verschillende leefgebieden    

- Indien nuttig m.b.v. elementen uit methodieken   

- Indien nuttig m.b.v. elementen uit trainingen    

- Indien nuttig m.b.v. sociale netwerk jongere    

 

Afsluiting 

- Voeren evaluatiegesprek a.d.h.v. opgestelde doelen  

in plan van aanpak       

- Bespreken behaalde resultaten     

- Bespreken niet behaalde resultaten     

- Indien doelen niet behaald:    

- óf cliënt gaat zelfstandig mee aan de slag    

- óf cliënt andere vorm hulpverlening    

- óf verlenging JPT, alleen indien:     

- Realisatie < 3 extra contacten behaald kan worden 

- Risico terugvallen oud patroon 

- Begeleiding opvullen wachttijden 

- Minder contacten waren dan gebruikelijk 

- Feedback krijgen van cliënt      

- Terugblik hulpverlening       

- Invullen „evaluatie JPT‟      

 

 Terugkoppelen 

- Sterk verkort en globaal weergeven resultaten aan:  

- Politie        

- Aanmelder       

- Terugkoppelen in registratiesysteem 

 

Nazorg  

- Indien:         

- Onzekerheid in stand houden veranderingen 

- Kans op terugval door wachten op vervolg hulpverlening 

- Nieuwe hulpvraag na afsluiting 

- Kans op herhaling na globale risicotaxatie 

- Bij bovenstaande gevallen: in de 3
e
 maand na afsluiting    

- Op initiatief van cliënt en/of ouders 
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Bijlage II – Tabel 2 

 

Tabel 2. Competenties jeugdpreventiewerker 

 

- Makkelijk invoegen in leefwereld cliënt 

- Mensen snel aan zich laten binden 

- Taal en cultuur jongeren verstaan en begrijpen 

- Flexibel in aangaan contact 

- Vasthoudend in het motiveren van cliënten 

- Creatieve mogelijkheden durven benutten 

- Goed en snel diagnosen opstellen 

- Uitvoerbaar hulpverleningsplan formuleren en uitvoeren 

- Adequaat doorverwijzen 

- Kennis van de sociale kaart 

- Open en positief communiceren 

- Actief luisteren  

- Doorvragen  

- Aansluiten bij taalgebruik tempo en thema‟s  

- Vertrouwen winnen door betrouwbaar en effectief handelen 

- Meervoudige partijdigheid  
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Bijlage III – Tabel 3 

 

Tabel 3. Werken volgens het methodisch kader van het JPT 

 

Transculturele presentiebenadering 

- Werken aan opbouw (werk-) relatie 

- Betrokken voelen bij de cliënt  

- Regelmatig (proberen te) verplaatsen  

- Aandachtigheid 

- Er voor de cliënt zijn zonder direct het probleem op te lossen 

- Open aandacht geven 

- Niet vooraf geprogrammeerd zijn 

- Goede open eerste contact 

- Ruimte maken voor verhalen 

- Verhalen helder krijgen 

- Verhalen uitdiepen 

- Aansluiten bij verhalen 

- Aansluiten bij tempo 

- Erkenning gevoelens en belevingen 

- Nieuwe mogelijkheden laten zien 

- Bewust zijn van rolmodel 

- In laten met eigenheid 

 

Coachende communicatie  

- Ruimte scheppen voor belevingswereld 

- Ruimte scheppen voor de eigen vermogens 

- Ruimte scheppen voor betekenisverlening 

- Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij cliënt leggen 

- Ondersteunen en stimuleren oplossingen 

- Actieve observator zijn 

- D.m.v. vragen de cliënt inzicht geven 

- Proces- en doelgericht werken 

- Zelfontdekking aanmoedigen 

- Ontdekken, verduidelijken en aansluiten wat de cliënt wil bereiken 

- Motiveren en activeren van de cliënt 

- Oplossingen en strategieën ontlokken 

- Denken in mogelijkheden i.p.v. tekorten 

- Laten bewegen van mensen 

- Bevorderen leren, sturen ontwikkeling 

- Uitdragen positief mensbeeld 

- Neutrale positie aannemen zonder waardeoordeel 

- Interesse in en nieuwsgierig naar beweegredenen 

- Uitgang positieve intentie gedrag 

- Scheppen veiligheid ter ontwikkeling 
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Tabel 3. Werken volgens het methodisch kader van het JPT (vervolg) 

 

Competentiegericht werken  

- Werken aan vergroten zelfredzaamheid 

- Uitgaan van wat de cliënt en omgeving kunnen 

- Krachten van de cliënt als startpunt  

- Vergroten van zelfinzicht 

- Vergroten van zelfrespect 

- Vergroten van zelfvertrouwen 

- Ontwikkeling en verheldering  

eigen wensen & motieven 

- Aanpreken aanwezige kwaliteiten 

- Versterken en uitbreiden van vaardigheden 

- Benutten sociale netwerk 

- Vergroten kennis en mogelijkheden  

van omgeving en samenleving 

- Ontwikkelen positief en realistisch zelfbeeld 

- Vergroten mogelijkheid zelfstandig leren 

- Wegnemen of hanteer maken belemmeringen 

- Wensen, motivatie en perspectieven 

als uitgangspunt  

- Overzicht geven over de hulpverlening 

- Keuzen voorleggen 

- Zelf de stappen laten nemen 

- Instemming laten geven 

 

Leefgebiedenbenadering 

- Onderzoeken functioneren leefgebieden 

- Onderwijs 

- Arbeid (n.b. aandacht toekomstperspectief) 

- Financiën 

- Huisvesting 

- Politie/justitie 

- Relaties en sociale omgeving 

- Gezondheid 

- Vrijetijdsbesteding  

 

Motiveren 

- Motiveren tot verandering 

- Motiveren tot positieve opstelling 

- Motiveren tot actieve inzet 
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Bijlage IV – Topiclist 

 

 

1. Introductie 

Allereerst bedankt dat ik dit interview bij je af mag nemen. Het doel van dit 

onderzoek is om een zo concreet mogelijk beeld te schetsen van jullie werkwijze. 

Vooraf wil ik graag nog eens vermelden dat dit niet betekend dat ik jullie persoonlijk 

ga evalueren. Jullie namen zullen niet genoemd worden en er zal niets direct 

teruggekoppeld worden aan jullie meerdere. Dit gezegd hebbende, hoop ik dat je 

vrijuit durft te praten en te zeggen wat je vindt en denkt en zo goed mogelijk antwoord 

geeft naar waarheid.  

Het doel is dat jullie stukken samen een groot beeld vormt die kenmerkend is voor de 

werkwijze van het JPT Zuid-Holland Zuid. Hieruit kan besloten worden dat er zaken 

verbeterd of veranderd moeten worden ten behoeve van de medewerkers zelf, het 

programma of de jongere. Heb je nog vragen? 

Ik wil dit gesprek graag opnemen. Heb je daar bezwaar tegen? 

 

2. Vooropleiding(-en), werkgeschiedenis 

 Welke vooropleiding(-en) heb je genoten? 

 Wat is je werkgeschiedenis? 

 Wat zijn je sterke eigenschappen/waar liggen je krachten?  

 Wat zijn je zwakheden? 

 Hypothetisch gezien: waarin zou ik bij jou een verschil kunnen gaan 

zien in vergelijking tot je collega‟s? 

3. Casussen 

Zie bijlage 2 

 

4. Over het JPT programma 

 Wat is de kracht van het JPT? 

 Wat zijn volgens jou de grootste knelpunten van het JPT? 

 Wat zijn mogelijke oplossing hiervoor?  
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5. JPT als team 

 In hoeverre vind jij JPT een team? 

 In een groep ziet men vaak dat mensen automatisch een bepaalde rol 

op zich nemen zoals een leidersrol, een volger, een adviseerder, etc. 

Herkent u dit? 

o Wat „bent‟ u? 

o Hoe uit zich dit in uw werk? 

 

6. Persoonlijk groei 

 Zie je bij jezelf een groeiproces als je terugkijkt naar je werktijd bij het 

JPT? 

o Op welke gebieden?  

o Hoe is dat gekomen denk je? 
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Bijlage V – Casussen  

 

In deze laatste bijlage staan stukken tekst normaal, schuin gedrukt en roodgekleurd 

weergegeven. De respondenten hebben de casus gekregen met alleen de schuin 

gedrukte stukken er op. Waar in dit document een roodgekleurde alinea begint, waren 

er in het document voor de respondenten regels wit. De respondenten mochten de 

schuin gedrukte stukken lezen tot aan de regels wit. Dan werden de roodgekleurde 

vragen en opmerkingen voorgelegd. Op deze manier is de casus in kleine stukjes 

voorgelegd aan de respondent.  

 

Casus 1 Aanranding 

 

1. Aanmelding 

Op je bureau liggen de volgende gegevens voor een aanmelding: 

 Meisje, P. 

 17 jaar 

 Slachtoffer van aanranding 

 Verhaal verteld aan vertrouwenspersoon op school. Deze heeft vervolgens het 

JPT ingeschakeld. 

 

Wat ga je doen? 

 

2. Screening 

 

Hoe ga je het aanpakken? (Hoe, met wie, hoeveel gesprekken van hoelang (bij 

benadering)). 

Alleen met het kind en/of ouders? Waarom? Doe je dat altijd zo? 

Ook wel eens screening met anderen er bij? Waarom wel/niet? 

Naar welke informatie ga je zeker vragen?  

 

P. zou gaan winkelen met een vriendin in een andere stad dan haar woonplaats. Die 

vriendin zei dat ze eerst had afgesproken met wat ‘vrienden’ en wilde daar dus eerst 

heen. Ondanks tegensputteren van P. zijn ze met z’n tweeeen naar een flat gegaan. In 

die flat aangekomen ging vriendin met een ‘vriend’ naar een kamertje. P. bleef achter 

en ging op de bank zitten. Een andere jongen kwam naast haar zitten en betaste haar. 

Ook wilde hij haar zoenen. Dit heeft ze ‘laten gebeuren’. Toen hij ‘iets terug wilde’ is 

ze overstuur weggegaan en is ze op een bankje in de buurt op haar vriendin gaan 

wachten. 

 

Wat nu? Wat wil je weten? Waar vraag je naar? 

Wat vraag je aan het meisje zelf? Wat zou je van haar ouder(s) willen weten? Betrek 

je ook anderen erbij? Zo ja, wat wil je van die andere weten?  

Betrek je ook de vriendin en/of de jongens er bij?  
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Hou je het screeningsformulier aan? Zo nee, heb je daar je redenen voor? Zo ja, 

behandel je alles of maak je bijvoorbeeld zelf een inschatting wat relevant voor de 

zaak is?  

 

Gedrag 

 P. is een erg stil meisje en kan niet goed over de aanranding praten. 

 Activiteiten 

 P. doet de opleiding SPW en zit in haar tweede jaar. De opleiding gaat erg 

goed; ze haalt goede cijfers. 

 Ze heeft een bijbaantje in een winkel echter haar contract wordt niet verlengd. 

 Ze brengt folders rond. 

 Ze is bezig met haar brommercertificaat.  

 

Vrienden 

 Ze zegt geen vrienden te hebben. 

 Ze heeft wel een goede vriendin. 

 Ze kan goed opschieten met klasgenoten op school, maar daarbuiten hebben 

ze geen contact. 

 

Hobby’s 

 msn/hyves 

 klein nichtje met wie ze veel optrekt en oppast.  

 

Wat wil je nog meer weten? 

Wil je over een gegeven meer informatie? Zo ja, waar wil je meer over weten? 

Hoe pak je dat aan? 

 

Verleden 

 In het verleden is P. veel gepest. 

 

Woonsituatie 

 Bij ouders 

 Geen broers/zussen 

 Vader is vrachtwagenchauffeur en moeder brengt de ochtendkrant rond. 

 Tussen P. en haar ouders is een goede band. 

 

Zou je nog meer willen weten? 

Dit is alle feitelijke informatie.  

Waar sluit je mee af?  

 sterke & zwakke punten: Hoe bepaal je dit? Ga je af op wat de jongere zelf zegt of 

met de ouders/anderen? Wat als ouders iets aandragen als slecht, wat jij denkt dat juist 

goed is (of andersom) ga je dan af op wat de ouder zegt, of…? 

 doelen opstellen: Hoe bepaal je dit? Ga je af op wat de jongere zelf zegt of met de 

ouders/anderen? Wat als ouders iets aandragen waar jij je twijfels over hebt, neem je 

dat doel dan toch op, of…? Of andersom? Hoe pak je aan?  

Stel een doel die genoemd is is onhaalbaar. Wat doe je? (bijhalen andere 

hulpverleningsinstanties, toch proberen, doel verwerpen, etc.?) 

Welke doelen zou jij uit de vorige informatie op willen stellen? 

 

Doelen jeugdige: 
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 Omgaan met vervelende ervaringen/tegenslagen. 

 Positieve eigenschappen van zichzelf kunnen benoemen/kennen. 

 Leren grenzen aangeven. 

 

Doelen ouders: 

 Geen.  

 

(Indien doelen niet hetzelfde is als het genoemde doel: wat nu?) 

 

3. Het hulpverleningstraject 

 

Wat wil je doen? Wat ga je doen? Hoe ga je het doen? 

Wat is ervoor nodig (hulpmiddelen/instrumenten)? Inclusie anderen? 

(Indien instrument genoemd is: stel iemand anders had een ander instrument 

genomen, veranderd dit dan het resultaat?) 

Wat vind jij belangrijk in deze casus? Wat is jouw belangrijkste doel? 

Wanneer zijn de doelen behaald? Wie bepaald dat? 

Wat als de doelen binnen de drie maanden niet behaald is? 

Hoe bepaal je hoeveel contact nodig is (1x/week, 1x/2weken, etc.?) 

 

4. Afsluiting 

 

Hoe sluit je af? Met wie sluit je af? 

Hoe ga je evalueren? Gebruik je hiervoor een protocol? Vul je die in? Loop je die 

langs puntsgewijs of vul je die later in of helemaal niet? 

 

Dit was casus 1. 

 

Stel het meisje had de hulp afgeblazen.  

Wat had je gedaan? Hoe ga je hiermee om? 

 

Je hebt nu beschreven wat je zou doen.  

Hoe zie je jouw achtergrond terug in hierin?  

Wat zie je anders bij je collega‟s? 

 

Casus 2 verrichten (poging tot) seksuele handelingen 

 

1. Aanmelding 

Op je bureau liggen de volgende gegevens voor een aanmelding: 

 Jongen, L. 

 7 jaar. 

 (poging tot) seksuele handelingen bij vierjarig jongetje. 

 Aangemeld door politie. 

 

Wat ga je doen?  

Neem je ook contact op met het „slachtoffertje‟ en zijn familie? 

 (indien doorverwijzen: Naar welke instantie? Met of zonder 1
e
 gesprek tussen jullie?) 

 

 

2. Screening 
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Hoe, met wie, hoeveel gesprekken van hoelang (bij benadering). 

Alleen met het kind en/of ouders? Waarom?  

Naar welke informatie ga je zeker vragen?  

 

Vanuit huis heeft een vrouw L. betrapt op seksuele handelingen bij een jongetje van 

vier jaar. Ze heeft dit besproken met haar man die zelf ooit slachtoffer is geweest van 

seksueel misbruik. Hij neemt L. mee naar zijn ouders en bespreekt dit. Naar eigen 

zeggen heeft de moeder L. zelf gestraft. L. geeft aan alleen zijn broek naar beneden te 

hebben gedaan omdat het ander jongetje dat vroeg. Dit is niet abnormaal gezien zijn 

leeftijd en de bijbehorende nieuwsgierigheid, echter is het leeftijdsverschil wel erg 

groot en vier jaar erg jong voor een dergelijk verzoek.  

 

Wat nu? Wat wil je weten? Waar vraag je naar? 

Wat vraag je aan de jongen zelf? Wat zou je van zijn ouder(s) willen weten? Betrek je 

ook anderen erbij? Zo ja, wat wil je van die andere weten?  

Hou je het screeningsformulier aan? Zo nee, heb je daar je redenen voor? Zo ja, 

behandel je alles of maak je bijvoorbeeld zelf een inschatting wat relevant voor de 

zaak is?  

 

Gezinssituatie 

L. woont samen met zijn zus van 10, zijn moeder en stiefvader in een voormalig 

vakantiepark. Zijn moeder is hoogzwanger en zij en haar vriend gaan binnenkort 

trouwen. L. gaat samen met zijn zus eens in de twee weken naar hun vader. Tussen 

vader en moeder is geen contact, hoogstens wat email verkeer voor belangrijke zaken. 

 Ze wonen wel vrij, maar in een heel klein huis. L. en zijn zus slapen op een kamer.  

 

School 

L. zit op de basisschool in groep 4. Volgens ouders is hij een goede leerling. Hij zegt 

twee goede vrienden te hebben, maar de komen nooit met hem mee naar huis. Hij vind 

alles leuk op school. 

 

Activiteiten 

L. zit op zwemles voor diploma C. daarna mag hij iets anders doen.  

 

Wat wil je nog meer weten? 

Wil je over een gegeven meer informatie? Zo ja, waar wil je meer over weten? (Indien 

van school: vertellen ouders geen toestemming ) 

Hoe pak je dat aan? 

 

Ouders maken zich vooral zorgen omdat L. geen moeite lijkt te hebben met het 

vertellen van leugens. Daarnaast vertoont L. geen enkele reactie bij ingrijpende 

gebeurtenissen als de scheiding, nieuwe zwangerschap moeder en opnieuw trouwen 

van zijn moeder. Ook geven ouders aan dat L. soms dwars door iedereen heen lijkt te 

kijken.  

 

Denk je nu ergens aan/gaan er bellen bij je rinkelen?  

Wil je ergens meer over weten? Wil je er ook met L. over hebben?  

 

In deze casus is er hier met L. over geprobeerd te praten. Hij kan dit echter niet en 

begint steeds te huilen. Wat er precies is gebeurd weet dus nog niemand. Hoe kun je 

hier mee omgaan? 
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(In dit geval: laten tekenen ) wat vind je daar van? Ook nog op een andere manier? 

 

Psycho- seksuele ontwikkeling 

L. heeft geen fixatie op geslachtsdelen. Soms wel nieuwsgierig. Hij heeft geen 

schaamte voor bloot, maar loopt ook weer niet in zijn blootje rond.  

 

Sociaal netwerk 

Ouders hebben niet zo veel vrienden en familie woont niet in de buurt.  

School 

Uiteindelijk geven ouders wel toestemming voor informatie van de leerkracht. Deze 

geeft aan dat L. helemaal niet zo’n goede leerling is; zijn werkhouding is niet goed, 

hij is vaak afwezig en dromerig en liegt makkelijk om ergens onderuit te komen. Als 

de leerkracht niet op let of er even niet is gedraagt L. zich baldadig en wordt plagerig 

naar andere kinderen toe. Hij is wel goed in het leggen van sociale contacten, daar 

heeft hij geen moeite aan.  

 

Zou je nog meer willen weten? 

Dit is alle feitelijke informatie.  

Waar sluit je mee af?  

 sterke & zwakke punten: Hoe bepaal je dit? Ga je af op wat de jongere zelf zegt of 

met de ouders/anderen? Wat als ouders iets aandragen als slecht, wat jij denkt dat juist 

goed is (of andersom) ga je dan af op wat de ouder zegt, of…? 

 doelen opstellen: Hoe bepaal je dit? Ga je af op wat de jongere zelf zegt of met de 

ouders/anderen? Wat als ouders iets aandragen waar jij je twijfels over hebt, neem je 

dat doel dan toch op, of…? Of andersom? Hoe pak je aan?  

Stel een doel die genoemd is is onhaalbaar. Wat doe je? (bijhalen andere 

hulpverleningsinstanties, toch proberen, doel verwerpen, etc.?) 

Welke doelen zou jij uit de vorige informatie op willen stellen? 

 

Sterke punten jeugdige: 

 Intelligente jongen. 

 

Zwakke punten jeugdige 

 Liegen, dromerig, slechte werkhouding..  

 

Doelen jeugdige: 

 Een aantal dingen kwijtraken die niet zo leuk in zijn hoofd zitten. 

 Niet zo gauw meer huilen.  

 

Doelen ouders: 

 De waarheid achterhalen. 

 Weten waar L. soms anders reageert? 

 

(Indien doelen niet hetzelfde is als het genoemde doel: wat nu?) 

 

 

 

3. Het hulpverleningstraject 

 

Wat wil je doen? Wat ga je doen? Hoe ga je het doen? 

Wat is ervoor nodig (hulpmiddelen/instrumenten)?  
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Inclusie anderen? Zoals de biologische vader, ouders „slachtoffer‟? Wie/wat nog 

meer? 

 

Wat vind jij belangrijk in deze casus? Wat is jouw belangrijkste doel? 

Wanneer zijn de doelen behaald? Wie bepaald dat? Bijvoorbeeld wil L. niet meer zo 

„gauw‟ huilen. Wat is gauw en wie bepaald dat? 

Wat als de doelen binnen de drie maanden niet behaald is? 

Hoe bepaal je hoeveel contact nodig is (1x/week, 1x/2weken, etc.?) 

 

In deze casus is het vlaggensysteem gebruikt. Wat is het doel hiervan? Waarom zou jij 

dit wel/niet doen? Stel iemand anders had een ander  of geen instrument genomen, 

veranderd dit dan het resultaat?  

 

Zou je in deze casus aan een stoornis denken? 

 Stiefvader wil een test voor autisme; hij heeft een zoon die dat heeft en herkent 

veel dingen in L. daarvan. In hoeverre ben je het er mee eens? Zo nee, geef je dan wel 

gehoor aan de vader? Waarom wel/niet?  

 

Terwijl je de hulpverlening start en meer telefoontjes en gesprekken voert, wordt 

steeds meer duidelijk. Zo blijkt er een nieuwe zaak te spelen met een andere jongen 

van 14 jaar, waarin hetzelfde 4jarig jongetje en een ander meisje het slachtoffer lijken 

te zijn. Ook is er een AMK-melding over het gezin gedaan.  

 

Wat ga je doen? Hoe ga je er mee om? 

 

Na een telefoontje met AMK blijkt dat iemand uit de buurt een melding heeft gedaan. 

Het gezin wordt nu door de buurt met de nek aangekeken. AMK heeft de biologische 

vader gebeld; hij wist nog van niets en werd erg boos.   

 

Wat ga je doen? Hoe ga je er mee om? 

 

De situatie in de buurt wordt erger. Beide kinderen worden nu gemeden in de buurt. 

De zus van L. mocht niet meer bij haar vriendinnetje spelen omdat ze ‘asociaal’ zou 

zijn. er gaan allerlei geruchten de ronde over het voorval tot aan dat de kinderen 

zouden roken, etc.  

 

Wat ga je doen? Hoe ga je er mee om? 

 

L. heeft op een papiertje geschreven dat het 4jarig jongetje en hij hun broek 

uitgedaan hadden en er met de handen bij elkaar aangezeten hadden. Na doorvraag 

van stiefvader blijkt L. ook bij de 14 jarige jongen te zijn geweest en heeft daar foto’s 

van ‘botten’ gezien. Na doorvragen van vader blijkt dit 18+ foto’s te zijn geweest.  

 

Wat ga je doen? Hoe ga je er mee om? 

 

Na een op een gesprek blijkt dat L. in de speeltuin was met de 14jarige jongen. Zijn 

zus was er ook maar die mocht niet meekijken. Hij zei dat ze bikini’s aanhadden en 

begint te huilen.  

Als het over het 4jarig jongetje gaat begint hij weer te huilen. Als hem gevraagd 

wordt of hij iets nadeed bevestigd hij. Hij verteld dat hij zag dat de 14jarige jongen 
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dat bij iemand anders ook deed. L. wist niet wie dat andere jongetje was. Hij kan er 

verder niet meer over praten. 

 

Wat ga je doen? Hoe ga je er mee om? 

Gesprek met zus? Ouders 4jarig jongetje? Biologische vader? Anderen? 

(in dit geval: weer tekenen) 

 

Tijdens een volgend gesprek heeft L. een briefje geschreven waarin hij iets zegt over 

een meisje die hij had gezien met de 14jarige jongen achter een boom en dat zij zijn 

piemel aan moest raken.  

Na lang doorvragen blijkt L. geslagen te zijn door die jongen en dat hij ook iets bij 

hem heeft gedaan. Het is zichtbaar erg zwaar voor L. en hij gaat weer verder spelen.  

 

Wat ga je doen? Hoe ga je er mee om? 

Gesprek met anderen? 

 

Er is een afspraak bij KJP. Deze is echter pas over een paar weken. 

Wat doe je? Hoe ga je er mee om? Nazorg? Oefeningen? 

(in dit geval: blokjes in zijn hoofd stoppen met nare en leuke dingen, praten, alles in 

de gaten houden etc.) 

 

4. Afsluiting 

 

Hoe sluit je af? Met wie sluit je af? 

Hoe ga je evalueren? Gebruik je hiervoor een protocol? Vul je die in? Loop je die 

langs puntsgewijs of vul je die later in of helemaal niet? 

 

Dit was casus 2. 

 

Hoe ga je om met het „gat‟ tussen het JPT-contact en degene aan wie je hebt 

doorverwezen? 

Hoe ga je om met verschil in mening over het aanvragen van onderzoek of 

doorverwijzing? 

 


