


Artikel 16 IVRK
Geen enkel kind mag worden onderworpen 

aan willekeurige of  onrechtmatige 
inmenging in zijn of  haar privéleven, in zijn 
of  haar gezinsleven, zijn of  haar woning of  

zijn of  haar correspondentie, noch aan 
enige onrechtmatige aantasting van zijn of  

haar eer en goede naam.



Wat Werkt Principes Justitiële Interventies
 Risicobeginsel
 Behoeftebeginsel
 Responsiviteitsbeginsel
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Verwaarlozing
Fysieke mish.
Seksuele mish.
"Mish."

Brown, 1998



Meta-Analyses Evidence-Based Zorg voor Jeugdigen Andrews & 
Bonta, 2010, Weisz et al., 1998, 

CAU = Care As Usual = Generalistische Aanpak = nul effect



It takes a whole village to raise a child?



Effect Krachtwijkenbeleid
 vervangen van huur- door koopwoningen, verkoop van sociale huurwoningen
 verbeteren van de publieke ruimte
 creëren van brede scholen of multifunctionele wijkcentra
 bewoners betrekken bij het beheer van de wijk
 Hulpverlening aan huishoudens met problemen (‘achter de voordeur’).

 Geen effect op sociale stijging en inkomenssamenstelling
 Geen effect op veiligheid en leefbaarheid
 Ongunstig effect op buurtparticipatie

SCP, 2013



De Betekenis van Nabijheid
Lilian Linders, 2010

 Bewoners helpen elkaar op basis van 1 op 1 relaties (vertrouwen), niet omdat ze deel uitmaken van een buurtgemeenschap
 Juist het ontbreken van een sterk gemeenschapsgevoel (en sociale controle) gaan mensen hechte relaties aan in de buurt
 Met cohesiebevorderende buurtactiviteiten worden nauwelijks kwetsbare bewoners bereikt
 Er is sprake van handelingsverlegenheid (geen hulp opdringen) en vraagverlegenheid (“hoe eenzaam en hulpbehoevend ook, mensen vallen soms letterlijk liever dood neer dan dat ze om hulp vragen”)
 Redenen die mensen geven om geen hulp te vragen aan hun buren, vrienden of familieleden komen overeen met de idealen van de WMO: zelfredzaamheid, zelfstandigheid, niet afhankelijk en kwetsbaar willen zijn
 Interventies moeten meer gericht  zijn op  kwetsbare bewoners en hun (potentiele) sociale netwerken, zonder associaties met de buurt



“Het gaat ons om het recht van 
burgers zelf  regie te houden 

over hun leven.”

“Eerst de 
mensen zelf, 
dan pas de 

hulpverlening”



ik zeg: het recht 
om opgevoed te 

worden gaat boven 
het recht om zelf  

op te voeden



Eigen kracht in het sociale systeem?

Zwak sociaal netwerk



Meta-Analyse: Voorspellers Kindermishandeling
Stith et al., 2009



Meta-Analyse: Voorspellers Verwaarlozing
Stith et al., 2009



Effect van Familie Netwerkberaad
Meta-Analyse Dijkstra et al.



Baat het niet dan schaadt het wel
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Cambridge Somerville Youth Study 

risk ratios

 Preventieve interventie bij 
jongeren uit achterstandswijken 
(jaren ’30)

 Undesirable outcome
 Overleden voor de 

leeftijd van 35 jaar
 Veroordeeld voor ernstig 

misdrijf
 Diagnose alcoholist of 

psychiatrische stoornis



De G 8: Criminogene Factoren
 Verkeerde vrienden
 Antisociale Gedachten
 Antisociale persoonlijkheid
 Gezinsproblemen
 Drugs
 Problemen op school en werk
 Problematische vrijetijdsbesteding
 Geschiedenis van antisociaal gedrag



Samenhang met recidive per domein: uitgesplitst naar leeftijd 
(v.d. Put et al., 2012)



Klinisch Oordeel Of Actuarieel



De Resultaten
 Klinisch oordeel voorspelt niet beter 

dan kans: Russische Roulette
 Slechts 1 studie met positieve 

resultaten (klinisch even goed als 
actuarieel), maar deze studie is 
ondeugdelijk uitgevoerd.

 Baseer intensiteit en keuze van 
interventie op actuariële  risico- en 
behoeftetaxatie met gevalideerde 
instrumenten
 Overweldigend empirisch bewijs

 “objections [to using statistical 
models] ignore the data from well 
over 100 studies […]. The 
objections to using statistics also 
ignore the ethical mandate that, 
for important social purposes 
such as protecting children, 
decisions should be made in the 
best way possible. If relevant 
statistical information exists, use 
it. If it does not exist, collect it”.

Shlonsky, A., & Wagner, D. (2005). The next step: Integrating 
actuarial risk assessment and clinical judgement into an 
evidence-based practice framework in CPS case management. 
Children and Youth Services Review, 27, 409-417.



Aanpak van problemen 
voordat jongeren in de gesloten 

jeugdzorg werden geplaatst

Onderzoek bij  Bureau Jeugdzorg Friesland, 
Broeders, Van der Helm, & Stams, 2015



Meta-Analyse: Effectieve ingrediënten van preventieve 
interventies voor delinquentie (De Vries et al., 2014) 

 Preventieve interventies voor 
jeugddelinquentie zijn effectief. Het meest 
effectief zijn programma’s die zich richten op 
gedrag en programma's die de 
opvoedingsvaardigheden van ouders 
verbeteren (voor de adolescentie inzetten). 
Minder intensieve programma’s laten grotere 
effecten zien. De intensiteit van het 
programma moet worden afgestemd op het 
risico op delinquentie. 
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Meta-analyse effecten programma-integriteit bij interventies 
voor gedragsproblemen (Goense et al., 2015)
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Eerst Connectie dan Correctie?



Gerdien Schenk











Wat Werkt Laten Werken
drie strategieën
 Investeren in kookboeken

 What works benadering
 Investeren in koks

 Who works benadering
 Investeren in restaurants

 De pedagogische omgeving




