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Het	doel	van	dit	proefschrift	 is	om	inzicht	te	krijgen	in	de	participatie	van	jongeren	in	
besluitvorming	tijdens	hun	verblijf	 in	gesloten	residentiële	zorg.	Daarvoor	hebben	we	
een	aantal	 doelstellingen	geformuleerd	om	 licht	 te	werpen	op	1)	de	huidige	praktijk	
van	residentiële	zorg	en	participatie,	2)	de	ervaringen	en	percepties	van	jongeren	en	
professionals,	en	3)	hoe	het	perspectief	van	jongeren	in	besluitvorming	ingebracht	kan	
worden. 

Aangezien	participatie	van	jongeren	in	besluitvorming	wordt	gezien	als	een	belangrijk	
aspect	 in	 het	 zorg-	 en	 behandelingsproces	 van	 jongeren,	 biedt	 hoofdstuk 1 een 
inleiding op het onderwerp van participatie en waarom het van belang is om naar 
participatie	in	relatie	tot	gesloten	residentiële	zorg	te	kijken.	

Huidige praktijk
Hoofdstuk 2	 concentreert	 zich	 op	 de	 vraag:	Wat	 is	 er	 op	 dit	moment	 bekend	 over	
de	Nederlandse	residentiële	jeugdzorg?	Hierbij	hebben	we	gekeken	naar	de	recente	
geschiedenis	van	de	Nederlandse	(residentiële)	jeugdzorg.	Daarnaast	bieden	we	een	
overzicht	van	de	verschillende	vormen	van	residentiële	jeugdzorg	en	de	kenmerken	van	
de	jeugdigen	die	in	deze	voorzieningen	verblijven.	Vervolgens	hebben	we	ons	gericht	
op	het	residentiële	jeugdzorg	traject,	de	uitkomsten	van	residentiële	zorg,	als	ook	op	
een aantal ‘best practices’ op dit terrein. We sluiten het hoofdstuk af met een aantal 
recente	ontwikkelingen	binnen	de	context	van	residentiële	jeugdzorg	en	blikken	vooruit	
op de toekomst.

In hoofdstuk 3 staat een systematische literatuurstudie centraal over de participatie 
van	jongeren	in	besluitvorming	tijdens	hun	verblijf	in	residentiële	zorg.	We	hebben	ons	
gericht	op	de	huidige	kennis	over	1)	de	mogelijkheden	om	te	participeren	in	relatie	tot	
de	inhoud	van	besluiten	en	de	setting	waar	besluiten	genomen	worden,	2)	de	mogelijke	
faciliterende	 en	 beperkende	 factoren	 in	 relatie	 tot	 participatie,	 en	 3)	 de	 mogelijke	
uitkomsten	 van	 de	 zorg	 die	 gerelateerd	 zijn	 aan	 participatie.	 In	 onze	 systematische	
literatuurstudie	(periode	2000	tot	2016),	voldeden	16	studies	aan	onze	zoekcriteria.	Deze	
literatuurstudie	biedt	een	uitgebreid	overzicht	van	de	huidige	kennis	op	het	gebied	van	
participatie	binnen	residentiële	zorg.	Uit	de	meeste	studies	is	naar	voren	gekomen	dat	
jongeren	een	beperkte	mogelijkheid	hebben	om	op	een	zinvolle	wijze	te	participeren	
in	besluitvorming.	Daarnaast	bieden	de	studies	inzicht	in	de	mogelijke	faciliterende	en	
beperkende	factoren	met	betrekking	tot	het	participatieproces.	Deze	factoren	hebben	
wij toegespitst naar het niveau van de jongere, de professional, de organisatie, en de 
(sociaal-culturele)	context.	Geen	van	de	studies	liet	een	oorzakelijk	verband	zien	tussen	
de	(mate	van)	participatie	en	de	uitkomsten	van	zorg.	Dit	komt	met	name	doordat	de	
meeste	studies	een	beschrijvende	onderzoeksopzet	hebben.
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Ervaringen en percepties
Na	ons	in	algemene	zin	gericht	te	hebben	op	participatie	binnen	de	residentiële	zorg,	
gaan we in op de gesloten residentiële context. In hoofdstuk 4	zijn	de	percepties	en	
ervaringen	van	jongeren	die	verblijven	in	een	vorm	van	gesloten	residentiële	zorg,	te	
weten	een	Justitiële	Jeugd	Inrichting	(JJI),	in	kaart	gebracht.	Met	dit	hoofdstuk	hebben	
we	ernaar	gestreefd	om	verder	 inzicht	 te	krijgen	 in	hoe	 jongeren	participatie	ervaren	
binnen het gesloten kader. We hebben semi-gestructureerde interviews gehouden met 
18	jongens	die	verbleven	in	een	JJI	in	het	noorden	van	Nederland.	De	interviews	zijn	
geanalyseerd door gebruik te maken van het software programma Atlas-ti, versie 7 voor 
kwalitatieve	data.	In	onze	resultaten	hebben	we	onderscheid	gemaakt	tussen	inhoud van 
besluiten en setting	waar	besluiten	worden	genomen	(dagelijkse	beslissingen	versus	
trajectbeslissingen),	en	de	algemene	percepties	van	jongeren	in	relatie	tot	participatie	
in	besluitvorming.	Het	onderzoek	heeft	laten	zien	dat	jongeren	vormen	van	participatie	
ervaren,	zoals	het	gevoel	dat	er	naar	hen	geluisterd	wordt	en	dat	zij	hun	mening	kunnen	
geven aan professionals. Echter niet alle jongeren ervaren het participatieproces als 
zinvol.	

In hoofdstuk 5	 zijn	 we	 nader	 ingegaan	 op	 de	 percepties	 en	 ervaringen	 over	
jongerenparticipatie	 van	 professionals	 die	 werkzaam	 zijn	 in	 JJI’s.	 De	 centrale	
vraagstelling	 in	 dit	 hoofdstuk	 is:	 Wat	 zijn	 de	 percepties	 van	 professionals	 zijn	 met	
betrekking	 tot	 participatie	 van	 jongeren?	 Daarnaast	 hebben	 we	 in	 ons	 onderzoek	
gericht	op	factoren	die	van	invloed	zouden	kunnen	zijn	op	de	participatie	van	jongeren	
in	besluitvorming	tijdens	hun	verblijf	in	gesloten	residentiële	zorg.	Hiermee	hebben	we	
voortgebouwd	op	een	eerder	ontwikkeld	participatie	model	(Horwath	et	al.,	2012,	p.	158).	
In	het	betreffende	onderzoek	hebben	we	24	semi-gestructureerde	interviews	gehouden	
met	professionals	die	werkzaam	zijn	 in	 twee	verschillende	JJI’s	 in	Nederland.	Hieruit	
is naar voren gekomen dat professionals een goed – doch gefragmenteerd – beeld 
hebben	van	wat	participatie	betekent,	en	hoe	zij	participatie	(kunnen)	 implementeren	
in de dagelijkse praktijk. Waarbij professionals vaak concepten als ‘veiligheid’ en 
‘grenzen	stellen’	aan	het	thema	participatie	koppelen.	Op	basis	van	onze	bevindingen	
presenteren	we	een	conceptueel	model	van	factoren	die	van	invloed	lijken	te	zijn	op	het	
participatieproces van jongeren. 

Het ondersteunen van jongeren in het uiten van hun mening
In hoofdstuk 6 hebben we ons gericht op een participatief ontwikkelingstraject waarbij 
jongeren meegewerkt hebben aan het ontwikkelen van een vragenlijst voor jongeren in 
het kader van besluitvormingsprocedures, te weten de Best Interest of the Child – Self-
report	(BIC-S)	vragenlijst.	Samen	met	jongeren	hebben	we	deze	vragenlijst	ontwikkeld,	
waarmee jongeren hun eigen mening kunnen geven over belangrijke thema’s 
gerelateerd aan hun huidige en toekomstige leefomgeving. De ontwikkelingsprocedure 
bestond uit drie fasen, namelijk een exploratieve fase, een consultatieve fase, en 
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een	pilot	 fase.	Jongeren	die	verbleven	 in	gesloten	residentiële	zorg	en	professionals	
werkzaam	in	deze	context	zijn	actief	betrokken	geweest	bij	verschillende	stadia	van	het	
onderzoeksproces.	Door	gebruik	 te	maken	van	een	participatief	ontwikkelingsproces	
hebben we een gedifferentieerd instrument ontwikkeld. Daarnaast hebben we het 
gedifferentieerde	 instrument	 gedigitaliseerd	 zodat	 de	 BIC-S	 als	 standalone	 versie	
gebruikt kan worden op Windows systemen. Aldus hebben we beschreven hoe een 
theoretisch gefundeerd instrument geconstrueerd kan worden dat gelijktijdig voldoet 
aan de eisen van jongeren. Tegelijkertijd wilden we lessen trekken uit dit participatieve 
ontwikkelingsproces.

In hoofdstuk 7	hebben	we	de	psychometrische	eigenschappen	(zowel	de	construct	
validiteit	 als	 betrouwbaarheid)	 van	 het	 instrument	 onderzocht.	Ons	 doel	was	 om	de	
BIC-S vragenlijst te valideren en om vast te stellen of de BIC-S daadwerkelijk een 
geschikt instrument is voor jongeren om hun mening te kunnen geven over hun huidige 
leefomgeving. We hebben ons gericht op de psychometrische eigenschappen van 
het	instrument	en	hoe	jongeren	de	huidige	leefomgeving	in	gesloten	residentiële	zorg	
ervaren.	In	totaal	hebben	74	jongeren	meegewerkt	aan	het	onderzoek	door	een	BIC-S	in	
te	vullen.	De	construct	validiteit	en	betrouwbaarheid	van	de	BIC-S	zijn	onderzocht	door	
middel	van	een	Mokken	Analyse.	De	resultaten	laten	zien	dat	11	van	de	14	condities	
gezamenlijk	 een	middelmatige	 schaal	 vormen	 (h=.40;	Rho=.86).	Wanneer	we	 kijken	
naar hoe jongeren hun huidige leefomgeving in de gesloten setting ervaren, dan 
brengen jongeren met name thema’s naar voren gerelateerd aan veiligheid, activiteiten, 
en de relatie met professionals. 

Algemene discussie
Hoofdstuk 8 omvat de algemene discussie van de resultaten van dit proefschrift. 
We	 presenteren	 conclusies	 met	 betrekking	 tot	 onze	 bevindingen	 over	 participatie	
van	 jongeren	 in	 gesloten	 residentiële	 zorg.	 Participatie	 van	 jongeren	 is	 één	 van	 de	
basisbeginselen	 van	 het	 Verdrag	 voor	 de	Rechten	 van	 het	 Kind	 (VRK)	 en	 daarmee	
ook een fundamenteel recht voor alle jongeren die verblijven in gesloten residentiële 
zorg.	Gelijktijdig	komt	met	deze	gesloten	context	de	complexiteit	van	participatie	naar	
voren.	In	dit	hoofdstuk	zijn	eveneens	de	sterke	en	zwakke	punten	van	het	onderzoek	
gepresenteerd	 en	 aanbevelingen	 voor	 vervolgonderzoek	 en	 praktijk	 geformuleerd.	
Deze	aanbevelingen	gaan	onder	andere	in	op	de	structurele	inbedding	van	participatie	
van	 jongeren	 in	gesloten	residentiële	zorg,	waarbij	 rekening	wordt	gehouden	met	de	
behoeften	en	perspectieven	van	zowel	jongeren	als	professionals.
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