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HOOFDSTUK 3. HOOFDSTUK 3. HOOFDSTUK 3. HOOFDSTUK 3.     

EEN LITERATUURONDERZOEK NAAR WENSELIJKE KENMERKEN VAN 

JEUGDZORGWERKERS IN DE RESIDENTIËLE JEUGDZORG. 



SamenvattingSamenvattingSamenvattingSamenvatting    
 

In dit literatuuronderzoek is een beeld geschetst van de persoonlijkheidskenmerken en de 

competenties waaraan residentiële jeugdzorgwerkers zouden moeten voldoen. Qua 

persoonlijkheidsfactoren zou een goede jeugdzorgwerker extravert, vriendelijk en stabiel moeten 

zijn; bovendien zou de jeugdzorgwerker open moeten staan voor nieuwe ervaringen. Bij 

competenties gaat het vooral om a) het ontwikkelen van een warme en positieve relatie met de 

jeugdige, b) het creëren van een veilig en gestructureerd leefklimaat, c) jeugdigen activeren en 

actief betrekken bij de hulpverlening (empowerment) en d) goede communicatieve 

eigenschappen. Nader onderzoek naar de relatie tussen de hierboven beschreven kenmerken en 

de resultaten van de residentiële jeugdzorg lijkt gewenst. Het is de moeite waard om na te gaan 

of deze kenmerken van jeugdzorgwerkers van invloed zijn op de kwaliteit en de effectiviteit van 

de hulp. 

 

InleidingInleidingInleidingInleiding    

In de literatuur bestaat in grote mate overeenstemming over het idee dat de jeugdzorgwerker een 

belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van de hulp (Van der Laan, 2004; Van der Laan, 

Maaskant, Stams, Fukkink, & Van der Voort, 2007; Van Yperen, Loeffen, Van den Berg, & 

Lekkerkerker, 2005; Van Yperen & Van der Steege, 2010), maar er is weinig bekend over welke 

kenmerken van de hulpverleners nu precies het verschil maken. 

Deze exploratieve, kwalitatieve studie geeft een overzicht van persoonskenmerken, 

persoonlijkheidseigenschappen en competenties van werkers in de residentiële jeugdzorg die in 

de literatuur als wenselijk worden beschouwd in het licht van de kwaliteit en de effectiviteit van 

de residentiële jeugdzorg. Op dit moment is er nog weinig bekend over welke eigenschappen en 

competenties een residentiële jeugdzorgwerker zou moeten beschikken. Het ontwikkelen van 

profielen, waarin deze eigenschappen en competenties staan beschreven, is een belangrijke stap 

op weg naar meer kwaliteit in de jeugdzorg (Astroth, Gaza, & Taylor, 2004; Starr, Yohalem, & 

Gannett, 2009). Deze studie richt zich op het beschrijven van wenselijke eigenschappen en 

competenties van jeugdzorgwerkers teneinde deze in een volgend hoofdstuk (Hoofdstuk 4) te 

toetsten op evidentie. Kenmerken van jeugdzorgwerkers worden daar als moderator gebruikt bij 

effectstudies van de residentiële jeugdzorg om de effectiviteit van de residentiële jeugdzorg te 

beoordelen. Op basis daarvan kunnen de profielen in de praktijk gebruikt worden voor het 

opleiden, bijscholen en  ontwikkelen van jeugdzorgwerkers. Mogelijk kunnen de profielen ook 

gebruikt worden bij de selectie van medewerkers (vooral als het gaat om 

persoonlijkheidseigenschappen).  

Residentiële jeugdzorg is een 24-uurs voorziening, waar uithuis geplaatste jeugdigen in 

een leefgroep behandeling ontvangen van of opgevangen worden door (vaak multidisciplinaire) 

teams, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van het dagelijks leefklimaat als therapeutisch 



middel (Bates, English, & Kouidou-Giles, 1997; Burns, Hoagwood, & Mrazek, 1999; Hair, 2005; 

Larzelere et al., 2001). Binnen deze ruime definitie vallen zowel kleinschalige opvang- en 

behandelcentra gesitueerd in een woonwijk voor acht tot tien jeugdigen tot grootschalige 

instellingen voor meer dan 100 jeugdigen op een afgezonderd instellingsterrein (Bates, English, & 

Kouidou-Giles, 1997).  

In deze studie wordt bij het ordenen van de relevante kenmerken van de 

jeugdzorgwerkers gebruik gemaakt van het Kwadrantenmodel van Beutler (2004; Tabel 1). Het 

Kwadrantenmodel verdeelt de kenmerken van jeugdzorgwerkers langs twee dimensies. Bij de 

eerste dimensie gaat het om kenmerken van jeugdzorgwerkers die a) persoonsgebonden en b) 

werkgerelateerd zijn. Daarnaast wordt in het Kwadrantenmodel met behulp van een tweede 

dimensie onderscheid gemaakt tussen kenmerken die a) objectief vast te stellen zijn door middel 

van meten of registreren en b) kenmerken die minder objectief vast te stellen zijn. Deze worden, 

in dit proefschrift, subjectieve kenmerken genoemd. Het Kwadrantenmodel bestaat uit vier 

kwadranten waarin de relevante kenmerken van jeugdzorgwerkers beschreven kunnen worden. 

In hoofdstuk twee is aandacht besteed aan de objectieve persoonsgebonden kenmerken 

(Kwadrant A) en de objectief werkgebonden kenmerken (Kwadrant B) kenmerken. In dit 

hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan de subjectieve persoonlijkheidskenmerken 

(kwadrant C) en de subjectieve werkgebonden kenmerken (Kwadrant D). 

 
Tabel 1. Het Kwadrantenmodel (Beutler, et al., 2004) 

 Persoonsgebonden kenmerkenPersoonsgebonden kenmerkenPersoonsgebonden kenmerkenPersoonsgebonden kenmerken    Werkgebonden kenmerkenWerkgebonden kenmerkenWerkgebonden kenmerkenWerkgebonden kenmerken    

    
ObjectiefObjectiefObjectiefObjectief 

Kwadrant A 
Leeftijd, sekse, etniciteit 

Kwadrant B 
Opleiding, ervaring, omvang en aard 

dienstverband 

    
SubjectiefSubjectiefSubjectiefSubjectief 

Kwadrant C 
Persoonlijkheid 
Veerkracht 

Kwadrant D 
Professioneel handelen en houding 

(competenties) 

 
 

Bij het schetsen van het persoonlijkheidsprofiel wordt aangesloten bij het vijf factoren 

persoonlijkheidsmodel, vaak aangeduid als Big Five (Strijbosch, 2007; McCrea & Costa, 1984; 

Bakker, van der Zee, Lewig, & Dollard, 2006). De vijf factoren zijn a) extravert, i.e. sociaal en 

spraakzaam tegenover teruggetrokken en stil, b) vriendelijk, i.e. blijmoedig en onbaatzuchtig 

tegenover snel geïrriteerd en egoïstisch, c) zorgvuldig, i.e. betrouwbaar en voorzichtig tegenover 

onbetrouwbaar en nonchalant, d) emotioneel stabiel, i.e. rustig en zeker tegenover zorgelijk en 

onzeker, en e) nieuwsgierigheid, i.e. origineel en avontuurlijk tegenover conventioneel en niet 

avontuurlijk. 

Naast het vijf factoren model wordt bij de subjectieve persoonskenmerken (Kwadrant C) 

ook de mate van veerkracht als relevant kenmerk aangemerkt. Voor de kenmerken van 



veerkrachtige mensen sluiten we aan bij de beschrijving van Wagnild en Young (1993): mensen 

die minder snel opgeven bij uitdagingen, meer zelfvertrouwen hebben en beter in staat zijn om 

stressvolle omstandigheden het hoofd te bieden worden als veerkrachtig beschouwd.  

Bij het schetsen van het competentieprofiel zijn met name de houdingsaspecten, 

vaardigheden en competenties van de jeugdzorgwerkers van belang. Recent is aandacht 

ontstaan voor competentieprofielen, vooral gericht op scholing van hulpverleners in de jeugdzorg 

(Starr, Yohalem, & Gannett, 2009; Zwikker, Hens, Van den Haterd, & Uyttenboogaart, 2009). 

Deze competentieprofielen zijn ontwikkeld op basis van het takenpakket van de 

jeugdzorgwerkers. Een duidelijke relatie tussen de persoonlijke kenmerken (inclusief 

competenties) en de kwaliteit van de hulp is nog niet expliciet gelegd. Er wordt aangenomen dat 

het bieden van een goede relatie, het creëren van een veilig klimaat en positieve ontwikkelings- 

en leermogelijkheden belangrijke elementen zijn van wat een goede hulpverlener moet doen 

(Harder, Knorth, & Zandberg, 2005). Daarvoor zijn bepaalde competenties nodig. Profielen die 

persoonlijkheidskenmerken van jeugdzorgwerkers beschrijven bestaan, voor zover bekend, nog 

niet. 

 

Deze studie 

Dit literatuuronderzoek richt zich op het beschrijven van persoonskenmerken en competenties 

van jeugdzorgwerkers die in de literatuur wenselijk worden geacht voor residentiële 

jeugdzorgwerkers.  

 

MethodeMethodeMethodeMethode    

Deze studie betreft een narrative review (Bryman, 2008) waarbij gegevens worden verzameld uit 

diverse kwalitatieve studies met betrekking tot persoonlijkheidskenmerken en competenties van 

residentiële jeugdzorgwerkers, die in de studies worden gezien als wenselijke kenmerken en 

competenties in relatie tot de kwaliteit van de residentiële jeugdzorg. 

 

Selectie van studies 

Er is in deze overzichtstudie gezocht naar studies die rapporteren over voor de residentiële 

jeugdzorg en persoonlijkheidseigenschappen en competenties van residentiële jeugdzorgwerkers. 

Er is gezocht in het Nederlandse, Engelse en Duitse taalgebied over de afgelopen 30 jaar (sinds 

1980). Er is gezocht in de databanken PsychINFO,  ERIC, IBSS, Picarta, Sciencedirect, 

Springerlink en Google Scholar. Vervolgens is van een groot aantal tijdschriften de 

inhoudsopgaven nagezocht. Daarna zijn van alle gevonden studies de literatuurlijsten nagezocht 

op relevante studies. 



Combinaties van zoektermen zijn gebruikt om a) de doelgroep te beschrijven zoals 

residential child care worker, residential youth care worker, groepsleider, residentiële 

jeugdzorgwerker, pedagogisch medewerker; b) de behandeling aan te duiden zoals insitutional 

treament, residential treatment centre, placement, inpatient, institution, hospit*, youth in care, 

youth care, mental health, residentiële, intramur*, uithuis* en c) om de uitkomst aan te geven 

zoals Staff characteristics, personal traits, competencies, persoons, persoonlijkheid, 

eigenschappen, competenties zijn gebruikt als zoektermen om de databanken, de referenties en 

de inhoudsopgaven van de bestudeerde literatuur te doorzoeken. 

Uit het totaal aantal (24) treffers zijn de studies geselecteerd die op basis van een 

kwalitatief onderzoeksdesign met behulp van kwalitatieve interviews, observaties, focusgroepen 

(soms ook wel workshops genoemd) met deskundigen en/of cliënten data hebben verzameld en 

uitspraken hebben gedaan over wenselijke kenmerken van jeugdzorgwerkers. Alle studies die 

niet op kwalitatief empirisch onderzoek gebaseerd zijn, zoals artikelen die uitsluitend op de 

mening van de auteur zijn gebaseerd, werden niet meegenomen in deze overzichtsstudie. 

Uiteindelijk zijn zeven studies overgebleven.  

 

Het analyseren van de studies 

Voor het analyseren van de studies is gebruik gemaakt van een stappenplan analyse kwalitatief 

onderzoek (Boeije, 2005; Wester & Peters, 2004). Uit elk van de studies zijn indicatoren 

behorende tot persoonlijkheidskenmerken of tot competenties geïdentificeerd. De Indicatoren 

behorende tot de persoonlijkheidskenmerken zijn vervolgens ingedeeld bij één van de vijf 

persoonlijkheidsfactoren uit het Big Five model of bij veerkracht. De indicatoren voor 

competenties konden niet bij een bestaande indeling worden geplaatst. Op inductieve wijze zijn 

de indicatoren, die, naar de mening van de onderzoeker, bij elkaar leken te horen bij elkaar 

geplaatst. Aan deze groepen indicatoren zijn categorienamen toegekend. Vervolgens is nogmaals 

gedetailleerd naar alle indicatoren binnen de categorieën gekeken, zijn enkele indicatoren 

verplaatst en zijn subcategorieën ontwikkeld binnen de categorieën om meer eenheid en 

structuur te brengen in de indicatoren. 

 

ResultatenResultatenResultatenResultaten    

Er zijn zeven studies geïncludeerd in dit literatuuronderzoek (Tabel 2; Anglin, 2003; Brandjes & 

Nas, 1983;  Kiraly, 2001; Knox & Spivak, 2005; McGrath & Pistrang 2007; Shealy, 1992; Van 

Burik, Kayser & Van de Mortel, 2001). Brandjes en Nas (1983) hebben via een vragenlijst onder 

199 groepsleiders en 100 ex-groepsleiders onderzocht wat de samenhang is tussen individuele 

kenmerken en het functioneren van de groepsleiding. Shealy (1992) heeft via drie focusgroepen, 

de eerste met zes jeugdzorgwerkers en drie leidinggevenden, de tweede met zes 



gedragswetenschappers en de derde met 42 groepsleiders, onderzocht wat, naar de mening van 

de betrokkenen, de belangrijkste competenties en persoonlijkheidseigenschappen zijn voor 

groepsleiders in de residentiële jeugdzorg. Van Burik et al., (2001) onderzochten met behulp van 

25 diepte-interviews en 75 vragenlijsten wat volgens groepsleiders de benodigde competenties 

zijn om vraaggestuurd te werken. Hiermee worden competenties bedoeld om hulp te verlenen 

waarbij de cliënt met zijn probleem, mogelijkheden en zorgvraag centraal staat (Van der Sommen, 

2002). Kiraly (2001) deed onderzoek naar vaardigheden en kenmerken van competente 

groepsleiders. Ze deed dat door middel van focusgroepen met 76 deelnemers, onder wie 

jongeren, ouders, residentiële jeugdzorgwerkers en direct leidinggevenden. Vervolgens zijn de 

uitkomsten daarvan voorgelegd aan een forum van internationale experts op het gebied van 

residentiële jeugdzorg. Anglin (2003) gebruikte de methode van participerende observatie om 

succesvolle competenties van residentiële jeugdzorgwerkers te ontdekken. Knox en Spivak 

(2005) hielden een workshop met acht deskundigen op het gebied van jeugdgeweld over welke 

competenties de residentiële jeugdzorgwerkers zouden moeten beschikken om preventief met 

jeugdgeweld om te gaan. McGrath en Pistrang (2007) interviewden twaalf jongeren en tien 

residentiële jeugdzorgwerkers over succesvolle kenmerken van een goede relatie tussen 

jeugdzorgwerker en jeugdige. 

 
Tabel 2. Overzicht van de geïncludeerde studies 
Onderzoek Doel Respondenten Methode 
Brandjes en Nas 
(1983) 

De samenhang tussen individuele kenmerken 
en goed functioneren van de groepsleiding. 

199 groepsleiders en 100 ex-
groepsleiders. 

Vragenlijst. 

Shealy (1992) Opsporen van de belangrijkste competenties 
en persoonlijkheidseigenschappen voor 
groepsleiders in de residentiële jeugdzorg. 

Zes jeugdzorgwerkers, drie 
leidinggevenden, zes 
gedragswetenschappers en 42 
groepsleiders. 

Focusgroepen. 

Van Burik, et al. 
(2001) 

De benodigde competenties voor 
vraaggestuurd werken. 
 

25 diepte-interviews en 75 
vragenlijsten onder 
groepsleiders. 

Diepte-
interviews en  
vragenlijsten. 

Kiraly (2001) De belangrijkste vaardigheden en kenmerken 
van competente groepsleiders te identificeren. 

76 deelnemers, waaronder 
jongeren, ouders, residentiële 
jeugdzorgwerkers en direct 
leidinggevenden. 

Focusgroepen. 

Anglin (2003) Succesvolle competenties van residentiële 
jeugdzorgwerkers. 

N.a. Participerende 
observatie. 

Knox & Spivak 
(2005) 

De competenties van residentiële 
jeugdzorgwerkers om preventief met 
jeugdgeweld om te gaan. 

Acht deskundigen op het gebied 
van jeugdgeweld. 

Workshop. 

McGrath & 
Pistrang (2007) 

Kenmerken van een goede relatie tussen 
jeugdzorgwerker en jeugdige. 

Twaalf jongeren en tien 
residentiële jeugdzorgwerkers. 

Interviews. 

 

Persoonlijkheidseigenschappen (Kwadrant C) 

De indicatoren op het gebied van persoonlijkheid zijn geplaatst bij een van de vijf dimensies van 

het Big Five persoonlijkheidsmodel of bij veerkracht (zie Tabel 3). De eerste factor van de Big Five 

is extraversie – introversie. Uit dit literatuuronderzoek komt het beeld naar voren dat de gewenste 

residentiële jeugdzorgwerker extravert is. Hij zou enthousiast moeten zijn, zou van actief 

aanpakken moeten weten en zou een gevoel voor humor moeten bezitten (Brandjes & Nas, 



1983). Ook zou de gewenste residentiële jeugdzorgwerker transparante motieven moeten 

hebben om voor dit werk te kiezen en zou hij open en eerlijk moeten zijn (Kiraly, 2001; Van Burik, 

et al., 2001).  

De tweede Big Five factor betreft vriendelijkheid versus competitieve houding. De 

gewenste residentiële jeugdzorgwerker zou in grote mate vriendelijk moeten zijn. Hij zou ook 

optimistisch moeten zijn (Brandjes & Nas, 1983), en een positieve en optimistische kijk moeten 

hebben (Kiraly, 2001).  

De derde Big Five factor betreft de dimensie zorgvuldigheid versus ongestructureerdheid. 

Op dit kenmerk wordt niet veel gerapporteerd. Flexibiliteit wordt aangeduid als gewenste 

eigenschap om vraaggestuurd te kunnen werken (Van Burik, et al., 2001).  

Aan de vierde Big Five factor, emotionele stabiliteit versus neuroticisme wordt in 

verschillende onderzoeken veel aandacht besteed. Bij emotionele stabiliteit zijn twee 

deelcategorieën te onderscheiden, namelijk: a) een belangrijke persoonlijkheidseigenschap van 

de jeugdzorgwerker zelf en b) als een belangrijke persoonlijkheidseigenschap in relatie tot de 

jeugdigen.  

Bij emotionele stabiliteit van de jeugdzorgwerker zelf wordt genoemd dat de 

jeugdzorgwerker voldoende controle over zichzelf zou moeten hebben (zelfcontrole en 

zelfdiscipline) en tevens zelfvertrouwen en zelfwaardering zou moeten hebben (competent 

voelen, vertrouwen op eigen kunnen, zeker). Daarnaast zou de jeugdzorgwerkers assertief 

moeten zijn, eigen grenzen moeten kunnen aangeven, en “rijp” zijn (Brandjes & Nas, 1983; 

Shealy, 1992; Van Burik, et al., 2001; Kiraly, 2001).  

Emotionele stabiliteit wordt ook als een belangrijke persoonlijkheidseigenschap van de 

jeugdzorgwerker beschouwd in relatie tot de jeugdigen. Zo zou de residentiële jeugdzorgwerker 

voorspelbaar, consistent, redelijk en tactvol moeten zijn, gezond verstand (boerenverstand) en 

een open opstelling moeten hebben (Brandjes & Nas, 1983; Shealy, 1992; Van Burik, et al., 

2001; Kiraly, 2001).  

De vijfde en laatste Big Five factor betreft nieuwsgierigheid versus behoudendheid. Onder 

nieuwsgierigheid wordt hier ook het lerend vermogen van de jeugdzorgwerker begrepen. De 

residentiële jeugdzorgwerker zou over voldoende zelfkennis moeten beschikken. Hij zou zich 

bewust moeten zijn van de eigen waarden en normen en zou bovendien inzicht moeten hebben in 

de eigen (on)mogelijkheden. Daarnaast zou de residentiële jeugdzorgwerker open moeten zijn 

over het eigen handelen, zelfkritisch moeten zijn en zou open moeten staan voor kritiek van 

anderen. Ook zou hij in staat moeten zijn om te leren van anderen en de eigen houding en het 

eigen handelen op grond van kritiek moeten kunnen bijstellen. Ook zou hij/zij creatief en 

nieuwsgierig moeten zijn (Brandjes & Nas, 1983; Shealy, 1992; Van Burik, et al., 2001; Kiraly, 

2001). 



Veerkracht wordt als belangrijke eigenschap gezien die van belang is bij het omgaan met 

moeilijke momenten die een residentiële jeugdzorgwerker kan meemaken. Zo zou de 

jeugdzorgwerker bestand moeten zijn tegen provocaties, bereid moeten zijn om moeilijke 

momenten door te maken, zou stressbestendig moeten zijn, zou er tegen moeten kunnen niet 

altijd geliefd te zijn bij de jeugdigen. Ook zou de jeugdzorgwerker niet angstig moeten zijn 

(Brandjes & Nas, 1983; Shealy, 1992; Van Burik, et al., 2001; Kiraly, 2001).  

 
Tabel 3. Persoonlijkheidseigenschappen van residentiële jeugdzorgwerkers 
Big five dimensies Aspecten 
Extravert / introvert Enthousiast en actief (Brandjes & Nas, 1983) 

Transparant, Open en eerlijk (Kiraly, 2001; Van Burik, et al., 2001) 
Gevoel voor humor (Brandjes & Nas, 1983) 
 

Vriendelijk / competitief Optimistisch (Brandjes & Nas, 1983) 
Positief (Kiraly, 2001) 
 

Zorgvuldig / ongestructureerd Flexibel (Brandjes & Nas, 1983; Van Burik, et al., 2001) 
 

Stabiel / neurotisch In relatie tot zichzelf 
Zelfdiscipline (Brandjes & Nas, 1983) 
Zelfcontrole (Shealy, 1992; Kiraly, 2001) 
Zelfwaardering (Brandjes & Nas, 1983) 
Competent voelen (Brandjes & Nas, 1983) 
Vertrouwen op eigen kunnen, zelfvertrouwen (Brandjes & Nas, 1983; Kiraly, 
2001) 
Gezond verstand, boerenverstand (Shealy, 1992; Kiraly, 2001) 
Rijp (Shealy, 1992) 
Zeker (Kiraly, 2001) 
 
In relatie tot jeugdigen 
Redelijk (Brandjes & Nas, 1983) 
Geduldig en begripvol (Brandjes & Nas, 1983; Kiraly, 2001; Van Burik, et.al., 
2001) 
Tactvol (van Burik, et.al., 2001). 
Niet angstig (Brandjes & Nas, 1983) 
Voorspelbaar (Shealy, 1992) 
Consistent (Shealy, 1992) 
Verantwoordelijk (Shealy, 1992) 
Assertief (Kiraly, 2001) 

Nieuwsgierig / behoudend Zelfkennis 
Zelfinzicht (Brandjes & Nas, 1983) 
Eigen (on)mogelijkheden kennen (Kiraly, 2001) 
Bewust van eigen waarden en normen (Van Burik, et.al., 2001) 
 
Lerend vermogen 
Goed beoordelingsvermogen (Shealy, 1992) 
Zelfkritiek (Brandjes & Nas, 1983) 
Reflectief (Kiraly, 2001) 
Reflecteren en leren van de ander (Kiraly, 2001) 
Open staan voor kritiek (Van Burik, et.al., 2001) 
Kan houding en handelen bijstellen (Van Burik, et.al., 2001) 
 
Open, nieuwsgierig en creatief 
Openheid over eigen handelen (Van Burik, et.al., 2001) 
Nieuwsgierig (Kiraly, 2001) 
Creatief  (Kiraly, 2001; Van Burik, et.al., 2001) 
 

Veerkracht Bestand  tegen provocaties (Brandjes & Nas, 1983) 
Bereid om moeilijke momenten door te maken (Kiraly, 2001) 
Volharding en uithoudingsvermogen (Kiraly, 2001) 
Stressbestendig (Kiraly, 2001) 

 



Competenties (Kwadrant D) 

De op basis van dit literatuuronderzoek gevonden benodigde competenties zijn onderverdeeld in 

een viertal categorieën (zie Tabel 4), namelijk a) de zogenaamde Therapeutic Offered Conditions 

(TOC’s), b) het bieden van structuur, c) empowerment van de jeugdigen en d) communicatieve 

competenties. 

De eerste categorie competenties bestaat uit drie Therapeutic Offered Conditions (TOC’s) 

(Rogers, 1957, 1980). De eerste is dat de hulpverlener onder alle omstandigheden oprecht en 

echt is. De tweede voorwaarde is dat de hulpverlener een klimaat creëert van onvoorwaardelijke 

acceptatie van de ander. De derde voorwaarde betreft het empathisch vermogen van de 

hulpverlener. Deze drie Rogeriaanse voorwaarden zijn, zij het in verschillende bewoordingen, in 

elk van de geincludeerde studies herkend.  

Empathie wordt omschreven als invoelend en inlevingsvermogen, aansluiten bij de 

beleving van de jeugdige en begripvol (Brandjes & Nas, 1983; Shealy, 1992; Van Burik, et al., 

2001; Kiraly, 2001, Anglin, 2003). Echtheid wordt beschreven als echt, integer, oprecht, beloften 

nakomen en echt geven om de jeugdigen (Brandjes & Nas, 1983; Shealy, 1992; Van Burik, et al., 

2001; Kiraly, 2001, Anglin, 2003). Acceptatie wordt ook op verschillende manier beschreven, 

namelijk als respectvol, tolerant, zuiver geïnteresseerd, niet verwijtend, accepterend en respect 

voor de persoonlijke ruimte van de jeugdige (Brandjes & Nas, 1983; Shealy, 1992; Van Burik, et 

al., 2001; Kiraly, 2001, Anglin, 2003). Ook aspecten als zorgend en koesterend worden genoemd 

(Kiraly, 2001). 

De tweede categorie competenties gaat over het bieden van structuur. Deze categorie valt 

uiteen in een drietal deelaspecten namelijk a) het creëren van een veilig klimaat, b) passend 

omgaan met macht, c) het geven van het goede voorbeeld en d) het coördineren van de hulp. 

Competenties die jeugdzorgwerkers zouden moeten bezitten binnen het eerste 

deelaspect zijn een veilig klimaat creëren, toezicht houden, veiligheid bieden en consistent zijn 

(Shealy, 1992; Kiraly, 2001). Het tweede deelaspect gaat over het passend omgaan met macht. 

Hieronder vallen: het hebben van overwicht, passend omgaan met gezag, een faire opstelling ten 

opzichte van de jeugdigen, de jeugdigen aanmoedigen om zich aan de regels en de afspraken te 

houden, en op gepaste wijze ongewenst gedrag afkeuren (Brandjes & Nas, 1983; Shealy, 1992; 

Kiraly, 2001; Anglin, 2003). Het derde deelaspect van structuur bieden is het geven van het 

goede voorbeeld door een goed rolmodel te zijn, ondersteuning bieden en de jeugdigen 

aanmoedigen (Shealy, 1992; Kiraly, 2001). Als laatste categorie onder structuur bieden valt het 

coördineren van de hulp. Dit dient systematisch en doelgericht te gebeuren door middel van een 

hulpverleningsplan met daarin opgenomen SMART1 geformuleerde doelen (Van Burik, et al., 

2001). 

                                                      
1 De Afkorting SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Het gaat om vijf kwaliteitscriteria die 
gebruikt kunnen worden bij het formuleren van doelen (in dit geval voor doelen voor de hulpverlening aan de jeugdigen. 



De derde categorie competenties heeft betrekking op het versterken van de jeugdigen en 

ouders; empowerment. De categorie bestaat uit een drietal deelaspecten namelijk a) ruimte 

geven, b) samenwerken en c) actief stimuleren. Het eerste deelaspect, empowerment, bestaat uit 

de regie bij de ouders laten, jeugdigen ruimte geven en hen niet betuttelen (Kiraly, 2001; Van 

Burik, et al., 2001). Het tweede deelaspect van empowerment is samenwerken. De 

jeugdzorgwerker zou moeten samenwerken met de jeugdige en de ouders door hen te betrekken 

bij belangrijke beslissingen en samen te beslissen over belangrijke zaken (Kiraly, 2001; Anglin, 

2003). Het derde deelaspect betreft actief stimuleren van de jeugdige. De jeugdzorgwerker zou 

de jeugdige actief moeten stimuleren, samen de mogelijkheden en sterke kanten van de jeugdige 

ontdekken, het probleemoplossende vermogen van de jeugdige vergroten, de jeugdige 

aanmoedigen, en zou de benodigde hulpmiddelen beschikbaar moeten stellen (Anglin, 2003; 

Kiraly, 2001; Knox & Spivak, 2005; McGrath & Pistrang, 2007). 

De vierde categorie competenties zijn communicatieve competenties. Deze zijn 

onderverdeeld in basiscompetenties, competenties met betrekking tot specifieke situaties en 

communicatieve competenties van belang bij organisatorische werkzaamheden. De 

basiscompetenties bestaan uit luisteren (Van Burik, et al., 2001; Kiraly, 2001; Anglin, 2003), de 

jeugdige serieus nemen (Van Burik, et al., 2001; Kiraly, 2001; Anglin, 2003), doorvragen, 

observeren en kunnen uitleggen (Van Burik, et al., 2001). Bij communicatieve vaardigheden 

gericht op specifieke situaties gaat het om het delen van de zorgen met de jeugdige (Kiraly, 

2001), onderhandelen (Van Burik, et al., 2001) en intercultureel communiceren (Knox & Spivak, 

2005). Communicatieve competenties gericht op organisatorische taken zijn rapporteren en 

interdisciplinair communiceren (Shealy, 1992; Van Burik, et al., 2001). 

 
 
  



Tabel 4. Competenties 
CategorieCategorieCategorieCategorie    deelcategoriedeelcategoriedeelcategoriedeelcategorie    DeelaspectDeelaspectDeelaspectDeelaspect    
TOC’s Empathie Invoelen (Brandjes & Nas, 1983) Inleven (Van Burik, et al., 

2001; Kiraly, 2001) 
Aansluiten bij beleving (Van Burik, et al., 2001) 
Begrip (Kiraly, 2001) 

Echtheid Echt (Brandjes & Nas, 1983) 
Integer (Shealy, 1992) 
Echt geven om de jeugdige (Kiraly, 2001) 
 

Acceptatie Accepteren (Brandjes & Nas, 1983; Kiraly, 2001) 
Respect (Van Burik, et al., 2001; Kiraly, 2001; Anglin, 2003) 
Tolerant (Kiraly, 2001) 
Niet verwijten (Kiraly, 2001) 
Zuivere interesse (Kiraly, 2001; Anglin, 2003) 
Positieve betrokkenheid (Kiraly, 2001; Anglin, 2003) 

Structuur bieden Veilig klimaat Toezicht houden (Shealy, 1992) 
Veiligheid bieden (Kiraly, 2001) 
Consistent zijn (Kiraly, 2001) 

Machtsverhouding vormgeven Overwicht (Brandjes & Nas, 1983) 
Fair (Kiraly, 2001) 
Aanmoedigen om aan de regels en afspraken te houden 
(Anglin, 2003)  
 

Goede voorbeeld geven Rolmodel (Shealy, 1992) 
Ondersteunen (Shealy, 1992; Kiraly, 2001) 

Coördinerende competenties Systematisch werken (Van Burik, et al., 2001) 
Doelgericht werken (Van Burik, et al., 2001) 
Hulpverleningsplan coördineren (Van Burik, et al., 2001) 
SMART doelen formuleren (Van Burik, et al., 2001) 

Empowerment Ruimte geven Ruimte geven (Kiraly, 2001) 
Regie bij ouders laten (Van Burik, et al., 2001) 
Niet betuttelen (Van Burik, et al., 2001) 

 Samenwerken Jeugdige betrekken bij belangrijke beslissingen (Kiraly, 
2001) 
Samen beslissen (Shealy, 1992)  
Macht delen (Anglin, 2003) 

 Actief stimuleren Stimuleren (Anglin, 2003) 
Ontdekken van mogelijkheden (Knox & Spivak, 2005) 
Probleemoplossende vermogen vergroten (Kiraly, 2001; 
Anglin, 2003) 
Aanmoedigen (Kiraly, 2001; Knox & Spivak, 2005) 
Hulpmiddelen beschikbaar stellen (Anglin, 2003) 

Communicatieve 
competenties 

Basis competenties Luisteren (Van Burik, et al., 2001; Kiraly, 2001; Anglin, 
2003) 
Serieus nemen (Van Burik, et al., 2001; Kiraly, 2001; Anglin, 
2003) 
Doorvragen (Van Burik, et al., 2001) 
Observeren (Van Burik, et al., 2001) 
Uitleggen (Van Burik, et al., 2001; Kiraly, 2001; Anglin, 
2003) 

Communicatie in specifieke 
situaties 

Zorgen delen (Kiraly, 2001) 
Onderhandelen (Van Burik, et al., 2001) 
Intercultureel communiceren (Knox & Spivak, 2005) 

Organisatorisch Rapporteren (Shealy, 1992; Van Burik, et al., 2001) 
Interdisciplinair communiceren (Van Burik, et al., 2001) 

 

DiscussieDiscussieDiscussieDiscussie    

In dit literatuuronderzoek is een beeld geschetst van de persoonlijkheidskenmerken en de 

competenties waaraan residentiële jeugdzorgwerkers zouden moeten voldoen om bij te dragen 

aan de kwaliteit van de residentiële jeugdzorg. Qua persoonlijkheidsfactoren zou een goede 

jeugdzorgwerker extravert, vriendelijk en stabiel moeten zijn. Bovendien zou de jeugdzorgwerker 



open moeten staan voor nieuwe ervaringen. Het kenmerk zorgvuldig versus flexibel komt uit dit 

literatuuronderzoek niet duidelijk naar voren. Deze bevindingen komen overeen met 

persoonlijkheidskenmerken van psychotherapeuten waar veel onderzoek naar gedaan is 

(Ackerman & Hilsenroth, 2001; Goldberg, 1992; Jennings & Skovholt, 1999;  Leijssen, 2006; 

Luborsky, 1985; McWhirter & Frey 1987; Tracy, 1985; Wicas & Mahan, 1966; Williams & 

Chambless, 1990; Zimpfer & Waltman, 1982). Vooral de factor emotionele stabiliteit springt eruit, 

in ieder geval wat betreft het aantal items en het gegeven dat deze factor in zo goed als elk 

onderzoek genoemd wordt. 

 Bepaalde competenties komen consequent terug in diverse onderzoeken. Hierbij gaat het 

vooral om a) het ontwikkelen van een warme en positieve relatie met de jeugdige, b) het creëren 

van een veilig en gestructureerd leefklimaat, c) jeugdigen activeren en actief betrekken bij de 

hulpverlening (empowerment) en d) goede communicatieve eigenschappen (Hartje, Evans, 

Killian, & Brown, 2007). Er is weinig effectiviteitsonderzoek bekend is over de relatie tussen het 

bezitten van deze competenties en de kwaliteit van de jeugdzorg. Alleen Hartje et al. (2007) 

tonen aan dat jeugdzorgwerkers die zelf aangeven de benodigde competenties te bezitten langer 

werkzaam blijven in de jeugdzorg. 

 In geen van de competentieprofielen, die zijn genoemd in de inleiding van dit hoofdstuk, 

wordt aandacht besteed aan persoonlijkheidsfactoren van de jeugdzorgwerker. Er wordt in de 

competentieprofielen weinig aandacht besteed aan evidence-based kennis over de bijdrage van 

de jeugdzorgwerker aan de effectiviteit van de jeugdzorg. De reden daarvoor kan zijn dat er zo 

goed als geen evidence-based kennis aanwezig is met betrekking tot dit thema. Zowel in het 

Nederlandse competentieprofiel (Zwikker, et al., 2009), als in de competentieprofielen uit het 

review (Starr, et al., 2009) wordt uitgegaan van kerntaken en kritische situaties waarin de 

jeugdzorgwerker moet opereren. Vervolgens wordt systematisch uitgewerkt wat de 

jeugdzorgwerker moet weten, kunnen en doen om te kunnen opereren in de beschreven 

omstandigheden (kerntaken en kritieke situaties). 

In deze kwalitatieve overzichtsstudie is gepoogd om een overzicht te geven van wat er 

bekend is over welke persoonlijkheidskenmerken en competenties (geordend volgens de 

kwadranten C en D van het Kwadrantenmodel van Beutler,  et al., 2004) jeugdzorgwerkers 

dienen te beschikken. De beschreven persoonlijkheidskenmerken en competenties zijn 

gebaseerd op onderzoek dat gebruik heeft gemaakt van meningen van diverse respondenten 

over deze vraag. Geen van de aangehaalde onderzoeken heeft een empirische relatie gelegd met 

de effecten van de jeugdzorg. Dit betekent dat de uitkomsten hoogstens gezien kunnen worden 

als een verzameling van meningen over de gewenste persoonlijkheidskenmerken en 

competenties. Aangezien er momenteel geen betere evidence beschikbaar is, is dit de stand van 

zaken in de wetenschap op dit gebied. Dit vraagt echter, zeker gezien het veronderstelde belang 



van de bijdrage van de jeugdzorgwerker aan de kwaliteit en de effectiviteit van de jeugdzorg, om 

nader onderzoek. 

 Er kunnen aan dit onderzoek geen grote conclusies worden verbonden, anders dan dat 

we een indruk hebben van mogelijke persoonskenmerken en competenties van jeugdzorgwerkers 

die mogelijk bijdragen aan de kwaliteit en de effectiviteit van de jeugdzorg. Nader onderzoek naar 

de relatie tussen de genoemde kenmerken en de effectiviteit van de jeugdzorg is derhalve 

geboden.  

Er zijn in deze kwalitatieve overzichtsstudie twee verschillende methoden gehanteerd om 

tot een beschrijving van de kenmerken te komen. De eerste werkwijze is toegepast bij de 

persoonlijkheidskenmerken en was deductief. De vijf dimensies van het Big Five 

persoonlijkheidsmodel en veerkracht zijn als analysekader gebruikt, waar de indicatoren bij zijn 

ingedeeld. De tweede methode is bij de indeling van competenties toegepast. Omdat hiervoor 

een dergelijk kader niet voorhanden was, is deze analyse inductief aangepakt en zijn door de 

onderzoeker zelf categorieën en subcategorieën ontwikkeld. Deze manier van werken was, 

gegeven de stand van zaken van de kennis op dit terrein, de best voorhanden zijnde manier. Er 

kunnen echter vraagtekens gezet worden bij de validiteit van een dergelijke indeling. Ook kan het 

als een zwakte van het onderzoek worden beschouwd dat de analyse slechts door één persoon is 

gedaan waardoor geen indruk kan worden verkregen van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. 

Desalniettemin kunnen de in deze studie ontwikkelde profielen voor persoonlijkheid en 

competenties gebruikt worden om nader onderzoek te verrichten naar de relatie tussen de 

hierboven beschreven kenmerken en de resultaten van de residentiële jeugdzorg.  

In de hierna volgende meta-analyse (Hoofdstuk 4) naar de effectiviteit van residentiële 

jeugdzorg wordt nagegaan of studies rapporteren over kenmerken van jeugdzorgwerkers en zo ja, 

of deze kenmerken de effectiviteit van interventies in de residentiële jeugdzorg modereren.  
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