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HOOFDSTUK 6. HOOFDSTUK 6. HOOFDSTUK 6. HOOFDSTUK 6.     

DE RELATIE TUSSEN RESIDENTIËLE JEUGDZORGWERKER EN JEUGDIGE. 



SamenvattingSamenvattingSamenvattingSamenvatting    

Dit onderzoek bestudeert de bijdrage van de jeugdzorgwerker aan de kwaliteit van de 

therapeutische relatie in de residentiële jeugdzorg. Jeugdzorgwerkers (N = 203) vulden 

vragenlijsten in over persoons- en werkgebonden kenmerken, waaronder persoonlijkheid, 

veerkracht en competenties. In totaal 209 jeugdigen hebben de kwaliteit van hun relatie met 

meerdere jeugdzorgwerkers beoordeeld door de Therapeutic Alliance Scale for Children (TASC) in 

te vullen. De kwaliteit van de therapeutische relatie werd voor 32% bepaald door kenmerken van 

de jeugdzorgwerker en voor 12% door kenmerken van de jeugdige zelf. Voor het grootste 

gedeelte, namelijk 55%, was de kwaliteit van de therapeutische relatie toe te schrijven aan 

kenmerken die te maken hebben met de uniciteit van de relatie tussen jeugdige en 

jeugdzorgwerker. Het gaat in die zin dus meer om relatiegebonden dan om persoonsgebonden 

kenmerken die de kwaliteit van de therapeutische relatie bepalen. De discussie spitst zich toe op 

de aard van kenmerken die de therapeutische relatie bepalen. 

 

InleidingInleidingInleidingInleiding    

Dit hoofdstuk richt zich op de vraag hoe jeugdigen binnen een residentiële voorziening de relatie 

met de jeugdzorgwerker ervaren en welke kenmerken van de jeugdzorgwerkers samenhangen 

met de door de jeugdigen ervaren kwaliteit van de relatie. Voor de definitie van de therapeutische 

relatie wordt aangesloten bij Bordin (1979), die stelt dat de therapeutische relatie wordt bepaald 

door drie elementen, namelijk: a) de emotionele band tussen jeugdige en jeugdzorgwerker, b) de 

samenwerking tussen beiden met betrekking tot het bepalen van de te bereiken doelen in de 

hulpverlening, en c) de te ondernemen activiteiten (taken) om die doelen te realiseren (Bickman 

et al., 2004; Bordin, 1979; Shirk & Saiz, 1992).  

De relatie tussen jeugdige en jeugdzorgwerker wordt beschouwd als een van de algemeen 

werkzame factoren van jeugdzorginterventies (Van Yperen, 2010). Een goede therapeutische 

relatie lijkt een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle behandeling van kinderen en 

jeugdigen (Karver, Handelsman, Fields, & Bickman, 2006; Kazdin, Whitley, & Marciano, 2006; 

Lambert & Ogles, 2004; Liber et al., 2010; Luborsky, 1994; Shirk & Karver, 2003; Walter & Petr, 

2006). Aangenomen wordt dat het vooral om de door de cliënt, de jeugdige in dit geval, ervaren 

kwaliteit van de relatie gaat, die van invloed is op de kwaliteit en de effectiviteit van de hulp (Bale, 

Catty, Watt, Greenwood & Burns, 2006; Bickman et al. 2004; Keijsers, Schaap & Hoogduijn, 

2000). Bij jeugdigen lijkt de beoordeling van de therapeut de uitkomsten echter beter te 

voorspellen (Shirk & Karver, 2003). Shirk en Karver (2003) schrijven dit toe aan de neiging van 

jeugdigen om sociaal wenselijke antwoorden te geven. De beoordeling van de therapeutische 

relatie door de jeugdigen laat dan ook weinig variatie zien. Desalniettemin loopt de invloed van de 



kwaliteit van de therapeutische relatie op de effectiviteit van de hulp via de ervaringen van de 

jeugdigen. 

Twee recent uitgevoerde meta-analyses (Karver, et al., 2006; Shirk & Karver, 2003) laten 

een middelgroot en significant effect zien voor de kwaliteit van de relatie en de effectiviteit van de 

psychotherapeutische hulpverlening aan jeugdigen. Shirk en Karver (2003) includeerden 23 

studies in hun meta-analyse en vonden een middelgroot effect van r = .26. Deze uitkomst was 

onafhankelijk van de leeftijd van de jeugdigen en de gehanteerde behandelmethode. Er werd een 

relatief sterke samenhang tussen therapeutische relatie en effectiviteit van de hulp gevonden 

voor jeugdigen met externaliserend probleemgedrag. Daartegenover vond Bickman et al. (2004), 

in een intensieve en residentiële behandelsetting, dat kinderen met meer agressief gedrag lager 

scoorden op de relatie en ook lager op de uitkomsten van de hulp. 

De meta-analyse van Karver et al. (2006) was een uitbreiding van de meta-analyse van 

Shirk en Karver (2003). Niet alleen werden er meer studies (N = 49) opgenomen in deze meta-

analyse, er werd ook gekeken naar specifieke kenmerken van de therapeutische relatie en de 

uitkomsten van de hulp. Ze vonden, net als Shirk en Karver (2003), een middelgroot effect van r 

= .26. Van de predictoren was directe sturing door de therapeut met r = .40 de sterkste 

voorspeller voor de effectiviteit van de hulp, gevolgd door interpersoonlijke vaardigheden van de 

therapeut (r = .35). Het delen van eigen persoonlijke ervaringen door de therapeut had een klein 

negatief effect (r = -.09) op de effectiviteit van de hulp. Ook kenmerken van de jeugdigen waren 

deels verantwoordelijk voor de effectiviteit van de hulp. De belangrijkste in dit verband was de 

motivatie om deel te nemen aan de therapie (r = .27) en positieve gevoelens ten opzichte van de 

therapeut (r = .21). 

Er lijkt niet alleen een verband tussen de therapeutische relatie en de effectiviteit van de 

hulp, maar ook tussen de emotionele, affectieve, cognitieve en gedragsmatige componenten van 

de relatie en de verschillende momenten tijdens de behandeling (Karver, Handelsman, Fields, & 

Bickman, 2005; Karver & Caporino, 2010). Dit betekent dat gedrag van de therapeut op 

verschillende momenten verschillend beoordeeld en gewaardeerd kan worden door de jeugdigen, 

waardoor het gedrag van de therapeut een ander effect kan hebben op de behandeling. 

Er is tot op heden vooral onderzoek gedaan naar het belang van de therapeutische relatie 

tussen hulpverlener en cliënt in psychotherapeutische hulpverlening. Over het algemeen gaat het 

daarbij om één-op-één contacten, gedurende een korte periode met een bepaalde frequentie, 

bijvoorbeeld één à anderhalf uur per week (Karver et al., 2006; Shirk & Karver, 2003).  

Bickman et al. (2004) onderzochten de therapeutische relatie tussen jongens in een 

residentiële voorziening en hun groepsleiders. Zij vonden weinig tot geen samenhang tussen de 

door de jeugdige en de groepsleiding ervaren kwaliteit van de relatie. Dit wijst er op dat de 

groepsleiding een andere beleving heeft van de relatie met de jeugdigen en dat zij de beleving 

van de jongeren niet precies in kunnen schatten. Aangezien het bij de therapeutische relatie 



vooral van belang is hoe de jeugdige deze ervaart, is de waardering van therapeutische relatie 

door de jeugdzorgwerker van minder belang (Keijsers, Schaap, & Hoogduijn, 2000; Shirk & 

Karver, 2003). De duur dat de jeugdige en de groepsleiding elkaar kenden had geen verband met 

de waardering van de therapeutische relatie. Tussen groepsleiders bleek weinig 

overeenstemming te zijn wat betreft hun waardering van hun relatie met dezelfde jeugdigen. De 

overeenstemming tussen jeugdigen over hun waardering van hun relatie met dezelfde 

groepsleiders was groter. In ieder geval lijken de resultaten te suggereren dat er verschillen zijn in 

de perceptie van de relatie tussen groepsleiders en jongeren. Het is niet uit te sluiten dat 

verschillen in perceptie deels te maken hebben met de kwaliteit van de relatie zelf. Bickman et al. 

(2004) concludeerden dat bepaalde persoonlijkheidseigenschappen van groepsleiding mogelijk 

samenhangen met het hebben van een positieve therapeutische relatie.  

Vooralsnog is onbekend welke kenmerken, persoonlijkheidseigenschappen of 

competenties van de jeugdzorgwerkers bijdragen aan de kwaliteit van de therapeutische relatie. 

Onbekend is ook in welke mate de kwaliteit van therapeutische relatie bepaald wordt door 

cliëntkenmerken, kenmerken van de therapeut of hulpverlener, omgevingskenmerken (zoals het 

pedagogisch klimaat op de leefgroep) en in welke mate de kwaliteit van de therapeutische relatie 

bepaald wordt door autonome processen die tussen de interactiepartners een rol spelen. In het 

laatste geval gaat het om de uniciteit van de relatie. De kwaliteit van de therapeutische relatie 

zou dan af kunnen hangen van de mate waarin personen bij elkaar passen, de goodness of fit 

(Chess & Thomas, 1996 ), of de mate waarin de relatie gekleurd wordt en gestalte krijgt door een 

unieke match of non-match van gehechtheidsstijlen (Zegers, 2007).  

Om de kenmerken van jeugdzorgwerkers, die mogelijk bijdragen aan de kwaliteit van de 

therapeutische relatie, te beschrijven is in dit onderzoek gebruik gemaakt van het 

Kwadrantenmodel van Beutler et al. (2004). Het Kwadrantenmodel ordent de kenmerken van 

jeugdzorgwerkers langs twee dimensies. Bij de eerste dimensie gaat het om kenmerken van 

jeugdzorgwerkers die a) persoonsgebonden zijn, zoals leeftijd en sekse en b) werkgerelateerd 

zijn, zoals ervaring en opleidingsniveau. 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, waarvan slechts een indicatie te geven is, zoals persoonlijkheid, veerkracht en competenties. 

Kwadrant A heeft betrekking op de objectief persoonsgebonden kenmerken. Daaronder 

vallen de leeftijd, sekse, nationaliteit en etniciteit van de jeugdzorgwerker. In kwadrant B worden 

de objectief werkgebonden kenmerken beschreven. Daarbij gaat het om werkervaring, 

opleidingsrichting en –niveau, aard en omvang van het arbeidscontract. In kwadrant C worden de 

(meer) subjectief persoonsgebonden kenmerken geplaatst. Daarbij gaat het om 

persoonlijkheidskenmerken van de jeugdzorgwerkers. Deze zijn beschreven aan de hand van het 

vijf factoren persoonlijkheidsmodel, vaak aangeduid als Big Five. 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 (Bakker, Van der Zee, Lewig, & Dollard, 2006; McCrea & Costa, 

1984; Strijbosch, 2007). 

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.  

Tot slot worden in kwadrant D de (meer) subjectief werkgebonden kenmerken 

beschreven; met name de houdingsaspecten, vaardigheden en competenties van de 

jeugdzorgwerkers. Volgens Eccles en Goodman (2002) bevorderen bepaalde competenties van 

jeugdzorgwerkers de effectiviteit van de jeugdzorg. Het gaat om de volgende acht 

competentiegebieden: 

1. Fysieke en psychologische veiligheid bieden. De jongere moet opgroeien in een omgeving 

die de gezondheid en een veilige interactie bevordert. Fysieke en psychologische gevaren, zoals 

angst, gevoel van onveiligheid, seksuele en fysieke intimidatie en verbaal geweld, moeten zo veel 

mogelijk worden voorkomen. 

2. Gepaste structuur bieden. Bevorderend zijn duidelijke en consequente regels, continuïteit 

en voorspelbaarheid, duidelijke grenzen en leeftijd adequate begeleiding.  

3. Ondersteunende relaties bieden. Betrokkenheid, verbondenheid en goede communicatie 

tussen jeugdzorgwerker en jeugdige zijn hierbij van belang. Ook de relaties met 

ouders/verzorgers horen warm en ondersteunend te zijn.  

4. Kansen bieden om erbij te horen. Jongeren moeten mogelijkheden krijgen tot zinvolle 

integratie ongeacht het geslacht, seksuele geaardheid of het hebben van een handicap.  

5. Positieve sociale normen overbrengen. Hieronder vallen het overbrengen van 

gedragsregels, het overbrengen van verwachtingen, waarden en normen van de jeugdzorgwerker. 

Antisociaal en roekeloos gedrag, het aanmoedigen van geweld en een ongezonde leefstijl dienen 

te worden tegengegaan. 

6. Ondersteuning bieden voor zelfstandigheid en uitdaging. Jeugdzorgwerkers moeten 

zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel aanmoedigen om autonomie van de jeugdigen te 

bevorderen. Jeugdigen moeten worden uitgedaagd om zicht te ontwikkelen. 

7. Kansen bieden voor het ontwikkelen van vaardigheden. Jeugdigen moeten kansen krijgen 

om te leren van ervaringen en zich te ontwikkelen, op fysiek, intellectueel, psychologisch, 

emotioneel en sociaal gebied.  



8. Integratie van gezin, school en gemeenschap inspanningen. Belangrijk is samenwerking 

tussen hulpverlening, gezin, school en gemeenschap. Goede communicatie en de afwezigheid 

van conflicten zijn hierbij van belang.  

 

Deze studie 

Dit onderzoek geeft zicht op welke factoren de kwaliteit van de therapeutische relatie tussen 

jeugdige en jeugdzorgwerker in een residentiële setting voorspellen. Met behulp van multilevel 

analyse wordt nagegaan wat de percentuele bijdrage aan de therapeutische relatie is van de 

jeugdige, de groepsleider, de leefgroep (of het team) en de relatie als zelfstandige eenheid 

(uniciteit van de relatie). Primair is deze studie gericht op predictoren behorende tot de persoons- 

en werkgebonden kenmerken van jeugdzorgwerkers. Daarnaast geeft het onderzoek zicht op hoe 

de jeugdigen de kwaliteit van de relatie met de jeugdzorgwerkers ervaren in een residentiële 

setting.  

 

MethodeMethodeMethodeMethode    

Participanten 

Van drie jeugdzorgorganisaties zijn, via de teamleiders, alle residentiële jeugdzorgwerkers (N = 

261), teamleiders of werkbegeleiders (N = 25) en jeugdigen (N = 288) benaderd om deel te 

nemen aan dit onderzoek. Wegens moeilijke bereikbaarheid van enkele teamleiders en 

aangegeven drukte zijn enkele respondenten niet bereikt. De participanten aan dit deelonderzoek 

waren residentiële jeugdzorgwerkers (N = 203; 77,8%), jeugdigen (N = 209; 72,6%),  en 

teamleiders / werkbegeleiders (N = 23; 92%) allen woonachtig dan wel werkzaam in drie 

organisaties voor provinciale residentiële jeugdzorg. De jeugdzorgwerkers waren voor 60,1% (N = 

158) van het mannelijk geslacht en waren gemiddeld 34,2 jaar (range 20 – 60, SD = 8,80). De 

mannelijke jeugdzorgwerkers waren gemiddeld 36,4 jaar (range 22 – 60, SD = 8,32) en de 

vrouwelijke jeugdzorgwerkers waren gemiddeld 30,6 jaar (range 20 – 58, SD = 8,45). Het 

merendeel (N = 136, 81,9%) had een Nederlands etnische achtergrond, 16 jeugdzorgwerkers 

(9,6%) hadden een Westers Allochtone achtergrond en 14 jeugdzorgwerkers (8,4%) hadden een 

Niet Westers Allochtone achtergrond. In totaal 104 residentiële jeugdzorgwerkers (62,7%) 

hadden een afgeronde gerichte beroepsopleiding, 39 jeugdzorgwerkers (23,5%) volgden een 

opleiding. De overige jeugdzorgwerkers (N = 23, 11,3%) werkten zonder gerichte 

beroepsopleiding. Van de jeugdzorgwerkers met een gerichte beroepsopleiding heeft 60,2% (N = 

62) dit gedaan op MBO-niveau, 38,8% (N = 40) op HBO-niveau en 1% (N =1) heeft een 

academische opleiding gevolgd. In totaal 55,3% (N = 57) van de jeugdzorgwerkers had MBO 

Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) gevolgd, 33% (N = 34) HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening 

(SPH) en 4,9% (N = 5) had HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) gevolgd. 



In totaal 50 jeugdzorgwerkers (21,3%) werkten in de functie Pedagogisch Medewerker A, 

172 (73,2%) als Pedagogisch Medewerker B en 13 (5,6%) in een andere, aanverwante functie. 

De jeugdzorgwerkers werkten gemiddeld 5,3 jaar in de huidige functie (range 0 – 39 jaar, SD = 

5,02) en 7,7 jaar in Zorg & Welzijn (range 0 – 39, SD = 5,67). In totaal 149 jeugdzorgwerkers 

(89,2%) hadden een vast contract, de overigen (N = 18, 10,8%) hadden een tijdelijk of 

oproepcontract. In totaal 95 jeugdzorgwerkers (57,2%) hadden een fulltime (36 uur of meer per 

week) aanstelling, 46 jeugdzorgwerkers (27,7%) werkten tussen 30 – 36 uur per week, 23 

(13,9%) werkten tussen 24 – 30 uur per week en 2 (1,2%) werkten minder dan 24 uur per week. 

Van de teamleiders / werkbegeleiders waren er 17 (72,3%) van het mannelijk geslacht. 

In totaal 66 (31,6%) van de jeugdigen waren meisjes. Alle jeugdigen waren in de leeftijd 

tussen de 9 en 18 jaar. De gemiddelde leeftijd was 14,55 jaar (SD = 2,23). Van de totale groep 

waren er 38 (18,2%) in de basisschoolleeftijd (9-12 jaar); de overige 171 jeugdigen (81,8%) 

waren 13 jaar of ouder. De jeugdigen verbleven gemiddeld 10 maanden (range 1 – 48 maanden, 

SD = 9,03) in de betreffende leefgroep.  

 

Procedure 

De vragenlijsten bij de jeugdigen zijn face to face afgenomen door de onderzoekers. Zij bezochten 

de leefgroepen en hebben de jeugdigen individueel geïnterviewd. Geen onderlinge beïnvloeding 

tussen de jeugdigen kon plaatsvinden. De vragenlijsten bij de jeugdzorgwerkers zijn afgenomen 

door hen te bezoeken tijdens een teamvergadering. Gedurende ongeveer 45 minuten vulden de 

jeugdzorgwerkers een batterij vragenlijsten in. Bij de teamleiders of werkbegeleiders zijn de 

vragenlijsten digitaal afgenomen.  

 

Instrumenten 

De therapeutische relatie is gemeten met de Therapeutic Alliance Scale for Children and 

Adolescents (TASC; Shirk & Saiz, 1992; Shirk, Gudmundsen, Kaplinski, & McMakin, 2008). De 

TASC is uniek als meetinstrument voor de therapeutische relatie, omdat deze speciaal ontworpen 

is voor kinderen en adolescenten (Shirk & Saiz, 1992). De Engelstalige vragenlijst is vertaald naar 

het Nederlands volgens de vertaal – terugvertaalmethode, waarbij beroep is gedaan op een 

native speaker. Ook is het taalgebruik van de vragenlijst aangepast aan de residentiële 

jeugdzorg. Zo is bijvoorbeeld het woord “therapeut” vervangen door “groepsleider”. De TASC 

bestaat uit twaalf vragen die ieder beantwoord worden op een 4-puntschaal (niet mee eens, een 

beetje mee eens, tamelijk mee eens, helemaal mee eens). Een voorbeeldvraag is “Ik zie er altijd 

naar uit als deze groepsleider weer in dienst is”. De TASC bestaat uit twee subschalen, namelijk: 

a) de onderlinge band tussen jeugdige en jeugdzorgwerker en b) de samenwerking aan de taken 

en doelen (Shirk, et al., 2008). De TASC is gebaseerd op de tripartiete indeling van de 

therapeutische relatie in onderlinge band en samenwerken aan taken en doelen (Bordin, 1979; 



Elvins & Green, 2008). De interne betrouwbaarheid van de totale schaal was Cronbach’s  α = .94, 

voor de subschaal onderlinge band α = .92 en voor de subschaal samenwerken aan taken en 

doelen α = .85.  

 De persoonsgebonden kenmerken zijn ingedeeld op basis van het Kwadrantenmodel van 

Beutler et al. (2004). Het Kwadrantenmodel verdeelt de kenmerken van jeugdzorgwerkers langs 

twee dimensies. Bij de eerste dimensie gaat het om kenmerken van jeugdzorgwerkers die a) 

persoonsgebonden zijn en b) werkgerelateerd. 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, waarvan slechts een indicatie te geven is. 

 In Kwadrant A zijn de objectieve persoonsgebonden kenmerken beschreven (leeftijd, 

sekse, nationaliteit en etniciteit) en in kwadrant B de objectief werkgebonden kenmerken 

(functie, opleiding, ervaring, arbeidscontract). De subjectief persoongebonden eigenschappen 

(Kwadrant C) zijn gemeten met de Neuroticism-Extroversion-Openness Five Factor Inventory (NEO-

FFI) en de Nederlandstalige Resilience Scale (RS-NL).  

De NEO-FFI meet de vijf persoonlijkheidsdimensies die bekend staan onder het vijf 

factoren model, namelijk emotionele stabiliteit, extraversie, nieuwsgierigheid, vriendelijkheid en 

zorgvuldigheid. De NEO-FFI bestaat uit zestig items, verdeeld over de vijf factoren. Vanwege een 

lage interne consistentie zijn items verwijderd uit vier van vijf schalen. Uit de schaal extraversie 

zijn vijf items verwijderd, wat resulteerde in een betrouwbaarheid van α = .65. Van de schaal 

nieuwsgierigheid zijn vier items verwijderd, wat resulteerde in een marginale betrouwbaarheid 

van α = .54; van de schaal vriendelijkheid zijn drie items verwijderd, waardoor de 

betrouwbaarheid uitkwam op α = .63 en tot slot zijn van de schaal zorgvuldigheid drie items 

verwijderd, waardoor de interne betrouwbaarheid van deze schaal uitkwam op α = .66. In Tabel 1 

is te zien hoeveel items elke schaal en subschaal telden, inclusief de alpha’s en in Appendix A is 

een overzicht opgenomen van de items van de NEO-FFI, inclusief welke items zijn verwijderd. De 

resultaten op de vijf persoonlijkheidskenmerken worden weergegeven in staninescores, waarbij 

de respondenten zijn vergeleken met de in de handleiding (Hoekstra, Ormel, & Fruyt, 2007) 

voorgeschreven normgroep, verdeeld naar sekse. 

Ook is in dit kwadrant, evenals in Hoofdstuk vijf, gebruik gemaakt van de RS-NL voor het 

bepalen van de veerkracht. Om te komen tot een goede interne betrouwbaarheid is item 17 “Mijn 

geloof in mezelf helpt me door moeilijke momenten” verwijderd. Dit leidde tot een aanvaardbare 

interne betrouwbaarheid van α = .76. De RS-NL uitkomsten zijn genormeerd voor sekse en 

verschillende leeftijden (16-35 jaar; 36-55 jaar; 55+). De uitkomsten op de drie schalen van de 

RS-NL zijn vergeleken met de normgroepen (Portzky, 2008) en, net als bij de NEO-FFI, 

weergegeven in stanines. 

 



  



Tabel 1. 
instrumenten, subschalen, items, N en alpha’s 

Schaal Subschaal Aantal items N Cronbach’s α 
        Therapeutische relatie 
 Onderlinge band 6 1.216 .92 
 Samenwerken 6 1.216 .85 
 Totale relatie 12 1.216 .94 
     Objectief persoonsgebonden kenmerken 
 Leeftijd, sekse, en etniciteit 203  
     Objectief werkgebonden kenmerken 
 Functie, ervaring, arbeidscontract en 

opleiding 
203  

     Subjectief persoonsgebonden kenmerken 
NEO-FFI Extraversie 7 159 0.65 
 Stabiliteit 12 159 0.72 
 Vriendelijkheid 9 159 0.63 
 Zorgvuldigheid 9 159 0.66 
 Nieuwsgierigheid 8 159 0.54 
RS-NL RS-NL totaal 24 164 0.76 
     Subjectief werkgebonden kenmerken 
SRCS  41 160 0.97 
SRCS-TL  41 203 0.98 

 

De competenties zijn in dit deelonderzoek gemeten met de Self Reported Competency Scale 

(SRCS; Hartje, Evans, Killian & Brown, 2008). De oorsprong van de SRCS bevindt zich in de acht 

competenties van Eccles en Gootman (2002). De Engelstalige vragenlijst is vertaald naar het 

Nederlands volgens de vertaal – terugvertaalmethode met behulp van een English Native 

Speaker. De SCRS bestaat uit acht subschalen, namelijk a) fysieke en psychologische veiligheid, 

b) gepaste structuur, c) ondersteunende relaties, d) kansen bieden om erbij te horen, e) positieve 

sociale normen overbrengen, f) ondersteuning bieden bij werkzaamheden en uitdagingen, g) 

kansen bieden voor vaardigheidsontwikkeling, en h) integratie van gezin- school- en 

gemeenschapsinspanningen (Eccles & Gootman, 2002). De SRCS is zowel door de 

jeugdzorgwerkers zelf als ook door de direct betrokken teamleider of werkbegeleider ingevuld. De 

interne consistentie betrouwbaarheid van de zelfgerapporteerde subschalen varieerde van α = 

.79 (ondersteuning bieden bij werkzaamheden en uitdagingen) tot α = .90 (kansen bieden voor 

vaardigheidsontwikkeling). De interne consistentie van de gehele schaal, bestaande uit 41 items, 

was α = .97. De interne consistentie van de door de teamleider of werkbegeleider ingevulde 

competentielijst varieerde van α = .91 (positieve sociale normen overbrengen) tot α = .95 

(kansen bieden voor vaardigheidsontwikkeling). In totaal zijn er 41 items, verdeeld over 

bovengenoemde acht schalen, waarvoor de jeugdzorgwerker een rapportcijfer geeft. De totale 

schaal, ingevuld door teamleiders of werkbegeleiders (SRCS-TL), had een interne consistentie van 

α = .98. Een voorbeelditem is: “Conflicten managen tussen jeugdigen”.  

 

Data-analyse 

Van de TASC vragenlijsten zijn de gemiddelde scores berekend per vragenlijst, zowel voor de 

totale schaal als de twee subschalen (onderlinge band en samenwerking). Vervolgens is per 



jeugdzorgwerker de gemiddelde score berekend van alle over hem/haar ingevulde vragenlijsten, 

voor zowel de totale schaal als voor de twee subschalen. Aparte gemiddelde scores zijn berekend 

voor alle door jongens en door meisjes ingevulde TASC vragenlijsten. 

 Er is een multilevel analyse uitgevoerd om de afhankelijkheid in de data in aanmerking te 

kunnen nemen. In dit onderzoek worden vier levels onderscheiden, allereerst het level van de 

unieke relatie tussen jeugdige en jeugdzorgwerker, het tweede level betreft kenmerken van de 

jeugdige, het derde level betreft kenmerken van de jeugdzorgwerker. Het vierde level betreft het 

team en/of de leefgroep. Jeugdzorgwerkers werken samen in een team en de jeugdigen leven 

samen in een leefgroep. Door een multilevel analyse kan worden vastgesteld in welke mate 

verschillen in uitkomsten bepaald worden door predictoren binnen de verschillende levels.  

Aangezien jongeren over hun relatie met meerdere jeugdzorgwerkers rapporteerden, 

bestaat level 1 uit de unieke relatie tussen de jeugdige en jeugdzorgwerker. Jeugdigen zijn genest 

binnen jeugdzorgwerkers (level 2) en jeugdzorgwerkers zijn genest binnen jongeren (level 3). 

Level 2 en 3 zijn derhalve gekruist. De jeugdzorgwerkers en de jeugdigen zijn op hun beurt weer 

genest in teams van jeugdzorgwerkers en leefgroepen (level 4), die in dit geval samenvallen. De 

multilevel analyse is stapsgewijs uitgevoerd. Eerst is het nulmodel berekend, vervolgens zijn 

stapsgewijs de persoons- en werkgebonden kenmerken van de jeugdzorgwerkers toegevoegd, 

beginnende met Kwadrant A, vervolgens Kwadrant B enzovoorts. Per uitgevoerde stap zijn de 

significante predictoren behouden in het model; de overige variabelen zijn verwijderd. 

 

ResultatenResultatenResultatenResultaten    

In deze paragraaf worden eerst de preliminaire analyses beschreven met betrekking tot de door 

de jeugdigen ervaren kwaliteit van de therapeutische relatie en de subjectief persoonsgebonden 

en werkgebonden kenmerken van de jeugdzorgwerkers. Vervolgens worden de resultaten van de 

multilevel analyses gerapporteerd met betrekking tot de predictoren, i.c. de persoons- en 

werkgebonden kenmerken van de jeugdzorgwerkers, van de kwaliteit van de therapeutische 

relatie. 

 

Preliminaire Analyses 

De ervaren kwaliteit van de relatie 

In totaal zijn er door 209 verschillende jeugdigen (66 meisjes en 143 jongens) 1.216 TASC 

vragenlijsten ingevuld over 203 jeugdzorgwerkers. Dat zijn gemiddeld zes vragenlijsten per 

jeugdzorgwerker. De gemiddelde score op de ervaren kwaliteit van de relatie, zoals gescoord door 

de jeugdigen is 2,93 (Tabel 2) op een 4-puntschaal (SD = 0,54). De subschaal onderlinge band 

scoort met 3,02 (SD = 0,60) significant hoger – t (202) = 9,143,  p < .001 – dan de subschaal 

samenwerking aan taken en doelen (M = 2,85, SD = 0,52).  



 

Tabel 2.  

De ervaren kwaliteit van de relatie door alle jeugdigen over alle jeugdzorgwerkers 

N Min. Max. M SD

Totaal TASC 203 1,28 4,00 2,93 0,54

Totaal subschaal Band 203 1,17 4,00 3,02 0,60

Totaal subschaal Samenwerking 203 1,29 4,00 2,85 0,52

 
In Tabel 3 is te zien dat een kleine 40% van de jeugdzorgwerkers (N = 80) lager scoort dan 2,5, 

van wie 10 jeugdzorgwerkers (4,9%) lager dan 2 scoort. Ongeveer 30% van de jeugdzorgwerkers 

(N = 60) scoort hoger dan 3 (op een 4-puntschaal), van wie 37 (11,3%) hoger dan 3,5. In totaal 

63 jeugdzorgwerkers (31%) krijgen een score tussen 2,5 en 3. 

 

Tabel 3. 

De verdeling van de TASC scores per jeugdzorgwerker 

TASC 
N Percentage

Cumulatief 

Percentage

 < 2 10 4,9% 4,9%

2 < 2,5 70 34,5% 39,4%

2,5 < 3 63 31,0% 70,4%

3 < 3,5 37 18,2% 88,7%

> 3,55 23 11,3% 100,0%

Total 203 100,0%  

 

 

De objectief persoons- en werkgebonden kenmerken 

Er is geen significant verschil tussen de mannelijke en de vrouwelijke jeugdzorgwerkers in de 

ervaren kwaliteit van de relatie door de jeugdigen. Ook wat betreft leeftijd en etniciteit van de 

jeugdzorgwerker zijn geen significante verschillen gevonden. Evenmin is er een significant 

verschil gevonden in hoe jongens en meisjes de kwaliteit van de relatie ervaren met de 

mannelijke en de vrouwelijke jeugdzorgwerkers. Geen significant verschil is er aangetroffen 

tussen de drie deelnemende organisaties wat betreft de door de jeugdigen ervaren kwaliteit van 

de relatie. 

 

De subjectief persoonsgebonden kenmerken 

In Tabel 4 zijn de persoonlijkheidseigenschappen van de pedagogisch medewerkers weergegeven 

in stanines, waarbij ze zijn vergeleken met de voorgeschreven normgroep, rekening houdend met 

de sekse van de jeugdzorgwerkers. Een gemiddelde score hoger dan 5 wijst op een hoger dan 

gemiddelde score op het betreffende item, lager dan 5 wijst op een lager dan gemiddelde score.  

Een MANOVA laat zien dat de verschillen in persoonlijkheidskenmerken significant van 

elkaar verschillen: F (4, 155) = 339.65, p < .001. Aan de hand van een serie Bonferoni 

gecorrigeerde post-hoc toetsen, met alpha = .05, bleken alle onderlinge vergelijkingen significant 

(p < .001) van elkaar te verschillen, met uitzondering van de persoonlijkheidskenmerken 



nieuwsgierigheid en zorgvuldigheid. Het persoonlijkheidskenmerk ‘emotionele stabiliteit’ scoort 

het hoogste (M  = 7,75, SD = 1,02, gevolgd door ‘extraversie’ (M = 6,81, SD = 1,58).  De 

kenmerken ‘zorgvuldigheid’ (M = 4,78, SD = 1,68) en ‘nieuwsgierigheid’ (M = 4,52, SD = 1,81) 

scoren wat lager dan gemiddeld en ‘vriendelijkheid’ scoort bijzonder laag (M = 1,89, SD = 1,52). 

De eigenschap ‘veerkracht’ is eveneens vergeleken met de voorgeschreven normgroepen (leeftijd 

en sekse) en scoort met een gemiddelde stanine van 5,38 (SD = 1,58) net boven het gemiddelde.  

 

Tabel 4. 

De persoonlijkheidseigenschappen volgens het Big-5 persoonlijkheidsmodel en veerkracht 

N Min. Max. M SD

BF 1 Extraversie 159 3 9 6,81 1,58

BF 2 Stabiliteit 159 5 9 7,75 1,02

BF 3 Vriendelijkheid 159 1 9 1,89 1,52

BF 4 Zorgvuldigheid 159 1 9 4,78 1,68

BF 5 Nieuwsgierigheid 159 1 8 4,52 1,81

Veerkracht 164 2 9 5,38 1,58

 
De subjectief werkgebonden kenmerken 

De kenmerken in dit kwadrant zijn in kaart gebracht door middel van de Self Report Competency 

Scale (SRCS), die acht competentiegebieden meet. Een MANOVA laat zien dat de verschillen in 

competenties significant van elkaar verschillen: F (7, 150) = 11.34, p < .001. Uit een serie 

Bonferoni gecorrigeerde post hoc toetsen, alpha <.05, kwam naar voren dat de competenties 

uitdaging en veiligheid significant afweken van de overige competenties, behalve van elkaar. 

Gemiddeld scoren de jeugdzorgwerkers een 7,21 (op een 10-puntschaal) op alle 

competentiegebieden. De competentie ‘erbij laten horen’ scoort met 7,37 het hoogst en de 

competentie ‘uitdaging’ met 7,01 het laagst.  

 

Tabel 5. 

De competenties per competentiegebied van de residentiële jeugdzorgwerkers 

 N Min. Max. M SD

Erbij laten horen 160 5 10 7,37 0,71

Sociale normen 160 4 10 7,34 0,70

Ondersteunen 157 5 10 7,32 0,86

Structuur bieden 160 5 10 7,24 0,82

Integratie 157 5 10 7,20 0,79

Kansen 160 5 10 7,20 0,84

Veiligheid 160 4 10 7,05 0,81

Uitdaging 160 4 10 7,01 0,83

Totaal 160 5 10 7,21 0,66

 
Multilevel analyse 

In Tabel 6 worden de resultaten van de multilevel analyse gepresenteerd, terwijl Bijlage B een 

overzicht biedt van alle variabelen die in het multilevel-model werden getoetst, met gemiddelden, 

standaard deviaties en correlaties tussen predictoren en de relatie tussen de jeugdigen en de 

residentiële jeugdzorgwerkers. De multilevelanalyse is stapsgewijs uitgevoerd, eerst is het 



nulmodel berekend, vervolgens zijn stapsgewijs de persoonsgebonden kenmerken van de 

jeugdzorgwerkers toegevoegd, beginnende met Kwadrant A, vervolgens Kwadrant B enzovoorts. 

Per uitgevoerde stap zijn de significante determinanten behouden in het model, de overige 

variabelen zijn verwijderd. In Tabel 6 worden alle variabelen gepresenteerd die significant 

bijdroegen aan de relatie met de jeugdigen. De gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (b) 

geven informatie over de sterkte en richting van het verband, waarbij een minteken duidt op een 

negatief verband en een hogere bètawaarde op een sterker verband. Bètawaarden liggen 

doorgaans tussen de -1 en 1: waarden rond de .20 zouden we met enige voorzichtigheid als klein 

kunnen beschouwen en waarden rond de .40 als middelgroot.  

 

Tabel 6. 

Multilevel Analyse van relatieascpecten tussen de jeugdigen in de residentiële jeugdzorg en de jeugdzorgwerkers 

(Gestandaardiseerde Regressiecoëfficiënten, t-waarden en Percentages (verklaarde) Variantie. 

 Nulmodel          Verklaringsmodel 

      b                     t                      p 

Intercept .005 (.063)    

Groepsleider niveau     

       etniciteit  -.148 -2.751 .007 

     

Variantiecomponenten     

      Uniek casus niveau .549 .535   

Jeugdige niveau .122 .120   

Groepsleider niveau .316 .302   

Verklaarde variantie     

Uniek casus niveau  0%   

jeugdige niveau  0%   

groepsleider niveau  1%   

Χ2(1) =   739.782   

Note. Unieke casussen N = 1.216; jeugdige niveau N = 209 jeugdigen; Groepsleider niveau N = 203 groepsleiders. 

 

Uit het nulmodel (zonder verklarende variabelen of predictoren) kan worden opgemaakt dat 

verschillen in de relatie voor 55% verklaard worden door de uniciteit van de relatie (level 1), 12% 

konden worden toegeschreven aan kenmerken van de jeugdigen (level 2) en voor 32% aan 

kenmerken van de jeugdzorgwerkers (level 3). De variantiecomponenten op de drie genoemde 

levels waren significant (p < .001). Level 4 (team en leefgroep) leverde geen significante uitkomst 

op. Een model met verklarende variabelen leverde een significante verbetering op ten opzichte 

van het nulmodel namelijk  X² (1) = 739.78, p < .001.  

Kenmerken van de groepsleiders waren voor 32% verantwoordelijk voor verschillen in de 

door de jeugdige ervaren relatie. Van dit percentage werd 1% verklaard (de rest bleef dus 

onverklaard) door de variabele etniciteit. Het bezitten van een (westerse en niet westerse) 

allochtone etniciteit (b = .15) bleek gerelateerd te zijn aan een door de jeugdige beter ervaren 

relatie. 

 



        



DiscussieDiscussieDiscussieDiscussie    

Het eerste doel van dit onderzoek was om zicht te krijgen op welke predictoren bijdragen aan de 

door de jeugdigen ervaren kwaliteit van de relatie. Een belangrijke bevinding is dat de door de 

jeugdige ervaren kwaliteit van de relatie voor 55% toe te schrijven is aan unieke kenmerken van 

de relaties zelf, 32% wordt bepaald door kenmerken van de jeugdzorgwerker, en 12% door 

kenmerken van de jeugdige. Het niveau van team en leefgroep vertoonde geen significante 

samenhang met de kwaliteit van de therapeutische relatie.  

 Het grootste aandeel (55%) van predictoren voor de kwaliteit van de therapeutische 

relatie werd verklaard door kenmerken die te maken hebben met de uniciteit van de relatie 

tussen jeugdige en jeugdzorgwerker. Welke kenmerken dit precies zijn, kon in dit onderzoek niet 

worden vastgesteld, aangezien de focus in dit onderzoek gericht was op het identificeren van 

persoons- en werkgebonden kenmerken van jeugdzorgwerkers die samenhangen met de 

therapeutische relatie. De vraag welke unieke relatiekenmerken de kwaliteit van de 

therapeutische relatie bepalen, is echter niet minder interessant. We gaan in op twee kenmerken 

die hiervoor mogelijk in aanmerking komen: gehechtheid en goodness of fit. 

Verschillende stijlen van gehechtheid kunnen met elkaar overeenstemmen, 

complementair zijn, of juist botsen, zodat een veilige of vijandige relatie kan ontstaan (Zegers, 

Schuengel, Van IJzendoorn, & Janssens, 2006). Veel jeugdigen die in een residentiële voorziening 

verblijven hebben, door hun achtergrond, geen veilige gehechtheidrelatie op kunnen bouwen met 

belangrijke anderen (Zegers, 2007). Zegers concludeert dat de kwaliteit van de therapeutische 

relatie wordt voorspeld door enerzijds de eerdere gehechtheidservaringen van de jeugdigen en 

anderzijds de verwachtingen van de jeugdzorgwerker (i.c. de mentor) ten aanzien van de relatie 

(Zegers, 2007). Voor een deel zou de specifieke gehechtheidsrelatie die een jeugdige met zijn of 

haar groepsleider heeft kunnen verklaren hoe het komt dat er verschillen zijn in de kwaliteit van 

de therapeutische relatie die niet toe te schrijven zijn aan afzonderlijke kenmerken van 

groepsleiders of jeugdigen, maar aan de unieke vorm die de therapeutische relatie krijgt door de 

combinatie van verschillende gehechtheidsstijlen. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of 

er empirische evidentie gevonden kan worden voor deze verklaring. 

Goodness of fit (Thomas & Chess, 1977) zou eveneens een mogelijke verklaring kunnen 

zijn voor het grote aandeel van de uniciteit van de relatie voor de kwaliteit van de therapeutische 

relatie. Bij goodness of fit gaat het om de mate waarin er overeenstemming is tussen enerzijds 

het temperament van de jeugdige en anderzijds de kenmerkende gedragsstijl van de 

jeugdzorgwerker (Chess & Thomas, 1996; Thomas & Chess, 1977). 

De vraag die hier voor de hand ligt of dit onderzoeksresultaat of de therapeutische relatie 

een mogelijk aangrijpingspunt is voor het verhogen van de effectiviteit van residentiële jeugdzorg, 

aangezien jeugdzorgwerkers niet of nauwelijks op te leiden zijn in deze unieke relatiekenmerken. 

Ook kan de vraag worden geformuleerd of er mogelijk andere aangrijpingspunten zijn om deze 



unieke relatiekenmerken te beïnvloeden, zoals door middel van een goede match te maken 

tussen jeugdige en jeugdzorgwerker (mentor). 

In totaal 32% van de verschillen in de kwaliteit van de therapeutische relatie kon 

toegeschreven worden aan kenmerken van jeugdzorgwerkers. Slechts één kenmerk kon 

geïdentificeerd worden dat samenhing met de door de jeugdige ervaren kwaliteit van de 

therapeutische relatie. De kwaliteit van de relatie werd bij jeugdzorgwerkers met een (westerse 

en niet-westerse) allochtone etniciteit positiever beleefd dan bij jeugdzorgwerkers met een 

Nederlandse etniciteit. Er is met verschillende variabelen gezocht naar mogelijke verklarende 

verbanden voor dit effect, waaronder leeftijd, opleidingsniveau en persoonlijkheidskenmerken. 

Dit leverde echter geen verklaring op. Een verklaring voor het gevonden effect is momenteel niet 

voorhanden. 

Geen van de andere onderzochte persoons- of werkgebonden kenmerken bleek een 

predictor voor de kwaliteit van de relatie. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de therapeutische 

relatie een complex geheel is van emoties, gevoelens, cognities en gedrag, op verschillende 

momenten gedurende de behandeling (Karver, et al., 2005; Karver & Caporino, 2010). Dit kan 

betekenen dat de kwaliteit van de relatie mede afhankelijk is van factoren die contingent zijn, dus 

afhangen van de situatie. Dat maakt het lastig om transversaal de kwaliteit van de relatie vast te 

stellen. De therapeutische relatie is te beschouwen als een actief en veranderlijk proces tussen 

jeugdzorgwerker en jeugdige (Karver & Caporino, 2010). Dat maakt het uitermate complex om de 

kwaliteit van de therapeutische relatie te meten in een momentopname met relatief statische 

factoren.  

 Een andere mogelijke verklaring voor het ontbreken van verklarende variabelen op het 

niveau van de jeugdzorgwerker is dat de operationalisatie van de therapeutische relatie met 

behulp van de TASC, gebaseerd op de tripartiete indeling van Bordin – band en overstemming 

over taken en doelen – beperkt is. Zo is er bijvoorbeeld geen aandacht voor een aantal mogelijk 

relevante aspecten, zoals affectieve relatie, wederzijdse positieve aandacht, het ervaren van 

steun, behulpzaamheid, vertrouwen, behaaglijkheid, gerespecteerd en geaccepteerd voelen, de 

mate waarin de jeugdige betrokken wordt bij bijvoorbeeld de planning van de behandeling en 

dergelijke (Karver & Caporino, 2010). Karver et al. (2005) pleiten dan ook voor een model van de 

therapeutische relatie dat bovengenoemde aspecten in zich herbergt. De therapeutische relatie 

bestaat dan uit drie componenten (Karver, Handelsman, Fields, en Bickman 2005; Karver & 

Caporino, 2010): een emotionele / affectieve component (band, vertrouwen), een cognitieve 

component (overeenstemming, positieve verwachting) en een gedragsmatige component 

(samenwerking en participatie). Dit kan betekenen dat gedurende de periode van de behandeling 

om ander gedrag gevraagd wordt van de jeugdzorgwerker. In het begin van de behandeling zal er 

mogelijk meer aandacht moeten zijn voor de affectieve component, daarna, als er wederzijds 

vertrouwen is opgebouwd, ontstaat er ruimte om aandacht te besteden aan de cognitieve 



component, waarbij gezocht wordt naar overeenstemming en positieve verwachtingen. Later in de 

behandeling zal de nadruk verschuiven naar de meer gedragsmatige component, waarin wordt 

samengewerkt en de jeugdige en de jeugdzorgwerker samen de behandeling vormgeven.  

 De invloed van de jeugdige op de therapeutische relatie is met 12% beperkt. In dit 

onderzoek zijn geen predictoren gevonden die deze 12% kunnen verklaren. Alleen leeftijd en 

sekse van de jeugdige waren meegenomen. De bagage die jeugdigen, op grond van eerdere 

ervaringen meebrengen, kunnen mogelijk deze 12% verklaren. Zo blijkt uit onderzoek van Marsh, 

Evans en Williams (2010) dat jeugdigen met een beter ontwikkeld sociaal netwerk en 

ondersteunende sociale relaties buiten de hulpverlening betere vaardigheden hebben om een 

goede relatie met de jeugdzorgwerker op te bouwen. Bovendien zijn jeugdigen met een goed 

sociaal netwerk beter in staat om de kansen en mogelijkheden van het jeugdzorgaanbod te zien 

en te benutten, waardoor ze meer gemotiveerd zijn en meer open staan voor de behandeling en 

derhalve ook een betere relatie op kunnen bouwen met de jeugdzorgwerkers (Marsh, Evans, & 

Williams, 2010). 

 Het niveau van team en leefgroep vertoonde geen significante samenhang met de 

kwaliteit van de relatie. Deze bevindingen lijken overeen te komen met het onderzoek naar het 

leefklimaat van Van der Helm, Klapwijk, Stams en Van der Laan (2009). Van der Helm vond 

slechts geringe verschillen in ervaren leefklimaat tussen de groepen (met uitzondering van 

verschillen tussen jongens en meisjesgroepen). De ondervraagde jongeren uit dit onderzoek 

gaven echter aan dat er grote verschillen waren tussen groepsleiders en dat het ervaren 

leefklimaat vooral afhankelijk was van wie er op dat moment dienst had. Jongeren gaven aan in 

de regel vooral goed op te kunnen schieten met hun mentor.  Ook de medewerkers uit het 

onderzoek van Van der Helm, Boekee, Stams en Van der Laan (2011) gaven aan dat er grote 

verschillen waren in handelen op de groep tussen individuele medewerkers op het gebied van 

cognities over het werk en het hanteren van de regels, maar ook dat ze met de ene jongere beter 

op konden schieten dan met de andere. 

Het tweede doel van dit onderzoek was om een beeld te krijgen hoe de jeugdigen in een 

residentiële setting de kwaliteit van de relatie ervaren met de residentiële jeugdzorgwerkers. Dit 

is belangrijk omdat waarschijnlijk het belang van een goede therapeutische relatie in de 

residentiële jeugdzorg nog belangrijker is dan in individuele psychotherapie, omdat het contact 

intensiever is, de jeugdigen zelden of nooit vrijwillig voor residentiële hulp hebben gekozen en ook 

in grotere mate afhankelijk zijn van de residentiële jeugdzorgwerkers. Dit levert een redelijk 

positief beeld op. Bijna 30% van de residentiële jeugdzorgwerkers krijgt een cijfer hoger dan drie 

(op een 4-puntschaal), terwijl slechts 4,9% een cijfer krijgt dat lager is dan 2. De grootste groep 

(ongeveer 65%) scoort tussen twee en drie. Aangenomen dat de door de jeugdige ervaren 

kwaliteit van de relatie een van de algemeen werkzame factoren is, en daarmee een voorspeller 



voor een effectieve jeugdzorg, kunnen we concluderen dat aan deze belangrijke voorwaarde voor 

effectieve hulp in redelijke mate is voldaan.  

Een belangrijk verbeterpunt is dat jeugdzorgwerkers meer aandacht moeten schenken 

aan de samenwerking met betrekking tot taken en doelen van de jeugdzorgwerker met de 

jeugdigen. Dit is van belang omdat er een samenhang is tussen succesvolle uitkomsten van de 

behandeling van jongeren in een residentiële setting en de samenwerking tussen jeugdige en 

jeugdzorgwerker (Holmqvist, Hill, & Lang, 2007). De onderlinge band wordt door de jongeren over 

de gehele linie positiever gewaardeerd dan de samenwerking met betrekking tot de taken en de 

doelen. Op grond van de bevinding dat jeugdigen de kwaliteit van de onderlinge band significant 

hoger waarderen dan de samenwerking op de taken en doelen zouden de jeugdzorgwerkers meer 

aandacht moeten besteden aan het betrekken van de jeugdigen bij het hulpverleningsplan. 

Jeugdzorgwerkers zouden de jeugdigen daarin meer verantwoordelijkheid en zeggenschap 

kunnen geven, zodat de jeugdigen de hulpverlening meer als een eigen verantwoordelijkheid 

gaan beschouwen. Ook kan training om een betere relatie op te bouwen een positief effect 

hebben op de kwaliteit van de relatie en daarmee op de effectiviteit van de hulp (Crits-Christoph 

et al., 2006).  

Dit onderzoek kent een aantal beperkingen. Een eerste beperking van deze studie is dat 

de betrouwbaarheid van het instrument om de persoonlijkheidskenmerken van de 

jeugdzorgwerkers te meten aan de lage kant was en dat onbetrouwbare items uit schalen 

verwijderd dienden te worden om de betrouwbaarheid van deze schalen te verhogen tot een 

acceptabel niveau. Het nadeel hiervan is dat bepaalde schalen een onderrepresentatie kunnen 

inhouden van de persoonlijkheidstrek die ermee gemeten wordt en dat vergelijkingen met 

normgroepen uitermate voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden. Het gaat hier met name op 

de schalen voor ‘extraversie’ en ‘nieuwsgierigheid’. Een tweede beperking van de studie was dat 

zo goed als alleen maar kenmerken van groepsleiders zijn gemeten, weinig kenmerken van de 

jeugdigen (alleen leeftijd en sekse) en geen kenmerken die betrekking hebben op de specifieke 

aard van de therapeutische relatie. Een derde beperking is dat alleen de jeugdigen is gevraagd 

naar hun beleving van de kwaliteit van de therapeutische relatie, terwijl Shirk en Karver (2003) 

vonden dat de samenhang tussen relatie en effectiviteit waren sterker voor de scores van de 

therapeut dan voor de scores van de jeugdigen. Shirk en Karver schreven dit toe aan de neiging 

van jeugdigen om de relatie over de hele linie positief te rapporteren. De scores in de meta-

analyse (Shirk & Karver, 2003) van de jeugdigen lieten weinig variatie zien. In dit onderzoek was 

sprake van acceptabele variatie in de scores (range 1,28 – 4,00; SD 0,54), zodat er minder 

sprake lijkt te zijn van sociaal wenselijke antwoorden door de jeugdigen. 

Deze studie heeft geen zicht kunnen geven op welke persoons- en werkgebonden 

kenmerken van jeugdzorgwerkers samenhangen met een door de jeugdige ervaren goede 

therapeutische relatie. Wel heeft deze studie aangetoond dat de ervaren kwaliteit van de relatie 



meer bepaald wordt door factoren die met de uniciteit en specificiteit van de relatie zelf te maken 

hebben dan met de jeugdige en door de jeugdzorgwerker. Mogelijk spelen factoren als 

gehechtheid, goodness of fit en de fase van de behandeling daarin een rol. Nader onderzoek naar 

de aard van kenmerken die de therapeutische relatie bepalen is geboden. 
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Appendix AAppendix AAppendix AAppendix A    
 
VRAGENLIJST NEO-FFI (met grijsgedrukt de verwijderde items) 

 
 

1. Ik ben geen tobber. HO         O             N              E            HE 

2. Ik houd ervan veel mensen om me heen te hebben. HO         O             N              E            HE 

3. Ik houd er niet van mijn tijd te verdoen met dagdromen. HO         O             N              E             HE 

4. Ik probeer hoffelijk te zijn tegen iedereen die ik ontmoet. HO         O             N              E             HE 

5. Ik houd mijn spullen netjes en schoon. HO         O             N              E             HE 

6. Ik voel mij vaak de mindere van anderen. HO         O             N              E             HE 

7. Ik lach gemakkelijk. HO         O             N              E             HE 

8. Als ik eenmaal de goede manier gevonden heb om iets te 

doen, dan blijf ik daarbij. 
HO         O             N              E             HE 

9. Ik verzeil vaak in meningsverschillen met mijn familie en 

collega’s. 
HO         O             N              E             HE 

10. Ik kan mijzelf vrij goed oppeppen om dingen op tijd af te 

krijgen. 
HO         O             N              E             HE 

11. Wanneer ik onder grote spanning sta, heb ik soms het 

gevoel dat ik er onderdoor ga. 
HO         O             N              E             HE 

12. Ik zie mezelf echt niet als een vrolijk en opgewekt persoon. HO         O             N              E             HE 

13. Ik ben geïntrigeerd door patronen die ik vind in de kunst en 

de natuur. 
HO          O             N              E             HE 

14. Sommige mensen vinden mij zelfzuchtig en egoïstisch. 

HO          O             N              E             HE 

 

15. Ik ben niet erg systematisch. HO          O             N              E             HE 

16. Ik voel me zelden eenzaam of triest. HO          O             N              E             HE 

17. Ik vind het echt leuk om met mensen te praten. HO          O             N              E             HE 

18. Ik vind dat leerlingen alleen maar in verwarring worden 

gebracht door ze te laten luisteren naar sprekers met 

afwijkende ideeën. 

HO          O             N              E             HE 

19. Ik werk liever met anderen samen dan met ze te wedijveren. HO          O             N              E             HE 

20. Ik probeer alle aan mij opgedragen taken gewetensvol uit te 

voeren. 
HO          O             N              E             HE 

21. Ik voel me vaak gespannen en zenuwachtig. HO          O             N              E             HE 

22. Ik ben graag daar waar wat te beleven valt. HO          O             N              E             HE 

23. Poëzie doet mij weinig. HO          O             N              E             HE 

24. Ik ben vaak cynisch en sceptisch over de bedoelingen van 

anderen. 
HO          O             N              E             HE 

25. Ik heb duidelijke doelen voor ogen en werk daar op een 

systematische manier naar toe. 
HO          O             N              E             HE 



26. Soms voel ik me volkomen waardeloos. HO          O             N              E             HE 

27. Ik geef er meestal de voorkeur aan om dingen alleen te 

doen. 
HO          O             N              E             HE 

28. Ik probeer vaak nieuwe en buitenlandse gerechten. HO          O             N              E             HE 

29. Ik denk dat de meeste mensen je zullen gebruiken als je ze 

de kans geeft. 
HO          O             N              E             HE 

30. Ik verknoei veel tijd voordat ik echt aan het werk ga. HO          O             N              E             HE 

31. Ik voel me zelden angstig of zorgelijk. HO          O             N              E             HE 

32. Ik voel me vaak alsof ik barst van de energie. HO          O             N              E             HE 

33. Ik merk zelden de stemmingen of gevoelens op, die 

verschillende omgevingen oproepen. 
HO          O             N              E             HE 

34. De meeste mensen die ik ken mogen mij graag. HO          O             N              E             HE 

35. Ik werk hard om mijn doelen te bereiken. HO          O             N              E             HE 

36. Ik word vaak kwaad om de manier waarop mensen me 

behandelen. 
HO          O             N              E             HE 

37. Ik ben een vrolijk en levendig iemand. HO          O             N              E             HE 

38. Ik vind dat we beslissingen in morele zaken van onze 

religieuze leiders mogen verwachten. 
HO          O             N              E             HE 

39. Sommige mensen vinden mij koel en berekend. HO          O             N              E             HE 

40. Als ik iets beloof, kan men erop rekenen dat ik die belofte 

ook nakom. 
HO          O             N              E             HE 

41. Wanneer dingen misgaan, raak ik maar al te vaak 

ontmoedigd en heb ik zin om het op te geven. 
HO          O             N              E             HE 

42. Ik ben geen vrolijke optimist. HO          O             N              E             HE 

 

43. Wanneer ik een gedicht lees of naar een kunstwerk kijk, voel 

ik soms een koude rilling of een golf van opwinding. 
HO          O             N              E             HE 

44. Ik ben zakelijk en onsentimenteel in mijn opvattingen. HO          O             N              E             HE 

45. Soms ben ik niet zo betrouwbaar als ik zou moeten zijn. HO          O             N              E             HE 

46. Ik ben zelden verdrietig of depressief. HO          O             N              E             HE 

47. Ik heb een jachtig leven. HO          O             N              E             HE 

48. Ik ben niet erg geïnteresseerd in het speculeren over het 

wezen van het universum of van de mens. 
HO          O             N              E             HE 

49. Over het algemeen probeer ik attent en zorgzaam te zijn. HO          O             N              E             HE 

50. Ik ben een productief mens die een klus altijd voor elkaar 

krijgt. 
HO          O             N              E             HE 

51. Ik voel me vaak hulpeloos en wil dan graag dat iemand 

anders mijn problemen oplost. 
HO          O             N              E             HE 

52. Ik ben een heel actief persoon. HO          O             N              E             HE 

53. Ik heb een breed scala aan intellectuele interessen. HO          O             N              E             HE 

54. Als ik mensen niet mag, laat ik dat ook merken. HO          O             N              E             HE 

55. Het lijkt mij maar niet te lukken om de dingen goed op orde HO          O             N              E             HE 



te hebben. 

56. Soms schaam ik me zo dat ik wel door de grond wil zakken. HO          O             N              E             HE 

57. Ik ga liever mijn eigen gang dan dat ik leiding geef aan 

anderen. 
HO          O             N              E             HE 

58. Ik heb vaak plezier in het spelen met theorieën of abstracte 

ideeën. 
HO          O             N              E             HE 

59. Als het nodig is, ben ik bereid om mensen te manipuleren 

om te krijgen wat ik wil. 
HO          O             N              E             HE 

60. Ik streef ernaar uit te blinken in alles wat ik doe. HO          O             N              E             HE 



Appendix BAppendix BAppendix BAppendix B    

 

Overzicht van alle variabelen opgenomen in het multilevel-model: Gemiddelden, Standaard Deviaties en 

Correlaties tussen predictoren en de therapeutische relatie. 

 
 

Tabel B1. 

Objectief persoonsgebonden kenmerken en therapeutische relatie 

 M SD 1 2 3 4 

1. Leeftijd 34,16 8,802   1,00    

2. Sekse 1,36 0,482 -0,33 

** 

 1,00   

3. Etniciteit 1,27 0,605  -0,11  

0,16** 

1,00  

4. Therapeutische relatie 2,93 0.808   

0,07* 

-0,01 0,13** 1,00 

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 

N = 203 

 

 

 

Tabel B2.  

Objectief werkgebonden kenmerken en therapeutische relatie 

 M SD 1 2 3 4 5 6 

1. Ervaring in Z&W 

(jaren) 

7,26 5,409  1,00      

2. Ervaring in functie 

(jaren) 

4,89 4,650  0,71 

** 

 1,00     

3. Aard arbeidscontract 1,89 0,357  0,19 

** 

 0,15 

** 

 1,00    

4. Omvang 

arbeidscontract 

1,54 0,782 -0,39 

** 

 0,04 -0,39 

** 

 1,00   

5. Opleidingsniveau  

(4 = Mbo, 5 = Hbo, 6 = 

WO) 

4,02 1,233   0,08 * -0,07 *  0,18 

** 

 0,05 1,00  

6. Therapeutische 

relatie 

2,93 0.808   0,04 -0,03 -0,06 -0,04 0,05 1,00 

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 

N = 203 

 
  



Tabel B3.  

Subjectief persoons- en werkgebonden kenmerken en therapeutische relatie 

 M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Extraversie 6,81 1,519  1,00        

2. Stabiliteit 7,75 1,017  0,24 

** 

 1,00       

3. 

Vriendelijkheid 

1,89 1,518 -0,22 

** 

-0,28 

** 

 1,00      

4. Zorgvuldigheid 4,78 1,679  0,05  0, 08 

* 

0,28 

** 

  1,00     

5. 

Nieuwsgierigheid 

4,52 1,810 -0,24 -0,24 

** 

0,24 

** 

0,28 

** 

 1,00    

6. Veerkracht 5,38 1,575 0,42 

** 

 0,30 

** 

0,07 0,51 

** 

0,24 

** 

1,00   

7. Competenties 7,22 0,871 0,19 

** 

-0,01 0,14 

** 

0,24 

** 

0,25 

** 

0,13 

** 

1,00  

8. Therapeutische         

relatie 

2,93 0.808 0,06  0,02 0,03 0,08 * 0,02 0,07 * -0,09 * 1,00 

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 

N = 203 

 

Tabel B4. 

Kenmerken jeugdigen en therapeutische relatie 

 M SD 1 2 3 

1. Leeftijd 14,55 2,225   1,00   

2. Sekse 0,76 0,427 -0,19 

** 

 1,00  

4. Therapeutische relatie 2,93 0.808 -0,02 -0,03 1,00 

* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 

N = 209 

 


