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Wanneer we politiefunctionarissen vragen naar wat zij verstaan onder ‘problematische 

jongeren’ dan zullen zij steevast met een antwoord komen dat de volgende strekking heeft: 

‘dat zijn jongeren die overlast veroorzaken en zich schuldig maken aan criminaliteit’. 

Hulpverleners daarentegen zullen een andere vertaling geven van het begrip problematische 

jongeren. Zij zullen een antwoord geven met bijvoorbeeld de volgende strekking: ‘dat zijn 

jongeren die psychosociale problemen hebben’. Duidelijk is dat hetzelfde begrip eerst 

uitgelegd wordt met jongeren die ‘problemen veroorzaken’ en daarnaast als jongeren die 

‘zelf problemen hebben’. In dit artikel willen we stilstaan bij het begrip probleemgedrag. Wat 

moeten we er onder verstaan, hoe wordt er door instanties op gereageerd en wat heeft dat 

voor consequenties? 

 

Wat is probleemgedrag? 

Dat opgroeiende jongeren problemen hebben, hoeft niet alarmerend te zijn. Het is min of 

meer inherent aan het volwassen worden. Het betreft niet alleen de lichamelijke 

veranderingen die de jongere naar verloop van tijd leert accepteren, ook de psychosociale 

problemen (gevoelens van eenzaamheid, neerslachtigheid en een negatief zelfbeeld) worden 

door de meeste jeugdigen tot een voor hem/haar goede ‘oplossing’ gebracht. Ditzelfde geldt 

in mindere mate voor gedragsproblemen, zoals vandalisme criminaliteit en riskante 

gewoonten. Veel van deze gedragingen zijn voor de jongere min of meer normaal en 

functioneel (Diekstra, 1992). Dergelijke problemen gaan vanzelf over. Een reden voor het 

gegeven dat er over bepaalde problemen van jongeren tamelijk bagatelliserend wordt 

gedacht, is dat we weinig weten over wat de normale ontwikkeling inhoudt. Begrippen als 

normaal, abnormaal, ziek en gezond zijn in feite sociale constructies of worden anders 

gezegd door de sociale context bepaald 1. Ook de  - op het eerste gezicht - goed omlijnde 

term risicogedrag is bij nader inzien erg verwarrend. Welke gedragingen vallen daar precies 

onder en waarom, aldus Diekstra (1992). Want risicogedrag (gebruik van alcohol en drugs, 

gevaarlijke sporten, criminaliteit, et cetera) kan zowel positieve als negatieve consequenties 

hebben voor de ontwikkeling van de jongere. 

Het is thans gebruikelijk om in plaats van risicogedrag te spreken van probleemgedrag, 

waarbij het onderscheid gemaakt kan worden in gedrag dat direct tot problemen voor de 

jongere leidt (bijvoorbeeld criminaliteit), het gedrag dat gevolgen heeft voor de gezondheid 

in de volwassenheid (bijvoorbeeld overmatig drankgebruik) en als laatste het gedrag dat 

direct en op latere leeftijd ernstige consequenties kan hebben (bijvoorbeeld 

tienerzwangerschap en mislukte schoolcarrière) (Diekstra, 1992). Probleemgedrag staat een 

                                                      
1. Het volgende voorbeeld maakt dit duidelijk: het neerschieten van een SS-er in WO-II is bijkans een heldendaad. 
Hetzelfde vergrijp 5 jaar later is een zwaar misdrijf.  



gunstige ontwikkeling van de jongere in de weg. In die zin kan gesproken worden van 

ontwikkelingsproblemen. Naast een negatieve impact op de jongere leidt de samenleving ook 

materiële en immateriële ‘schade’. Denk bijvoorbeeld aan de herstelkosten als gevolg van 

vernielingen, overlast voor buurtbewoners, mensen die slachtoffer zijn geworden van een 

strafbaar feit, de kosten van de gezondheidszorg en hulpverlening.  

Op basis van een aantal recente onderzoeken (zie bijvoorbeeld Schuyt, 1995) valt de 

conclusie te trekken dat tussen de 10 en 15% van de jongeren tussen de 12-25 jaar te 

typeren is als probleemjongere. Dergelijke jongeren veroorzaken problemen of zitten zelf in 

probleemsituaties. Te denken valt aan rondhanggedrag, overlast op wijkniveau, criminaliteit, 

spijbelen, afwijkend schoolgedrag, zwerfgedrag, middelengebruik, psychisch-seksueel-

lichamelijk slachtofferschap en psychiatrische problematiek. 

 

Externaliserend en internaliserend probleemgedrag 

Bij probleemgedrag van jongeren gaat het enerzijds dus om problemen van jongeren en 

anderzijds om problemen met jongeren. Probleemgedrag kan derhalve in twee categorieën 

verdeeld worden. In de literatuur staat deze tweedeling bekend als externaliserend en 

internaliserend probleemgedrag (Meeus, Dekovic & Noom, 1996). Externaliserend en 

internaliserend gedrag zijn reacties van de jongere op een probleemsituatie. Internaliserend 

gedrag impliceert individualisering van de probleemsituatie: de adolescent ziet zichzelf als 

een belangrijke oorzaak of betrekt het probleem op zichzelf. Gevolgen zijn onder meer: een 

negatief zelfbeeld, stress, eetproblemen en depressie. Dergelijk gedrag is niet altijd direct 

observeerbaar, externaliserend gedrag daarentegen wel. De jongere verwerkt zijn problemen 

door zich af te reageren op anderen of de omgeving; denk bijvoorbeeld aan riskante 

gewoonten, spijbelen en criminaliteit.  

 

De beleidsmatige aandacht voor externaliserend probleemgedrag 

In de beleidsmatige aandacht voor de jeugd staat het externaliserend probleemgedrag, het 

gedrag waar de maatschappij het meest hinder van ondervindt veelal centraal. In opdracht 

van de Stichting Jeugdinformatie Nederland is recent een landelijke scan gemaakt van 

projecten die zich richten op probleemgedrag van jongeren (Van Wijk en Ferwerda,  1998). 

De aandacht voor overlastveroorzakende jeugd (externaliserend probleemgedrag) komt 

duidelijk naar voren als gekeken wordt naar de aard en omvang van de geïnventariseerde 

projecten. Het leeuwendeel van de ruim 500 geïnventariseerde projecten richt zich namelijk 

op externaliserend probleemgedrag. Met andere woorden er wordt vooral geïnvesteerd in de 

bestrijding van overlastachtig (zichtbaar) gedrag, terwijl er veel minder gekeken wordt naar 

mogelijke oorzaken van dit gedrag. In veel gevallen is er dus sprake van 

symptoombestrijding c.q. verschuiving van het probleem.  



Dit laatste uit zich bijvoorbeeld in het feit dat er nogal wat projecten zijn die weinig integrale 

kenmerken hebben. In die gevallen is er namelijk geen sprake van een 

samenwerkingsverband met diverse partners. 

Daarnaast zijn er nog enkele zaken die uit de inventarisatie naar voren komen. Het betreft 

de volgende punten: 

 Inherent aan het vorige punt is het opvallend dat het merendeel van de projecten zich 

richt op jongens en jonge mannen. De projectmatige aandacht voor meisjes of jonge 

vrouwen - waar vaker sprake is van internaliserend probleemgedrag (van der Ploeg, 

1998) - is zeer gering, 

 Zeer opvallend is dat projecten nauwelijks systematisch geëvalueerd worden 2. In 

concreto houdt dit in dat er bij de start van een project geen nulmeting wordt uitgevoerd, 

er geen meetbare doelstellingen worden geformuleerd en er geen tussen- en 

eindevaluatie plaatsvindt. Resultaat is dat er geen harde uitspraken gedaan kunnen 

worden over de effecten van projecten. Daarnaast is men bij gebrek aan gegevens ook 

niet in staat om projecten bij te stellen, 

 Aandachtspunt is het tijdelijk karakter van een deel van de projecten. Veel projecten 

worden opgezet met een toegekende financiering van een aantal jaren. Na afloop van die 

periode moet het project dan vervolgens structureel - financieel - ingebed zijn in 

bestaande structuren. Het is zeer de vraag of dat in alle gevallen lukt. Lukt dit niet dan is 

er eigenlijk sprake van ‘het kind met het badwater weggooien’. In verband met het vorige 

punt is dit overigens in veel gevallen ook logisch c.q. legitiem, omdat er door een gebrek 

aan evaluatieonderzoek ook nauwelijks inzage te geven is in de effecten van projecten, 

 Er zijn nogal wat projecten die als contra-indicaties voor deelname aan een project 

(drugs)verslaving en psychiatrische problematiek hanteren. Het is bekend dat veel 

probleemjongeren, denk aan de zwerfjongeren, te kampen hebben met een grote 

hoeveelheid aan problemen, waaronder drugsverslaving en psychiatrische problematiek. 

Wil men dergelijke groepen van zeer problematische jongeren effectief hulp bieden, dan 

kan dat slechts door middel van een integrale aanpak. Daarnaast zijn er veel projecten 

die zich concentreren op één bepaald (zichtbaar) probleemgebied, bijvoorbeeld overlast in 

een specifieke buurt. Uit de literatuur is bekend dat problemen zich zelden afzonderlijk 

voordoen. Het geïsoleerd aanpakken van een enkel probleem is - voor een deel 

noodgedwongen - de ogen sluiten voor de achterliggende problematiek. Jongeren die 

overlast in de wijk veroorzaken, geven daarmee aan dat er wellicht meer aan de hand is. 

Ofschoon de overlast na ingrijpen van politie verminderd kan zijn, is er in veel gevallen 

sprake van symptoombestrijding. 

                                                      
2. Op basis van de inventarisatie tot nu toe is er naar schatting bij slechts 5% van de projecten c.q. trajecten sprake 
van een gedegen evaluatie. 



 

De hulpverleningsaandacht voor internaliserend en externaliserend robleemgedrag 

Op grond van de sterke aandacht die de samenleving besteed aan vooral externaliserend 

probleemgedrag (aandacht die ook tot uitdrukking komt in de talrijke projecten die voor deze 

jeugdigen zijn opgezet) zou men verwachten dat ook de jeugdzorg in het algemeen veel tijd en 

energie steekt in de hulpverlening aan deze jeugdigen. 

Dat blijkt echter niet het geval. In de jeugdzorg zijn het vooral jeugdigen met geïnternaliseerde 

problematiek die het leeuwendeel uitmaken van het cliëntenbestand van de 

jeugdzorginstellingen. Jeugdigen met sterk externaliserend gedrag komen we daar aanzienlijk 

minder tegen en lijken eerder een sluitpost te vormen. 

Om deze stelling te onderbouwen refereren we aan een grootschalig onderzoek waarin alle typen 

jeugdzorg waren betrokken (Van der Ploeg & Scholte, 1996). Daarin zijn onder meer de 

problemen van de jeugdigen geïnventariseerd naar de indeling: internaliserend en 

externaliserend probleemgedrag. Bij deze indeling moet wel worden bedacht dat veel jeugdigen 

niet uitsluitend één van deze beide typen gedrag vertoont maar dat er een overlap tussen beide 

typen gedragingen bestaat. Zo zijn bijvoorbeeld jeugdigen dikwijls niet alleen agressief, maar 

kunnen ze ook angstig zijn, terwijl ook provocerend gedrag kan samengaan met gevoelens van 

afwijzing. Maar doorgaans domineert wel één van beide probleemclusters, hetzij internaliserend, 

hetzij externaliserend probleemgedrag. In genoemd onderzoek is het externaliserende gedrag 

geïnventariseerd aan de hand van 10 kenmerken (variërend van agressief en oppositioneel 

gedrag tot vandalisme en geweld) en zijn de geïnternaliseerde problemen bepaald met behulp 

van 6 typerende kenmerken (variërend van somber tot gevoelens van afwijzing). Het blijkt nu 

dat (na omrekening) het gemiddeld aantal problemen van internaliserende aard per jeugdige in 

de jeugdzorg uitkomt op 2.58. Voor het externaliserende probleemgedrag laat elke jeugdige 

gemiddeld 1.38 problemen zien. Dat is dus bijna de helft minder. 

Om deze gemiddelden meer te laten spreken geven we in de volgende tabel weer hoeveel 

jeugdigen kampen met één of meerdere problemen van een bepaald type.  

 

tabel 1 . Frequenties probleemgedragingen 
 
 

frequentie geen één twee drie of meer 
     
type     
geïnternaliseerde 
problemen 

16% 19% 19% 46% 

agressief gedrag 26% 23% 23% 28% 
anti-sociaal gedrag 56% 16% 8% 20% 
verslavingsproblemen 68% 12% 4% 16% 

 



De voorgaande tabel laat zien dat de meeste jeugdigen in de jeugdzorg kampen met 

geïnternaliseerde problemen zoals angst, depressie, gevoelens van afwijzing en dergelijke. Ook 

het aantal jeugdigen met agressieve gedragingen in de vorm van provoceren, dwars liggen, 

oppositioneel gedrag et cetera blijkt groot te zijn. Naarmate het gedrag problematischer wordt 

neemt het aantal jeugdigen af. Zo blijkt minder dan de helft antisociaal gedrag te vertonen zoals 

vandalisme, diefstal, weglopen e.d., terwijl het percentage jeugdigen met addictieproblemen nog 

weer minder is.  

Nu is de ene sector niet de andere. Daarom presenteren we een tweede tabel waarin de 

verschillende sectoren in beeld worden gebracht met het gemiddeld aantal problemen dat een 

jeugdige te zien geeft.  

 

tabel 2. Gemiddeld aantal problemen per sector 
 

 Internaliserend 
probleemgedrag 

externaliserend 
probleemgedrag 

residentieel (totaal) 2.76 1.57 
basisvariant 2.45 0.90 
plusvariant 3.03 1.90 
   
dagbehandeling (totaal) 2.65 1.24 
in psychiatrische setting 2.75 1.84 
in MKD/Boddaert 2.46 1.10 
   
ambulant (totaal) 2.29 1.34 
jeugdsecties Riagg 2.24 0.91 
adviesbureaus 2.41 1.58 
gezinsvoogdij 1.96 1.23 
raad v.d.kinderbescherming 2.45 1.78 

 

 

Uit de voorgaande tabel wordt duidelijk dat jeugdigen met internaliserend probleemgedrag 

nadrukkelijk domineren in de jeugdzorg. In alle sectoren blijft het aantal jeugdigen met 

externaliserend probleemgedrag sterk achter. Vergelijkenderwijs treffen we de laatste categorie 

jeugdigen het meest aan in de plusvarianten van de residentiële sector (behandelingscentra) en 

verder in de psychiatrische dagcentra alsook bij de Raad voor de Kinderbescherming. 

Dit zijn overigens geen nieuwe bevindingen want eerder al was in het onderzoek van Moser 

(1992) en Scholte e.a. (1992) te zien dat jeugdigen met sterk externaliserend gedrag veruit in 

de minderheid zijn in de jeugdzorg. 

 

Externaliserend gedrag nader bekeken vanuit het perspectief van de jeugdzorg 

Er is in het onderzoek van Van der Ploeg & Scholte (1996) een onderscheid gemaakt in agressief 

gedrag (oppositioneel, rusteloos en agressief gedrag), antisociale gedragingen (weglopen, 

spijbelen, zwerven, diefstal, geweld, vandalisme e.d.) en addictieproblemen ( problemen met 

betrekking tot alcohol, drugs en gokken). Het zijn vooral de jeugdigen met antisociaal gedrag en 

verslavingsproblemen die de samenleving de meeste problemen bezorgen en voor wie - zoals we 

eerder beschreven - veel projecten in het leven zijn geroepen. Agressie in de zin van driftig, 



dwars liggen, uitdagen e.d. behoren ook als externaliserende problemen te worden beschouwd, 

maar zijn doorgaans van minder ernstige aard dan de gedragingen die worden beschouwd als 

antisociaal (pre-delinquent) en problemen die te maken hebben met verslaving. Beide 

probleemclusters hangen overigens sterk met elkaar samen, zoals blijkt uit genoemd onderzoek. 

Bovendien komt deze problematiek evident meer voor bij de oudere jeugd. 

Wanneer we voor de jeugdzorg inventariseren in welke mate de jeugdigen te maken hebben met 

antisociaal gedrag en verslavingsproblemen dan ontstaat de volgende tabel 

 

tabel 3. Gemiddeld aantal meest ernstige externaliserende problemen  

 
 antisociaal verslaving 
residentieel 0.89 0.66 
basisvariant 0.42 0.52 
plusvariant 1.06 0.53 
   
dagbehandeling 0.35 0.06 
psychiatrische setting 0.90 0.40 
Boddaert/MKD 0.22 0.00 
   
ambulant 0.81 0.88 
Riagg 0.20 0.15 
Raad v/d Kinderb. 1.48 1.52 
Gezinsvoogdij 1.54 1.33 
Adviesbureaus 1.01 1.40 

 
 

Opvallenderwijs zijn het drie ambulante sectoren waar gemiddeld het meest anti-sociaal en 

verslavingsgedrag voorkomt onder de hun jeugdigen. Eveneens opvallend is dat de Riagg's deze 

problematiek vrijwel niet tegenkomen bij hun cliënten. 

Verder trekt het de aandacht dat in de residentiële settings relatief weinig jeugdigen met 

verslavingsproblematiek worden behandeld.  

 

Sterk externaliserend gedrag verhoogt de kans op uitval en afwijzing. 

De aandacht van de samenleving voor sterk externaliserend probleemgedrag, zoals die onder 

meer tot uitdrukking komt in talrijke specifieke projecten, verschilt sterk van de mate waarin de 

jeugdzorg in het algemeen bemoeienis heeft met deze jeugdigen. Sterker nog: deze jeugdigen 

lopen een verhoogde kans om niet in behandeling te worden genomen. En als ze al worden 

opgenomen hebben ze een verhoogd risico voortijdig uit te vallen.   

Deze stelling baseren we op het eerder genoemde grootschalig onderzoek van Van der Ploeg & 

Scholte (1996). We gaan kort op deze onderzoeksbevindingen in. 



Ten eerste blijkt dat er drie typen voortijdige uitvallers zijn te onderscheiden: 

 

agressieve jeugdigen met vrijetijdsproblemen (agressie tegen personen, tegen zaken,  

disfunctioneren in de vrije tijd en problemen met leeftijdgenoten)  

antisociale jeugdigen (spijbelen, drugsgebruik, diefstal en andere delinquente gedragingen) 

jeugdigen met school/werkproblemen (disfunctioneren op school of werk). 

 

Een aparte categorie uitvallende jeugdigen met internaliserende problemen werd niet gevonden. 

Dit type gedrag komt weinig voor bij jeugdigen die voortijdig vertrekken.  

Het blijkt dat in alle sectoren van de jeugdzorg ongeveer de helft van de uitvallers bestaan uit 

jeugdigen van het eerste type (agressieve jeugdigen). Beide andere typen uitvallers kwamen 

aanzienlijk minder voor. Voor de antisociale jeugdigen is dat in zoverre begrijpelijk omdat er van 

dit type jeugdigen zich ook minder de jeugdzorg bevinden. Maar dat geldt niet voor het derde 

type uitvallers met vooral school/werkproblemen.  

Ten tweede zoomt het onderzoek in op afgewezen jeugdigen. De vraag was vooral: welke 

jeugdigen met welke problemen werden het meest afgewezen? Wanneer de onderzoekers de 

problematiek van de afgewezen jeugdigen afzetten tegen de problematiek van de opgenomen 

jeugdigen dan blijkt het volgende. Het zijn de jeugdigen met antisociaal gedrag die evident 

vaker worden afgewezen. Terzijde merken we op dat afgewezen jeugdigen zich onderscheiden 

van de opgenomen jeugdigen met een hogere leeftijd, een Nederlandse achtergrond en een 

(gewezen) verblijf in het Speciaal Onderwijs. 

 

De balans opgemaakt: jongeren het slachtoffer van gescheiden werelden? 

Hoe komt het nu dat de voor jeugdigen met externaliserend probleemgedrag i.c. de jeugdigen 

met antisociaal gedrag wél allerlei specifieke projecten worden opgezet, terwijl deze jeugdigen in 

de reguliere jeugdzorg nauwelijks zijn aan te treffen? 

Hiervoor zijn verschillende verklaringen mogelijk die we achtereenvolgens zullen noemen.  

Ten eerste vindt de jeugdzorg in het algemeen deze jeugdigen te moeilijk en te problematisch. 

Men meent onvoldoende mogelijkheden te hebben om de agressie en het antisociale gedrag te 

kunnen hanteren en te behandelen. Evenals de samenleving in haar geheel oordeelt ook de 

jeugdzorg dat deze jeugdigen in de instelling voor te veel (over)last zorgen.  

Ten tweede zijn hulpverleners en gedragsdeskundigen in meerderheid meer ingesteld op 

gemotiveerde en minder problematische jeugdigen. Ook in de HBO en universitaire opleidingen 

is er slechts een minderheid die kiest voor antisociale, pre-delinquente jeugdigen. Onderzoeken 

laten zien dat de beter opgeleide personen bij voorkeur werken in instellingen met minder 

problematische kinderen (Brandjes e.a., 1982). 

Ten derde worden antisociale jongeren ook door de jeugdzorg veelal beschouwd als een buiten-

categorie voor wie de reguliere jeugdzorg niet is bestemd; daar moeten speciale voorzieningen 

c.q. projecten voor in het leven worden geroepen. Helaas - zo blijkt uit de eerdere inventarisatie 

van projecten is dit slechts mondjesmaat het geval. 



Ten vierde valt er meer succes te behalen met jeugdigen met geïnternaliseerde problemen (zij 

lopen minder weg, liggen minder dwars, zijn meer gemotiveerd e.d.) dan met jeugdigen met 

externaliserend gedrag. Het is tegen die achtergrond meer lonend om energie te steken in 

jeugdigen met een internaliserende problematiek. 

Ten vijfde geldt dat zolang er voldoende aanbod is én zolang de instellingen zelf bepalen wie ze 

wel en niet opnemen, zal men altijd geneigd zal zijn om de minder problematische jeugdigen in 

behandeling te nemen en zal steeds de moeilijkste categorie sluitpost vormen.  

Ten zesde is het niet uitgesloten dat zolang er steeds maar weer nieuwe projecten in het leven 

worden geroepen voor deze moeilijkste categorie de reguliere jeugdzorg zich ook steeds minder 

geroepen zal voelen om daar iets aan te doen. 

Waarschijnlijk speelt elk van deze verklaringen mee in de geringe bijdrage die de jeugdzorg in 

het algemeen levert in de aanpak van antisociale jeugdigen.  

Naast genoemde mogelijke verklaringen lijkt het er ook sterk op dat er sprake is van twee 

gescheiden circuits c.q. gescheiden werelden van behandeling en aanpak bij internaliserend 

en externaliserend probleemgedrag van jongeren. Resultaat hiervan is dat er te weinig 

aandacht is voor de relatie die er is tussen beide vormen van probleemgedrag is. Dit is op z’n 

minst vreemd omdat bekend is dat veel jeugdigen niet uitsluitend één van deze beide typen 

gedrag vertoont maar dat er tussen beide typen gedragingen een overlap bestaat.  

Om te voorkomen dat probleemjongeren het slachtoffer worden van die gescheiden werelden is 

een ander beleid gewenst. Dat houdt in dat in plaats van telkens nieuwe, specifieke projecten te 

starten er - op basis van een gedegen analyse van de diverse aspecten van probleemgedrag - 

meer samenwerking zou moeten komen tussen jeugdzorginstellingen en andere partners die 

betrokken zijn bij probleemgedrag van jongeren (denk aan het jeugd- en jongerenwerk, de 

politie, gemeenten, het onderwijs, et cetera). Die samenwerking zou moeten leiden tot een 

uitwisseling van expertise en een uitbreiding van mogelijkheden van aanpak en hulp binnen 

projecten. Daarnaast zouden er ook meer mogelijkheden geschapen moeten worden om 

jeugdigen met sterk externaliserend gedrag te behandelen en/of op te nemen. Daarmee zullen 

niet alleen inhoudelijke inspanningen zijn gemoeid (programma-ontwikkelingen e.d.), maar dit 

vraagt ook financiële bijdragen. 
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