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Wat is Grote Broer, Grote Zus? 



Å Groei wijkprogramma Grote Broer, Grote Zus sinds 2008

Å Resultaten kwalitatief onderzoek (2019):

- Meer op hun gemak en gerespecteerd
- Socialer en minder agressief
- Meer geduld
- Geleerd om te durven spreken in het openbaar
- Geleerd om samen te werken
- Verantwoordelijker gedrag
- Idee hebben zinvoller bezig te zijn voor anderen en voor zichzelf

Å Self-determination Theory (SDT; Ryan & Deci, 2000)

Å Kwantitatief vervolgonderzoek, onder andere gebaseerd op de SDT (Basic Psychological
Need Satisfaction and Frustration Scale)

Aanleiding



ÅWerkzame elementen van een preventieve geïntegreerde aanpak ( Pijpers, Vanneste & 
Feron, 2019) 

Å Reductie Early life stress? 

Å YEP youth empowerment program ( Morton & Montgomery, 2013)

Å Zinvol bezig zijn werkt bij jongeren onder andere stress verlagend ( Fuligni , 2019)

Å‘Grote Broer, Grote Zus’ (GBGZ) is een preventief programma dat mogelijk zorgt voor 
minder stress en meer power bij jongeren

Å Vragenlijsten (sociale participatie, early life stress, welbevinden), haarcortisol ( -cortison )

Achtergrond



Welke veranderingen treden op bij jongeren tijdens deelname aan het programma GBGZ in 

termen van sociale participatie, psychisch welbevinden en stress?  

Onderzoeksvraag



Wie zijn er betrokken bij dit onderzoek?



Vragenlijsten

Haarsamples

Methode
Meetinstrumenten

T0 Instroom T1 (na 6 mnd)
T2 (uitstroom , > 

9 mnd)
Registratie algemene
achtergrondkenmerken

x

Registratie achtergrondkenmerken van 
het haar, inclusief life events (van 
afgelopen 3 maanden)

x x x

Socialeparticipatie x x x

Ervaren stress
(Perceived Stress Scale –adolescent)

x x x

Welbevinden
(Basic Psychological Need Satisfaction 
and Frustration Scale –child)

x x x

Stressvolle gebeurtenissen
(Stressful Life Events Scale) 

x

Haar sample (cortisol en cortison ) x x x

Lengte en gewicht x x x



Å 1 september 2021 gestart - dataverzameling loopt t/m maart 2024

Å Inmiddels 3 groepen GBGZ in 3 lage SES wijken Breda

Å 3 augustus 2022: haarsamples ingeleverd (n = 39: 24 van meting 1, 15 van meting 2)

Stand van zaken

# jongeren T0 # jongeren T1 # jongeren T3

Al afgenomen 28 17 1

Wordt ingepland 8 4 19



Demografische kenmerken T0 (n = 28)



“Vooral benieuwd naar persoonlijke uitkomst; zowel vragenlijsten als haar”

“De vragen die gesteld worden wekken interesse” 

“De vragen van de vragenlijsten zijn laagdrempelig en daardoor makkelijker te beantwoorden zonder 

dat er veel emotie bij komt”

“Het feit dat je in haar zoveel kunt terugvinden is interessant”

“Haar afknippen blijft spannend” 

“Fijn dat het haar niet op een zichtbare plaats wordt geknipt”

“Fijn dat je inspraak hebt op wat je wel en niet wil”

“Vragen die het bij je oproept over wat er te wachten staat kun je stellen en worden ook goed 

beantwoord”

“Andere GBGZ en werkers lichten jongeren extra in wat hen te wachten te wachten staat”

Ervaringen van deelnemers



Å Dataverzameling 

Å Data analyse

Å Aansluiting bij netwerk: School of Participation - thema: wat is goede 
jongerenparticipatie in onderzoek?

ÅWorkshops:  Wat verstaan jongeren onder stress en welbevinden; wat zouden ze erover 
willen weten en leren?

Hoe nu verder?



WWW.GGDWESTBRABANT.NL

BEDANKT!
VRAGEN OF FEEDBACK?
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