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2. Abstract 
 
A recent offender rehabilitation theory, the ‘Good Lives Model’ (GLM), states that effective 
interventions should not only focus on risk factors, but also on improving well-being by meeting a 
universal set of human needs, such as relatedness with friends and family, inner peace and excellence 
in agency, called ‘primary goods’. Little empirical research however exists examining the GLM's 
underlying etiological assumptions, especially for youngsters. Due to their developmental phase, 
adolescents may have different needs or they may prioritize them differently compared to adults. 
Therefore, we conducted a systematic review of the existing literature on adolescent well-being. A 
multi-level meta-analysis was conducted to assess the extent to which the 11 GLM primary goods are 
related to overall subjective well-being in adolescents. We systematically searched databases for terms 
related to well-being and adolescence, resulting in 139 publications included in the meta-analysis. 
Almost all of the GLM primary goods were related to subjective well-being in adolescents. Some goods 
however may be more salient or manifest themselves differently in this particular development phase. 
Offender rehabilitation interventions should carefully assess which primary goods are important for 
the youngster, how they (try to) achieve them and in which way the goods are related to their 
delinquent behavior. 
 
Een recente theorie over rehabilitatie van daders, namelijk het Good Lives Model (GLM), stelt dat 
doeltreffende interventies niet alleen gericht moeten zijn op risicofactoren, maar ook op het 
verbeteren van het welzijn door te voorzien in een universele reeks menselijke behoeften, zoals 
verwantschap met vrienden en familie, innerlijke rust en uitmuntendheid in agency, die “primaire 
behoeften” worden genoemd. Er bestaat echter weinig empirisch onderzoek naar de onderliggende 
etiologische veronderstellingen van de GLM, vooral voor jongeren. Vanwege hun ontwikkelingsfase 
kunnen adolescenten andere behoeften hebben of deze anders prioriteren dan volwassenen. Daarom 
voerden we een systematic literature review uit over het welzijn van adolescenten. Een multi-level 
meta-analyse werd uitgevoerd om na te gaan in hoeverre de 11 GLM primaire goederen gerelateerd 
zijn aan algemeen subjectief welzijn bij adolescenten. We doorzochten systematisch databanken op 
termen die verband hielden met welzijn en adolescentie, wat resulteerde in 139 publicaties die in de 
meta-analyse werden opgenomen. Bijna alle GLM-behoeften waren gerelateerd aan subjectief welzijn 
bij adolescenten. Sommige behoeften kunnen echter meer salient zijn of zich anders manifesteren in 
deze specifieke ontwikkelingsfase. Interventies gericht op daderrehabilitatie moeten zorgvuldig 
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nagaan welke primaire behoeften belangrijk zijn voor de jongere, hoe ze die (proberen te) bereiken en 
op welke manier de goederen samenhangen met hun delinquent gedrag. 
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