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Vraaggericht werken: Theoretische
verkenning

. Inleiding

In  is de Wet op de Jeugdzorg in werking getreden. In het verleden konden
cliënten van jeugdzorg terugvallen op zorg die bepaaldwerd door autonome enon-
aankelijke organisaties. DeWet op de Jeugdzorg biedt cliënten de kans om zorg te
verkrijgen die voorziet in hun individuele behoeen en situatie. Bureau Jeugdzorg,
bedoeld als de centrale toegang tot alle soorten jeugdzorg, voorziet cliënten van
indicaties voor jeugdzorg. Met indicaties voor zorg verwerven cliënten het recht op
zorg, dat ze kunnen verzilveren bij zogeheten multifunctionele organisaties. Deze
organisaties bieden een uitgebreid aanbod van jeugdzorgprogramma’s.

Het is één van de centrale uitgangspunten van de Wet op de Jeugdzorg, dat de
vraag en de behoeen van de cliënten een centrale positie innemen gedurende het
gehele zorgtraject (Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport & Ministerie
van Justitie, ), van registratie en intake tot en met plaatsing en case mana-
gement (Knorth e.a., ). Cliënten verwerven het recht op zorg of behandeling
die wordt aanbevolen voor hun situatie (NIZW International Centre, ). Deze
verschuiving in de benadering van de cliënt kan gezien worden als een onderdeel
van een democratiseringsproces waaraan de jeugdzorg onderhevig is (Van Erve,
Poiesz, & Veerman, ). De toenemende toepassing van Family Group Confe-
rences is tevens een voorbeeld van deze ontwikkeling (Sinclair, ; Van Pagée,

 Onder ‘cliënten’ worden de leden van het cliëntsysteem verstaan, primair het aangemelde kind en
zijn/haar ouders. Met ‘ouders’ wordt of worden bedoeld: de ouder(s) en/of verzorger(s).
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Van Lieshout, & Van As, ). Als een gevolg van deze ontwikkeling zetten de
multifunctionele organisaties in op het leveren van vraaggerichte jeugdzorg. Het
programma Gezin Centraal dat onderwerp van dit onderzoek is, gaat eveneens uit
van vraaggericht werken. En hoewel het belang van deze benadering nauwelijks ter
discussie staat, is het niet helder of met een vraaggerichte aanpak in de jeugdzorg
daadwerkelijk goede resultatenworden geboekt. Een belangrijke vraag om te beant-
woorden is daarom: werkt een vraaggerichte aanpak? In een poging om deze vraag
te beantwoorden bestaat allereerst de behoee aan een de nitie van vraaggericht
werken. In dit hoofdstuk staan twee vragen centraal: ) uit welke elementen is
vraaggericht werken opgebouwd en ) is er empirische onderbouwing voorhanden
voor vraaggericht werken in de jeugdzorg?

Een eenduidige de nitie van het concept vraaggericht werken blijkt niet voor-
handen te zijn (Trivette, Dunst, Boyd, & Hamby, ). Ook in de Nederlandse
(vak)literatuur verschillen auteurs in hun opsomming van karakteristieken van een
vraaggerichte benadering. Alvorens een antwoord te vinden op de vraag of een
vraaggerichte aanpak werkt, wordt het concept vraaggericht werken ontrafeld en
worden de gemeenschappelijke kernelementen uit verschillende omschrijvingen en
de nities in paragraaf . benoemd. Deze kernelementen functioneren vervolgens
als de sleutelvariabelen in de zoektocht naar empirische onderbouwing van vraag-
gericht werken (.). Het hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies (.).

. Vraaggericht werken

.. De vraag centraal

Diverse auteurs beschouwen de hulpvraag van de cliënt als het vertrekpunt van het
zorgproces. Met het oog op succes van de hulpverlening dienen de hulpvraag van
de cliënt en de daaruit afgeleide doelen voor de hulpverlening een centrale rol in
te nemen gedurende het hulpverleningstraject (Baartman, ; Dronkers, ;
Knorth & Van den Bergh, ; Pool, Mostert, & Schumacher, ; Van Beek,
; Van Burik, Kayser, & Van de Mortel, ; Van der Steege, ; Van Yperen,
; Verbeek, ; Welling, ).

Garfat () identi ceert karakteristieken die geassocieerd zijn met effectieve
jeugdzorginterventies. Eén van deze karakteristieken betre het aansluiten van de
professional bij de doelen die de cliënt met de hulpverlening beoogt (Garfat, ).

In relatie tot het helder voor ogen houden van de vraag van de cliënt in de
praktijk van interventies is het van belang om onderscheid te maken tussen zorgen
en behoeen. Volgens Dunst en Deal () worden zorgen gede nieerd als het
bewustzijn van de gezinsleden dat de situatie waarin ze verkeren anders is dan de
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situatie waarin ze zouden willen verkeren. Problemen, moeilijkheden en ongemak
zijn equivalenten van zorgen. Deze termen re ecteren een discrepantie tussen wat
is en wat zou moeten zijn. Een behoee is een oordeel dat hulp nodig is of gewenst
is om een bepaald doel te bereiken. De termen wens, doel, streven en prioriteit
worden vaak gebruikt om er hetzelfde mee aan te duiden. Deze termen re ecteren
de gerichtheid om zorgen te verminderen (Dunst & Deal, ). Zonder aan de
zorgen van cliënten voorbij te gaan, zijn het de behoeen van de cliënt die in de
hulpverlening centraal dienen te staan volgens deze auteurs.

In dit licht kan ook de benadering van Snyder, Michael en Cheavens ()
als relevant worden gezien. Snyder e.a. () verwijzen naar verwachtingen in de
context van een ‘model van hoop op verbeteringen’. Hoop wordt beschreven in ter-
men van het denken over doelen. Dit is uitgewerkt in twee componenten. De eerste
component bestaat uit gedachten die personen hebben over hun mogelijkheden
om één of meer werkbare routes af te leggen naar het behalen van hun doelen. De
tweede component bestaat uit gedachten die mensen hebben met het oog op hun
mogelijkheden om voortgang te boeken op de ingeslagen weg naar het behalen van
hun doelen. Beide typen van denken dienen aanwezig te zijn bij een persoon om
hoop te ervaren. Verwachtingen van verbeteringen in de situatie en verwachtingen
van de effectiviteit van een speci eke therapeutische benadering zijn gelijk aan deze
wijze van denken (Snyder e.a., ). De auteurs lichten toe dat hoop bij een cliënt
af zal nemen naarmate de therapeut minder zorgvuldig luistert naar wat de cliënt
zegt. Dit kan leiden tot therapiedoelen die meer van de hulpverlener zijn dan van
de cliënt (Snyder e.a., ). erapiedoelen en het model van hoop zijn sterk met
elkaar verbonden. Wanneer het model van hoop in een therapie geïmplementeerd
wordt, houdt dit in dat de therapeut en de cliënt uitzoeken wat de cliënt werke-
lijk wenst. Deze benadering benadrukt het belang van het centraal stellen van de
hulpvraag van de cliënt in de samenwerking tussen professionals en cliënten.

.. Participatie van de cliënt

In het verlengde van het belang van de centrale rol die de hulpvraag en de doelen
van de cliënt in de hulpverlening in dienen te nemen, benadrukt Van Beek ()
de participatie van cliënten, in dit geval adolescenten en hun ouders die gebruik
maken van jeugdzorg. Zij benoemt  criteria die cliënten van belang achten en zelf
naar voren brengen. Een deel van deze criteria hee betrekking op het uitoefenen
van invloed en macht. Het betre criteria die betrekking hebben op geïnformeerd
worden om een keuze te kunnen maken uit beschikbare hulpverlening, criteria die
de samenhang met de dagelijkse omgeving in activiteiten benadrukken, maar ook
de samenhang in de hulpverleningstrajecten zelf. Daarnaast gaat het om criteria
die te maken hebben met de wens van cliënten om zelf te kunnen besluiten welke
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9. geheel bepalend in besluitvorming

1. gemanipuleerd

3. volledig geïnformeerd over besluitvorming
4. geraadpleegd bij besluitvorming

5. betrokken bij besluitvorming
6. participerend in besluitvorming

7. partner in besluitvorming
8. sterk bepalend in besluitvorming

2. onvolledig geïnformeerd over besluitvorming

Figuur 2.1: Participatieladder, aangepast door Thoburn e.a. (1995)

zorg, om welke reden, met wie en wanneer plaats vindt. Dit zijn criteria die een
hogemate van participatie van de cliënt impliceren. Ook door andere auteurs wordt
de participatie van de cliënt als een belangrijke component van een vraaggerichte
benadering beschouwd (Dogan, Van Dijke, & Terpstra, ; Knorth e.a., ;
Kramer, ; Van Burik e.a., ; Van der Laan, ; Verbeek, ; Welling,
).

Het concept participatie in de context van jeugdzorg is duidelijk gede nieerd
door oburn, Lewis en Shemmings (). In een zogenoemde ‘ladder van parti-
cipatie’ (van origine opgesteld door Arnstein (), benut door Hart () en op
de jeugdzorg toegesneden door oburn e.a. ()) zijn negen oplopende niveaus
van participatie opgenomen (zie ook Knorth, Van den Bergh, & Verheij, )
( guur .).

Shier () beschouwt het eerste niveau (manipulatie) en het tweede niveau
(onvolledig geïnformeerd worden) als non-participatie en stelt, dat als er geluisterd
wordt naar de cliënt – dit is te vergelijken met niveau drie en vier – er aan een
minimale vorm van participatie wordt voldaan die als voorwaarde geldt voor de
overige niveaus van participatie.

Het mag niet als vanzelfsprekend beschouwd worden dat in de nities van par-
ticipatie gerefereerd wordt aan de hogere niveaus van de participatieladder. Hill
() bijvoorbeeld, refereert in haar de nitie van cliëntparticipatie aan betrok-
kenheid van cliënten in de therapiesessies en aan de mate waarin de cliënt opgaat
in de taken die vanwege de therapie van de cliënt verwacht worden (Hill, ).
Deze componenten verwijzen naar betrokkenheid die volgens oburn e.a. ()
gede nieerd wordt als één van de meer basale niveaus van participatie.

Het mag daarnaast niet als vanzelfsprekend beschouwd worden dat de hoogste
niveaus van participatie ook daadwerkelijk gerealiseerd worden in de dagelijkse
praktijk van de jeugdzorg. Sinclair en Grimshaw () bijvoorbeeld, concluderen
naar aanleiding van een onderzoek in Engeland naar de implementatie van het
principe dat zorgverleners samenwerken met ouders (UK Children Act ), dat
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ouders vaak slecht geïnformeerd worden door sociale instanties, dat vaders weinig
betrokken zijn en dat ouders niet actief betrokken worden in besluitvorming (zie
ook Van Beek, ).

De wenselijkheid van een hoog niveau van participatie wordt ondersteund door
Lambert en Bergin () die vonden dat veranderingen langer stand houden bij
cliënten die hun veranderingen aan hun eigen inspanningen toeschrijven (zie ook
Asay & Lambert, ). In een onderzoek onder psychologen en psychiaters, heb-
ben Kazdin, Siegel en Bass () gezocht naar factoren die van invloed zijn op the-
rapeutische verandering en resultaten van behandeling. Uit hun onderzoek kwam
naar voren dat ouder- en gezinskenmerken, in het bijzonder het meewerken van
ouders en de betrokkenheid van ouders in de behandeling, gerelateerd zijn aan de
resultaten van de behandeling.

In een kwalitatieve studie van Anglin () naar residentiële zorg wordt het
belang van participatie helder in de interactieprincipes tussen professionals en cli-
ënten en tussen professionals onderling. In een vergelijkende analyse van interacties
in de alledaagse omgang tussen jeugdigen en professionals in residentiële zorgcen-
tra vond Anglin elf interactieprincipes. Deze principes blijken van invloed te zijn
op de kwaliteit en effectiviteit van het werk en kunnen beschouwd worden als de
sleutelingrediënten voor de relatie tussen betrokkenen in het leven en werken in
deze vorm van zorg (Anglin, ; Knorth, ):

a) luisteren en respectvol reageren;
b) communiceren basis loso e en methodieken van waaruit wordt ge-

werkt;
c) opbouwen goede (werk)relatie;
d) verduidelijken geldende structuur, routines en verwachtingen;
e) stimuleren en tonen positieve betrokkenheid;
f) bieden van steun bij (emotionele) ontwikkeling;
g) stimuleren/uitdagen doen en denken;
h) delen macht, samen beslissen;
i) respecteren behoee aan persoonlijke ruimte (fysiek, in tijd);
j) ontdekken en expliciteren van iemands mogelijkheden;
k) beschikbaar stellen/maken benodigde hulpmiddelen (‘resources’).

Enkele van deze interactieprincipes ondersteunen verschillende niveaus van parti-
cipatie zoals dooroburn e.a. () verwoord. De principes ‘stimuleren en tonen
positieve betrokkenheid’ (e), ‘stimuleren/uitdagen doen en denken’ (g), en ‘ontdek-
ken en expliciteren van iemands mogelijkheden’ (j) van Anglin zijn verwant aan
de middelste niveaus van de participatieladder. Het principe ‘delen macht, samen
beslissen’ (h) ‘matcht’ met de hogere niveaus van de participatieladder.

Het belang van participatie wordt ook door Molin en Palmer () benadrukt.
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Speci ek met betrekking tot de zorg aan kinderen in de dag- en nachthulpverle-
ning (pleegzorg en residentiële zorg), refereren Molin en Palmer aan het gevaar dat
(pleeg)ouders over het hoofd gezien worden en uitgesloten worden van betrokken-
heid bij de hulpverlening gedurende de behandeling van hun kinderen. Het gevoel
uitgesloten te worden, kan een sterk negatief effect hebben op het behandelingspro-
ces (Molin, ). Hetminimaliseren van participatie door ouders uit te sluiten kan
tevens het verantwoordelijkheidsgevoel van ouders voor hunkinderen enhet gevoel
dat ze belangrijk zijn voor hun kinderen ondermijnen (Molin & Palmer, ).

Met betrekking tot de participatie van de cliënt vinden we aansluiting bij de
indeling van werkzame factoren van behandeling door Asay en Lambert ().
Ingegeven door de constatering dat er vrijwel geen verschillen gevonden zijn in
effectiviteit van diverse behandelingen van psychosociale problemen onder vol-
wassenen (Hubble, Duncan, & Miller, b), verdelen Asay en Lambert ()
werkzame factoren in vier brede gebieden: cliëntfactoren en gebeurtenissen buiten
de therapie, factoren gerelateerd aan de relatie tussen de cliënt en de hulpverlener,
verwachtingen en placebo-effecten en factoren onder de noemer van hulpverle-
ningstechnieken en hulpverleningsmodellen (zie ook Lambert & Barley, ).

Het blijkt dat cliëntfactoren en gebeurtenissen buiten de therapie verantwoorde-
lijk zijn voor  van de verbetering bij cliënten die psychotherapie volgen (Lam-
bert, ; Lambert & Barley, ). Het principe dat hier aan te grondslag ligt, is
de conclusie dat het met name de cliënt is en niet de hulpverlener of de toegepaste
techniek die de therapie werkzaam maakt. Cliëntparticipatie, benoemd als één van
de cliëntfactoren, wordt beschouwd als een belangrijke variabele van invloed op de
uitkomsten van de hulpverlening. Sterker uitgedrukt, cliënt betrokkenheid (invol-
vement), tezamen met de mate van verbondenheid (alliance) van de cliënt aan de
hulpverlening, is de meest belangrijke voorspellende variabele voor de werkzaam-
heid van een behandeling (Lambert, ; Lambert & Barley, ).

VolgensOrlinsky,Grave en Parks () is de kwaliteit van de participatie van de
cliënt in de behandeling de meest belangrijke determinant van de uitkomsten van
de hulpverlening. In al deze bevindingen wordt het belang van participatie, zoals
dat ook in vraaggericht werken vooropstaat, benadrukt.

.. Vraaggerichte houding hulpverlener

Vraaggerichte jeugdzorg vergt professionals met bepaalde competenties (Van Burik
e.a., ). Professionals dienen een vraaggerichte houding te hebben die gekarak-
teriseerd wordt door respect, empathie en exibiliteit, waarin de focus ligt op de
krachten van het gezin, en op het activeren van de cliënt en het delegeren vanmacht
(bijv. Welling, ).

Volgens Schippers, Wehman en Hermanns () dient een professional die
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vraaggericht werkt een positieve en proactieve houding te hebben die gekarakteri-
seerd wordt door respect, gelijkwaardigheid en begrip. In een kwalitatief onderzoek
door Park en Turnbull () de niëren ouders van kinderen met beperkingen
speci ek het begrip ‘respect’ als een indicator voor kwaliteit voor de professionals
die werken met hun kinderen en gezinnen.

Van Yperen () verwijst eveneens naar respect en voegt daar bescheidenheid
en oprechtheid aan toe. Janssens () benoemt deze aspecten door te spreken van
de kerncompetentie van het verwezenlijken van een functionele werkrelatie. Een
dergelijke werkrelatie is gebaseerd op vertrouwen en oprechtheid. Andere compe-
tenties zijn communicatieve vaardigheden, zelfre ectie en het vermogen om een
hulpverleningstraject te structureren en het tot een transparant proces te maken
(Van Burik e.a., ).

De respondenten in een studie naar gezinsondersteuning door Window e.a.
() schreven de ervaring van een positieve relatie met de gezinsbegeleider toe
aan zijn begrip en niet-veroordelende houding. Cliënten die verslag deden van de
ervaring van een negatieve relatie, beschreven de gezinsbegeleider als bemoeizuch-
tig, niet luisterend of irriterend doordat de gezinsbegeleider zijn eigen standpun-
ten telkens herhaalde in het bespreken van de problemen waar de gezinnen mee
kampten (Window e.a., ). De respondenten van het onderzoek van Window
e.a. vertalen de eerder genoemde competenties treffend in concrete beschrijvingen
van de houding van de gezinsbegeleiders. De kenmerken van een vraaggerichte
houding worden tevens zichtbaar in de eerder (paragraaf ..) aan bod gekomen
interactieprincipes van Anglin ().

Het belang van de juiste attitude van de therapeut impliceert niet dat er maar
één manier van empatisch reageren door de therapeut is die productief is bij alle
cliënten. Cliënten reageren op de pogingen van hun therapeut aankelijk van hun
speci eke behoeen (Bachelor & Horvath, ). Cliënten beschrijven een goede
relatie in verschillende termen, bijvoorbeeld in termen van dienstbare therapeutei-
genschappen. Andere cliënten karakteriseren een positieve relatie voornamelijk in
termen van samenwerking. Deze laatste categorie cliënten realiseert zich dat posi-
tieve verandering niet alleen de verantwoordelijkheid is van de therapeut, maar dat
alle partners participeren in en bijdragen aan de therapie (Bachelor, ; Bachelor
& Horvath, ).

Deze bevindingen wijzen in de richting van een sterke verbinding tussen de
vraaggerichte houding van de hulpverlener en de participatie van cliënten. Open
en stipte communicatie en aanmoediging van gezinnen om actief te participeren
in de behandeling van hun kind worden beschouwd als belangrijke aspecten van

 Omwille van de leesbaarheid wordt de mannelijke vorm gebruikt. Hier kan ook steeds de vrou-
welijke vorm gelezen worden.
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een vraaggerichte houding van de professional. De vraaggerichte houding van de
professional faciliteert voor een groot deel de participatie van de cliënt in de hulp-
verlening. Dit wordt bevestigd door Hill () die verwijst naar therapeutische
technieken, betrokkenheid van cliënten en de therapeutische relatie als elementen
van het therapeutisch proces die onontwarbaar met elkaar verweven zijn. Geba-
seerd op een model met vier stadia in therapie, komt zij tot de conclusie dat een
therapeut zijn technieken alleen effectief kan gebruiken als de cliënt actief betrok-
ken is en als er sprake is van een goede relatie tussen de professional en de cliënt.
Daarnaast concludeert zij dat de cliënt alleen actief betrokken raakt als de therapeut
vaardig gebruikmaakt van de technieken die tot zijn beschikking staan enwederom
als er sprake is van een goede relatie met de cliënt. Tenslotte kan een goede relatie
tussen therapeut en cliënt niet voortbestaan zonder een competente therapeut en
een actief betrokken cliënt (Hill, ).

Psychologen en psychiaters in de survey van Kazdin, Siegel en Bass () be-
schouwen de therapeutische relatie als één van de belangrijkste factoren die van
invloed zijn op de uitkomsten van de hulpverlening ((zie ook Bachelor & Horvath,
; Gaston, ). Ook in een onderzoek naar intensieve kortdurende residen-
tiële behandeling door Leichtman e.a. () geven adolescenten aan dat de relatie
met de pedagogische medewerkers de meeste impact op hen gehad hee.

Van de vier gebieden waarin Asay en Lambert () werkzame factoren van
behandeling indelen, zijn factoren gerelateerd aan de relatie tussen de cliënt en
de hulpverlener goed voor  van de verbetering die bij de cliënt teweeg wordt
gebracht (Lambert, ; Lambert & Barley, ). Horvath en Symonds ()
noemen op basis van een meta-analyse dat de therapeutische alliantie als verbin-
ding tussen het hulpverleningsproces en de uitkomsten van de hulpverlening een
overall effect size hee van .. Zij suggereren daarmee dat  van het verschil
in de waardering van het succes van de therapie toegeschreven kan worden aan de
kwaliteit van de therapeutische alliantie (Horvath & Symonds, ).

Van Yperen e.a. () betogen dat voorzichtigheid betracht moet worden in
het doen van uitspraken op basis van dergelijke percentages. Zij concluderen dat er
binnen de werking van therapie sprake is van een sterke invloed van de algemeen
werkzame factoren (o.a. alliantie, therapeutische relatie), maar dat deze factoren
en speci ek werkzame factoren met elkaar verweven zijn en dat nader onderzoek
nodig is om de precieze betekenis van factoren in de context van hulpverlening aan
jeugdigen te bepalen (zie ook Orobio de Castro, ).

.. Implicaties kernelementen vraaggericht werken

Dedrie kernelementen van vraaggericht werken brengen enkele aspecten die vraag-
gericht werken nader typeren met zich mee. Deze aspecten betreffen gedeelde ver-
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antwoordelijkheid en inbreng van wederzijdse deskundigheid, dialoog tussen profes-
sional en cliënt en inbedding van de hulpverlening in de dagelijkse leefomgeving van
de cliënt.

Gedeelde verantwoordelijkheid en inbreng vanwederzijdse deskundigheid
Als een implicatie van een hoge mate van participatie benadrukken Knorth e.a.
() het belang van gedeelde verantwoordelijkheid voor het zorgproces door de
professional en de cliënt, die als gelijkwaardige partners samenwerken (zie ook
Janssens, ). Shier () beschouwt gedeelde verantwoordelijkheid voor be-
sluitvorming als een implicatie van een hoge mate van participatie. Het delen van
macht vergt expliciet de betrokkenheid van cliënten. In de samenwerking tussen
de professional en de cliënt legt Baartman (), net als Hill (), de nadruk
op de wisselwerking tussen beiden. Zowel de professional als de cliënt dragen bij
aan het proces van de hulpverlening elk vanuit hun eigen expertise (respectievelijk
professionele expertise en ervaringsdeskundigheid) (Baartman, ; Dogan e.a.,
; Pool e.a., ; Prakken,VanDijke, Vander Steege,&Terpstra, ).Het uit-
gangspunt van gedeelde verantwoordelijkheid en inbreng van eigen expertise dient
recht te doen aan de levenservaringen van cliënten, hun intuïtie, betrokkenheid en
motivatie (Dogan e.a., ).

De professional neemt eveneens verantwoordelijkheid voor het zorgproces en
zet daarbij zijn professionele expertise in. De inbreng van professionele expertise
kan vertaald worden als de toepassing van speci eke technieken en behandelme-
thoden. Ogles, Anderson en Lunnen () signaleren dat er minder draagvlak
voor de meerwaarde van training van hulpverleningstechnieken lijkt te bestaan.
Zij halen onderzoek aan dat suggereert dat individuele technieken van de thera-
peut weinig bijdragen aan de uitkomsten van een behandeling (Ogles e.a., ).
Ondanks de ogenschijnlijk beperkte bijdrage van deze factoren, beargumenteren
Hubble, Duncan en Miller (a) dat theoriegestuurde modellen en methoden
nog steeds van waarde zijn. Deze voorzien in structuur en focus voor de therapeut.
Modellen en technieken kunnen tevens de therapeut ondersteunen in het bieden
van verschillen opties voor de aanpak van probleemverheldering en interventie. Het
is daarbij van belang om in het oog te houden dat gekozen wordt voor technieken
die de therapeut helpen om de houding en de manier van handelen te ontwikkelen
die consistent zijn met de algemeen werkzame factoren en die samenvallen met de
visie van de cliënt en zijn verwachtingen van de behandeling (Hubble, Duncan, &
Miller, a). Messer en Wampold () komen tot een soortgelijke conclusie.
Zij zijn voorstander van therapeuten die zich realiseren dat speci eke ingrediënten
noodzakelijk zijn, maar alleen werkzaam zijn als onderdeel van een bredere context
van werkzame therapie.

Volgens Goldfried en Da Vila () richt de discussie omtrent het beantwoor-
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den van de vraag naar de sleutelingrediënten die leiden tot verandering, zich op
twee belangrijke componenten: therapeutische technieken en de therapeutische
relatie. Naar demening vanGoldfried enDaVila worden deze twee teveel gezien als
aparte componenten. De discussie is ge xeerd op het idee dat óf de technieken het
meest verantwoordelijk zijn voor verandering óf de relatie. Zij vonden dat zowel
de relatie als de technieken aan verandering bijdragen en betogen zelfs dat het
mogelijk is dat technieken en de therapeutische relatie van invloed op elkaar zijn
en zodoende bijdragen aan de verwezenlijkte verandering. In sommige gevallen kan
de therapeutische relatie gezien worden als de toegepaste techniek (Goldfried & Da
Vila, ). Ook Van Yperen e.a. () pleiten met het oog op de verbetering van
de jeugdzorg voor het investeren in het werkenmet de algemeenwerkzame factoren
en de speci eke methodieken.

De professional kan aan het dragen van zijn deel van de verantwoordelijkheid
van het zorgproces invulling geven door zijn professionele expertise te benutten.
Deze expertise beperkt zich niet tot het inzetten van technieken en speci eke me-
thoden, maar hee ook betrekking op het bewaken van algemeen werkzame facto-
ren zoals het tot stand brengen van een goede hulpverleningsrelatie met de cliënt.

Dialoog
Een terugkerend concept in de diverse omschrijvingen van vraaggericht werken, is
de dialoog tussen professionals en cliënten. Bij een vraaggerichte aanpak wordt de
samenwerking gekenmerkt door een continue dialoog tussen de professional en de
cliënt (Baartman, ; Dogan e.a., ; Dronkers, ; Kramer, ; Pool e.a.,
; Tonkens, ; Van Beek, ; Van Burik e.a., ; Van der Steege, ;
Van Yperen, ). Janssens () benadrukt het belang van de dialoog tussen
professionals en cliënten vanuit het gezichtspunt dat het tijd kost omde vraag van de
cliënt goed te benoemen. Asay en Lambert () bepleiten het werken in dialoog
gericht op consensus.

In dagelijkse leefomgeving
Tot slot wordt het inbedden van het hulpverleningstraject in de dagelijkse leefom-
geving en belevingswereld van de cliënt als belangrijk beschouwd (Dogan e.a., ;
Pool e.a., ; Schippers e.a., ; Van Beek, ; Van Burik e.a., ; Van der
Laan, ; Van Pel, ; Verbeek, ). Post () benadrukt dat het belangrijk
is om hulp te bieden daar waar de problemen zich voordoen. Dat betekent meestal
bij de cliënt thuis. En het betekent tevens dat de agenda van de gezinsleden gerespec-
teerd dient te worden en dat samenwerkingmet andere zorgverleners (bijvoorbeeld
de school, de buurt, politie) onontbeerlijk is (Post, ).

Uit de studie van Park en Turnbull () kan de conclusie getrokken worden,
dat professionals de omgeving waarin de kinderen opgroeien dienen te kennen



. Vraaggericht werken | 

om hen succesvol te kunnen helpen. Park en Turnbull beschrijven dat, terwijl de
professionals meer leerden over het thuisleven van de kinderen waaraan zij hulp
verleenden, ze tevens vertrouwd raaktenmet andere gezinsleden.Daarnaastwerden
de vragen en behoeen van het hele gezin aan hen bekend en ze probeerden zo veel
mogelijk daar op in te gaan. Gezinnen ervoeren deze benadering als zeer effectief
in het verbeteren van het gedrag van de kinderen. De relatie tussen de professional
en het gezin voorzag in consistente hulpverlening waarin positief gedrag werd on-
dersteund in alle omgevingen waar de kinderen onderdeel van uitmaakten (Park &
Turnbull, ).

Volgens Garfat () is de kern van het in de jeugdzorg werken met belaste
gezinnen, dat gebeurtenissen zoals deze in het dagelijks leven voorkomen benut
worden voor therapeutische doeleinden. Het is zaak om deze natuurlijk voorko-
mende situaties te benutten om mensen te helpen om dingen anders te doen, om
anders onderdeel van elkaars leven te zijn en om op een gezondere, minder pijnlijke
manier met elkaar om te gaan. Een aanpak voor jeugdzorg aan ouders en gezinnen
begint met de aanname dat er talrijke vormen van interactie in een gezin plaats vin-
den. Het is de taak van de gezinshulpverlener om interactiepatronen te ontdekken
en interactiepatronen die van invloed zijn op een problematische situatie te helpen
ombuigen (Garfat, ).

Hulpverlening waarin de samenwerking tussen cliënten en professionals gekarak-
teriseerd kan worden als het gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het
hulpverleningsproces, waaraan beiden vanuit hun eigen expertise een bijdrage leve-
ren, en waarin in dialoog wordt samengewerkt, speelt zich af op één van de hogere
niveaus van participatie (partner in besluitvorming, sterk of geheel bepalend in
besluitvorming) zoals beschreven door oburn e.a. (). Om hulpverlening die
aan deze kenmerken voldoet tot zijn recht te laten komen, is het inbedden van de
hulpverlening in de dagelijkse leefomgeving van belang.

.. Vraaggericht werken functioneel samengevat

Op basis van het voorgaande wordt de conclusie getrokken dat een vraaggerichte
benadering impliceert dat de hulpvraag van de cliënt centraal staat, dat hulpverle-
ners een vraaggerichte houding tonen en dat cliënten in hoge mate participeren.
Deze elementen worden in guur . samengevat (zie ook Metselaar, Knorth, &
Van den Bergh, ; Metselaar, Knorth, & Van den Bergh, ).
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Figuur 2.2: Elementen van vraaggericht werken

Vraaggericht en gezinsgericht
De drie kernelementen zijn herkenbaar aanwezig in de hoogste van vier klassen
van gezinsgeoriënteerde interventieprogramma’s, die Dunst e.a. () de niëren.
In oplopende mate van focus op het gezin de niëren Dunst e.a. professionalge-
centreerde (professional-centred), gezinsverbonden (family-allied), gezinsgerichte
(family-focused) en gezinsgecentreerde (family-centred) modellen. Deze laatste
worden gede nieerd als cliëntgestuurd. Dat wil zeggen dat de behoeen en wensen
van het gezin alle aspecten van de hulpverlening bepalen. De professionals worden
gezien als ‘instrument’ van de gezinnen, die zodanig interveniëren dat de beslui-
ten door het gezin genomen worden en dat de capaciteiten en competenties van
het gezin maximaal gestimuleerd worden. De hulpverleningsactiviteiten zijn bijna
volledig op de krachten en competenties van het gezin gebaseerd en de geboden
hulp hee primair als doel om de mogelijkheden van het gezin te versterken om
informele en formele netwerken vanhulpbronnen te bevorderen die in de behoeen
van het gezin voorzien (Dunst e.a., ).

Vanwege de treffende gelijkenis, kunnen de vier klassen van gezinsgerichte
vroegtijdige interventieprogramma’s van Dunst e.a. () naast de participatie-
ladder van oburn e.a. () worden geplaatst ( guur ..).

De professionalgecentreerde programma’s refereren aan de twee laagste niveaus
van de ladder vanwege het feit dat in dit type programma’s professionals gezien
worden als experts die de behoeen van het gezin bepalen vanuit hún perspectief
in plaats vanuit het perspectief van het gezin (Dunst e.a., ). Gezinsverbonden
programma’s geven vorm aan participatie op het derde en vierde niveau van de
participatieladder vanwege het benaderen van gezinnen die minimaal in staat zijn
om zelfstandig effectieve veranderingen in hun leven mogelijk te maken. In deze
programma’s worden gezinnen gezien als het instrument van de professional. Ge-
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Figuur 2.3: Niveaus gezinsgerichtheid en participatie

zinsgerichte programma’s sluiten aan bij het vijfde tot en met het zevende niveau
van de participatieladder. Gezinnen en professionals bepalen al samenwerkend
wat gezinnen nodig hebben om op een gezondere wijze te functioneren. Hoewel
gezinnen in positiever licht worden gesteld, worden ze in deze benadering over het
algemeen gezien als behoee hebbend aan professionals voor advies en begeleiding.
Tot slot corresponderen gezinsgecentreerde programma’s met niveau acht en negen
van de participatieladder vanwege de geschetste de nitie waarin de professionals
gezien worden als het instrument van de gezinnen.

Dunst e.a. () geven drie praktijkindicatoren volgens hun de nitie van de
gezinsgecentreerde benadering: ) de zorgen van het gezin en hun vragen en be-
hoeen bepalen het proces waarin de situatie van het gezin ingeschat of beoordeeld
wordt; ) er wordt niets in het individuele behandelplan van het gezin beschreven
zonder toestemming van het gezin; ) de behoeen en de levensstijl van het gezin
bepalen de rol van de professionals. Deze indicatoren vertalen de eerder genoemde
kernelementen van vraaggericht werken treffend in concrete criteria.

Het doel van het volgende onderdeel van dit hoofdstuk is, om in aanvulling op het
voorgaande, nadere empirische bewijskracht te vinden voor de werkzaamheid van
de kernelementen van een vraaggerichte benadering in de jeugdzorg.

. Werkzaamheid kernelementen van vraaggericht werken

Meerdere databases (psyc, , Medline, Online Contents) werden geraad-
pleegd waarin empirisch bewijs wordt aangereikt voor de aannames dat de drie
kernelementen van het vraaggericht werken de uitkomsten van jeugdzorg maxi-
maliseren. Binnen elk van de drie centrale kernelementen (de vraag centraal, een
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vraaggerichte houding van de hulpverlening en participatie van de cliënt), was het
doel om relevante studies te vermelden, in termen van vraaggerichte thematiek
gerelateerd aan één ofmeerdere uitkomstmaten (bijvoorbeeld doelrealisatie, vroeg-
tijdige uitval, probleemreductie, tevredenheid (Van Yperen, ). De zoektermen
waarvan gebruik is gemaakt, zijn gezin, participatie, vraaggericht, family, participa-
tion, centeredness, effectiveness, efficacy, child, youth, care, school age. Sommige
studies gaven aanleiding om aanvullende studies in het overzicht te includeren.
Studies met betrekking tot jeugdzorginterventies voor kinderen in de basisschool-
leeijd en hun gezinnenwerden geïncludeerd,mits gepubliceerd tussen –.

In navolging van Van Gageldonk en Bartels () en Rosenbaum e.a. ()
onderscheiden we vier typen studies:

type :gerandomiseerde gecontroleerde studies (controle groep, random
toewijzing aan onderzoeksgroepen, een balans in bekende en onbe-
kende confounders en prospectieve dataverzameling) ook aan te dui-
den als experimenteel onderzoek (E) vanwege de random toewijzing
van cliënten aan de betreffende onderzoeksgroepen.

type :niet-gerandomiseerde gecontroleerde studies, quasi experimenteel
onderzoek (QE), waarbij minimaal twee steekproeven een verschil-
lende interventie aangeboden krijgen en op twee meetmomenten be-
studeerd worden, waarna ze met elkaar vergeleken worden op rele-
vante variabelen.

type :cross-sectioneel en case-control studies, zodoende pre-experimenteel
onderzoek (PE) waarin twee metingen in de tijd gedaan worden bin-
nen één steekproef voor en na de interventie, waarbij nagegaan wordt
of er sprake is van een verandering, bijvoorbeeld in gedrag tussen het
eerste en tweede moment.

type :beschrijvende studies zoals case studies en niet-experimenteel onder-
zoek (NE) waarin sprake is van één meetmoment van uitkomsten,
meestal na een interventie. Deze uitkomsten worden vaak gerelateerd
aan andere variabelen zoals cliëntkenmerken en probleemtyperingen.

In totaal zijn vijf reviews en  studies bekeken. Twee van de vijf gevonden reviews
hebben betrekking op betrokkenheid en drie op het onderwerp participatie in ter-
men van de ladder van oburn e.a. ().

Een beperkt aantal studies (n = ) hee betrekking op het centraal stellen van
de hulpvraag van de cliënt. De vraaggerichte houding van de hulpverlener staat in
vier studies centraal. De meeste studies werden gevonden op het onderwerp van
participatie van de cliënt. Deze studies zijn vervolgens onderverdeeld in twee typen
participatie conform de ladder van participatie van oburn e.a. (): studies
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(n = ) met betrekking tot betrokkenheid van cliënten (het vijfde niveau van de
ladder) en studies (n = ) die participatie van de cliënt naar het zesde niveau van
de ladder bespreken. In bijlage  is een overzicht van de studies opgenomen.

.. Reviews naar participatie

Uit de review van Hoagwood () kan worden opgemaakt dat het betrekken van
gezinnen bij de hulpverlening in de rol van co-therapeut, kan worden gezien als
een verstrekkende vorm van participatie. Hoagwood concludeert dat slechts een
klein aantal gecontroleerde studies het rechtstreekse verband onderzochten van
uitkomsten geassocieerd met interventies die een beroep deden op gezinnen in
de rol van co-therapeut. Deze studies concentreerden zich op hulpverlening aan
cliënten met autisme. Uit de review van Hair () naar residentiële behandeling
kan de conclusie getrokken worden dat participatie in gezinstherapie en regelmatig
bezoek van het gezin verband houdt met succesvolle uitkomsten bij ontslag.

De review naar groepsgerichte opvoedprogramma’s van Barlow enCoren ()
concentreert zich op procesfactoren (bijvoorbeeld de wijze waarop een programma
uitgevoerdwordt). Hieruit komt naar voren dat de houding van de professional (o.a.
respect, begrip, vertrouwen) bijdraagt aan het volhouden van deelnemers aan het
programma.

Shirk en Karver () voerden een review uit naar de rol van de therapeutische
relatie. Hieruit blijkt dat deze essentieel is in therapie die in de instelling geboden
wordt om zich er van te verzekeren dat de cliënt in voldoende mate behandeling
ontvangt, een basisvoorwaarde voor participatie. Daarnaast constateren zij verban-
den tussen de therapeutische relatie en positieve uitkomsten van behandeling van
kinderen.

Volgens Nock en Ferriter () werken het tonen van empathie en het ontlok-
ken van uitspraken door de cliënt over zijnmotivatie participatiebevorderend. Deze
technieken worden beschouwd als onderdeel van het praktisch uitvoering geven
aan een vraaggerichte houding. Er is bewijskracht dat actieve deelname toeneemt na
faciliterende en ondersteunende gedragingen van de hulpverlener (Nock& Ferriter,
).

.. De vraag centraal

Uit de studie naar oplossingsgerichte therapie van Conoley e.a. () komt naar
voren dat gezinnen aangeven dat voor hun vragen en zorgen oplossingen gevonden
werdenwanneer de hulpverlening zich nadrukkelijk concentreerde op de behoeen
van de cliënt (Conoley e.a., ).
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Vanuit de invalshoek dat het centraal stellen van de hulpvraag van de cliënt
van belang is, vormt doelrealisatie het onderwerp van een tweede studie in deze
categorie (Simeonsson e.a., ). De resultaten van deze studie duiden dat aan-
dacht voor de behoeen van de cliënt en de daaruit voortvloeiende doelen voor
de hulpverlening, betere resultaten genereert. Deze uitkomsten voorzien in argu-
menten om de goal attainment scaling methode (GAS-methode) te gebruiken om
te waarborgen dat de doelen van cliënten gehaald worden op het gewenste niveau
of hoger (Simeonsson e.a., ).

Damen en Veerman () laten in een multivariate analyse van een intensief
gezinsinterventie-programma zien dat de interventiecomponent ‘cliënt oriëntatie’,
opgebouwd uit ‘vraaggerichtheid’ en ‘empowerment van de cliënt’ naar de erva-
ring van zowel ouders als gezinshulpverleners, de meest consistente en prominente
voorspeller is van behandeleffectiviteit.

.. Participatie van de cliënt

Betrokkenheid bij de hulpverlening is onderwerp van verscheidene studies. Onder
dit onderwerp worden studies gevat die refereren aan participatie in termen van
aanwezigheid tijdens de behandeling en deelname aan de behandeling.

Baker en Blacher (; ) voerden verschillende studies uit met betrekking
tot de betrokkenheid van gezinnen van verstandelijk beperkte kinderen in residen-
tiële zorg. Er was sprake van frequenter bezoek door gezinnen wanneer instellingen
meer kansen boden aan cliënten om betrokken te raken bij de behandeling en de
activiteiten in de instelling (Baker & Blacher, ). In een longitudinale studie
doen Blacher en Baker () verslag van gezinnen die in hoge mate betrokken
bleven (meer bezoek van het kind thuis, bezoek van het gezin aan de instelling en
telefonisch contact). Ze vonden in deze gevallen geen bewijs voor ‘onthechting’ over
de tijd.

In hun studie naar ouderlijke betrokkenheid in residentiële zorg, de niërenTam
en Ho () betrokkenheid breder dan alleen het contact met ouders. Het gezag
uitoefenen, en schrielijk toestemming geven voor behandeling, voorzien in zak-
geld of het kind thuis brengen voor het weekend of lange vakanties maken er deel
van uit. In deze studie was de factor ouderlijke betrokkenheid hetmeest van invloed
op het feit of het kind naar huis ontslagen werd uit de instelling (Tam & Ho, ).

Brinkmeyer e.a. () de niëren betrokkenheid van het gezin onder meer als
alliantie, de bereidheid tot positieve interactie van het kind, de frequentie waarmee
de ouders de unit bezoeken en deelnemen aan gezins- en behandelsessies, de open-
heid van ouders om gezinsproblemen met de professionals van de unit te bespre-
ken en de mate van vijandigheid naar de professionals. De onderzoekers vonden
middelgrote tot grote effect sizes (niet signi cant) die suggereren dat de scores van
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de therapeut met betrekking tot de betrokkenheid van ouders in de behandeling
van hun kind, positief gerelateerd zijn aan de tevredenheid van ouders met de zorg
(Brinkmeyer e.a., ). In deze studie wordt tevens naar voren gebracht dat moti-
verende gespreksvoering als procesvariabele van invloed kan zijn op betrokkenheid
en tevredenheid.

Twee studies laten positieve veranderingen in het gedrag van het kind zien die
gerelateerd zijn aan betrokkenheid van ouders in de interventie (Reid e.a., ;
Wood e.a., ). Betrokkenheid werd gede nieerd als het aantal trainingssessies
waar de ouder aandeel nam, het percentage huiswerk dat gemaaktwerd en een score
door de programmaleider van de betrokkenheid van demoeder in groepsdiscussies
(Reid e.a., ).

De studies vanDickersonMayes e.a. () en Bagner en Eyberg () zijn hier
mee in tegenspraak. Dickerson Mayes e.a. voerden een studie uit naar kinderen die
opgenomen waren in de psychiatrische zorg. Hoewel het psychologisch functio-
neren van de kinderen signi cant verbeterde, bleek de betrokkenheid van ouders
gedurende de opname (uitgedrukt in het percentage dagen tijdens de opname dat
één of meer primaire verzorgers aanwezig was of waren) niet signi cant gerelateerd
te zijn aan de vooruitgang die geboekt werd en de follow-up resultaten. Uit de studie
van Bagner en Eyberg () komt naar voren dat de mate van aanwezigheid van
vaders in de PCIT behandeling niet gerelateerd bleekt te zijn aan de resultaten van
de behandeling.

Hoewel het voor de hand ligt dat een relatief laag niveau van participatie zoals
betrokkenheid gewaarborgd is in de jeugdzorg, levert één van de studies het bewijs
voor het tegenovergestelde (Robinson e.a., ). In hun studiewordt gezinspartici-
patie omschreven als de hoeveelheid contact en beperkingen om contact te hebben.
Bijna  van de ouders doet er verslag van dat het contact met hun kind beperkt
was in de initiële fase volgend op de opname van het kind in de instelling. De
verklaring voor deze restrictie die door de professionals van de instelling gegeven
werd was enerzijds dat ‘het kind tijd nodig had om zich aan te passen’ of ‘te settelen’,
en anderzijds dat bezoek of andere vormen van contact beschouwd werden als een
privilege dat verdiend diende te worden. Soms waren restricties het gevolg van
het gedrag van leeijdgenoten in de woon- of behandelunit. Robinson e.a. ()
trekken de conclusie dat veel instellingen het contact tussen kinderen en hun ouders
beperken ongeacht de leeijd en de setting van de kinderen en ondanks het belang
van het actief in stand houden van de gehechtheid van kinderen aan hun ouders en
het belang van hetminimaliseren van stress en trauma door scheiding van kinderen
van hun ouders.

In de tweede subcategorie van studies wordt aan een hoger niveau van participatie
gerefereerd. De studie van Littell () maakt zichtbaar dat meer samenwerking
in behandelplanning betere naleving van de behandeling voorspelt. Nieuwe mel-
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dingen van mishandeling blijken samen te hangen met minder samenwerking (o.a.
minder betrokken in de behandelplanning) en zijn van negatieve invloed op het
zich houden aan afspraken.

Een manier van onderzoeken van de mate van participatie is het bevragen van
cliënten over ervaren barrières voor participatie. Voorbeelden zijn stressfactoren en
obstakels die te maken hebbenmet het komen naar de behandeling, de beleving dat
behandeling niet relevant is en een zwakke relatie van de ouder met de therapeut.
Barrières voor participatie in behandeling zijn signi cant gerelateerd aan vroeg-
tijdige areking van de therapie (Kazdin, Holland, & Crowley, ). Daarnaast
blijkt dat het in hogere mate ervaren van barrières de therapeutisch verandering
doet afnemen. Speci ek met betrekking tot kinderen met risico op weinig thera-
peutische verandering, blijkt dat de ervaring vanweinig barrières als een protectieve
factor te fungeren (Kazdin & Wassell, ; Kazdin & Wassell, ). Het ervaren
van barrières voor behandelparticipatie kan gedurende de behandeling variëren.
Volgens Nock en Kazdin () kan het bevorderen van participatie een positieve
invloed hebben op de aanwezigheid en deelname aan de behandeling.

Kazdin en Wassell () komen tot de conclusie dat hogere niveaus van psy-
chopathologie en lagere niveaus van kwaliteit van leven de ervaren barrières voor
participatie voorspellen. Deze effecten kunnen niet verklaard worden door sociaal
economische achterstand of sterker disfunctioneren van het kind. In deze studie
wordt tevens verslag gedaan van de bevinding dat de ervaring van ouders dat er een
beroep op hen gedaan wordt (eisen van de behandeling) bijdraagt aan therapeuti-
sche verandering.

Door Kazdin e.a. (, ) wordt van kind-therapeut en ouder-therapeut
alliantie gesproken in de betekenis van de kwaliteit van de interactie tussen kind
of ouder en de therapeut, de mate van samenwerking met het oog op de taken en
doelen en de persoonlijke band tussen kind of ouder en de therapeut. De kwaliteit
van de kind-therapeut alliantie is positief gerelateerd aan therapeutische veran-
dering (Kazdin e.a., ; Kazdin e.a., ). Deze studies tonen tevens aan dat
veranderingen in het gedrag van het kind gerelateerd zijn aan de kwaliteit van de
alliantie tussen ouders en therapeut (Kazdin e.a., ; Kazdin e.a., ).

Kruzich e.a. () tonen een deel van de samenhang tussen de vraaggerichte
houding van de hulpverlener en de participatie van cliënten aan in hun studie naar
participatie in de (semi) residentiële behandeling van kinderen. Het ontbreken van
open communicatie (o.a. over het leerplan en de behandelplanning) en het ont-
breken van kansen en aanmoedigingen om te participeren in de behandeling van
het kind werden vaak genoemd als barrières om te participeren. Het gebrek aan
communicatie tussen professionals in verschillende hulpverleningsprogramma’s en
de afstand tot de zorgverlenende instantie werden het meest genoemd als barrière.
Als participatie bevorderende factorenwerd hetmeest genoemd, het benaderen van
ouders bij problemenof zorgen omtrent het kind.Daarnaastwerd het aanstellen van
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een contactpersoon vaak genoemd. De participatiebevorderende factoren blijken
positief gerelateerd aan tevredenheid (Kruzich e.a., ).

Landsman e.a. () doen verslag van een studie met betrekking tot het RE-
PARE model, een innovatief demonstratieproject voor gezinsgerichte residentiële
behandeling. In dit programma worden gezinnen als partners beschouwd in de re-
sidentiële behandeling tot en met de nazorg en in het exibele aanbod van hulpver-
lening aan huis en wijkgerichte ondersteunende voorzieningen. De empowerment
van het gezin wordt vergroot door het plannen van afspraken op momenten dat
het het gezin uitkomt, het gezin te beschouwen als een teamlid, het vergroten van
de aanwezigheid van het gezin in de residentiële unit en door praktische onder-
steuning. In een quasi-experimentele studie bleek het REPARE model succesvoller
te zijn dan de traditionele residentiële hulpverlening in het realiseren van stabiele
uitkomsten voor kinderen op lange termijn. Het programma was trouw aan het
onderliggende model, door het vergroten van het gezinscontact en het verkorten
van de verblijfsduur (Landsman e.a., ).

Participatie van gezinnen met kinderen die te kampen hebben met emotionele
en gedragsstoornissen in oudersupport-groepen, hee een substantieel positief ef-
fect op de empowerment van gezinnen (Singh & Curtis, ). Volgens Singh en
Curtis zou het daarom een prioriteit van professionals in de geestelijke gezond-
heidszorg moeten zijn om cliënten deel te laten nemen aan oudersupportgroepen.
Het onderzoek concentreerde zich op veranderingsgezindheid, kennis, competen-
tie en zelfoplossend vermogen van het gezinssysteem en toonde dat moeders een
hogere mate van empowerment bereikten dan vaders (Singh & Curtis, ).

Dunst e.a. () bestudeerden in verschillende soorten hulpverleningspro-
gramma’s de mate waarin hulpverleningsactiviteiten geassocieerd zijn met partici-
patie. De programma’s werden gecategoriseerd als professionalgericht, gezinsver-
want of gezinsgericht (geen van de programma’s was gezinsgecentreerd). Deelne-
mers aan de programma’s beoordeelden het gedrag van hun hulpverlener in par-
ticipatieve hulpverleningsactiviteiten en in relationele hulpverleningsactiviteiten.
Op basis van de uitkomsten van hun studie waren Dunst e.a. in staat om een
onderscheid te maken in hulpverlenersgedrag, beoordeeld door ouders voor drie
verschillendemodellen van gezinsgerichte hulpverlening. Professionalgecentreerde
programma’s scoorden laag in het toepassen van relationele en participatiebevorde-
rend hulpverlenend handelen; hulpverleners in gezinsverbonden programma’s ge-
bruikten relationele hulpverleningsactiviteiten vaker dan participatiebevorderende
activiteiten; hulpverleners in gezinsgerichte programma’s werden positief beoor-
deeld op het toepassen van beide soorten activiteiten (Dunst e.a., ). In het
tweede deel van de studie werd duidelijk dat ouders die deelnamen aan gezins-
gerichte programma’s vaker aangaven dat professionals hulpverleningsactiviteiten
toepassen die actieve participatie van ouders in het mobiliseren van hulpbronnen
en steun bevordert. Dit is gerelateerd aan verbeterd functioneren van de ouders en
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van het gezin. De participatiebevorderende hulpverleningsactiviteiten en niet de
relationele activiteiten waren gerelateerd aan variaties in de gezinsgerichtheid van
de programma’s. Dunst e.a. benadrukken het belang van participatiebevorderende
hulpverleningsactiviteiten en waarschuwen ervoor om niet teveel voordelen toe te
schrijven aan goede relationele hulpverleningsactiviteiten (Dunst e.a., ).

Koren en Paulson () benadrukken het belang van de coördinatie van hulp-
verlening. Samenwerking tussen instellingen en professionals wordt gezien als één
van de primaire middelen om te voorzien in alle behoeen van het kind. Betrok-
kenheid van gezinnen in de planning van gecoördineerde voorzieningen en in het
tussentijds toetsen van de samenwerking is eveneens van belang (Koren & Paulson,
). De auteurs presenteren een programma voor een hulpverleningssysteem
waarin de overtuiging is ingebed dat gezinnen zelf het recht hebben ombeslissingen
temakenover de zorg aanhunkinderen ende erkenning dat gezinnen eenunieke en
brede kijk hebben op het hulpverleningsproces (the Child and Adolescent Service
System Program (CASSP)). Het onderzoek dat Koren en Paulson hebben uitge-
voerd, bevestigt de gangbare aanname dat voorzieningen moeilijker te coördineren
zijn voor kinderen met ernstige problemen. Gezinnen met een hogere mate van
participatie zijn geneigd om voorzieningen als meer gecoördineerd te beschouwen.
De veronderstelling is dat gezinsleden die een sterke, actieve rol spelen in de ge-
sprekken over de planning van de hulpverlening, tevens het belang van coördinatie
tussen hulpverleners benadrukken, wat vervolgens leidt tot verbeterde coördinatie
(Koren & Paulson, ). Zorgcoördinatie liet een sterkere relatie met overall te-
vredenheid zien, dan betrokkenheid van het gezin en tevredenheid met individuele
onderdelen van de zorg. In relatie tot een adequate beoordeling van tevredenheid
benadrukken Koren en Paulson het belang om niet alleen individuele onderdelen
van de geleverde zorg in beschouwing te nemen, maar ook na te gaan hoe goed de
onderdelen gecoördineerd zijn.

Vatten we het voorgaande samen, dan blijkt in de residentiële context het partici-
patiebevorderend hulpverlenend handelen onthechting bij kinderen tegen te gaan.
Ouderlijke betrokkenheid bij de behandeling blijkt van invloed op het naar huis
terugkeren van het kind. Betrokkenheid is tevens van invloed op tevredenheid van
ouders met de zorg en op positieve veranderingen in het gedrag van het kind. Be-
trokkenheid gede nieerd als aanwezigheid van ouders bij behandelsessies van het
kind, is niet per de nitie gerelateerd aande door het kind geboekte vooruitgang.Het
is daarnaast niet vanzelfsprekend dat instellingen betrokkenheid door ouders bij de
behandeling van hun kind bevorderen. Meer samenwerking in de behandelplan-
ning tussen ouders en hulpverleners voorspelt betere naleving van de behandeling.
Het ervaren van weinig barrières voor participatie in de behandeling werkt als een
protectieve factor. In het bijzonder blijkt de kwaliteit van de alliantie tussen kind
en therapeut en ouders en therapeut positief gerelateerd te zijn aan therapeutische
verandering. Bij een toename van ervaren barrières voor participatie neemt de the-
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rapeutische verandering en tevredenheid af. Gezinsgerichte residentiële behande-
ling waarin hogere niveaus van participatie gerealiseerd worden, blijkt succesvoller
dan traditionele residentiële hulpverlening. Ook participatie van gezinnen in niet-
residentiële vormen van hulpverlening hee een positief effect. Het functioneren
van ouders en gezinnen verbetert wanneer hulpverleners actieve participatie van
ouders ook in de planning en coördinatie van voorzieningen bevorderen.

.. Vraaggerichte houding hulpverlener

Vier studies (Friesen e.a., ; Petr & Allen, ; Solomon e.a., ; Trivette
e.a., ) leggen speci ek de nadruk op de vraaggerichte attitude van professi-
onals. Uit deze studies komt naar voren, dat het voor ouders van kinderen met
speci eke behoeen en voor ouders van kinderen met emotionele en gedragspro-
blemen van belang is, dat het hulpverlenend handelen van professionals bestaat uit
luisteren naar ouders en hen respecteren als teamleden die besluiten nemen (Petr
& Allen, ). Ook uit het onderzoek van Friesen e.a. () komt naar voren
dat het in het gedrag van hulpverleners in relatie met ouders van kinderen met
emotionele stoornissen van belang wordt geacht, dat ouders in de besluitvorming
worden betrokken en dat de hulpverleners eerlijk en ondersteunend zijn en een
niet verwijtende attitude hebben. Gezinnen met kinderen die opgenomen geweest
zijn in de psychiatrische zorg beschrijven een goede hulpverlener als iemand die
nauwkeurig luistert, die hen helpt om concrete en werkbare doelen te behalen, die
hen respecteert en hen als partners in de behandeling beschouwt, hun heldere en
betekenisvolle informatie gee en als iemand die klinische expertise laat zien door
hen te helpen in het oplossen van hun problemen (Solomon e.a., ).

In het onderzoek van Trivette e.a. () naar hulpverlenend handelen in relatie
tot de betrokkenheid van kinderen en gezinnen in de hulpverleningsprogramma’s
werden ouders van kinderen met beperkingen en kinderen die risico lopen op
ontwikkelingsachterstanden gevraagd om aan te geven wat de kenmerken waren
van het hulpverlenersgedrag van de hulpverlener waarmee ze contact hadden. Het
hulpverlenersgedrag waar naar gevraagd werd omvat o.a. actief luisteren, besluit-
vorming door de cliënt, het vergroten van competenties, oplossingsgericht hulp-
verlenen, eerlijkheid en betrouwbaarheid van de hulpverlener, samenwerking tus-
sen de hulpverlener en de cliënt. Hulpverleners van de meer gezinsgerichte pro-
gramma’s die frequenter contact hadden met de cliënten ontvingen een positievere
beoordeling over hun hulpverlenend handelen. Daarnaast toont de studie dat em-
powerment bevorderende hulp de participatie van ouders vergroot. Ouders deden
verslag van de ervaring in hogere mate controle te hebben over het contact met de
hulpverlener wanneer de hulpverlener empowerment bevorderend handelde (Tri-
vette e.a., ).
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. Conclusie

Een eenduidige de nitie van vraaggericht werken ontbreekt. De eerste vraag in deze
studie, uit welke elementen vraaggericht werken is opgebouwd, kan beantwoord
worden door uit omschrijvingen en de nities de gemeenschappelijke kernelemen-
ten te destilleren. De vraaggerichte benadering omvat een drietal aspecten. Vraag-
gericht werken impliceert dat de hulpvraag van de cliënt centraal staat, dat cliënten
in hoge mate participeren en dat hulpverleners een vraaggerichte houding aan de
dag leggen. Deze elementen hangen met elkaar samen.

Uit de literatuur wordt duidelijk dat een goede relatie tussen professionals en
cliënten het resultaat is van zowel therapeutische technieken als cliëntparticipatie.
Tegelijkertijd vormt een goede relatie een drijfveer voor de professional om zijn
of haar technieken effectief in te zetten en door een goede relatie wordt de cliënt
gestimuleerd om actief betrokken te zijn in de therapie. Speci ek wordt benadrukt
dat de participatie van de cliënt en de inbreng van de professionele expertise door de
hulpverlener, inclusief de vraaggerichte houding, belangrijke elementen betreffen
die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.

Hoe vraaggerichte hulpverlening concreet vorm krijgt, wordt helder in de be-
schrijving van gezinsgecentreerde hulpverlening van Dunst e.a. (). In gezins-
gecentreerde hulpverlening bepalen de behoeen en wensen van het gezin alle as-
pecten van de hulpverlening. Dit betekent concreet een drietal zaken: de zorgen
van het gezin en hun vragen en behoeen zijn leidend voor het proces waarin de
situatie van het gezin ingeschat of beoordeeld wordt, in het individuele behandel-
plan van het gezin wordt niets beschreven zonder toestemming van het gezin en
de behoeen en de levensstijl van het gezin bepalen de rol van de professionals.
De professionals worden gezien als instrument van de gezinnen en niet andersom.
Professionals handelen zodanig dat besluiten door het gezin genomen worden en
dat de capaciteiten en competenties van het gezin maximaal gestimuleerd worden.
De hulpverleningsactiviteiten zijn bijna volledig op de krachten en competenties
van het gezin gebaseerd en de geboden hulp hee primair als doel demogelijkheden
van het gezin te versterken om informele en formele netwerken van hulpbronnen te
bevorderen die in de behoeen van het gezin kunnen voorzien (Dunst e.a., ).
Hulpverlening die op deze wijze ingericht wordt, bevindt zich op de participatielad-
der vanoburn e.a. () op de niveauswaarbij de cliënt geheel en sterk bepalend
is.

De tweede vraag die in dit hoofdstuk centraal staat, betre de empirische onderbou-
wing voor het vraaggericht werken in de jeugdzorg. Deze onderbouwing is aanwe-
zig. Wat betre het centraal stellen van de vraag van de cliënt blijkt dat aandacht
voor de behoeen en de daaruit voortvloeiende doelen betere resultaten genereert.
De GAS methode is een geschikte aanpak om de aandacht bij de doelen te houden
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en deze op het gewenste niveau of een hoger niveau te behalen. Cliëntgerichtheid,
waaronder vraaggerichtheid, blijkt een consistente voorspeller van behandeleffec-
tiviteit.

Wat betre studies naar de mate van participatie van cliënten blijkt, dat de
meeste studies die in onderhavig onderzoek gevonden werden een de nitie van
participatie toepassen waarin verwezen wordt naar de lagere niveaus van participa-
tie zoals op de ladder van participatie benoemd. Participatie wordt veelal afgeleid
uit de aanwezigheid van cliënten tijdens de behandeling en zodoende gerelateerd
aan vormen van participatie op relatief lage niveaus van de participatieladder van
oburn e.a. ().

Participatie blijkt positief van invloed op uitkomsten van de hulpverlening. Uit
de studies waarvan verslag gedaan wordt, blijkt dat speci ek in de residentiële con-
text het bevorderen van participatie onthechting tegengaat en dat betrokkenheid
van ouders bij de behandeling van invloed is op het naar huis terugkeren van
het kind. Betrokkenheid is tevens van invloed op tevredenheid van ouders met
de zorg en op positieve veranderingen in het gedrag van het kind. Het blijkt niet
vanzelfsprekend dat instellingen betrokkenheid door ouders bij de behandeling van
hun kind bevorderen. Hoewel betrokkenheid niet per de nitie gerelateerd is aan
vooruitgang bij het kind, is dit gebrek aan het bevorderen van betrokkenheid door
instellingen een gemis, want meer samenwerking in de behandelplanning tussen
ouders en hulpverleners voorspelt betere naleving van de behandeling. Het ervaren
van weinig barrières voor participatie in de behandeling werkt als een protectieve
factor. Bij een toename van ervaren barrières voor participatie neemt de therapeu-
tische verandering en tevredenheid af.

De participatie van cliënten wordt bevorderd door een vraaggerichte houding
van de hulpverlener. Wat betre dit element van vraaggericht werken levert on-
derzoek heldere aanknopingspunten voor hulpverleners om invulling te geven aan
een vraaggerichte houding. Professionals dienen echter getraind en ondersteund te
worden om zich een vraaggerichte houding eigen te maken (zie ook Baker, Heller,
Blacher, & Pfeiffer, ).

De bewijskracht van de uitkomsten van onderzoek dat vraaggericht werken onder-
bouwt, komt voort uit overwegend niet-experimentele of pre-experimentele stu-
dies. Slechts drie quasi-experimentele studies en twee experimentele studieswerden
gevonden. Hoewel de bewijskracht van experimenteel onderzoek sterker is, is het
niet-experimentele onderzoekmogelijk van belang vanwegemediërende processen
die in deze studies centraal staan.Dezewordenmogelijk de voornaamste onderwer-
pen voor de ontwikkeling van toekomstige gezinsgerichte interventies (Hoagwood,
).

Veel van de behandelde studies hebben betrekking op residentiële zorg. Dit zou
verklaard kunnen worden doordat het belang van participatie in dit type zorg wel-
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licht hoger op de agenda staat. Een mogelijke verklaring zou tevens kunnen zijn,
dat in deze sector minimale vormen van participatie reeds een innovatie betekenen
en om die reden eerder onderwerp van onderzoek zijn. Het zou ook zo kunnen
zijn dat het in dit type zorg meer voor de hand ligt om participatie te onderzoeken.
Ambulante jeugdzorg is in mindere mate vertegenwoordigd in het overzicht van
onderzoek naar vraaggerichte hulpverlening.

Meer onderzoek naar (ambulante) jeugdzorg is noodzakelijk om te ontdekken
wat de invloed is van een vraaggerichte benadering op de uitkomsten van de hulp-
verlening en daarmee, wat de invloed is op het leven van gezinnen die gebruik
maken van de hulpverlening.


