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Inleiding

. Inleiding

In de afgelopen jaren is de aandacht voor effectieve jeugdzorg gegroeid. Het leveren
van ‘evidence-based’ hulpverlening staat steeds meer voorop en de behoee wordt
gevoeld om meer kennis te vergaren over de effectiviteit van het aanbod. Cardea
Jeugdzorg in Leiden vormt hierop geen uitzondering. Ook bij deze instelling lee
sinds enige tijd de behoee om meer te weten te komen over het proces en de uit-
komsten van de door de professionals van de organisatie geleverde hulpverlening.

Aan het verzamelen van dit soort kennis over effectiviteit kan grosso modo
langs twee wegen invulling gegeven worden: top-down of bottom-up. Top down:
door middel van het implementeren van interventies in de klinische praktijk die
in een wetenschappelijke context hun oorsprong vinden. Het onderzoek naar deze
interventies richt zich vervolgens overwegend op een brede implementatie van de
interventies in de praktijk. Bottom-up: door het onderzoeken van interventies die
reeds worden uitgevoerd en die hun oorsprong vinden in de dagelijkse praktijk van
de jeugdzorg. Onderzoek naar effectiviteit van deze interventies wordt aangeduid
met de term praktijkgestuurd onderzoek (Veerman & Van Yperen, ). Het doel
van praktijkgestuurd onderzoek is niet zozeer om het effect van een interventie te
isoleren en te generaliseren, maar om variaties in de geboden zorg en de implemen-
tatie ervan te toetsen (Barkham & Mellor-Clark, ). De eerste variant genereert

 Cardea Jeugdzorg is een multifunctionele organisatie voor jeugdzorg in de regio Zuid-Holland
Noord, De organisatie biedt ambulante hulp, daghulp en -uurshulp of combinaties hiervan aan
kinderen en jongeren van – jaar met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen.
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evidence-based practice, de opbrengst van de tweede variant wordt aangeduid met
practice-based evidence (Barkham & Mellor-Clark, ).

Een voorbeeld van een interventie die zijn oorsprong kent in de praktijk is het
programma Gezin Centraal dat in de dagelijkse praktijk van Cardea Jeugdzorg
is ontwikkeld. Cardea Jeugdzorg hee er voor gekozen speci ek dit programma
onderwerp van onderzoek te laten zijn. Zodoende is in  het onderzoek naar
het proces en uitkomsten van Gezin Centraal van start gegaan. Dit onderzoek
kan worden gesitueerd binnen het raamwerk van praktijkgestuurd effectonderzoek
(Veerman & Van Yperen, ). Roosma, Ooms en Veerman () schetsen een
kader voor dit type onderzoek; inbedding van het onderzoek in het hulpverlenend
handelen, benutting van onderzoeksgegevens en aansluiting van het onderzoek bij
de interventie staan hierin centraal.

. Relevantie praktijkgestuurd onderzoek

Van praktijkgestuurd effectonderzoek is bekend dat het op verschillende niveaus
van bewijskracht kan voorzien in kennis over de effectiviteit van interventies. Op
de zogeheten ‘effectladder’ wordt die bewijskracht in oplopende zin aangeduid als
descriptief, theoretisch, indicatief en causaal. De interventie die onderwerp is van
het onderzoek kan in analogie hiermee als potentieel effectief, veelbelovend, doel-
treffend en werkzaam geclassi ceerd worden (Veerman & Van Yperen, ).

Het bewandelen van de effectladder impliceert zorgvuldig handelen in prak-
tijkgestuurd onderzoek: Pas na het leggen van een basis in het beschrijven van de
interventie (stap ) kan de volgende stap gezet worden, namelijk het op basis van
(praktijk)theorie aannemelijk maken dat de interventie zou kunnen werken (stap
). Als deze stap gezet is, kan worden overgegaan tot het operationaliseren van
de concepten die aan de theoretische onderbouwing ten grondslag liggen. Op de
volgende trede van de ladder kan overgegaan worden tot het verzamelen van gege-
vens die de theorie mogelijk ondersteunen (stap ) en die de bewijskracht voor de
werkzaamheid van de interventie versterken (stap ). In het zetten van de volgende
stap is men telkens aankelijk van de opbrengst van de inspanningen op het vorige
niveau. Door het opbouwende karakter van het model wordt bewaakt dat er geen
trede wordt overgeslagen.

Bewijskracht voor de werkzaamheid van een interventie (stap ) is alleen van
waarde als uit de eerdere stappen is gebleken dat de interventie trouw aan de be-
schrijving en theoretische onderbouwing is uitgevoerd. In de beschrijving van de
interventie wordt een speci eke doelgroep aangeduid, of een bepaalde manier van
werken. Het is dan van belang om te toetsen of deze doelgroep ook daadwerkelijk
bereikt wordt en of de werkwijze uitgevoerd wordt zoals beschreven. Zichtbaar
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dient te zijn waarin de interventie in de uitvoering daadwerkelijk onderscheidend
is, alvorens gegevens verzameld worden die de bewijskracht voor de effectiviteit
van de interventie versterken. De gegevensverzameling is er met andere woorden
eerst op gericht om eerste indicaties voor de doeltreffendheid te verkrijgen, alvorens
met groter en steviger onderzoek de werkzaamheid te onderzoeken. Dit is wat we
in dit proefschri dan ook zullen doen. Het onderzoek naar Gezin Centraal richt
zich op de lagere niveaus van de effectladder. Onderzoek op deze niveaus van de
effectladder wordt ook wel aangeduid met de term programma-evaluatie.

In de opbouw van de effectladder ligt het perspectief dat het belangrijk is om
niet alleen op zoek te gaan naar kennis dat een interventie werkt, maar ook naar
wat in de interventie maakt dat deze werkt. Aan het eerste wordt door Scriven
() gerefereerd met de term ‘black box evaluation‘. Als men wil weten of een
programma effect hee, is het gelegitimeerd om door middel van ‘black box eva-
luation’ voorbij te gaan aan de precieze inhoud van het binnenwerk van het pro-
gramma. De tegenhanger van ‘black box evaluation’ wordt door Scriven als ‘white
box evaluation’ aangeduid (ook wel ‘clear box evaluation’ genoemd (Kazi, )). In
deze vorm van evaluatie wordt het programma zoveel mogelijk ‘ontrafeld’ inclusief
de wijze waarop de componenten van het programma met elkaar verbonden zijn
en dat alles in relatie tot effecten. Echter, evaluatie met dit doel is uitermate lastig.
Tussen deze vormen van evaluatie in onderscheidt Scriven ‘grey box evaluation’.
Met dit type evaluatie kanmen onderscheidmaken tussen de componenten van het
programma, maar worden de mogelijk werkzame principes niet volledig zichtbaar.
De benadering waarmee ‘clear box evaluation’ uitgevoerd kan worden, wordt door
Kazi () aangeduid met de term ‘realist evaluation’, of realistische evaluatie. Het
centrale doel van deze benadering is om te onderzoeken welke interventies onder
welke omstandigheden werken. Het ontwikkelen en verbeteren van praktijkmodel-
len staan daarbij voorop. De empirische data die daartoe verzameld worden, kun-
nen ook als bewijskracht voor de effectiviteit dienen. In guur . is de realistische
evaluatiecyclus weergegeven.

Het vertrekpunt in deze cyclus is een theorie waarin voorstellen zijn opgenomen
over hoe de werkingsmechanismen van het programma in reeds bestaande context
tot bepaalde uitkomsten hebben geleid. Dit vertrekpunt is te vergelijken met de
theoretische onderbouwing van het tweede niveau van de effectladder vanVeerman
en Van Yperen (). De tweede stap in de cyclus bestaat uit het formuleren van
hypothesen aan de hand van een drietal vragen:Welke veranderingen of uitkomsten
zullen door het programmaof de interventie teweeggebrachtworden, welke contex-
tuele factoren zijn hierop van invloed en welke sociale, culturele of andere mecha-
nismen maken de veranderingen mogelijk of werken deze tegen? Vervolgens wordt
de stap gezet om geschikte methoden voor dataverzameling te kiezen en deze uit te
voeren. Op basis van de uitkomsten wordt de stap gezet om van het programma te
speci ceren wat bij wie werkt onder welke omstandigheden en om de inhoud van
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(1) Theorie
Theorie en interventiemodellen 

(werkingsmechanismen, context en 
uitkomstpatronen)

(3) Observaties
Multi-method dataverzameling en 

analyse van werkingsmechanismen, 
context en uitkomstpatronen

(2) Hypothesen
Wat zou kunnen werken, 

voor wie in welke context?

(4) Programma
Wat werkt, voor wie in 

welke context?

Figuur 1.1: De realistische evaluatiecyclus (Kazi, 2003; Pawson & Tilly, 1997)

het programma te verbeteren ten behoeve van de doelgroep van het programma. In
de laatste stap wordt teruggekeerd tot de theorie. De theoretische basis van de in-
terventie kan mogelijk verder ontwikkeld worden, nieuwe verklarende hypothesen
kunnen worden opgesteld, methoden van dataverzameling kunnenworden herzien
en toegepast en het programma kan hiermee in overeenstemming worden aange-
past, en zo verder (Kazi, ).

Interventiemodellen in de praktijk kunnenmet behulp van de realistische evalu-
atiecyclus verbeterd en ontwikkeldworden.De basis hiervoor vormen in de praktijk
verzamelde gegevens en verschillende onderzoeksmethoden. Kazi, Pagkos enMilch
() benadrukken hierbij het belang van het verzamelen van datamet betrekking
tot (a) de omstandigheden van de cliënt (bijvoorbeeld demogra sche kenmerken,
culturele verschillen, behoeen, omgevingsfactoren en de aard en ernst van de
problematiek bij aanvang van de interventie), (b) de dosering, duur en frequentie
van de interventie in relatie tot elke cliënt en (c) de veranderingen in uitkomsten
door middel van herhaalde toepassing van betrouwbare uitkomstmaten bij elke
cliënt. Met behulp van een ‘mixed-method’ benadering is het vervolgens mogelijk
om patronen in cliëntspeci eke factoren, interventievariabelen en uitkomsten te
onderzoeken (Kazi e.a., ).

Het is van belang om de verkregen inzichten op elke trede van de effectladder van
waarde te laten zijn. Interventies en programma’s hebben er baat bij om hoger op
te klimmen op de ladder (Veerman & Van Yperen, ). Daarnaast is het belang-
rijk om meer inzicht te verwerven in de samenhang tussen werkingsmechanismen,
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context en uitkomstpatronen en de programmatheorie te ontrafelen, de black box
komend van ‘zwart’, grijzer te maken (Scriven, ). Tot slot pleiten Kazi e.a.
() ervoor dat men zich concentreert op wat werkt voor wie in welke context.
Het gaat er daarbij om dat in de natuurlijke, praktische omstandigheden van het
programma, de interventiegegevens (demogra sche gegevens, interventievariabe-
len en uitkomsten) verzameld en benut worden voor de verdere ontwikkeling van
het programma. Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat de kenmerken
van de cliënt en het proces van de interventie overeenstemmen met de beoogde
doelgroep en met het beoogde proces van de interventie waar theoretische onder-
bouwing voor bestaat.

We ontlenen hieraan de relevantie om in de praktijk van Cardea Jeugdzorg het
programma Gezin Centraal nader onder de loep te nemen. In dit proefschri zal
getoetst worden of de beoogde doelgroep daadwerkelijk bereikt wordt en of de
werkwijze Gezin Centraal uitgevoerd wordt zoals beschreven en zich onderscheidt
van gebruikelijke hulpverlening. De gegevensverzameling is er voorts op gericht om
eerste indicaties voor de doeltreffendheid van het programma te verkrijgen.

. Gezin Centraal

Het praktijkgestuurde onderzoek waar in onderhavige studie verslag van gedaan
wordt, behelst de programma-evaluatie van het programma Gezin Centraal. Sinds
 wordt het programma Gezin Centraal bij Cardea Jeugdzorg uitgevoerd (Bolt,
; Knorth, Bolt, VanBemmel, Tacq,&Verkerk, ).Het programma richt zich
op kinderen (– jaar) met ernstige psychosociale problemen en hun gezinnen
en is opgebouwd uit intensieve gezinsbegeleiding, daghulp (op een campus) en
residentiële hulp (in het logeerhuis).

De twee pijlers waar Gezin Centraal op rust zijn het vraaggericht werken en
de gezinsgerichte benadering. eorieën en toepassing van de oplossingsgerichte
benadering, de systeemtheorie en contextuele benadering, de leertheorie, het com-
petentiemodel en communicatietheorie liggen daaraan ten grondslag (Bolt, ).

. Programma-evaluatie Gezin Centraal

De algemene vraagstelling van de programma-evaluatie van Gezin Centraal luidt:
Hoe verloopt de hulpverlening aan – jarigen bij het programma Gezin Cen-
traal en welke resultaten worden daarmee gehaald in vergelijking met gebruikelijke
hulpverlening?
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Het onderzoek kan getypeerd worden als een prospectief evaluatieonderzoek.
Het betre een programma-evaluatie die zich richt op het derde niveau van de ef-
fectladder: indicatieve bewijskracht. Gekeken wordt of het programma uitgevoerd
wordt zoals bedoeld en of er eerste empirische indicaties zijn voor effectiviteit. In
de periode november  tot en met maart  werden data verzameld onder
ouders van kinderen van  tot  jaar, kinderen vanaf  jaar, gezinsbegeleiders en
pedagogische medewerkers bij aanvang en afronding van de hulpverlening en op
een follow-up moment.

Deze programma-evaluatie is onderdeel van een onderzoek dat in  van
start is gegaan met de theoretische onderbouwing (Knorth e.a., ) en een eerste
interne evaluatie van het eerste jaar (Bolt, ). In  werd de methodiek Gezin
Centraal vastgelegd in een handboek (Bolt, ). Sinds  is Gezin Centraal op-
genomen in de Databank Effectieve Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut
op het niveau ‘theoretisch onderbouwd’. De programma-evaluatie is in  vanuit
de Universiteit Leiden van start gegaan, waarna in de loop van datzelfde jaar de
samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen tot stand kwam (Knorth & Van
den Bergh, ).

. Leeswijzer

In guur . is de relatie aangegeven van de hoofdstukken die hierna volgen met de
effectladder van Van Yperen en Veerman ().

In hoofdstuk  wordt het vraaggericht werken aan de hand van de theorie nader
uitgewerkt. De inhoud van dit hoofdstuk bevindt zich zodoende op het tweede
niveau van de effectladder: het niveauwaarop dewerking van het programmaGezin
Centraal theoretisch wordt onderbouwd.

Vervolgens wordt in hoofdstuk  Gezin Centraal en de opzet van het onderzoek
toegelicht. Dit hoofdstuk bevindt zich wat betre de beschrijving van Gezin Cen-
traal op het eerste niveau van de effectladder. In de daarop volgende drie hoofd-
stukken rapporteren we over de eerste empirische resultaten van de programma-
evaluatie.

Hoofdstuk  hee betrekking op de verkenning van de doelgroep van Gezin
Centraal: wordt de doelgroep zoals het programma beoogt in de praktijk ook be-
reikt? Het proces van de hulpverlening vormt de hoofdmoot van de verslaglegging
en staat centraal in hoofdstuk : wordt de werkwijze conformde programmatheorie
uitgevoerd, is die ook onderscheidend van de zorg elders? De vraagstukken die
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hoofdstuk 3, 4 en 5

hoofdstuk 2

hoofdstuk 6

niveau 1 potentieel
speci�ceren onderdelen 
zorgaanbod

niveau 1 veelbelovend
theoretisch onderbouwen 
werking zorgaanbod

niveau 3 doeltre�end
aantonen gewenste 
verandering

niveau 4 werkzaam
aantonen causaliteit 
zorgaanbod

Figuur 1.2: Opbouw hoofdstukken in relatie tot de effectladder

in deze twee hoofdstukken centraal staan, positioneren we eveneens op het eerste
niveau van de effectladder.

In hoofdstuk  gaan we op zoek naar eerste empirische indicaties voor de effec-
tiviteit van de hulp. Dit hoofdstuk refereert zodoende aan het derde niveau van de
effectladder. Tot slot wordt het onderzoek afgesloten met conclusies en aanbevelin-
gen (hoofdstuk ).

 We wijken hierin enigszins af van de beschrijving van de effectladder (Veerman & Van Yperen,
). We komen hierop terug in de discussie.




