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Opzet VraaG-onderzoek

. Introductie

Het VraaG-onderzoek behelst de programma-evaluatie van het programmaGezin
Centraal. Dit is een vraaggericht en gezinsgericht programma waarmee geïndi-
ceerde jeugdzorg geboden wordt aan gezinnen met vragen op het gebied van op-
voeden en opgroeien van kinderen. Het programma Gezin Centraal is door Cardea
Jeugdzorg opgezetmet als doel de organisatie zodanig in te richten dat ze uitvoering
kan geven aan een exibel, vraaggericht aanbod met transparante processen en een
duidelijk gezicht voor de cliënt.

In de beschrijving van de opzet van het onderzoek naar Gezin Centraal wordt
allereerst in paragraaf . het programma nader toegelicht, waarna de doelen en
de vraagstelling van het onderzoek beschreven wordt (.). In paragraaf . wordt
de methode van dataverzameling toegelicht. Aansluitend komen de respondenten
van het onderzoek, het instrumentarium en de data-analyse aan bod (. tot enmet
.).

 In ‘Gezin Centraal’ wordt vraaggericht en gezinsgericht gewerkt. Om deze twee aspecten in de
naam van het onderzoek naar voren te laten komen, schrijven we zowel de ‘V’ als de ‘G’ in VraaG-
onderzoek met hoofdletters.
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. Gezin Centraal

Het programmaGezin Centraal is uitgewerkt in een aantal uitgangspunten en daar-
uit voortkomende doelstellingen. Het vraaggericht werken waarin de hulpvraag
van de cliënt centraal staat, cliënten in hoge mate participeren en hulpverleners
een vraaggerichte houding aan de dag leggen, zijn de drie centrale procesmatige
uitgangspunten die de programmatheorie van Gezin Centraal karakteriseren.

.. Theoretische uitgangspunten

Deuitgangspunten vanGezinCentraal worden als volgt omschreven (VanBemmel,
Bolt, & Tacq, ):

De vraag centraal: een vraaggestuurd aanbod. De hulpvraag van de cliënt is be-
palend voor het aanbod van de organisatie. Dat betekent dat de hulp exibel en
op maat aangeboden kan worden. Het aanbod wordt opgedeeld in kleine zorgeen-
heden, in modules en activiteiten, zodat per cliënt aankelijk van zijn vraag, een
bepaalde combinatie van hulpvormen gerangschikt kan worden.

De organisatie is in haar wijze van organiseren en in de stijl van leidinggeven
ook vraaggestuurd. De mening en beleving van de cliënt over de ontvangen hulp,
de bejegening door hulpverleners en de organisatie, zijn beleidsbepalend. Daar-
naast verloopt de wijze waarop leidinggevenden, gedragswetenschappers en hulp-
verleners samenwerken parallel aan de wijze waarop de hulpverlener met de cliënt
samenwerkt.

Het vraaggestuurde werken wordt in het primaire proces zichtbaar doordat het
vaststellen van doelen en middelen in samenspraak met de cliënt plaatsvindt. Doe-
len kunnen tussentijds aangepast worden en ook de hulpvraag van cliënten kan aan
verandering onderhevig zijn. In Gezin Centraal dient hierop ingespeeld te worden.

Participatie van de cliënt: empowerment en sturing bij cliënten. Cliënten worden
beschouwd als samenwerkingspartners die de sleutel tot verbetering van hun om-
standigheden zelf in de hand hebben. De hulpverlening is er op gericht zelfsturing
bij de cliënten te bevorderen in de overtuiging dat zij zelf in staat zijn hun leven
positief te beïnvloeden. De cliënt wordt gezien als de deskundige op het gebied
van zijn eigen leven. De begeleiding is gericht op het vergroten van het oplossend
vermogen van de cliënt. Gezamenlijk voeren cliënt en hulpverlener de regie over
de hulpverlening. De hulpverlener hee een coachende, ondersteunende en ad-
viserende rol. Dit stelt de cliënt in staat zelf te de niëren wat het probleem of de
hulpvraag is en zelf zijn doelen te stellen. De cliënt werkt zelf aan het realiseren van
zijn doelen en evalueert zijn eigen inspanningen.

Vraaggerichte houding hulpverlener: vraaggerichte methodiek. Het vraaggerichte
programmaGezin Centraal krijgt primair vorm in de attitude en het hulpverlenend
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handelen van de hulpverleners. Gezinsbegeleiders en coaches werken nauw samen.
De gezinsbegeleiders en coaches hebben een direct en nauw samenwerkingscontact
met ouders. Hierbij is de werkwijze gericht op het vergroten van zelfsturing en op
‘empowerment’ bij de ouders.

De thuissituatie, het dagelijks leven van het aangemelde kind en zijn gezin is het
punt van vertrek bij de keuze van het hulpaanbod. De hulp van een module kan
zich richten op het hele gezin, een subsysteem binnen het gezin en/of een enkel
gezinslid. De einddoelen van de hulp zullen altijd betrekking hebben op het gezin
als geheel.

Dit ‘normaliseren’ van de hulp wordt zichtbaar door hulpverlening te organise-
ren die zo kort, zo licht en zo dichtbij huis als mogelijk is. In de uitvoering van de
hulp wordt het normaliseren zichtbaar als het netwerk van het cliëntsysteem wordt
benut en geactiveerd bij het zoeken naar antwoorden op de hulpvragen.

Op de participatieladder van oburn e.a. () kan Gezin Centraal op ba-
sis van de beschreven methodiek gepositioneerd worden op hoogste niveaus van
particpatie (sterk tot geheel bepalend). De methodiek appelleert aan gezinsgecen-
treerde hulpverlening zoals Dunst e.a. () gede nieerd hebben: de behoeen en
wensen van het gezin bepalen alle aspecten van de hulpverlening; de gezinsbegelei-
der en coach worden gezien als instrument van het gezin; de hulpverleningsacti-
viteiten zijn bijna volledig op de krachten van het gezin gebaseerd en de geboden
hulp hee als doel de mogelijkheden van het het gezin te versterken.

Er worden drie concrete aspecten van een vraaggerichte organisatie in het ex-
perimentele programma Gezin Centraal onderscheiden (Knorth e.a., ; Van
Bemmel e.a., ):

• De ingang: Hulpvragenden kunnen terecht op een herkenbare plaats voor
ondersteuning en begeleiding door Cardea Jeugdzorg. Gezinsbegeleiders
zijn beschikbaar om samenmet de cliënten hun hulpvraag te expliciteren.

• Intensieve gezinsbegeleiding (IGB) als centrale module: De gezinsbegelei-
der die bij de ingang gekoppeld is aan een gezin, blij gedurende het
gehele hulptraject verbonden aan het gezin. De functie van de gezinsbe-
geleider is tweeledig. Allereerst draagt deze zorg voor een goede afstem-
ming tussen de vragen en wensen van het gezin enerzijds en het hulpaan-
bod binnen het programma anderzijds. Daarnaast werkt hijmet het gezin
in de thuissituatie gericht aan de overeengekomen hulpverleningsdoelen.

• Modulair werken: Om het aanbod op maat te kunnen bieden vormen de
residentiële hulp, dagbehandeling en intensieve gezinsbegeleiding mo-
dulen die uitgewerkt worden in activiteiten.
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.. Doelgroep Gezin Centraal

Gezinnen die in de regio Katwijk woonachtig zijn kunnen zich via Bureau Jeugd-
zorg voor Gezin Centraal aanmelden. De doelgroep van Gezin Centraal bestaat uit
gezinnen met kinderen tussen de  en  jaar oud met hulpvragen op het gebied
van opvoeden en opgroeien van kinderen. De bedoeling is dat het hier gaat om de
‘gewone’ doelgroep van de jeugdzorg, zoals die in veel instellingen is aan te treffen.
De hulpvragen hebben betrekking op minstens één van de volgende gebieden (Van
Bemmel e.a., ):

• De opvoeding: bijvoorbeeld vragen over omgaan met lastig gedrag, het
verbeteren van bepaalde opvoedingsvaardigheden of het verbeteren van
de interactie tussen ouders en kinderen in het gezin.

• Het functioneren van (één van) de ouders: bijvoorbeeld het verbeteren van
de samenwerking tussen ouders, omgaan met echtscheidingsproblema-
tiek, hanteren van individuele problematiek van ouders die van invloed
is op de relatie met hun kinderen.

• Gedragsproblemen bij (één van) de kinderen: bijvoorbeeld het hanteren
van speci ek probleemgedrag of stoornissen bij het kind, het kind on-
dersteunen bij de verwerking van traumatische gebeurtenissen en rouw.

• Omstandigheden: bijvoorbeeld rond het gezin en in het netwerk die van
invloed zijn op het dagelijks leven van het gezin en het functioneren van
de ouders en kinderen.

Er zijn hulpvragen en gezinsomstandigheden die om een andere, meer geschikte
vorm van hulp dan Gezin Centraal vragen, zogeheten contra-indicaties (Van Bem-
mel e.a., ):

• Gezinscrisis: gezinnen die in een acute crisis terecht zijn gekomenwaarbij
een intensieve vorm van crisishulp noodzakelijk is.

• Individuele crisis: omstandigheden waarbij gezinsleden in een ernstige
individuele of psychische crisis zijn geraakt waarbij intensieve psychi-
atrische of medische hulp noodzakelijk is.

• Psychiatrische problematiek: ernstige psychiatrische problematiek, ver-
slavings- of gedragsproblematiek bij kinderen waarbij meer specialisti-
sche voorzieningen beter de noodzakelijke veiligheid en structuur kun-
nen bieden.

• Verstandelijke beperking: gezinnenmet hulpvragen over een kindmet een
verstandelijke beperking.
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In geval van verslaving, psychiatrische problematiek bij één van de ouders of het
kind, zwakbegaafdheid van de ouder(s) of een recente ernstige traumatische situatie
dient Gezin Centraal gezamenlijk met andere vormen van (specialistische) hulp te
worden aangeboden.

.. Intensieve gezinsbegeleiding

Elk aangemeld gezin start met intensieve gezinsbegeleiding (IGB), een vorm van
ambulante hulp aan het gezin, als basismodule. De gezinsbegeleider blij tot het
einde van het traject verbonden aan het gezin. De begeleiding kan in duur variëren
van enkele maanden tot een jaar of langer. Per gezin kan de hulp in intensiteit
variëren van lichte begeleiding, bijvoorbeeld één bezoek in twee weken, tot inten-
sievere varianten waarbij de gezinsbegeleider meerder malen per week het gezin
bezoekt (Bolt, ). Er ligt geen standaardprogramma ten grondslag aan de IGB.
De begeleiding sluit aan bij wat de ouders en de kinderen zelf belangrijk vinden. De
IGB is grofmazig opgebouwd uit drie fasen (Van Bemmel e.a., ):

• Startfase: Tijdens de starfase staan hulpvraagverduidelijking, inventarise-
ren van sterke kanten en problemen, formuleren van doelen en het doen
van een aanbod van modules en activiteiten centraal.

• Veranderingsfase: Aan de hand van concrete en haalbare doelen en werk-
punten wordt in deze fase stapsgewijs toegewerkt naar een door het gezin
gewenste situatie. Er is een nauw samenspel tussen de gezinsbegeleiding
en de begeleiding door de hulpverleners van de andere modules. Maan-
delijks wordt de hulp in een ‘driehoeksgesprek’ tussen ouders, gezinsbe-
geleider en mentor van de dagleergroep of De Kim geëvalueerd.

• Afrondingsfase: Deze fase van het programma Gezin Centraal breekt aan
op het moment dat alle modules zijn afgerond behalve de ambulante
modules zoals IGB en individuele coaching. De gezinsledenworden door
de gezinsbegeleider gestimuleerd gebruik te maken van de handvaten en
oplossingsstrategieën die ze hebben ontdekt gedurende de begeleiding.

De IGB wordt in het kader van het programma Gezin Centraal in de Campus Kat-
wijk aangeboden en richt zich op kinderen van – jaar en hun ouders.

Er zijn drie programmavarianten mogelijk. Als de IGB het enige hulpaanbod
aan het gezin is, dan is er sprake van uitsluitend ambulante hulpverlening. IGB kan
ook in combinatie met plaatsing in een dagleergroep of residentiële hulpverlening
worden aangeboden, al dan niet aangevuld met ambulante trainingen ( guur .).
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Figuur 3.1: Opbouw programma Gezin Centraal

.. Dagleergroep

De hulpverlening in de naschoolse dagleergroep wordt in het kader van het pro-
gramma Gezin Centraal in de Campus Katwijk aangeboden en richt zich op kin-
deren van – jaar en hun ouders. De dagleergroep biedt daghulp in de vorm van
een dagprogramma dat past bij de situatie van het gezin. Binnen het programma
worden door pedagogisch medewerkers groepsactiviteiten aangeboden die gericht
zijn op het trainen van speci eke vaardigheden en de ontwikkeling van kinderen
in het algemeen. In de dagleergroep hee elk kind een eigen mentor. De mentor
is ook contactpersoon voor de ouders. Het verblijf van een kind op de Campus
Katwijk hee een functie in de training van vaardigheden van kinderen, maar ook
een functie van taakverlichting van ouders (Van Bemmel e.a., ).

Demodules individuele coaching, sociale vaardigheidstraining en de oudertrai-
ning Opvoeden Zo! (in samenwerking met IGB) worden eveneens in het kader van
Gezin Centraal in de Campus Katwijk aangeboden.

.. Logeerhuis

Het residentieel logeerhuis De Kim is gevestigd in Leiden en biedt dag- en nacht-
hulp. De doelgroep van De Kim bestaat uit kinderen van – jaar en hun ouders.
Een kind logeert gedurende een bepaalde periode een aantal dagen per week in De
Kim. Het verblijf is tijdelijk en zo kort mogelijk. De Kim biedt een gestructureerde
leef- en leeromgeving waarin het kind veel mogelijkheden hee om te oefenen met
sociale vaardigheden. Elk kind hee een eigen mentor. De mentor is ook contact-
persoon voor de ouders. Gedurende het verblijf bij De Kim is er een zeer intensieve
samenwerking met de ouders (Van Bemmel e.a., ).
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Naast de logeergroep De Kim worden vanuit deze locatie de modules individu-
ele coaching, sociale vaardigheden en de oudertraining Opvoeden Zo! (in samen-
werking met IGB) aangeboden.

. Onderzoek naar Gezin Centraal

Naar het programma Gezin Centraal wordt sinds  evaluatieonderzoek gedaan.
Het eerste deel van het onderzoek besloeg een theoretische verkenning en nadere
onderbouwing van vraaggericht werken in de jeugdzorg (Knorth e.a., ). Het
tweede deel van het onderzoek betrof de interne evaluatie van het eerste jaar dat
Gezin Centraal uitgevoerd werd (Bolt, ). Het onderhavige onderzoek betre
deel drie van het evaluatieonderzoek naar Gezin Centraal.

.. Vraagstelling

De algemene vraagstelling die ten grondslag ligt aan de programma-evaluatie is
tweeledig en luidt:

Hoe verloopt de hulpverlening aan – jarigen bij het programma Gezin Centraal,
en welke resultaten worden daarmee gehaald in vergelijking met gebruikelijke hulp-
verlening?

Het eerste deel van de algemene vraagstelling hee betrekking op de doelgroep en
het proces van de hulpverlening en wordt beantwoord door middel van de deelvra-
gen:

. Welke cliënten maken gebruik van de hulpverlening? Gezin Centraal
beoogt de ‘gewone’ jeugdzorgcliënten te bereiken. Is dat daadwerkelijk
gebeurd?

. Waaruit bestaat de hulp die cliënten feitelijk ontvangen? Onderscheidt
zich dit van de ‘gewone’ jeugdzorg (niet Gezin Centraal) bij een soortge-
lijke doelgroep?

. Hoe verloopt het hulpverleningsproces?Onderscheidt ookdit zich vande
‘gewone’ jeugdzorg (niet Gezin Centraal) bij een soortgelijke doelgroep?

Het tweede deel van de algemene vraagstelling hee betrekking op indicaties voor
effectiviteit van de hulpverlening en wordt beantwoord door middel van de deel-
vragen:
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 In welke mate zijn de inhoudelijke hulpverleningsdoelen bereikt?
 Inwelkemate is het probleemoplossend vermogen van cliënten vergroot?
 In welke mate zijn belanghebbenden tevreden over de hulp?

Verondersteldwordt dat een consequente toepassing vanprincipes van vraaggericht
werken, en daarmee samenhangend principes van competentiegericht, doelgericht
en gezinsgericht werken (Bolt, ; Knorth e.a., ), aantoonbaar bijdraagt aan
het verminderen of beter hanteerbaarmaken van de problematiek van het cliëntsys-
teem (jeugdige en gezin), en aan de realisatie van de gestelde hulpdoelen. Aanname
is dat de bij aanvang geëxpliciteerde hulpvraag (Van Yperen & De Ruyter, )
het centrale richtsnoer vormt voor het feitelijk geleverde hulpaanbod, en dat deze
hulpvraag aan het eind van het programma in afdoende mate is beantwoord. Ver-
wacht wordt dat de resultaten van het programma gunstiger zullen zijn, naarmate
het beter lukt de genoemde methodische principes tot uitvoering te brengen.

.. Programma-evaluatie

De evaluatie van het programmaGezin Centraal is voor een belangrijk deel proces-
onderzoek aangezien bekeken wordt hoe het programma Gezin Centraal er in feite
hee uitgezien, wat de bestanddelen ervan waren en of Gezin Centraal zodanig is
uitgevoerd als men zich had voorgenomen (Van Gageldonk & Bartels, ).

Het onderzoek is opgezet conform een ‘pre-test – intervention – posttest’ design
met vergelijkingsgroepen (Knorth & Van den Bergh, ). Er is geen sprake van
random toewijzing van cliënten (gezinnen) aan verschillende interventiecondities.
Van vergelijkingsgroepen wordt gebruik gemaakt om na te gaan of de doelgroep die
Gezin Centraal bereikt geen uitzonderlijke doelgroep is, maar één die overeenkomt
met de doelgroep van gebruikelijke hulpverlening. Daarnaast hee het betrekken
van vergelijkingsgroepen in het onderzoek tot doel omna te gaan of demethode van
het programma Gezin Centraal zich onderscheidt van gebruikelijke hulpverlening
buiten de ‘proeuin’, maar binnen de eigen organisatie (interne vergelijkingsgroep;
Cardea Jeugdzorg Leiden e.o.), en of het programma zich onderscheidt van ge-
bruikelijke hulpverlening buiten de eigen organisatie (externe vergelijkingsgroep;
Stichting Jeugdformaat, Jeugdhulpteam Del).

. Methode van dataverzameling

Voor een goede informatievoorziening aan de betrokkenen (pedagogische me-
dewerkers, gezinsbegeleiders, teamleiders, sectormanagers) bij het onderzoek van
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Cardea Jeugdzorg en Stichting Jeugdformaat, werd bij aanvang van het onderzoek
een handboek opgesteld (Metselaar & Van Beek, ). In het handboek werd de
opzet en de werkwijze van het onderzoek voor betrokken professionals nader toe-
gelicht.

.. Werkwijze bij aanvang van de hulpverlening

Voor gezinsbegeleiders werd in het handboek een instructie opgenomen voor de
introductie van het onderzoek bij de gezinnen die zij begeleiden. Bij aanvang van
het onderzoek was het de idee dat de gezinsbegeleiders in gesprek met ouders
het onderzoek introduceerden en dat zij aan hen de vragenlijsten voorlegden. Een
belangrijk uitgangspunt van het onderzoek was dat de informatie die uit de vra-
genlijsten naar voren komt niet alleen voor het onderzoek gebruikt wordt, maar
ook bij de start en afronding in het primaire proces van de hulpverlening benut
wordt (Van Yperen, Veerman, & Bijl, ). De informatie uit de vragenlijsten die
bij de start ingevuld worden, kan bijvoorbeeld van pas komen in de startfase van
de hulpverlening. Daarnaast kan een vergelijking van de start- en eindsituatie op
basis van de uitkomsten op de vragenlijsten in een eindgesprek ondersteunend zijn
in het benoemen van de behaalde resultaten. Zodoende vormt het gebruik van de
instrumenten een relevante aanvulling op de hulpverleningsgesprekken en obser-
vaties van de hulpverleners (Pameijer & Van Beukering, ; Pameijer, ). Om
de gezinsbegeleiders en de gedragswetenschappers die de gezinsbegeleiders op hun
beurt begeleiden van dienst te zijn, is een handout opgesteld. In deze handout zijn
op basis van de handleidingen van de instrumenten voorbeelden van ingevulde
vragenlijsten opgenomen en nader toegelicht (Metselaar, ).

De teamleider verdeelde de aangemelde gezinnen over de beschikbare gezinsbe-
geleiders. Hij informeerde tevens de onderzoeker hierover. De onderzoeker stuurde
de betreffende gezinsbegeleider een brief met het verzoek om het onderzoek onder
de aandacht van de cliënt te brengen en een tweetal mapjes vragenlijsten toe, één
voor de gezinsbegeleider en één voor het gezin.

Na een jaar data verzamelen bleek dat het aantal gezinnen dat deelnam aan het
onderzoek beperkt was. In gesprek met gezinsbegeleiders en teamleiders werd dui-
delijk dat één van de redenen hiervoor gevonden werd in het feit dat gezinsbegelei-
ders zich soms bezwaard voelden om het onderzoek onder de aandacht te brengen
van gezinnen.Hunverwachtingwas dat het vande gezinnen een te grote inspanning
zou vragen om de vragenlijsten in te vullen. De overtuigingskracht waarmee de
gezinsbegeleiders het belang van het onderzoek onder de aandacht van de gezin-
nen bracht was daardoor beperkt. Een andere reden die aangedragen werd voor de
beperkte deelname van gezinnen aan het onderzoek was dat gezinsbegeleiders het
als arbeidsintensief ervoeren om bij aanvang van de hulpverlening het onderzoek
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onder de aandacht van de cliënt te brengen. Om deze problemen in het vervolg van
het onderzoek voor te zijn, is er voor een aangepaste werkwijze gekozen.

Vanaf november  werd kort na het moment dat duidelijk werd dat de hulp-
verlening aan een gezin zou starten, een informerende brief en het mapje met de
betreffende vragenlijsten door de onderzoeker direct aan het gezin per post opge-
stuurd met de vraag om de lijsten in te vullen en bij het eerstvolgende gesprek met
de gezinsbegeleider mee te geven. De respons om deel te nemen aan het onderzoek
nam hierna toe. Het was in de nieuwe werkwijze de taak van de gezinsbegeleiders
om in geval vanhet niet invullen vande vragenlijsten door ouders het belang vanhet
invullen van de vragenlijsten mondeling extra onder de aandacht van de gezinnen
te brengen. De gezinsbegeleiders hadden daarnaast tot taak bij aanvang van de
hulpverlening de vragenlijsten in te vullen die voor hen als hulpverlener bedoeld
waren.

.. Werkwijze tijdens het proces van hulpverlening

De IGBdie in het onderzoek onder de loep genomenwordt, betre niet-geprotocol-
leerde hulpverlening. Om de toegepaste hulpverlening in kaart te brengen, zijn de
gezinsbegeleiders en coaches gevraagd om hun verrichtingen bij te houden. Hier-
toe kregen de gezinsbegeleiders de Verrichtingenlijst Intensieve Gezinsbegeleiding
(zie verder paragraaf .) en een verrichtingenkaart die de gezinsbegeleiders ten
behoeve van de verslaglegging van elk hulpverleningscontact bij hun administratie
konden voegen. Bij het afronden van de hulpverlening werd de verrichtingenkaart
aan de onderzoeker ingevuld geretourneerd.

De pedagogisch medewerkers doen verslag van hun hulpverlenend handelen
tijdens het hulpverleningstraject door hun verrichtingen aan het einde van de dag
op de verrichtingenkaart in te vullen. Primair vult de mentor de verrichtingenkaart
(waarvan er per kind één beschikbaar is) in, maar ook de overige pedagogisch
medewerkers kunnen belangrijke contacten op de verrichtingenkaart aangeven.

Daarnaast werden met betrekking tot het proces van hulpverlening de dossiers
van de cliënten geraadpleegd onder meer ten behoeve van het inventariseren van
de duur van de hulpverlening en de doelrealisatie.

.. Werkwijze bij afronding van de hulpverlening

Het moment van afronding van de hulpverlening werd door de gezinsbegeleider
aan de onderzoeker bekend gemaakt. Vervolgens werden de vragenlijsten die voor
het gezin bestemdwaren aan het gezin en de vragenlijsten die voor de gezinsbegelei-
der bestemd waren aan de gezinsbegeleider toegestuurd met de mogelijkheid voor



. Respondenten | 

gezinnen om de ingevulde lijsten in een gefrankeerde antwoordenvelop terug te
sturen. Cliënten kregen als dank voor het invullen van de vragenlijsten bij afronding
van de hulpverlening een cadeaubon van  euro toegestuurd.

De uitkomsten van de vragenlijsten en de vergelijking tussen de start- en eindsi-
tuatie werden aan de gezinsbegeleiders teruggekoppeld opdat zij, na voorbereidend
overleg met de gedragswetenschapper, de informatie op hun beurt ter ondersteu-
ning van de (afronding van de) hulpverlening aan het gezin zouden terugkoppelen.

. Respondenten

.. Experimentele onderzoeksgroep

De experimentele onderzoeksgroep, Gezin Centraal, bestaat uit de gezinnen met
een aangemeld kind in de leeijd van – jaar die geholpen werden op de Cam-
pus Katwijk en bij logeergroep de Kim (gericht op gezinnen met een aangemeld
kind in de leeijd van – jaar). In de Campus Katwijk is één dagleergroep –
jaar gevestigd. Naast de cliënten die op deze dagleergroep hulp ontvingen, zijn ook
ambulante trajecten die vanuit de Campus Katwijk plaatsvinden in het onderzoek
betrokken. De reden dat cliënten naar de Campus Katwijk verwezen worden is geo-
gra sch bepaald. De Campus Katwijk is binnen de organisatie Cardea Jeugdzorg de
‘proeuin’ voor het experimentele programma Gezin Centraal (Van Bemmel e.a.,
). De veronderstelling is dat de populatie op deze locatie de ‘gewone’ jeugd-
zorgpopulatie is waar Gezin Centraal bij past en dat deze zich niet onderscheidt
van die op andere locaties en instellingen.

.. Interne vergelijkingsgroep

Met het oog op de interne vergelijking werd beoogd evenzoveel cliënten bij verge-
lijkbare afdelingen van Cardea Jeugdzorg te volgen die zich in de postcodegebieden
van aan Katwijk grenzende regio’s bevinden. De interne vergelijkingsgroep bestaat
uit gezinnenmet een aangemeld kind in de leeijd van – jaar die hulp ontvingen
in één van de andere locaties binnen Cardea Jeugdzorg, te weten Campus Lisse,
Campus Leiden en Campus Alphen aan den Rijn. De campus Lisse beschikt over
één dagleergroep, de campus Leiden beschikt over twee dagleergroepen. Vanuit
deze locaties wordt eveneens intensieve gezinsbegeleiding geboden.

Dit is een vorm van ambulante gezinsbehandeling voor gezinnen met kinderen
van – jaar. Er is in deze gezinnen sprake van één of meerdere opvoedingsvragen
van de ouders, vaak gecombineerd met ernstige gedrags- en / of ontwikkelingspro-
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blemen van de jeugdige. Er kan tevens sprake zijn van slechte communicatie tussen
gezinsleden. Bij deze hulp staat het gezin in het middelpunt. Er wordt gekeken
naar de omgang en communicatie tussen ouders en kinderen, samenwerking tussen
ouders en opvoedingsvaardigheden. Er kan ook aandacht uitgaan naar problemen
op school, in de buurt of aan individuele problemen van een ouder in relatie tot
het opvoeden van kinderen. De fasering van de gezinsbehandeling is vergelijkbaar
met de fasering van de intensieve gezinsbegeleiding van Gezin Centraal. In de
startfase worden problemen in kaart gebracht en worden doelen opgesteld. In de
veranderfase wordt gewerkt aan de doelen en het verbeteren van de communicatie
van de gezinsleden. In de eindfase wordt nagegaan of de doelen gehaald zijn, of
de situatie is verbeterd en of het gezin weer op eigen kracht verder kan. Het doel
van deze hulpverlening is dat gedragsproblemen van de jeugdige zijn verminderd,
dat de communicatie is verbeterd en dat het gezin in staat is om in de toekomst
problemen zelf samen op te lossen (“Gezinsbehandeling”, ).

.. Externe vergelijkingsgroep

Om de zorg die in het kader van Gezin Centraal geleverd wordt niet alleen intern
te vergelijken, werd Stichting Jeugdformaat gevraagd en bereid gevonden om als
externe vergelijkingsinstelling te dienen. Stichting Jeugdformaat en Cardea Jeugd-
zorg zijn beide zorgaanbieders waar cliënten zich op soortgelijke wijze, na indicatie-
stelling door Bureau Jeugdzorg, aanmelden. Cardea Jeugdzorg is als organisatie in
vergelijking met Stichting Jeugdformaat kleiner van omvang. Bij Cardea Jeugdzorg
worden gemiddeld op jaarbasis  gezinnen geholpen door ruim  professio-
nals (“Wat is Cardea?”, ), bij Stichting Jeugdformaat betre dit  cliënten
door ruim  hulpverleners. Daarnaast worden  pleeggezinnen door Stichting
Jeugdformaat begeleid (“De organisatie”, ).

Stichting Jeugdformaat bedient de doelgroep van gezinnen met kinderen in
de leeijd van – jaar onder andere vanuit de zogeheten Jeugdhulpteams. Het
Jeugdhulpteam in Del fungeert in het onderhavige onderzoek als externe verge-
lijkingsgroep.

In het Jeugdhulpteam Del van Stichting Jeugdformaat wordt ambulante hulp
geboden door ambulant hulpverleners. Dit betreffen vergelijkbare professionals als
intensieve gezinsbegeleiders zoals bij Cardea Jeugdzorg. In het Boddaert Centrum
wordt door mentoren aan kinderen in de leeijd van – jaar hulp geboden. Deze

 Omwille van de leesbaarheid worden intensieve gezinsbegeleiders (Cardea Jeugdzorg) en ambu-
lant hulpverleners (Stichting Jeugdformaat) aangeduid met de term ‘gezinsbegeleiders’. Met de
termen ‘coaches’ of ‘pedagogisch medewerkers’ worden zowel de coaches van Cardea Jeugdzorg
bedoeld, als de mentoren van Stichting Jeugdformaat.
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professionals zijn te vergelijken met de coaches op de dagleergroepen bij Cardea
Jeugdzorg. De hulpverlening in het Boddaert Centrum in Del is te vergelijkenmet
de dagleergroepen van Cardea Jeugdzorg (voormalige Boddaert Centra).

De externe vergelijkingsgroep bestaat uit gezinnen die ambulante hulp (hulp
in het gezin), en eventueel hulp op het Boddaert centrum krijgen bij het Jeugd-
hulpteam in Del dat onderdeel uitmaakt van Stichting Jeugdformaat in de regio
Haaglanden.

De hulp in het gezinwaar het Jeugdhulpteam inDel in voorziet is een vormvan
ambulante hulp. De hulpverlener gee de cliënt in de eigen omgeving ondersteu-
ning in het opvoeden en opgroeien. De ambulant hulpverlener begeleidt zowel de
ouders als de jeugdige. Er wordt geoefend in de communicatie tussen gezinsleden,
de dagelijkse routine, de ontwikkeling van het kind en de opvoedingsvaardigheden
van de ouders. Het doel van deze vorm van hulpverlening is dat het gezin op eigen
kracht of met hulp van familie of mensen in de omgeving, beter met de problemen
kan omgaan (“Hulp thuis”, ).

.. Respons

Op basis van de bevindingen in  (Bolt, ) was de verwachting dat op
jaarbasis  tot  cliënten geholpen zouden worden in het programma Gezin
Centraal. Het streven was op basis van dit aantal om in de drie onderzoeksjaren
 cliënten in de onderzoeksgroep te includeren die gelijk verdeeld zijn over de
drie programmavarianten: ambulante hulpverlening (IGB), IGB in combinatie met
plaatsing in de dagleergroep of in combinatie met residentiële hulpverlening. In
totaal (experimentele onderzoeksgroep, interne en externe vergelijking) werd een
onderzoeksgroep van  cliënten beoogd. Bij aanvang van het onderzoek (Knorth
&Van den Bergh, ) is over het hoofd gezien dat voor het residentiële logeerhuis
De Kim, dat onderdeel uit maakt van Gezin Centraal, binnen Cardea Jeugdzorg
geen vergelijkbaar alternatief voorhanden is. Het aantal beoogde respondenten is
bijgesteld tot n = .

Ter beantwoording van de onderzoeksvragen werd in het VraaG-onderzoek een
beroep gedaan op meerdere informanten: ouders, kinderen vanaf  jaar, gezinsbe-
geleiders en coaches. Van inclusie in het onderzoek is sprake als (een deel van de)
benodigde onderzoeksgegevens bij aanvang van de hulpverlening beschikbaar zijn.

Er werden van november  tot en met oktober  data verzameld. In de
periode november  tot en met maart  werden nog eindlijsten verstuurd,
maar werden er geen nieuwe gezinnen meer in het onderzoek opgenomen.

In guur . zijn de aantallen cliënten weergegeven waar hulp aan verleend is
(instroom), de aantallen cliënten die tijdig in beeld van het onderzoek kwamen (dat
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instroom cliënten (6-12 jaar) 
Cardea Jeugdzorg 

Gezin Centraal1 
n=88 (152%)

instroom cliënten (6-12 jaar) 
Cardea Jeugdzorg 

interne vergelijkingsgroep
n=382 (344%)

instroom cliënten (6-12 jaar) 
Jeugdhulpteam Delft

externe vergelijkingsgroep
n=222 (463%)

cliënten bij VraaG-
onderzoek bekend

n=111 (100%)

cliënten bij VraaG-
onderzoek bekend

n=58 (100%)

cliënten bij VraaG-
onderzoek bekend

n=48 (100%)

respons bij aanvang
n=95 (86%)

respons bij aanvang
n=42 (72%)

respons bij aanvang
n=22 (46%)

status hulp afgerond 
per 1/4/2008
n=68 (61%)

status hulp afgerond 
per 1/4/2008
n=27 (47%)

status hulp afgerond 
per 1/4/2008
n= 20 (42%)

respons bij afronding
cliënten n=13 (27%)

gezinsbegeleiders n=17 
(35%)

respons bij afronding
cliënten n=5 (9%)

gezinsbegeleiders n=15 
(26%)

respons bij afronding
cliënten n=24 (22%)

gezinsbegeleiders n=47 
(42%)

1 Dit betreft de instroom in Gezin Centraal exclusief cliënten die bij residentieel logeerhuis De Kim 
aangemeld zijn (n=33), waarvan 17 cliënten (52%) bekend werden bij het onderzoek en waarvan 14 
cliënten (82%) aanvankelijk werden geïncludeerd in het onderzoek.

Figuur 3.2: Instroom in de hulpverlening, respons en inclusie VraaG-onderzoek

wil zeggen dat bij het onderzoek bekend werd dat aan hen hulp werd verleend) en
de respons onder de cliënten die in het onderzoek geïncludeerd werden.

In een laat stadium van het onderzoek werd duidelijk dat er bij alle onder-
zoeksgroepenmeer cliënten ingestroomd zijn dan bij het onderzoek bekend waren.
Hier is geen verklaring voor gevonden anders dan dat het betrokken professionals
ontschoten is omhet onderzoeksteam in te lichten over de instroom.Dit zou aange-
duid kunnen worden als ‘organisatorische non-respons’. De cliënten die wel bekend
geworden zijn bij het onderzoek vormen het vertrekpunt voor de dataverzameling.
Om deze reden wordt deze groep in guur . met  aangeduid.

De non-respons (exclusie bij aanvang van de hulpverlening) bij de experimen-
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tele groep betrof  cliënten () en bestond uit bezwaar van de cliënt om deel
te nemen aan het onderzoek (n = ), bezwaar van de gezinsbegeleider om deel te
nemen aan het onderzoek (n = ), uitzonderlijke crisisplaatsing (n = ), kort traject
(n = ), te lange periode verstreken sinds de start van de hulpverlening om een
aanvangsmeting te verrichten (n = ) en een vergissing van de onderzoeker (n = ).

De non-respons bij de interne vergelijkingsgroep betrof eveneens  cliënten
() en bestond uit bezwaar van de cliënt om deel te nemen aan het onderzoek
(n = ), uitzonderlijke crisisplaatsing (n = ), kort traject (n = ), te lange periode
verstreken sinds de start van de hulpverlening omeen aanvangsmeting te verrichten
(n = ).

De non-repons in de groep van  cliënten van het Jeugdhulpteam Del betrof
 trajecten () en bestond uit bezwaar van de cliënt om deel te nemen aan
het onderzoek (n = ), bezwaar van de gezinsbegeleider om deel te nemen aan
het onderzoek (n = ), uitzonderlijke crisisplaatsing (n = ), hulpverlening waarin
alleen regie geboden wordt (n = ) en een vergissing van de onderzoeker (n = ).

Op basis van het logistieke verloop van het onderzoek is er geen reden om aan
te nemen dat de ‘organisatorische non-respons’ en de non-respons bij aanvang
van de hulpverlening bij de verschillende onderzoeksgroepen anders tot stand is
gekomen. Ondanks dat de non-respons in haar aard en totstandkoming in de on-
derzoeksgroepen vergelijkbaar is, tast deze de representativiteit van de onderzoeks-
groepen bij het onderzoek naar indicaties voor effectiviteit ernstig aan. Om deze
reden worden met het oop op dit deel van het onderhavige onderzoek met behulp
van een speci eke techniek drie kleine vergelijkbare groepen gevormd (zie verder
hoofdstuk ).

. Instrumentarium

De opbouw van het instrumentarium van het VraaG-onderzoek is in tabel . weer-
gegeven.

Met het oog op het verzamelen van gedifferentieerde informatie over het functi-
oneren van het kind, de ouders en het gezin werden meerdere informanten geraad-
pleegd (Achenbach, McConaughy, & Howell, ; Kroes, Veerman, & De Bruyn,
). In de nu volgende subparagrafen komt het instrumentarium beknopt aan
bod. In bijlage  wordt het instrumentarium uitgebreid toegelicht.
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Tabel 3.1: Schematische weergave instrumentarium VraaG-onderzoek

Hulpverleningstraject

informant Startfase (input) Hoofdfase (throughput) Eindfase (output 1)

cliënt functioneren kind:
CBCL & SDQ-j

functioneren kind:
CBCL & SDQ-j

opvoedingsstress & omgaan
met opvoedingsproblemen
ouders, verzorgers:
NOSI &UCL

opvoedingsstress & omgaan
met opvoedingsproblemen
ouders, verzorgers:
NOSI & UCL

ingrijpende stressvolle
gebeurtenissen:
VMG

doelrealisatie:
GAS methode

vraaggericht werken
ervaringen en oordeel cliënt:
vragenlijst evaluatie
hulpverlening cliënt (VEH)

hulp-
verlener

gezinsfunctioneren:
VGF

verrichte hulpactiviteiten
Intensieve Gezinsbegeleiding:
Verrichtingenlijst Intensieve
Gezinsbegeleiding

gezinsfunctioneren:
VGF
ernst van de problematiek:
Quick STEP

ernst van de problematiek:
Quick STEP

verrichte hulpactiviteiten
Daghulp en Verblijf:
Verrichtingenlijst Daghulp en
Verblijf

vraaggericht werken
ervaringen en oordeel
hulpverlener:
vragenlijst evaluatie
hulpverlening
gezinsbegeleider/coach (VEH)

dossier indicatiestelling:
formulering hulpvraag, doel- en
aanpakformulering
dossieranalyse

verloop hulpverlening:
dossieranalyse

verloop hulpverlening:
dossieranalyse

Basiskenmerken en verloop hulpverlening: Dossieranalyse
Door middel van dossieranalyse zijn de basiskenmerken en is het verloop van de
hulpverlening in kaart gebracht. Onder basiskenmerken wordt verstaan: sekse en
leeijd van het aangemelde kind, de postcode waar de cliënt woonachtig is, de
gezinssamenstelling, een indicatie van de sociaal economische status (SES) op basis
van het beroep van ouder(s) en etniciteit. Deze informatie werd, met uitzondering
van de indicatie voor SES, ontleend aan de registratie van de onderzoeksinstellingen
(Cardea Jeugdzorg en Stichting Jeugdformaat).

De indicatie van de SES wordt ontleend aan het beroep van ouder(s) dat in-
gevuld is op de CBCL en UCL. Deze beroepen zijn met behulp van de Standaard
Beroepenclassi catie  (SBC-) gestandaardiseerd (Centraal Bureau voor de
Statistiek, ). De SBC- codes zijn vervolgens omgezet in scores van de In-
ternational Socio-Economic Index (ISEI-) (Ganzeboom, De Graaf, & Treiman,
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) om van de onderzoeksgroep een (international vergelijkbare) indicatie van
sociaal economische status te verkrijgen (Bakker, Sieben, Nieuwbeerta, & Gan-
zeboom, ). De score op de ISEI- wordt direct van de vijfcijferige SBC-
score afgeleid zonder gebruik te maken van andere variabelen zoals inkomen en
aantal personen waaraan leiding wordt gegeven. Deze laatste informatie is in het
onderhavige onderzoek niet voorhanden.

Om verslag te doen van het verloop van de hulpverlening is informatie verza-
meld met betrekking tot het aantal hulpverleningsmodules waarvan gebruik is ge-
maakt, het type hulpverleningsmodules en de duur van de hulpverleningsmodules.

De hulpvraag die in het dossier vermeld wordt, is getypeerd aan de hand van de
Doelenboom (Hofman, ; Reith, Hofman, Stams, & Van Yperen, ), zodat
beschreven kan worden op welk gebied de hulpvraag betrekking hee.

Vraaggericht werken: Vragenlijst Evaluatie Hulpverlening (VEH)
Het vraaggericht werken wordt bevraagd met behulp van de Vragenlijst Evaluatie
Hulpverlening (VEH) die speci ek voor het onderhavige onderzoek opgesteld is.
Kern van de VEH vormen de items waarin het vraaggericht werken concreet is
uitgewerkt in houdingsaspecten van de hulpverlener en in kenmerken van vraagge-
richte hulpverlening. De B-toets maakt onderdeel uit van deze items. Van de items
in de B-toets is in eerder onderzoek (Van Erve e.a., ) een indicatie verkregen
van het belang dat cliënten en hulpverleners aan deze aspecten hechten.

Intensieve Gezinsbegeleiding: Verrichtingenlijst Intensieve Gezinsbegeleiding
Om een beeld te krijgen van de inhoud van de hulpverlening wordt de Verrichtin-
genlijst Intensieve Gezinsbegeleiding (Bolt & Metselaar, ) door gezinsbegelei-
ders gehanteerd. In de verrichtingenlijst is het gedrag van hulpverleners opgedeeld
in betekenisvolle eenheden, verrichtingen genoemd. De verrichtingen omvatten
technieken die deel uitmaken van de methodiek Intensieve Gezinsbegeleiding van
Gezin Centraal (Bolt, ).

Het werken met de Verrichtingenlijst Intensieve Gezinsbegeleiding is in een
pilot (Steetskamp, ) getest waarna de verrichtingenlijst tekstueel is bijgesteld.
De Verrichtingenlijst IGB is een experimenteel instrument.

Daghulp en Verblijf: Verrichtingenlijst Daghulp en Verblijf
Ook de hulpverlening in de dagleergroep en het logeerhuis betre niet-geprotocol-
leerde hulpverlening. Om een beeld te krijgen van de inhoud van het hulpverlenend
handelen van de pedagogischemedewerkers in de dagleergroep en het logeerhuis is
eenVerrichtingenlijstDaghulp enVerblijf opgesteld (Metselaar&Doornbos, ).

Het werken met de Verrichtingenlijst Daghulp en Verblijf is in een korte pilot
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getest waarna de verrichtingenlijst tekstueel is bijgesteld op basis van de feedback
van de pedagogischmedewerkers die deelnamen aan de pilot. De Verrichtingenlijst
Daghulp en Verblijf is een experimenteel instrument.

Doelrealisatie: GASmethode
De doelen die bij aanvang en afronding van de hulpverlening in het dossier vermeld
worden, worden getypeerd aan de hand van deDoelenboom (Hofman, ), zodat
beschreven kan worden welke typen doelen er gesteld worden.

De mate van doelrealisatie wordt in kaart gebracht door middel van dossierana-
lyse. In de dossieranalyse is gekeken naar de aanwezigheid van een samenwerkings-
overeenkomst in het dossier, het aantal en type einddoelen dat bij aanvang van de
hulpverlening is geformuleerd, de aanwezigheid van een eindverslag in het dossier,
het aantal en type einddoelen dat bij afronding van de hulpverlening is geformu-
leerd en de mate van realisatie van deze doelen. Hulpverleners en cliënten worden
geacht de einddoelen bij afronding van de hulpverlening te scoren met behulp van
Goal Attainment Scaling (Kiresuk&Sherman, ). De score per einddoel volgens
GAS betekent: − = doel niet behaald, situatie ongunstiger dan bij start;  = doel
niet behaald, situatie gelijk aan start;  = doel deels behaald;  = doel behaald.

Als de score van de gezinsbegeleider afwijkt van de score van de cliënt dan
bepaalt in navolging van Van der Steege en Van Yperen (); de score van de
cliënt de eindscore. Hier was in onderhavig onderzoek bij  casussen sprake van,
wat neerkomt op gemiddeld , van de doelen in de interne vergelijkingsgroep
en gemiddeld , in de externe vergelijkingsgroep. Bij verschil tussen de scores
van ouders en kind is de score van ouders geldend, er vanuitgaande dat ouders
bepalend zijn voor het al dan niet beëindigen van de zorg (Van der Steege & Van
Yperen, ).

In sommige dossiers was geen sprake van een GAS score, maar van een consen-
susscore in woorden uitgedrukt. Deze scores voor doelrealisatie zijn gevat in een
vijfpuntsschaal:  = niet bereikt (te vergelijken met GAS );  = situatie verbeterd,
doel nog niet bereikt (GAS );  = gedeeltelijk bereikt (GAS );  = bereikt (GAS
);  = bereikt, resultaat beter dan verwacht (GAS ). Deze is door onderzoekers
omgecodeerd naar de genoemde GAS scores. In geen van de dossiers waarin de
doelrealisatie beschreven werd in een consensusscore, werd verslag gedaan van een
verslechterde situatie (te vergelijken met GAS −)).

Functioneren van het kind: Child Behavior Checklist (CBCL/–)
Om een beeld te krijgen van de eventuele gedragsproblemen van de aangemelde
kinderen is gebruik gemaakt van de CBCL/– (Achenbach & Rescorla, ;
Verhulst, Van der Ende, & Koot, ). Dit is een gedragsvragenlijst die bedoeld is
om probleemgedrag en vaardigheden van kinderen en jeugdigen in de leeijd van 
tot  jaar op gestandaardiseerde wijze te kwanti ceren. De CBCL/– dient door
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ouders ingevuld te worden. De CBCL is bij aanvang en afronding voorgelegd aan
de ouders om, ook in geval van een twee-oudergezin, door één van beide ouders in
te vullen.

Sterke kanten enmoeilijkheden: Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-j)
Aan het aangemelde kind in de leeijd vanaf  jaar is de SDQ-j (bedoeld voor jeug-
digen in de leeijd van – jaar) (Goodman,Meltzer & Bailey, ). voorgelegd.
Deze vragenlijst hee betrekking op de aanwezigheid van psychische problemen,
op de gevolgen daarvan voor het dagelijks functioneren, en op sterke kanten van
de jeugdige die duiden op goede kansen op herstel als zich psychische problemen
voordoen (Goedhart, Treffers, & Van Widenfelt, ). De SDQ-j is bij aanvang en
afronding voorgelegd aan het aangemelde kind om in te vullen.

Opvoedingsstress: Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (NOSI-)
De stressbeleving van ouders in de opvoeding van hun kind wordt in kaart gebracht
met behulp van de NOSI- (De Brock, Vermulst, Gerris, Veerman, & Abidin,
). Dit betre een experimentele vragenlijst van  items die afgeleid is van de
NOSI die uit  items bestaat (De Brock, Vermulst, Gerris, & Abidin, ).

De NOSI- wordt in het onderhavige onderzoek bij aanvang en afronding
aan ouders voorgelegd, opdat één ouder de vragenlijst invult.

Omgaanmet opvoedingsproblemen: Utrechtse Coping Lijst (UCL)
Instrumenten om de vergroting van krachten te meten waren bij aanvang van het
onderzoek minder voor handen dan instrumenten die de aanwezigheid van pro-
blemen in kaart brengen. Om recht te doen aan het vergroten van zelfsturing en
‘empowerment’ bij ouders als doelstellingen van het programma Gezin Centraal
is er voor gekozen om de UCL (Schreurs, Van de Willige, Brosschot, Tellegen &
Graus, ) aan ouders voor te leggen. Met deze vragenlijst wordt een poging
ondernomen om een beeld te krijgen van de wijze waarop ouders met problemen
omgaan. De UCL wordt in het onderhavige onderzoek bij aanvang en afronding
aan ouders voorgelegd.

Ingrijpende stressvolle gebeurtenissen: Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen
(VMG)
Om informatie te verzamelen over de opvoedingsomgeving wordt gebruik gemaakt
van de Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen (VMG). Met meegemaakte ge-
beurtenissenworden gebeurtenissen bedoeld uit het dagelijks leven diemogelijk als
stressvol gezien worden, omdat zij veranderingen in de dagelijkse gang van zaken
teweegbrengen (Veerman & Ten Brink, ). Met behulp van de VMG wordt de
hoeveelheid stress gepeild die een kind hee ervaren. De VMG wordt aan ouders
bij aanvang van de hulpverlening voorgelegd.
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Gezinsfunctioneren: Vragenlijst Gezinsfunctioneren (VGF)
Met behulp van de Vragenlijst Gezinsfunctioneren (VGF) wordt een indruk ver-
scha van de gebieden waarop en de mate waarin het gezin functioneert. Het is een
vragenlijst die bedoeld is om de problemen van Multi-problemgezinnen in kaart te
brengen. De vragenlijst wordt ingevuld door de professionele hulpverlener die het
gezin goed kent. Met name aspecten van het functioneren van de ouders komen
met behulp van de VGF in beeld (Ten Brink e.a., ). De VGF wordt bij aanvang
en afronding van de hulp aan de gezinsbegeleider voorgelegd.

Problematiek jeugdige: Snelle Standaard Taxatie Ernst Problematiek (STEP)
Om een indruk te krijgen van de ernst van de problematiek naar de mening van de
hulpverlener is gebruik gemaakt van de STEP (Eijgenraam e.a., ; Van Yperen,
Van den Berg, & Eijgenraam, ). De STEP is bij aanvang en afronding van de
hulpverlening voorgelegd aan de gezinsbegeleider.

. Data-analyse

.. Data-inspectie

De data zijn gecontroleerd op missing values. Nagegaan is of de ontbrekende data
goed gecodeerd zijn en als missing gede nieerd zijn. Tevens is speci ek voor de
gegevens die kalenderdata betreffen, nagegaan of deze logischerwijs klopten. Nage-
gaan is of er bijzondere uitbijters in variabelen aanwezig waren. De verdeling van de
diverse variabelen is gecontroleerd. Foutieve tegenstrijdigheden en inconsistenties
zijn verholpen. Ten behoeve van de beschrijvende statistiek zijn de data met behulp
van histogrammen en/of boxplots geïnspecteerd (minimum, maximum, gemid-
delde en mediaan).

De scores op de items met betrekking tot het vraaggericht werken (VEH) zijn
vanwege de scheve verdeling naar links, gedichotomiseerd (maximale score en niet-
maximale score).

Van de groep non-respons is in totaal en per onderzoeksgroep nagegaan of deze
wat betre sekse, leeijd en gezinssamenstelling signi cant verschilt van de groep
cliënten die in het onderzoek geïncludeerd is (respons bij aanvang). Dit blijkt voor
geen van de variabelen en groepen het geval te zijn.

Van alle instrumenten is nagegaan of de groepen cliënten waarvan vragenlijsten
of verrichtingenkaarten aanwezig zijn of ontbreken, van elkaar verschillen op de
kenmerken sekse, leeijd en gezinssamenstelling. Het blijkt dat de CBCL en NOSI
alleen bij aanvang in de externe vergelijkingsgroep bij eenoudergezinnen vaker ont-
breken dan bij twee-oudergezinnen.
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De aantallen cliënten waarvan in de hiernavolgende hoofdstukken verslag ge-
daan wordt, kunnen per informant of instrument verschillen. Dit wordt verklaard
door de verkozen aanpak om naar aanleiding van het ontbreken van één of meer-
dere instrumenten geen inputatietechnieken toe te passen. Voor elk instrument is
nagegaan of de groepen waarbij het betreffende instrument aanwezig is voor wat
betre sekse, leeijd en gezinssamenstelling verschilt van de groep waarbij het in-
strument niet voorhanden is. Hier blijkt geen sprake van te zijn.

De groep cliënten die bij aanvang van de hulpverlening in het onderzoek op-
genomen is en van wie de hulpverlening afgerond is, verschilt op de kenmerken
sekse, leeijd en gezinssamenstelling niet signi cant van de bij aanvang van de
hulpverlening in het onderzoek opgenomen groep die nog in zorg is.

In de externe vergelijkingsgroep werden geen data verzameld onder cliënten die
deelnamen aan residentiële zorg. Een vergelijking tussen de residentiële program-
mavariant van Gezin Centraal en soortgelijke hulpverlening bleek zodoende niet
mogelijk. Deze programmavariant wordt in het vervolg niet nader in ogenschouw
genomen.

Speci ek met betrekking tot de verslaglegging door de pedagogisch medewer-
kers met behulp van de verrichtingenlijst werd zichtbaar dat in de experimentele
onderzoeksgroep gemiddeld over een signi cant langere periode verslag gedaan
(t = ,; df = ; p = ,) terwijl de trajecten daghulp niet signi cant langer ge-
duurd hebben op basis van dossierinformatie. Zodoende is inzichtelijk geworden
dat de experimentele onderzoeksgroep van een groter (t = ,; df = ; p = ,)
deel van de periode van het hulpverleningstraject verslag doet (,) dan de
interne vergelijkingsgroep (,). Bij nadere inspectie bleek hierin echter geen
sprake van een systematisch effect.

De cliënten vulden de vragenlijsten bij aanvang gemiddeld na , weken (sd ,)
na de start van de zorg in; de gezinsbegeleiders vulden de vragenlijsten gemiddeld
na , weken (sd ,) na de start van de zorg in. Bij afronding van de zorg vulden
de cliënten gemiddeld na , weken (sd ,) en de gezinsbegeleiders gemiddeld na
, weken (sd ,) de voor hen bestemde vragenlijsten in.

.. Toetsen

Om verschillen tussen de drie onderzoeksgroepen te toetsen, worden in geval van
interval/ratio testvariabelenANOVA’s toegepast (Baarda,DeGoede,&VanDijkum,
). Indien de Levene’s test signi cant blijkt, wordt in de post-hoc vergelijkingen
de Tamhane’s  toets toegepast (Field, ). Als er geen sprake is van ongelijke
variantie, wordt de Bonferroni toets toegepast en wordt dit aangegeven.

Om verschillen in interval/ratio testvariabelen tussen twee onderzoeksgroepen
te toetsen worden t-toetsen gehanteerd (Baarda, De Goede & Van Dijkum, ).
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Indien de Levene’s test signi cant is, wordt de uitkomst van de t-toets voor ongelijke
varianties gebruikt.

In geval van nominale testvariabelen worden Chi-kwadraat toetsen gehanteerd.
Als aan de voorwaarden voor deze toetsen niet voldaan wordt, wordt de uitkomst
weergegeven aan de hand van de Fisher’s exact test (Field, ).

In het nagaan van eventuele samenhang wordt de Mann-Whitney U-toets ge-
hanteerd (twee onaankelijke steekproeven) of de Kruskal-Wallis-toets (meer dan
twee groepen).

In de beschreven analyses in de hierna volgende hoofdstukken wordt een be-
trouwbaarheidsinterval van  gehanteerd, tenzij anders vermeld wordt.

.. Interpretatiekaders

Voor het interpreteren van de deviatiescores wordt in hoofdstuk  en  het volgende
interpretatiekader (Veerman, ) gehanteerd (tabel .).

Tabel 3.2: Interpretatiekader voor de deviatiescores voor problemen

Deviatiescore/NDS Percentielscore/P Label Betekenis

kleiner dan 1,00 lager dan 0,84 geen problemen geen zorgen van betekenis

1,00 t/m 1,28 0,84 t/m 0,89 matige problemen
problematiek verdient aandacht

1,29 t/m 1,64 0,90 t/m 0,94 aanzienlijke problemen

1,65 t/m 1,96 0,95 t/m 0,97 ernstige problemen
problematiek verdient behandeling

groter dan 1,96 groter dan 0,97 zeer ernstige problemen

Om na te gaan of er sprake is van verandering (hoofdstuk ) is de situatie bij
afronding van de hulpverlening vergeleken met de situatie bij aanvang en is de
effectsize (ES) of veranderingsgrootte berekend. In het interpreteren van effectsize
(ES) worden de normen ontleend aan Van Yperen, Bijl en Veerman (): kleine
ES: ,–,; middelgrote ES: ,–,; grote ES: ≥ ,.

Naast het berekenen van de ES is het ook mogelijk om per cliënt de reliable
change index (RCI) te berekenen. Voor het interpreteren van de RCI scores wordt
in navolging van Veerman () een grens van  procent gehanteerd (tabel .).
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Tabel 3.3: Grenzen onzekerheidsmarges RCI scores

RCI Label

RCI≤−1,65 achteruitgang

−1,65< RCI< 1,65 geen verandering

RCI≥ 1,65 vooruitgang




