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Doelgroep
. Inleiding

De eerste stap in het VraaG-onderzoek is het in kaart brengen van de (situatie van)
cliënten bij aanvang van de hulpverlening. Dit wordt van belang geacht om na te
gaan of de beoogde doelgroep door de hulpverlening bereikt wordt. Zoals eerder
aangegeven bestaat de doelgroep van Gezin Centraal uit gezinnen met kinderen
tussen de  en  jaar oudmet 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. In dit hoofdstuk staat de eer-
ste deelvraag centraal:Welke cliëntenmaken gebruik van de hulpverlening? Bereikt
Gezin Centraal daadwerkelijk de ‘gewone’ jeugdzorgcliënten?De verwachting is dat
de bereikte doelgroep van de experimentele onderzoeksgroep, Gezin Centraal, niet
verschilt van de bereikte doelgroep van de interne en externe vergelijkingsgroep. De
beantwoording van deze vraag is ook om een andere reden van belang: Om straks
in hoofdstuk  vragen naar de daadwerkelijk onderscheidende kenmerken van de
hulp van Gezin Centraal te kunnen beantwoorden, moeten de onderzoeksgroepen
die in dit verband vergeleken worden dezelfde kenmerken hebben.

In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de demogra sche ken-
merken van de cliënten (.). In het tweede deel wordt de aanvangssituatie aan
de hand van elementen van draaglast en draagkracht in beeld gebracht (.). Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvattende paragraaf (.) waarin de con-
clusies besproken worden.
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. Kenmerken cliënten

In tabel . zijn de demogra sche kenmerken van de drie onderzoeksgroepen

weergegeven.
De onderzoeksgroepen verschillen niet signi cant van elkaar in samenstelling

voor wat betre sekse (Chi = ,; df = ; p = ,). De onderzoeksgroepen wij-
ken hierin vrijwel niet af van de Nederlandse populatie (minder dan  verschil).
In  bestond landelijk gezien de groep aangemelde kinderen die in de jeugd-
hulpverlening geholpen worden voor  jongens en  uit meisjes (De Graaf,
Schouten & Konijn, ).

Er blijkt geen sprake te zijn van een signi cant verschil in leeijd tussen de drie
onderzoeksgroepen (F(,) = ,; p = ,).

Wat betre gezinssamenstelling (ouders) is gekeken of de verschillen tussen de
drie onderzoeksgroepen signi cant zijn.Dit blijkt niet het geval te zijn (Chi = ,;
df = ; p = ,). De gezinssamenstelling wordt tevens gekenmerkt door de even-
tuele aanwezigheid van broer(s) en of zus(sen). De drie onderzoeksgroepen blijken
ook in dit opzicht niet signi cant van elkaar te verschillen (Chi = ,; df = ;
p = ,).

De drie onderzoeksgroepen verschillen niet signi cant in samenstelling naar
etniciteit (Chi = ,; df = ; p = ,). De onderzoeksgroepen wijken in samen-
stelling naar etniciteit beperkt af van de Nederlandse populatie (minder dan 
verschil). In  bestond landelijk gezien de groep aangemelde kinderen die in de
jeugdhulpverlening geholpen worden voor  uit autochtone cliënten en  uit
westerse en niet-westerse allochtone cliënten (van  is de culturele achtergrond
onbekend) (De Graaf, Schouten & Konijn, ).

Er bestaat geen signi cant verschil tussen de drie onderzoeksgroepen in het
beroepsniveau van de ouders, noch wat betre het beroepsniveau van de vader
(Chi = ,; df = ; p = ,), noch wat betre het beroepsniveau van de moeder
(Chi = ,; df = ; p = ,).

De onderzoeksgroepen verschillen niet in de situatie of er sprake is van een
jeugdbeschermingsmaatregel (Chi = ,; df = ; p = ,).

 Dit betre de cliënten die in het onderzoek zijn geïncludeerd. Dat wil zeggen dat van deze groep
enkele, meerdere of alle benodigde onderzoeksgegevens bij aanvang van de hulpverlening be-
schikbaar zijn.
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Tabel 4.1: Demogra sche kenmerken

interne experimentele externe

vergelijkingsgroep groep vergelijkingsgroep

(n=95) (n = 42) (n = 22)

M SD M SD M SD

leeftijd 9,21 1,79 9,23 1,76 10,20 2,08

N % N % N %

sekse aangemeld kind

jongen 56 (59%) 27 (64%) 13 (59%)

meisje 39 (41%) 15 (36%) 9 (41%)

gezinssamenstelling ouder(s)

biologisch twee-oudergezin 52 (55%) 24 (57%) 15 (68%)

niet-biologisch twee-oudergezin 9 (9%) 5 (12%) 0 (0%)

biologisch eenoudergezin 33 (35%) 13 (31%) 7 (32%)

missing 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%)

gezinssamenstelling broer(s), zus(sen)

geen 29 (30%) 13 (31%) 6 (27%)

één 52 (55%) 18 (43%) 8 (36%)

twee of meer 14 (15%) 11 (26%) 8 (36%)

etniciteita

autochtoon 72 (76%) 31 (74%) 12 (55%)

westerse allochtoon 6 (6%) 1 (2%) 4 (18%)

niet-westerse allochtoon 10 (11%) 5 (12%) 2 (9%)

missing 7 (7%) 5 (12%) 4 (18%)

beroepssituatie ouder(s)

beide ouders werkzaam 42 (44%) 17 (40%) 12 (55%)

alleen vader werkzaam 11 (12%) 8 (19%) 5 (23%)

alleen moeder werkzaam 4 (4%) 1 (2%) 0 (0%)

beide ouders werkloos 3 (3%) 0 (0%) 0 (0%)

vader werkzaam, moeder onbekend 1 (1%) 2 (5%) 0 (0%)

moeder werkzaam, vader onbekend 10 (11%) 4 (10%) 3 (14%)

moeder werkloos, vader onbekend 5 (5%) 3 (7%) 1 (4%)

missing 19 (20%) 7 (17%) 1 (4%)

beroepsniveau vader

elementaire & lagere beroepen 22 (23%) 8 (19%) 7 (32%)

middelbare beroepen 29 (31%) 11 (26%) 6 (27%)

hogere & wetenschappelijke beroepen 5 (5%) 3 (7%) 2 (9%)

werkloos 19 (20%) 11 (26%) 6 (27%)

missing 20 (21%) 9 (22%) 1 (5%)

beroepsniveaumoeder

elementaire & lagere beroepen 10 (10%) 12 (29%) 5 (23%)

middelbare beroepen 33 (35%) 12 (29%) 10 (45%)

hogere & wetenschappelijke beroepen 11 (12%) 3 (7%) 2 (9%)

werkloos 7 (7%) 1 (2%) 0 (0%)

missing 34 (36%) 14 (33%) 5 (23%)

jeugdbeschermingsmaatregel

ja 12 (13%) 2 (5%) 0 (0%)

nee 83 (87%) 40 (95%) 22 (100%)

a gebaseerd op de de nitie van het CBS (“Allochtonen”, 2008)
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. Aanvangssituatie

.. Hulpvraag

De hulpvragen zoals deze in de dossiers geformuleerd zijn, zijn gecodeerd met
behulp van de doelenboom (Hofman, ). In tabel . is het gemiddelde aan-
tal hulpvragen waarmee cliënten de hulpverlening benaderen en het gemiddelde
percentage hulpvragen per hulpvraaggebied weergegeven.

Tabel 4.2:Gemiddeld aantal hulpvragen en gemiddeld percentage hulpvragen per hulpvraagge-
bied

interne experimentele externe

vergelijkingsgroep onderzoeksgroep vergelijkingsgroep

(N= 49) (N= 22) (N= 18)

M SD M SD M SD

totaal aantal hulpvragen 3,9 2,3 2,8a 1,8 9,1b 3,4

M% SD M% SD M% SD

kind 40,5 32,4 36,9 35,7 39,8 19,9

gezin 42,0 30,2 46,9 38,3 39,6 18,2

omgeving 9,9 23,5 8,5 22,3 11,3 22,7

probleembeschrijving 7,2 20,7 7,7 16,0 8,9 11,2

overig 0,4 3,3 0,0 0,0 0,4 1,8

a experimentele onderzoeksgroep verschilt signi cant van de interne vergelijkingsgroep, p<0,05;
b externe vergelijkingsgroep verschilt signi cant van de experimentele onderzoeksgroep en de interne
vergelijkingsgroep, p<0,01;

De hulpvragen waarmee cliënten een beroep doen op de geïndiceerde zorg heb-
ben voornamelijk betrekking op het kind en het gezin.

In het aantal hulpvragen verschillen de onderzoeksgroepen signi cant van el-
kaar (F(,) = ,; p = ,). In de experimentele onderzoeksgroep leven er
gemiddeld minder hulpvragen dan in de interne vergelijkingsgroep (p = ,) en
minder dan in de externe vergelijkingsgroep (p = ,). In de externe vergelij-
kingsgroep worden signi cant meer hulpvragen gesteld dan in de experimentele
onderzoeksgroep (p = ,) en de interne vergelijkingsgroep (p = ,).

In de percentuele verdeling van de hulpvragen over de mogelijke hulpvraag-
gebieden verschillen de onderzoeksgroepen niet signi cant van elkaar (bijlage ,
tabel B.). Hoewel de onderzoeksgroepen dus van elkaar verschillen in het aantal
hulpvragen waarmee cliënten de hulpverlening benaderen, hebben de hulpvragen
in gelijke mate betrekking op de hulpvraaggebieden kind, gezin, omgeving, pro-
bleembeschrijving en overig.
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.. Problematiek kind (STEP)

Het type problematiek waarvan met behulp van de STEP verslag gedaan kan wor-
den, is onderverdeeld in zeven categorieën. Gezinsbegeleiders die de STEP invul-
len, kunnen meer dan één gebied aanvinken. In tabel . is het gemiddelde aantal
probleemgebiedenweergegevenwaar de gezinsbegeleiders bij aanvang van de hulp-
verlening verslag van doen.

Tabel 4.3: Gemiddeld aantal voorkomende probleemgebieden (STEP) bij aanvang van de hulp-
verlening

interne experimentele externe

vergelijkingsgroep groep vergelijkingsgroep

(N=87) (N= 47) (N= 21)

M SD M SD M SD

aantal probleemgebieden 2,1 0,8 2,3 1,0 2,2 0,9

Getoetst met een ANOVA verschillen de onderzoeksgroepen niet signi cant
van elkaar in het gemiddelde aantal probleemgebieden bij aanvang van de hulp-
verlening (F(,) = ,; p = ,).

In tabel . is per onderzoeksgroep aangegeven of er bij aanvang van de hulpver-
lening naar demening vande gezinsbegeleider sprake is van bepaalde problematiek.

Tabel 4.4: Type problematiek (STEP) bij aanvang van de hulpverlening

interne experimentele externe

vergelijkingsgroep groep vergelijkingsgroep

(N= 86) (N= 35) (N= 21)

N % N % N %

psychosociaal functioneren 71 (83%) 31 (89%) 14 (67%)

lichamelijke gezondheid 3 (4%) 7a (20%) 3 (14%)

vaardigheden & verstandelijke ontwikkeling 18 (21%) 7 (20%) 4 (19%)

gezin en opvoeding 71 (83%) 29 (83%) 18 (86%)

omgeving jeugdige 10 (12%) 5 (14%) 3 (14%)

overige problemen 6 (7%) 5 (14%) 4 (19%)

niet gespeci ceerde problematiek 0 (0%) 0 (0%) 1 (5%)

a experimentele onderzoeksgroep verschilt signi cant van de externe vergelijkingsgroep en de interne
vergelijkingsgroep, p<0,05;

Het psychosociaal functioneren van het aangemelde kind en problemen in het
gezin en de opvoeding worden door de gezinsbegeleiders het meest aangemerkt als
probleemgebieden.
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Tabel 4.5: Ernst problematiek (STEP) bij aanvang van de hulpverlening

interne experimentele groep externe

vergelijkingsgroep groep vergelijkingsgroep

(n = 88) (n = 36) (n = 19)

N % N % N %

Functioneren jeugdige

functioneert (erg) goed 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

functioneren is redelijk goed 6 (7%) 1 (3%) 1 (5%)

matige problemen in functioneren 57 (65%) 29 (81%) 15 (79%)

aanzienlijke problemen 18 (20%) 3 (8%) 0 (0%)

zware problemen 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

onvoldoende informatie 7 (8%) 3 (8%) 3 (16%)

Kwaliteit omgeving

(zeer) goede kwaliteit 4 (5%) 3 (8%) 0 (0%)

redelijk goede kwaliteit 21 (24%) 11 (31%) 3 (16%)

matige kwaliteit 53 (60%) 18 (50%) 14 (74%)

aanzienlijke problemen in kwaliteit 8 (9%) 3 (8%) 2 (10%)

zware problemen in kwaliteit 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%)

onvoldoende informatie 1 (1%) 1 (3%) 0 (0%)

Zwaarte gewenste zorg

geen zorg of minimale zorgzwaarte 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%)

geringe zorgzwaarte 11 (13%) 1 (3%) 1 (5%)

matige zorgzwaarte 55 (62%) 25 (69%) 16 (84%)

aanzienlijke zorgzwaarte 13 (15%) 9 (25%) 2 (11%)

zeer hoge zorgzwaarte 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%)

onvoldoende informatie 7 (8%) 1 (3%) 0 (0%)

Urgentie gewenste zorg

geen zorg of urgentie van zorg 8 (9%) 2 (5%) 0 (0%)

weinig urgentie zorg 21 (24%) 10 (28%) 4 (21%)

matige urgentie zorg 48 (55%) 20 (56%) 12 (63%)

aanzienlijke urgentie zorg 5 (6%) 1 (3%) 2 (11%)

zeer hoge tot extreme urgentie zorg 3 (3%) 1 (3%) 0 (0%)

onvoldoende informatie 3 (3%) 2 (5%) 1 (5%)

Met behulp van de chi kwadraat toets is bekeken of de onderzoeksgroepen sig-
ni cant van elkaar verschillen in het voorkomen van de verschillende typen proble-
matiek bij aanvang van de hulpverlening (bijlage , tabel B.). In de experimen-
tele onderzoeksgroep is signi cant meer sprake van problemen op het gebied van
lichamelijke gezondheid dan in de beide vergelijkingsgroepen (Chi = , ; df = ;
p = ,).

Naast de aard van de problemen hebben gezinsbegeleiders met behulp van de
STEP aangegeven wat de ernst van de situatie bij aanvang van de hulpverlening is
(tabel .).
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Tabel 4.6: Gemiddeld aantal ingrijpende stressvolle gebeurtenissen (VMG)

interne experimentele externe

vergelijkingsgroep groep vergelijkingsgroep

(N= 80) (N= 36) (N= 19)

M SD M SD M SD

totaal (ongeacht aard) aantal gebeurtenissen 7,3 2,4 7,1 3,1 9,4a 2,8

positieve gebeurtenissen 3,4 2,0 3,5 1,8 4,8a 1,8

negatieve gebeurtenissen 2,0 1,5 1,7 1,7 2,9b 1,8

aDe externe vergelijkingsgroep verschilt signi cant van de experimentele onderzoeksgroep en de
interne vergelijkingsgroep, p<0,05;

bDe externe vergelijkingsgroep verschilt signi cant van de experimentele onderzoeksgroep, p<0,05;

De ernst van de situatie van de cliënten in de drie onderzoeksgroepen laat zich
overwegend kenmerken doormatige problemen in het functioneren van de jeugdige
en matige kwaliteit van de omgeving. Naar de inschatting van de gezinsbegeleiders
is er bij aanvang van de hulpverlening voornamelijk sprake van een matige zorg-
zwaarte en weinig tot matige urgentie van de gewenste zorg.

Met behulp van enkelvoudige variantieanalyses (ANOVA) kon vastgesteld wor-
den dat de drie onderzoeksgroepen op basis van de ruwe scores onderling niet
signi cant van elkaar verschillen in de verschillende aspecten van ernst van de
problematiek zoals gemeten met de STEP (tabel B.).

.. Ingrijpende stressvolle gebeurtenissen (VMG)

Met behulp van de Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen (VMG) rapporteren
ouders bij aanvang van de hulpverlening hoeveel stressvolle gebeurtenissen zich in
de periode voorafgaand aan de hulpverlening hebben afgespeeld en wat de aard
van deze gebeurtenissen is (positief of negatief). In tabel . is het voorkomen van
stressvolle gebeurtenissen weergegeven.

Er is in de drie onderzoeksgroepenmeer sprake van positieve ingrijpende stress-
volle gebeurtenissen dan van negatieve stressvolle gebeurtenissen.

Door de externe vergelijkingsgroep wordt gemiddeld van signi cant meer in-
grijpende stressvolle gebeurtenissen verslag gedaan (F(,) = ,; p = ,)
dan door de experimentele groep (p = ,) en de interne vergelijkingsgroep
(p = ,). De cliënten in de externe vergelijkingsgroep doen zowel verslag van
gemiddeld meer positieve ingrijpende stressvolle gebeurtenissen (F(,) = ,;
p = ,) dan de experimentele groep (p = ,) en de interne vergelijkingsgroep
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(p = ,), als van meer negatieve stressvolle gebeurtenissen (F(,) = ,;
p = ,) dan de experimentele groep (p = ,) (tabel B.).

.. Functioneren van het kind (CBCL)

Het functioneren van het kind naar de mening van de ouders is in kaart gebracht
met behulp van de Child Behavior Checklist (CBCL). In tabel . en tabel . is
weergegeven in welke mate er sprake is van gedragsproblemen bij het kind bij aan-
vang van de hulpverlening naar klinisch gebied en op basis van deviatiescores.

Tabel 4.7: Functioneren van het kind (CBCL)

interne experimentele externe

vergelijkingsgroep groep vergelijkingsgroep

(n = 79) (n = 35) (n = 35)

N % N % N %

internaliseren

normaal 31 (39%) 9 (26%) 5 (28%)

grensgebied 12 (15%) 4 (11%) 4 (22%)

klinisch gebied 36 (46%) 22 (63%) 9 (50%)

externaliseren

normaal 22 (28%) 9 (26%) 6 (33%)

grensgebied 11 (14%) 4 (11%) 4 (22%)

klinisch gebied 46 (58%) 22 (63%) 8 (45%)

totale gedragsproblemen

normaal 22 (28%) 8 (23%) 4 (22%)

grensgebied 6 (8%) 3 (9%) 1 (6%)

klinisch gebied 51 (64%) 24 (68%) 13 (72%)

Tabel 4.8: Deviatiescores functioneren van het kind (CBCL) bij aanvang van de hulpverlening

interne experimentele externe

vergelijkingsgroep groep vergelijkingsgroep

(N= 79) (N= 35) (N= 18)

M SD M SD M SD

internaliseren 1,5 1,8 1,6 1,4 1,9 1,7

externaliseren 1,9 1,7 2,1 1,9 1,9 2,0

totale gedragsproblemen 2,0 1,7 2,2 1,5 2,3 1,6
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Bij meer dan de hel van de cliënten van de drie onderzoeksgroepen is sprake
van klinische problematiek in het functioneren van het kind. Bij een kwart van de
cliënten spelen geen noemenswaardige gedragsproblemen en kan het functioneren
van het kind als normal aangeduid worden.

Er is, op basis van het eerder (tabel .) geschetste interpretatiekader (Veerman,
) in de drie onderzoeksgroepen gemiddeld sprake van zeer ernstige gedragspro-
blemen. In de experimentele onderzoeksgroep zijn de internaliserende problemen
net als in de interne vergelijkingsgroep aanzienlijk en de externaliserende problemen
zeer ernstig. In de beide vergelijkingsgroepen is de externaliserende problematiek
ernstig.

De onderzoeksgroepen verschillen niet signi cant van elkaar in de mate waarin
zich gedragsproblemen bij aanvang van de hulpverlening voor doen (tabel B.).

Met behulp van de Strengths and Difficulties Questionnaire voor jongeren van
– jaar (SDQ-j) zijn de aangemelde kinderen in de leeijd van  jaar en ouder
gevraagd om zelf verslag te doen van hun sterke kanten enmoeilijkheden bij aanvang
van de hulpverlening. In tabel . zijn de sterke kanten en moeilijkheden volgens de
normscores weergegeven, waarna in tabel . de gemiddelde deviatiescores per
onderzoeksgroep zijn weergegeven.

Door de aangemelde kinderen die de SDQ-j hebben ingevuld wordt in veel ge-
vallen verslag gedaan van gedragsproblemen. Er spelen in mindere mate problemen
met leeijdsgenoten en op prosociaal gedrag scoren de kinderen in positieve zin
hoog.

Per subschaal is gekeken of de drie onderzoeksgroepen signi cant van elkaar
verschillen in gemiddelde deviatiescores (B.). De onderzoeksgroepen verschillen
signi cant (F(,),=, ,; p = ,) in de mate waarin zich emotionele proble-
men voordoen. Op basis van de post-hoc analyses wordt echter niet duidelijk welke
groepen precies van elkaar verschillen.

Daarnaast is er in de externe vergelijkingsgroep signi cant (F(,) = ,;
p = ,)minder sprake van totale problemen dan in de experimentele onderzoeks-
groep (p = ,) en de interne vergelijkingsgroep (p = ,).



Tabel 4.9: Sterke kanten en moeilijkheden (SDQ-j)

interne experimentele externe

vergelijkingsgroep groep vergelijkingsgroep

(n = 17) (n = 7) (n = 6)

N % N % N %

emotionele problemen

geen problemen 7 (41%) 1 (14%) 4 (67%)

enige problemen 3 (18%) 4 (57%) 2 (33%)

ernstige problemen 7 (41%) 2 (29%) 0 (0%)

gedragsproblemen

geen problemen 7 (42%) 2 (29%) 3 (50%)

enige problemen 5 (29%) 0 (0%) 0 (0%)

ernstige problemen 5 (29%) 5 (71%) 3 (50%)

aandachtstekort – hyperactiviteit

geen problemen 8 (47%) 2 (29%) 4 (66%)

enige problemen 1 (6%) 3 (42%) 1 (17%)

ernstige problemen 8 (47%) 2 (29%) 1 (17%)

problemen leeftijdsgenoten

geen problemen 11 (65%) 4 (57%) 6 (100%)

enige problemen 2 (12%) 1 (14%) 0 (0%)

ernstige problemen 4 (23%) 2 (29%) 0 (0%)

prosociaal gedrag

geen problemen 11 (65%) 6 (86%) 5 (83%)

enige problemen 3 (18%) 1 (14%) 1 (17%)

ernstige problemen 3 (18%) 0 (0%) 0 (0%)

totale problemen

geen problemen 3 (18%) 1 (14%) 4 (67%)

enige problemen 6 (35%) 1 (14%) 0 (0%)

ernstige problemen 8 (47%) 5 (72%) 2 (33%)

Tabel 4.10: Deviatiescores sterke kanten en moeilijkheden (SDQ-j) bij aanvang van de hulpverle-
ning

interne experimentele externe

vergelijkingsgroep groep vergelijkingsgroep

(N= 17) (N= 7) (N= 6)

M SD M SD M SD

emotionele problemen 1,2 1,1 1,3 0,9 −0,0 1,1

gedragsproblemen 1,5 1,1 1,9 1,2 1,0 1,9

aandachtstekort – hyperactiviteit 1,0 0,9 1,1 0,6 0,4 1,1

problemen leeftijdsgenoten 0,8 1,3 0,8 1,4 −0,2 0,7

prosociaal gedrag 0,2 1,0 0,2 0,5 −0,2 0,6

totale problemen 1,7 1,1 1,9 0,8 0,4a 1,3

aDe externe vergelijkingsgroep verschilt signi cant van de experimentele onderzoeksgroep en de
interne vergelijkingsgroep, p<0,05.
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.. Opvoedingsstress (NOSI-)

De mate van opvoedingsstress in de drie onderzoeksgroepen bij aanvang van de
hulpverlening is weergegeven in tabel . Vervolgens worden in tabel . de
gemiddelde deviatiescores gepresenteerd.

Tabel 4.11: Opvoedingsstress (NOSI-2003)

interne experimentele externe

vergelijkingsgroep groep vergelijkingsgroep

(n = 79) (n = 35) (n = 20)

N % N % N %

kinddomein

zeer laag, laag, onder gemiddeld & gemiddeld 16 (20%) 4 (12%) 4 (20%)

boven gemiddeld 13 (17%) 5 (14%) 1 (5%)

hoog & zeer hoog 50 (63%) 26 (74%) 15 (75%)

ouderdomein

zeer laag, laag, onder gemiddeld & gemiddeld 32 (40%) 11 (31%) 5 (25%)

boven gemiddeld 18 (23%) 10 (29%) 2 (10%)

hoog & zeer hoog 29 (37%) 14 (40%) 13 (65%)

totale opvoedingsstress

zeer laag, laag, onder gemiddeld & gemiddeld 20 (25%) 5 (14%) 4 (20%)

boven gemiddeld 15 (19%) 7 (20%) 2 (10%)

hoog & zeer hoog 44 (56%) 23 (66%) 14 (70%)

Tabel 4.12: Deviatiescores opvoedingsstress (NOSI-2003) bij aanvang van de hulpverlening

interne experimentele externe

vergelijkingsgroep groep vergelijkingsgroep

(N=79) (N= 35) (N= 20)

M SD M SD M SD

kinddomein 1,8 1,6 1,8 1,4 2,1 1,7

ouderdomein 0,7 1,3 0,9 1,4 1,6a 1,6

totale opvoedingsstress 1,3 1,5 1,5 1,4 2,0 1,6

aDe externe vergelijkingsgroep verschilt signi cant van de interne vergelijkingsgroep, p<0,05.

Ophet kinddomein (de bijdrage van bepaalde karakteristieken of eigenschappen
van het kind aan de mogelijke overall-stress in de ouder-kind relatie) wordt door
ouders meer stress ervaren dan op het ouderdomein (de mate waarin de ouder zich
niet berekend voelt op de opvoedingstaak en zich daarin inadequaat en gespannen
voelt). In meer dan de hel van alle gevallen is de opvoedingsstress als hoog tot
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zeer hoog te typeren. In een vierde van alle gezinnen wordt echter zeer lage tot
gemiddelde opvoedingsstress ervaren.

In de experimentele groep is er op basis van de deviatiescores, net als in de
interne vergelijkingsgroep, sprake van ernstige opvoedingsstress op het kinddo-
mein. In de externe vergelijkingsgroep is deze opvoedingsstress zeer ernstig. Op
het ouderdomein is er in het geval van de experimentele onderzoeksgroep en de in-
terne vergelijkingsgroep praktisch geen sprake van opvoedingsstress. In de externe
vergelijkingsgroep is de stress op het ouderdomein aanzienlijk. Overall is er sprake
van aanzienlijke (experimentele onderzoeksgroep en interne vergelijkingsgroep)
tot zeer ernstige opvoedingsstress (externe vergelijkingsgroep).

De cliënten in de externe vergelijkingsgroep ervaren bij aanvang van de hulp-
verlening signi cantmeer opvoedingsstress (F(,) = ,; p = ,) op het ou-
derdomein dan de interne vergelijkingsgroep (p = ,). In de ervaren opvoedings-
stress op het kinddomein en de totale opvoedingsstress verschillen de onderzoeks-
groepen niet signi cant van elkaar (B.).

De groepen cliënten die zeer lage tot en met gemiddelde opvoedingsstress er-
varen zijn vrij aanzienlijk (zie tabel .: –). Dit geldt ook voor de groepen
cliënten waarbij het functioneren van het kind als normaal getypeerd kan worden
(zie tabel .: –). Om na te gaan hoe groot de groepen cliënten zijn waar
noch sprake is gedragsproblemen, noch van opvoedingsstress, zijn deze gegevens
gecombineerd en weergegeven in tabel ..

Tabel 4.13: Combinatie functioneren kind en opvoedingsstress bij aanvang van de hulpverlening

interne experimentele externe

vergelijkingsgroep groep vergelijkingsgroep

(n = 77) (n = 35) (n = 18)

N % N % N %

geen problematiek 16 (21%) 4 (11%) 3 (17%)

functioneren kind grensgebied en/of
opvoedingsstress grensgebied of lager

7 (9%) 2 (6%) 0 (0%)

functioneren kind klinisch of
opvoedingsstress hoog–zeer hoog

16 (21%) 11 (31%) 5 (28%)

functioneren kind klinisch èn
opvoedingsstress hoog–zeer hoog

38 (49%) 18 (52%) 10 (55%)

Ook als gekeken wordt naar het voorkomen van gedragsproblemen in combina-
tiemet opvoedingsstress bij aanvang van de hulpverlening blijkt bij een aanzienlijke
groep cliënten weinig tot geen sprake van problemen. De drie onderzoeksgroepen
verschillen hierin (op basis van een Chi-kwadraat toets waarbij de tweede en derde
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categorie om wille van de analyse samengenomen zijn) niet signi cant van elkaar
(Chi = ,; df = ; p = ,).

.. Omgaan met opvoedingsproblemen (UCL)

De manier waarop de ouders van de aangemelde kinderen omgaan met belas-
tende levensomstandigheden zoals opvoedingsproblemen wordt weergegeven in
tabel . De subschalen actief aanpakken en geruststellende gedachten vertegen-
woordigen een actieve, offensieve manier van omgaan met problemen; de schalen
vermijden, passief reactiepatroon en expressie van emoties een defensievemanier van
omgaan met problemen. Van palliatieve reactie en sociale steun zoeken wordt in
beide manieren van omgaan met problemen gebruik gemaakt. In tabel . zijn
vervolgens de deviatiescores per subschaal weergegeven.

Uit tabel . komt het beeld naar voren dat cliënten gemiddeld omgaan met
problemen. Alleen van passief reactiepatroon en expressie van emotieswordt inmeer
gevallen verslag gedaan van het in hoge tot zeer hoge mate toepassen van deze
copingstrategiën.

In geen van de onderzoeksgroepen is er op basis van de deviatiescores sprake
van problematische vormen van het omgaan met opvoedingsproblemen.

De externe vergelijkingsgroep hee signi cant (F(,) = ,; p = ,)
minder de neiging tot het actief aanpakken van belastende levensgebeurtenissen
waaronder opvoedingsproblemen dan de interne vergelijkingsgroep (p = ,).
Voor de overige aspecten van het omgaan met problemen geldt, dat de onderzoeks-
groepen niet signi cant van elkaar verschillen (B.).

.. Gezinsfunctioneren (VGF)

Bij aanvang van de hulpverlening doen de gezinsbegeleiders verslag van het gezins-
functioneren met behulp van de Vragenlijst Gezinsfunctioneren (VGF). De ruwe
scores op de VGF kunnen op basis van de normen een indicatie geven van de ernst
van de situatie in het gezin. De situatie kan zodanig ernstig zijn dat een intensie-
vere behandeling nodig is dan gezinsbegeleiding, de beoogde gezinsbegeleiding is
intensief genoeg of een lichtere behandeling zou kunnen volstaan. In tabel . is
zichtbaar wat de inschatting van de gezinsbegeleiders is van het gezinsfunctioneren
bij aanvang van de hulpverlening.

Naar de mening van de gezinsbegeleider functioneren de gezinnen in meer
dan de hel van de gevallen zodanig dat er geen intensieve gezinsbehandeling
nodig is. De drie onderzoeksgroepen verschillen heirin niet signi cant van elkaar
(F(,) = ,; p = ,).
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Tabel 4.14: Omgaan met opvoedingsproblemen (UCL)

interne experimentele externe

vergelijkingsgroep groep vergelijkingsgroep

(n = 73) (n = 34) (n = 19)

N % N % N %

actief aanpakken

zeer laag & laag 13 (18%) 10 (29%) 9 (47%)

gemiddeld 44 (60%) 18 (53%) 10 (53%)

hoog & zeer hoog 16 (22%) 6 (18%) 0 (0%)

palliatieve reactie

zeer laag & laag 15 (21%) 10 (29%) 3 (16%)

gemiddeld 45 (62%) 21 (62%) 13 (68%)

hoog & zeer hoog 13 (18%) 3 (9%) 3 (16%)

vermijden

zeer laag & laag 11 (15%) 9 (26%) 2 (10%)

gemiddeld 39 (53%) 18 (53%) 10 (53%)

hoog & zeer hoog 23 (32%) 7 (21%) 7 (37%)

sociale steun zoeken

zeer laag & laag 15 (20%) 10 (29%) 2 (11%)

gemiddeld 35 (48%) 18 (53%) 13 (68%)

hoog & zeer hoog 23 (32%) 6 (18%) 4 (21%)

passief reactiepatroon

zeer laag & laag 17 (23%) 4 (12%) 3 (16%)

gemiddeld 31 (43%) 17 (50%) 4 (21%)

hoog & zeer hoog 25 (34%) 13 (38%) 12 (63%)

expressie van emoties

zeer laag & laag 10 (14%) 5 (15%) 1 (5%)

gemiddeld 29 (40%) 17 (50%) 8 (42%)

hoog & zeer hoog 34 (46%) 12 (35%) 10 (53%)

geruststellende gedachten

zeer laag & laag 11 (15%) 10 (29%) 6 (32%)

gemiddeld 48 (66%) 21 (62%) 10 (52%)

hoog & zeer hoog 14 (19%) 3 (8%) 3 (16%)
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Tabel 4.15:Deviatiescores omgaanmet opvoedingsproblemen (UCL) bij aanvang van de hulpver-
lening

interne experimentele externe

vergelijkingsgroep groep vergelijkingsgroep

(n = 73) (n = 34) (n = 19)

M SD M SD M SD

actief aanpakken −0,1 0,8 −0,4 0,8 −0,7a 0,5

palliatieve reactie −0,2 0,7 −0,4 0,5 −0,2 0,6

vermijden −0,1 0,6 −0,1 0,9 −0,1 0,4

sociale steun zoeken 0,1 0,8 −0,3 0,9 −0,1 0,6

passief reactiepatroon 0,0 0,6 0,2 0,9 0,2 0,7

expressie van emoties 0,0 0,7 −0,1 0,8 0,1 0,7

geruststellende gedachten −0,1 0,7 −0,3 0,8 −0,2 0,7

aDe externe vergelijkingsgroep verschilt signi cant van de interne vergelijkingsgroep, p<0,05.

Tabel 4.16:Gezinsfunctioneren op basis van normscores (VGF) bij aanvang van de hulpverlening

interne experimentele externe

vergelijkingsgroep groep vergelijkingsgroep

(n = 87) (n = 37) (n = 21)

N % N % N %

gezinsfunctioneren

geen intensieve gezinsbehandeling nodig 56 (64%) 25 (68%) 12 (57%)

intensieve gezinsbehandeling gepast 28 (32%) 10 (27%) 9 (43%)

aanvullende hulpverlening nodig 3 (4%) 2 (5%) 0 (0%)

.. Motivatie (VEH)

Demotivatie voor de gezinsbegeleiding is retrospectief in kaart gebrachtmet behulp
van de Vragenlijst Evaluatie Hulpverlening (VEH) en weergegeven in tabel .
en ., opgesplitst naar veranderingsmotivatie en begeleidingsmotivatie en naar
informant.

De motivatie voor de gezinsbegeleiding was volgens de gezinsbegeleiders iets
lager dan volgens de cliënten. Gemeten op een schaal van – wordt de motivatie
vrij hoog ingeschat.

De drie onderzoeksgroepen verschillen niet signi cant van elkaar in gemiddelde
veranderings- en begeleidingsmotivatie van ouders voor de gezinsbegeleiding, noch
naar de mening van cliënten, noch naar de mening van gezinsbegeleiders (tabel
B.).
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Tabel 4.17:Motivatie voor gezinsbegeleiding naar de mening van de cliënt (VEH)

interne experimentele externe

vergelijkingsgroep groep vergelijkingsgroep

(n = 24) (n = 6) (n = 17)

M SD M SD M SD

naar de mening van de cliënt

veranderingsmotivatie 8,2 1,6 7,8 1,7 8,8 1,1

begeleidingsmotivatie 8,3 1,5 8,7 1,2 9,0 0,9

Tabel 4.18:Motivatie voor gezinsbegeleiding naar de mening van de gezinsbegeleider (VEH)

interne experimentele externe

vergelijkingsgroep groep vergelijkingsgroep

(n = 50) (n = 15) (n = 20)

M SD M SD M SD

naar de mening van de gezinsbegeleider

veranderingsmotivatie 7,1 1,9 6,5 1,9 6,4 2,0

begeleidingsmotivatie 7,6 2,1 7,5 1,2 7,8 1,6

. Conclusie doelgroep

In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de vraag welke cliënten gebruik
maken van de hulpverlening. Het gaat erom te achterhalen of Gezin Centraal daad-
werkelijk ‘gewone’ jeugdzorgcliënten bereikt.

Bereikte doelgroep
• De hulpvragen van de cliënten van de drie onderzoeksgroepen die door

de hulpverlening bereikt worden, hebben gemiddeld in gelijke verhou-
ding betrekking op het kind (met name op het gedrag van het kind) en
op het gezin (met name de opvoeding).

• De meest voorkomende problematiek waarvan bij aanvang van de hulp-
verlening door de gezinsbegeleider verslag gedaan wordt, zijn problemen
op het gebied van het psychosociaal functioneren van de jeugdige en op
het gebied van gezin en opvoeding. Naar het inzicht van de gezinsbegelei-
ders in de ernst van de situatie spelen er overwegend matige problemen
bij de aangemelde gezinnen.

• In de periode die aan de hulpverlening vooraf is gegaan hebben zich
in het leven van de aangemelde kinderen een aanzienlijk aantal stress-
volle gebeurtenissen voorgedaan (gemiddeld zeven (experimentele on-
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derzoeksgroep en interne vergelijkingsgroep) tot negen gebeurtenissen
(externe vergelijkingsgroep)). Dit betrof meer positieve dan negatieve
gebeurtenissen.

• Bij een groot deel van de cliënten is sprake van (zeer) ernstige proble-
matiek in het functioneren van het kind en of een hoge mate van opvoe-
dingsstress. Niet alle cliënten kampen met aanzienlijke problemen. In een
kwart van de gevallen is het functioneren van het kind als ‘normaal’ te
bestempelen. Daarnaast wordt geconcludeerd dat een deel van de cliën-
ten die met de gezinsbegeleiding bereikt wordt zeer lage tot gemiddelde
opvoedingsstress ervaart (experimentele onderzoeksgroep ; externe
vergelijkingsgroep ; interne vergelijkingsgroep ).

• De cliënten blijken, zowel op de gebieden die aangeduid worden als actief
omgaan met problemen als op de gebieden defensief omgaan met proble-
men, positief in meer dan de hel van de gevallen gemiddeld of boven
gemiddeld om te gaan met problemen.

• In alle drie de onderzoeksgroepen wordt door de gezinsbegeleiders bij
aanvang van de hulpverlening over het gezinsfunctioneren in meer dan
de hel van de gevallen aangegeven dat een lichtere behandeling zou
kunnen volstaan. In de experimentele onderzoeksgroep en in de interne
vergelijkingsgroep is tevens sprake van ongeveer  cliënten die aanvul-
lende hulp nodig zouden hebben.

Op basis van deze bevindingen wordt geconcludeerd dat de doelgroep van de expe-
rimentele onderzoeksgroep en de interne en externe vergelijkingsgroep gedeeltelijk
wordt bereikt. Er wordt aan een aantal gezinnen (experimentele onderzoeksgroep
; externe vergelijkingsgroep ; interne vergelijkingsgroep ) hulp ver-
leend die vanwege de zeer beperkte problemen in het functioneren van de jeugdige
en de opvoeding niet tot de doelgroep van de interventies behoren. Het is denkbaar
dat deze gezinnen kampen met problemen die aanleiding zijn voor geïndiceerde
zorg, die in het onderzoek niet in kaart gebracht zijn of dat er bij ouders sprake is
van onderrapportage. Als dat het geval zou zijn, is het echter verwonderlijk dat de
gezinsbegeleiders bij aanvang van de hulpverlening met behulp van de vragenlijst
naar het gezinsfunctioneren regelmatig aangeven dat een lichtere behandeling zou
kunnen volstaan.
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Vergelijkbaarheid onderzoeksgroepen
• De onderzoeksgroepen verschillen niet signi cant van elkaar voor wat

betre de onderzochte (demogra sche) kenmerken (sekse, leeijd, ge-
zinssamenstelling ouders, gezinssamenstelling broers/zussen, etniciteit,
beroepsniveau vader, beroepsniveaumoeder en jeugdbeschermingsmaat-
regel). De onderzoeksgroepen zijn op basis van deze (demogra sche) ken-
merken bij aanvang van de hulpverlening vergelijkbaar.

• In de verhouding waarin de hulpvragen betrekking hebben op de hulp-
vraaggebieden kind, gezin, omgeving, probleembeschrijving en de bijbe-
horende subgebieden, verschillen de onderzoeksgroepen niet onderling
van elkaar. De hulpvragen hebben in gelijke mate betrekking op het kind
of op het gezin (beide gebieden rond ). Ongeveer  van de hulp-
vragen hee betrekking op de omgeving en  op de probleembeschrij-
ving. In de experimentele onderzoeksgroep wordt van minder hulpvra-
gen verslag gedaan dan in de interne en externe vergelijkingsgroep. In de
externe vergelijkingsgroep wordt van meer hulpvragen verslag gedaan
dan in de experimentele onderzoeksgroep en de interne vergelijkings-
groep. Dit verschil wordt mogelijk verklaard doordat een ander Bureau
Jeugdzorg de cliënten aanmeldt in de regio van de externe vergelijkings-
groep en/of door een verschil in dossieropbouw in de externe vergelij-
kingsgroep.Wellicht is er in de dossiers van de externe vergelijkingsgroep
tekstueel meer ruimte voor het verwoorden van de hulpvraag. Voor het
verschil tussen de experimentele onderzoeksgroep en de interne verge-
lijkingsgroep zijn deze verklaringen niet van kracht. De cliënten worden
door hetzelfde Bureau Jeugdzorg aangemeld en de experimentele onder-
zoeksgroep en de interne vergelijkingsgroep werken met hetzelfde for-
mat voor de dossiervorming. Wellicht formuleren de gezinsbegeleiders
de hulpvraag in de dossiers van Gezin Centraal beknopter.

• De aard van de problematiek van de cliënten in de drie onderzoeksgroe-
pen is vrijwel gelijk. Alleen in de experimentele onderzoeksgroep wordt
vaker door de gezinsbegeleiders melding gemaakt van problemen op het
gebied van de lichamelijke gezondheid. De ernst van de situatie wordt
in de drie onderzoeksgroepen door de gezinsbegeleiders vergelijkbaar
ingeschat.

• In de externe vergelijkingsgroep wordt, in vergelijking met de experi-
mentele onderzoeksgroep en de interne vergelijkingsgroep, door cliën-
ten verslag gedaan van signi cant meer stressvolle gebeurtenissen, zowel
positieve als negatieve.

• In het functioneren van het kind naar de mening van de ouders, verschil-
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len de drie onderzoeksgroepen onderling niet signi cant van elkaar. In
de drie onderzoeksgroepen is vergelijkbaar sprake van internaliserende
en externaliserende problematiek.

• Wat betre demate van opvoedingsstress die de ouders van de aangemelde
kinderen ervaren, blijkt dat de experimentele onderzoeksgroep vergelijk-
baar is met de interne en de externe vergelijkingsgroep. Echter de externe
vergelijkingsgroep verschilt van de interne vergelijkingsgroep in die zin
dat ouders van de externe vergelijkingsgroep signi cant meer verslag
doen van opvoedingsstress op het ouderdomein (dematewaarin de ouder
zich berekend voelt op de opvoedingstaak en zich daarin inadequaat en
gespannen voelt) dan de interne vergelijkingsgroep.

• Ook in de manier van omgaan met opvoedingsproblemen zijn er ver-
schillen tussen de interne en de externe vergelijkingsgroep. De externe
vergelijkingsgroep is signi cant minder geneigd tot actief aanpakken in
geval van belastende levensgebeurtenissen, zoals opvoedingsproblemen,
dan de interne vergelijkingsgroep.

• In de kwaliteit van het gezinsfunctioneren verschillen de drie onderzoeks-
groepen onderling niet signi cant van elkaar.

• Daarnaast is de motivatie van de cliënten van de drie onderzoeksgroepen
in alle opzichten (veranderings- en begeleidingsmotivatie naar de me-
ning van cliënten en naar demening van gezinsbegeleiders) vergelijkbaar
en hoog.

Geconcludeerd wordt dat de experimentele onderzoeksgroep en de interne verge-
lijkingsgroep in vrijwel alle opzichten met elkaar te vergelijken zijn. Alleen in het
aantal hulpvragen en in het voorkomen van lichamelijke problemen als onderdeel
van de problematiek verschillen deze groepen enigszins van elkaar. Als gekeken
wordt naar de hulpvraaggebieden, het functioneren van het kind, het gezinsfunctio-
neren en demotivatie van cliënten blijken alle drie de onderzoeksgroepen onderling
vergelijkbaar. Voor het overige zijn de onderzoeksgroepen ten dele vergelijkbaar.
De experimentele groep is vergelijkbaar met beide vergelijkingsgroepen in de mate
van opvoedingsstress en het omgaan met opvoedingsproblemen, maar in vergelijking
met de interne vergelijkingsgroep is in de externe vergelijkingsgroep sprake van ho-
gere opvoedingsstress met betrekking tot de opvoedingstaak en minder neiging tot
het actief aanpakken van opvoedingsproblemen. In de externe vergelijkingsgroep
blijkt tot slot sprake te zijn van een groter aantal hulpvragen en meer ingrijpende
stressvolle gebeurtenissen (zowel positief als negatief) dan in de experimentele on-
derzoeksgroep en de interne vergelijkingsgroep.
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Op basis van het voorgaande wordt duidelijk dat experimentele hulpaanbod
gezinnen bereikt zoals deze ook bij andere locaties en instellingen bereikt wordt.
De doelgroep aan wie door Gezin Centraal hulp wordt geboden, betre zodoende
een groep cliënten die normaliter in de jeugdzorg bereikt wordt.

Het is dan ook gerechtvaardigd om de volgende stap in het onderzoek te nemen.
Hierin staat de vraag centraal of de werkwijze vanGezin Centraal zich onderscheidt
van die in de ‘gebruikelijke’ jeugdzorg.


