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Uitkomsten

. Inleiding

Hoewel het de opzet was omvan een substantiële groep cliënten uitkomsten in kaart
te brengen, is dat met name in de experimentele onderzoeksgroep slechts zeer be-
perkt gelukt: uitgaande van de respons van cliënten gaat het om vijf casussen. In de
interne en externe vergelijkingsgroep zijn de aantallen respondenten aan cliëntzijde
groter (respectievelijk n =  en n = ).

De respons onder de gezinsbegeleiders is in de experimentele onderzoeksgroep
en de interne en externe vergelijkingsgroep eveneens hoger (respectievelijk n = ,
n =  en n = ). We geven in het onderstaande eerst enkele hoofdlijnen (zie voor
een uitgebreide rapportage Metselaar, ) om vervolgens in te zoomen op een
aantal speci ek geselecteerde casussen.

Uitkomsten volgens gezinsbegeleiders
• Op de variabelen functioneren van de jeugdige, de kwaliteit van de omge-

ving, de zwaarte van de zorg en urgentie van de zorg zoals waargenomen
door de gezinsbegeleiders (STEP) is er bij de experimentele onderzoeks-
groep sprake van een grote ‘effect size’ (ES). Deze ES is met betrekking
tot alle vier de aspecten groter dan de ES van de beide vergelijkingsgroe-
pen. Bij afronding van de hulpverlening is de inschatting van de gezinsbe-

 In het interpreteren van effectsize (ES) worden de normen ontleend aan Van Yperen, Bijl en
Veerman (): kleine ES: ,–,; middelgrote ES: ,–,; grote ES: ≥ ,.
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geleiders in de experimentele onderzoeksgroep, dat er signi cantminder
zware hulp als vervolg op de geboden hulp noodzakelijk is dan in de beide
vergelijkingsgroepen (STEP).

• In het gezinsfunctioneren is er in de drie onderzoeksgroepen weinig re-
sultaat geboekt. In het gezinsfunctioneren (VGF) hee de hulpverlening
van de drie onderzoeksgroepen in een kleine ES geresulteerd.

• Wat betre de doelrealisatie worden er in de experimentele onderzoeks-
groep betere resultaten geboekt dan in de beide vergelijkingsgroepen.
In de externe vergelijkingsgroep is het gemiddelde percentage doelen
dat niet behaald is en waarbij de situatie ongunstiger is geworden, sig-
ni cant hoger dan in de experimentele onderzoeksgroep en de interne
vergelijkingsgroep. In de interne vergelijkingsgroep is het gemiddelde
percentage doelen dat niet behaald is en waarbij de situatie onveranderd
is gebleven, signi cant hoger dan in de experimentele onderzoeksgroep
en de externe vergelijkingsgroep.

• Volgens de gezinsbegeleiders is de ervaren effectiviteit vanwege verande-
ringen in het gedrag van het kind, in het functioneren van het gezin en
in de opvoeding in de experimentele onderzoeksgroep hoger dan in de
beide vergelijkingsgroepen.

• Gezinsbegeleiders in de experimentele onderzoeksgroep zijn signi cant
meer tevreden over het proces en de resultaten van de hulpverlening dan
de begeleiders in de beide vergelijkingsgroepen. De onderzoeksgroepen
verschillen niet in tevredenheid die de gezinsbegeleiders ervaren wat be-
tre de duur van de hulpverlening.

Uitkomsten volgens cliënten
• Wat betre het functioneren van het kind (CBCL) worden er in de ex-

perimentele onderzoeksgroep betere resultaten geboekt dan in de beide
vergelijkingsgroepen. Er is in de experimentele onderzoeksgroep sprake
van middelgrote (internaliseren) tot grote (externaliseren en totale pro-
blemen) effect size (ES). In de beide vergelijkingsgroepen variëren de ES
van klein tot middelgroot.

• Wat betre ervaren opvoedingsstress bij de ouders (NOSI-) is er in
de experimentele onderzoeksgroep sprake van een grote (kinddomein),
een kleine (ouderdomein) en een middelgrote (totale opvoedingsstress)
ES. Daarmee verschilt de experimentele onderzoeksgroep op het kind-
domein in positieve zin van de externe vergelijkingsgroep (middelgrote
ES) en op het ouderdomein in negatieve zin (grote ES). In de interne ver-
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gelijkingsgroep is in alle drie de opzichten (kinddomein, ouderdomein,
totale opvoedingsstress) sprake van een kleine ES.

• OpCBCL- enNOSI-uitkomsten in termen van de drie categorieën ‘voor-
uitgang’, ‘twijfel of behandeling nodig is’, en ‘twijfel over geschiktheid
behandeling’ verschillen de drie onderzoeksgroepen niet signi cant van
elkaar.

• Eenmeerderheid van de ouders (in alle drie de groepen> ) laat geen
verandering zien in het omgaan met opvoedingsproblemen (UCL) die van
toepassing kunnen zijn in de opvoeding.

• Cliënten in de experimentele onderzoeksgroep zijn signi cant vaker te-
vreden met het bereikte hulpverleningsresultaat dan cliënten in beide ver-
gelijkingsgroepen. De onderzoeksgroepen verschillen niet wat betre de
tevredenheid van cliënten over duur, proces en ervaren effectiviteit van de
hulpverlening.

Het is niet juist om verreikende conclusies te verbinden aan de vergelijking van de
onderzoeksgroepen in deze samenstelling, in de wetenschap dat deze groepen qua
omvang zo verschillen dat ze onderling niet goed vergelijkbaar zijn. De uitkomsten
geven echter wel aanleiding om na te gaan of een vergelijking van de ‘datarijke’
casussen in de experimentele onderzoeksgroep met soortgelijke casussen uit de
interne en externe vergelijkingsgroep het geschetste beeld bevestigt. We zullen met
andere woorden inzoomen op een beperkt aantal casussen om indicaties voor effec-
tiviteit te verwerven. We zien dit deel van de studie naar de hulpverlening bij Gezin
Centraal als een pilotstudie. In . wordt hiervan verslag gedaan. Het hoofdstuk
wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen (.).

. Pilotstudie

.. Casussen in de pilotstudie

De vijf casussen uit de experimentele groep waarover door cliënten geleverde data
voorhanden zijn, zijn met behulp van ‘propensity score matching’ (PSM, zie bijv.
Geurts, Lekkerkerker, Van Yperen, &Veerman, ; Guo, Barth, &Gibbons, ;
Lee &ompson, ; Rosenbaum&Rubin, ) gekoppeld aan vijf casussen uit
de interne en vijf casussen uit de externe vergelijkingsgroep. De koppeling komt
tot stand met behulp van propensity scores, gebaseerd op aanvangsvariabelen: so-
ciaaldemogra sche kenmerken (sekse, leeijd (in jaren), gezinssamenstelling (al
dan niet biologische ouders en al dan niet twee-oudergezin) en etniciteit) en pro-
bleemsituatie bij aanvang (gecategoriseerde normatieve deviatiescores van gedrags-



 | Hoofdstuk  · Uitkomsten

problemen (CBLC totaalscore) en opvoedingsstress (NOSI totaalscore). De casus-
sen werden eenmalig gekoppeld (‘sampling without replacement’). Met het oog op
overeenkomstige koppels werd gebruik gemaakt van ‘caliper matching’ (zie ook
Quade, ). Het streven was in navolging van Bartak e.a. () alleen gebruik te
maken van koppels waarbij het verschil in propensity score tussen de experimentele
casus en de gekoppelde casus niet groter dan , is. In drie van de tien gevallen
werd deze norm (enigszins) overschreden.

Per onderzoeksgroep is nagegaan of de vijf casussen van de pilot verschillen
van de rest van de totale onderzoeksgroepen in leeijd, sekse, gezinssamenstelling,
etniciteit, gedragsproblemen, opvoedingsstress en gezinsfunctioneren bij aanvang.
Hieruit blijkt alleen dat van de pilot casussen van de experimentele onderzoeks-
groep signi cant meer meisjes deeluitmaken (Chi = ,; df = ; p = ,) en
dat in de externe vergelijkingsgroep sprake was van beter gezinsfunctioneren bij de
pilot casussen bij aanvang van de hulpverlening dan bij de overige casussen van de
externe vergelijkingsgroep (t =−,; df = ; p = ,).

Van de  casussen is niet in alle gevallen demening en verslaglegging van de ge-
zinsbegeleider over de situatie bij aanvang, afronding en het tussenliggende proces
voorhanden. Daarom wordt in het navolgende (.. en ..) verslag gedaan van
uitkomsten bij afronding van de hulpverlening zoals gepercipieerd door de ouders.

.. Functioneren van het kind (CBCL)

Bij afronding van de hulpverlening doen ouders met behulp van de CBCL verslag
van het functioneren van hun kind. De verwachting is dat in de experimentele
groep meer kinderen in de categorie ‘geen problemen’ vallen en dat de gemiddelde
deviatiescore bij afronding lager is in vergelijking met de interne en externe verge-
lijkingsgroep. Deze verwachting blijkt uit te komen (bijlage , tabel B. en B.).

Om na te gaan of er sprake is van verandering in het gedragsmatig functioneren
van het kind, is de situatie bij afronding van de hulpverlening vergelekenmet die bij
aanvang en is de effectsize (ES) of veranderingsgrootte (Veerman, ) berekend
(tabel B.). De verwachting is, dat er in de experimentele onderzoeksgroep sprake
is van een hogere ES dan in de interne en externe vergelijkingsgroep. In de drie
onderzoeksgroepen is de ES voor externaliserende gedragsproblemen groter dan
die voor internaliserende gedragsproblemen. Daarnaast zijn de ES-waarden voor
de experimentele groep op alle drie de gedragsmaten groter dan die in de twee

 De normstelling werd in het geval van het matchen van de experimentele onderzoeksgroep met
de interne vergelijkingsgroep in vier van de vijf gevallen gehaald (in één geval was er sprake
van een verschil van ,). In het matchen van de experimentele onderzoeksgroep en de externe
vergelijkingsgroep werd de norm in twee gevallen overschreden (respectievelijk , en ,).
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vergelijkingsgroepen. Met dit laatste blijkt de eerder geschetste verwachting uit te
komen.

Op basis van de berekende reliable change index (RCI) blijkt het aantal cliënten
dat vooruitgang doormaakt bij de experimentele groep met betrekking tot inter-
naliserende problematiek en totale problematiek groter te zijn dan in de interne
en externe vergelijkingsgroep. Met betrekking tot externaliserende problematiek
is dit aantal kleiner dan in de interne vergelijkingsgroep en gelijk aan de externe
vergelijkingsgroep (tabel B.).

De ‘betrouwbare verandering’ die hee plaatsgevonden (RCI) in combinatie
met het functioneren van het kind bij afronding van de hulpverlening (NDS), zijn
aangescherpt met behulp van de uitkomstcategorieën zoals beschreven door Veer-
man (). De verwachting is, dat in de experimentele onderzoeksgroep meer
cliënten dan bij de beide vergelijkingsgroepen tot de groep behoren die vooruitgang
hee geboekt en dat er bij afronding van de hulpverlening bijminder cliënten twijfel
is of de behandeling nodigwas en of een andere behandelingwellicht geschikter was
geweest. Deze verwachtingen komen gedeeltelijk uit. In de experimentele groep is
het aantal cliënten dat vooruitgang boekt in internaliserende problematiek en totale
problematiek groter dan in de beide vergelijkingsgroepen; kijkend naar externali-
serende problematiek is dat echter niet het geval (tabel B.).

.. Opvoedingsstress (NOSI-)

Met behulp van de NOSI is de opvoedingsstress bij ouders in beeld gebracht (tabel
B.. en tabel B.). De verwachting is, dat in de experimentele onderzoeksgroep
minder cliënten opvoedingsstress ervaren. Dit wordt in de vergelijking van de ex-
perimentele onderzoeksgroep met de interne vergelijkingsgroep bevestigd en in
vergelijking met de externe vergelijkingsgroep blij deze verwachting uit.

Met betrekking tot de ES in de ervaren opvoedingsstress is de verwachting dat er
in de experimentele onderzoeksgroep sprake is van een hogere ES dan in de interne
en externe vergelijkingsgroep. In de experimentele onderzoeksgroep variëren de
ES-waarden (grote ES kinddomein, kleine ES ouderdomein, middelgrote ES totale
opvoedingsstress). De ES-waarden zijn echter op alle gebieden groter dan in de
interne vergelijkingsgroep (kleine ES-waarden). In de externe vergelijkingsgroep is
sprake van middelgrote ES-waarden. Daarmee is de verwachting met betrekking
tot de ES bij de experimentele onderzoeksgroep in vergelijking met de interne
vergelijkingsgroep op alle gebieden uitgekomen, en in vergelijking met de externe
vergelijkingsgroep alleen op het kinddomein (tabel B.).

In de experimentele onderzoeksgroep hee de hulpverlening bij meer cliënten
tot vooruitgang in opvoedingsstress op het kinddomein geleid dan bij beide verge-
lijkingsgroepen (tabel B. en B.). Op het ouderdomein is er in de externe ver-
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gelijkingsgroep sprake van meer vooruitgang. In de totale opvoedingsstress is het
aantal cliënten in de experimentele onderzoeksgroep dat vooruitgang doormaakt
groter dan in de beide vergelijkingsgroepen.

.. Typering casussen

Naar aanleiding van de uitkomsten van de hulpverlening van de  casussen ont-
staat de behoee om ook het afgelegde proces van hulpverlening nader te bekijken.
Het doel van deze nadere analyse is om aanwijzingen voor eventuele patronen in
kenmerken van de cliënten, het proces en de uitkomsten aan het licht te brengen.
Om dit te onderzoeken is een selectie van relevante cliënt-, proces- en uitkomst-
variabelen gemaakt. Wat betre cliënt- en procesvariabelen gaat het hierbij om
het functioneren van het kind en opvoedingsstress bij aanvang en bij afronding
van de hulpverlening, motivatie, hulpvraag en doelen, aanbod, verrichtingen in het
algemeen, vraaggerichte verrichtingen in het bijzonder, vraaggericht werken, duur
en intensiteit van de gezinsbegeleiding. Wat betre uitkomstvariabelen betre het
vooruitgang en uitkomst in het functioneren van het kind en de opvoedingsstress,
ervaren effectiviteit, doelrealisatie en tevredenheid.

Sommige cliënt- en procesvariabelen zijn gehercodeerd tot een trichonomie;
met behulp van twee ‘cutpoints’ (e percentiel en e percentiel) zijn scores ge-
transformeerd tot de (relatieve) waarden ‘laag’, ‘midden’ en ‘hoog’. De overige vari-
abelen kennen reeds een eenduidige drie- of vierdeling van waarden.

Geprobeerd is de casussen te clusteren op basis van (een vergelijkbare) aan-
vangsproblematiek en uitkomst van de hulpverlening bij afronding. De clustering
naar aanvangsproblematiek leverde twee groepen op: één groep met behandelings-
noodzaak op basis van het functioneren van het kind en de opvoedingsstress bij
aanvang en één groep zonder ogenschijnlijke behandelingsnoodzaak. Binnen de
eerste groep wordt onderscheid gemaakt tussen vier groepen:

• A: succesvolle cliënten (n = );
• B: gedeeltelijk succesvolle cliënten (n = );
• C: cliënten met onveranderde problematiek (n = );
• D: cliënten met toenemende problematiek (n = );

Binnen de tweede groep, de groep zonder behandelingsnoodzaak, wordt onder-
scheid gemaakt tussen twee groepen:

• E: cliënten met toenemende problematiek (n = );
• F: cliënten in onveranderde situatie (n = ).
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Zodoende worden zes verschillende typeringen van cliënten onderscheiden. Ver-
volgens zijn de gegevens (cliënt-, proces- en uitkomstvariabelen) in een matrix
(Swanborn, ) geplaatst (tabel .). Gebruik van kleur is toegepast om de de-
tectie van patronen te ondersteunen (Bogdan & Taylor, ; Maso, ). Per
aanvangsvariabele (motivatie, hulpvraag en doelen) en procesvariabele is bij aan-
palende variabelen omwille van het onderscheid telkens voor een andere basiskleur
gekozen. Deze kleur wordt vervolgens in verschillende gradaties weergegeven. Een
lichte kleur duidt op een lage waarde, een donkere kleur duidt op een hoge waarde.
Ten slotte is op basis van de matrix nagegaan of er bepaalde relaties of patronen
tussen variabelen zijn aan te wijzen. Hierover wordt in het hiernavolgende gerap-
porteerd. De typering van de casussen wordt eerst afzonderlijk besproken waarna
enkele algemene observaties en overwegingen volgen.

.. De casetypen

Typering ‘succesvolle cliënten’
Het type ‘succesvolle cliënten’ betre cliënten die vanwege forse kind- en opvoe-
dingsproblematiek een beroep op de jeugdzorg doet. De hulpvraag van deze cliën-
ten hee voornamelijk betrekking op het gezin en op probleembeschrijving. Deze
cliënten zijn meestal lang in zorg en volgen overwegend een intensief traject van
gezinsbegeleiding. In de hulpverlening wordt door de gezinsbegeleider, op basis
van zijn verrichtingen, in enige mate vraaggericht gewerkt. Met de geboden gezins-
begeleiding, eventueel in combinatie met daghulp aan het kind, wordt zowel wat
betre gedragsproblemen als opvoedingsstress vooruitgang geboekt en worden de
gewenste resultaten bereikt. Er is sprake van een hoge mate van doelrealisatie en
tevredenheid.

Er zijn aanwijzingen dat het hulpverleningsaanbod aansluit bij de gestelde hulp-
verleningsdoelen. In het hulpverlenend handelen is er veel aandacht geweest voor
het werken aan gedragsveranderingen. Naar de mening van de cliënt hee de ge-
zinsbegeleider matig vraaggericht gewerkt, terwijl de betreffende gezinsbegeleider
van mening is in hoge mate vraaggericht gewerkt te hebben.



Tabel 6.1: Pilotstudie VraaG-onderzoek

* =minimum tot e percentiel; ** = e tot e percentiel; *** = e percentiel tot en met maximum.
a) casussen: exp = experimentele onderzoeksgroep; int = interne vergelijkingsgroep; ext = externe vergelijkingsgroep;
b) situatie functioneren kind (CBCL): + = niet klinisch;  = grensgebied;−= klinisch;
c) situatie opvoedingsstress (NOSI): + = zeer laag, laag, onder gemiddeld & gemiddeld;  = boven gemiddeld;−=hoog & zeer
hoog;

d) motivatie: veranderingsmotivatie: minimum= ; e percentiel= ; e percentiel= ; maximum= ; begeleidingsmotiva-
tie: minimum= ; e percentiel= ; e percentiel= ; maximum= ;

e) hulpvraag kind (): minimum= ; e percentiel= ; e percentiel= ,; maximum= ; hulpvraag gezin (): mini-
mum= ; e percentiel= ; e percentiel= ,; maximum= ; hulpvraag omgeving (): minimum= ; maximum=
,; hulpvraag probleembeschrijvnig (): minimum= ; e percentiel= ; e percentiel= ,; maximum= ;

f ) doelen kind (): minimum= ; e percentiel= ,; e percentiel= ; maximum= ,; doelen gezin ():minimum=
; e percentiel= ,; e percentiel= ;maximum= ,; doelen omgeving ():minimum= ;maximum= ; doelen
probleembeschrijving ():minimum= ; maximum= ,;

g) aanbod: alleen ambulante gezinshulp = •; ambulante gezinshulp in combinatie met daghulp en/of training = ••;
h) a-verrichtingen ():minimum= ,; e percentiel= ,; e percentiel= ,; maximum= ,; b-verrichtingen
():minimum=,; epercentiel= ,; epercentiel= ,;maximum=,; c-verrichtingen ():minimum=,;
e percentiel= ,; e percentiel= ,;maximum=,; d-verrichtingen ():minimum=,; e percentiel= ,;
e percentiel= ,; maximum= ,; e-verrichtingen ():minimum= ,; e percentiel= ,; e percentiel= ,;
maximum= ,;

i) vraag centraal ( verrichtingen per traject): minimum= ,; e percentiel= ,; e percentiel= ,; maximum=
,; houding hulpverlener ( verrichtingen per traject): minimum= ,; e percentiel= ,; e percentiel= ,;
maximum= ,; participatie cliënt ( verrichtingen per traject): minimum= ,; e percentiel= ,; e percentiel=
,; maximum= ,; vraaggericht hulpverlenend handelen overall ( verrichtingen per traject): minimum= ,; e
percentiel= ,; e percentiel= ,; maximum= ,;

j) vraaggericht werken (op basis van de VEH): naar de mening van de cliënt: minimum= ,; e percentiel= ,; e
percentiel= ,; maximum= ,; naar de mening van de gezinsbegeleider: minimum= ,; e percentiel= ,; e
percentiel= ,; maximum= ,;

k) duur zorg (weken): minimum= ; e percentiel= ; e percentiel= ; maximum= ;
l) intensiteit (aantal contacten gezinsbegeleiding per maand): minimum= ,; e percentiel= ,; e percentiel= ,;
maximum= ,;

m) ervaren effectiviteit gedrag kind: ++=goed vooruit gegaan; + = iets verbeterd;  = niet veranderd;−= slechter geworden;
ervaren effectiviteit functioneren gezin: ++=goed vooruit gegaan; + = iets verbeterd;  = niet veranderd;−= slechter ge-
worden; ervaren effectiviteit opvoeding: ++=goed vooruit gegaan; + = iets verbeterd;  = niet veranderd;−= slechter ge-
worden; ervaren effectiviteit inzicht ouders: ++=goed vooruit gegaan; + = iets verbeterd;  = niet veranderd;−= slechter
geworden;

n) doelrealisatie: +++=bereikt; ++=bereikt en gedeeltelijk bereikt; + = gedeeltelijk bereikt;−=niet bereikt, gedeeltelijk be-
reikt, & bereikt;

o) tevredenheid (proces & resultaat): ++ = erg tevreden; + = tevreden;  = neutraal;−=ontevreden;−−= erg ontevreden;
p) de dichtheid van de data van de variabelen ‘hulpvraag omgeving’, ‘doelen omgeving’ en ‘doelen probleembeschrijving’
maakt het niet mogelijk om de data te classi ceren aan de hand van het e en e percentiel in drie categorieën. Deze
variabelen worden zodoende op een hoger aggregatieniveau weer gegeven.

q) vraag centraal, verrichtingen: bespreken van de hulpvraag van het gezin (B), doelen stellenmet cliënt(en) (B), evalueren
en/of aanpassen van doelen en hulpproces (B), werkpunten stellen met cliënt(en) (C) & evalueren en/of aanpassen van
werkpunten (C);

r) vraaggerichte houding van de hulpverlener, verrichtingen: onderhouden van een werkrelatie (overall A) & geven van com-
plimenterende feedback (C);

s) participatie van de cliënt, verrichtingen: bespreken van de perceptie van cliënt(en) van mogelijke oplossingen (B) & be-
spreken van krachten in het gezin (B);

t) vooruitgang (Reliable Change Index): + = betekenisvolle vooruitgang;  = geen betekenisvolle verandering;−=betekenis-
volle verslechtering;

u) uitkomst (RCI & normscore bij afronding gecombineerd): + = vooruitgang geboekt;  = twijfel of de behandeling nodigwas;
−=wellicht was andere behandeling geschikter;
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A1 - exp - - •• •• • ••• • • • •• •• • • • • ••• ••• •• • • • • •• ••• • + + + - + + ++ 0 + + + + 0

A2 - exp - - • • • ••• • ••• ••• • • • •• ••• • •• • • • ••• •• •• •• ••• ••• ••• + + + + + + ++ ++ ++ ++ +++ ++ ++

A3 - ext - - •• •• • • • ••• • ••• • • • • • •• ••• ••• • • • • •• •• ••• + + + + + + ++ ++ + ++ ++ ++

B1 - ext - - ••• ••• • ••• •• • ••• • • • •• • ••• • • • ••• •• •• ••• •• ••• • 0 0 0 0 + + ++ + + + +++ ++ ++

B2 - int - - • • •• • •• ••• •• •• ••• • •• •• •• ••• • - 0 - - + + + ++ ++ ++ ++ ++

B3 - exp - 0 • • •• •• •• ••• •• ••• • • • •• ••• • •• ••• ••• •• ••• ••• ••• • • • - 0 - + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++
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D2 - ext - 0 ••• ••• ••• • • • • •• •• • •• ••• •• • • • •• ••• ••• ••• •• ••• •• •• 0 0 0 - - - ++ + + + + + +

D3 - int - 0 •• ••• • • • ••• •• • •• • • •• ••• • ••• ••• ••• • •• •• • •• •• •• - 0 - 0 - 0 + + 0 + ++ + 0

E1 - int + + ••• ••• ••• • • • • •• ••• •• •• • •• •• • • ••• • ••• •• 0 0 0 - - - + + + ++ ++ 0
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F3 - ext + + •• •• • ••• • •• ••• • • •• • • •• ••• • • • •• ••• •• ••• • • •• + 0 0 + 0 0 ++ ++ ++ ++ ++ ++ +
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Typering ‘gedeeltelijk succesvolle cliënten’
De cliënten in deze categorie starten de hulpverlening vanuit een zeer problemati-
sche situatie die bij afronding van de hulpverlening ten dele verbeterd is. Vooruit-
gang wordt geboekt in de vorm van verminderde opvoedingsstress bij de ouders; de
gedragsproblemen bij het kind zijn echter (nog) niet verholpen. De cliënten ervaren
zelf op alle fronten een hoge mate van effectiviteit. Ook de tevredenheid over het
hulpverleningsproces en het eindresultaat is bij hen hoog. Veel aandacht is geschon-
ken aan het verzamelen van informatie. Speci ek met betrekking tot vraaggericht
werken is gefocust op het centraal stellen van de hulpvraag en het bevorderen van de
participatie van de cliënt. Er leven relatief veel vragen op de verschillende gebieden
kind, gezin, omgeving en probleembeschrijving. De gezinsbegeleiding is naar ver-
houding niet intensief maar meestal wel langdurig. Deze wordt dan gecombineerd
met daghulp voor het kind.

Typering ‘cliëntenmet onveranderde problematiek’
De cliënten in deze categorie gaan de hulpverlening van start vanwege forse kind-
en opvoedingsproblematiek. Bij afronding van de hulpverlening is dit nog steeds de
situatie; er wordt geen vooruitgang geboekt. De mate van doelrealisatie is beperkt.
Ook de tevredenheid met het proces en het resultaat is niet maximaal.

De doelen van de hulpverlening hebben op zowel het kind als het gezin betrek-
king; de hulp richt zich feitelijk alleen op het gezin. Er gaat in de gezinsbegeleiding
veel aandacht uit naar het onderhouden van een goede werkrelatie en het vinden
van oplossingen in de omgeving. Het vraaggericht werken (bv. participatie van de
cliënt) komt beperkt tot uiting. De tijdsduur van het beleidingstraject is relatief kort.

Typering ‘cliëntenmet toenemende problematiek’
Bij dit type gaat het om cliënten bij wie de problematiek gedurende het hulpverle-
ningstraject niet afneemt en in sommige opzichten zelfs toeneemt. Deze cliënten
ervaren bij aanvang van de hulpverlening forse problematiek. Aan het einde van
het traject is het functioneren van het kind niet betekenisvol veranderd en de op-
voedingsstress verder toegenomen. De ervaren effectiviteit en de tevredenheid over
proces en uitkomsten zijn overwegend beperkt.

In de gezinsbegeleiding is niet duidelijk aan gedragsveranderingen gewerkt. Er
is wel in hoge mate vraaggericht gewerkt, met veel aandacht voor participatie van
ouders en een vraaggerichte attitude van gezinsbegeleiders. Cliënten herkennen
deze inzet echter slechts in beperkte mate. Aan het verzamelen van informatie en
het onderhouden van een goede werkrelatie wordt eveneens veel energie besteed.
De geboden gezinsbegeleiding is intensief en van middellange duur.
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Typering ‘cliënten zonder intensieve behandelingsnoodzaakmet toenemende
problematiek’
In de pilotstudie komt één casus naar voren waarbij hulpverlening wordt gestart
terwijl er noch bij het kind noch bij de opvoeders sprake is van grote problemen.
Desondanks hee het hulpverleningstraject relatief lang geduurd en was er sprake
van een matige intensiteit. Bij afronding is het functioneren van het kind nagenoeg
onveranderd, terwijl er bij de ouders sprake is van toegenomen opvoedingsstress.

De ervaren effectiviteit is beperkt. De cliënt blijkt erg tevreden te zijn over het
hulpproces maar neutraal tevreden wat betre het resultaat.

De hulpverlening bestaat uit intensieve gezinsbegeleiding met veel aandacht
voor het verzamelen van informatie enminder voor het onderhouden van de werk-
relatie en het werken aan gedragsveranderingen. Over doelen is in dit geval niets
bekend. Volgens de geszinsbegeleider is erminimaal vraaggericht gewerkt; de cliënt
is hieromtrent positiever gestemd.

Typering ‘cliënten zonder intensieve behandelingsnoodzaak’
De laatste groep cliënten start de hulpverlening met een normaal functionerend
kind en een gemiddelde opvoedingsstress en eindigt het traject in dezelfde om-
standigheden. Er doet zich geen verandering voor in het functioneren van het kind
en in de ervaren opvoedingsstress. Op basis van deze uitkomsten bestaat twijfel of
behandeling nodig was.

De ervaren effectiviteit is echter hoog: op vrijwel alle fronten hebben de cliënten
de ervaring dat ze goed vooruit zijn gegaan. De hulpdoelen zijn bereikt of gedeelte-
lijk bereikt. De cliënten zijn overwegend erg tevreden over het proces en tevreden
met het resultaat van de hulpverlening.

De hulpverlening hee in alle drie de gevallen bestaan uit intensieve gezinsbe-
geleiding zonder gebruik van aanvullende modules. De gezinsbegeleiding was van
relatief korte duur en matig intensief. Over de mate van vraagggericht werken op
basis van de verrichtingen van de gezinsbegeleider is te weinig bekend. Over het
vraaggericht werken bestaat verder onduidelijkheid vanwege tegengestelde opvat-
tingen van gezinsbegeleiders en cliënten.

.. Observaties en overwegingen

Experimentele vs. vergelijkingsgroepen
Slechts één van de vijf casussen uit de experimentele onderzoeksgroep laat aan
zowel de kind- als gezinskant negatieve uitkomsten zien (casus D), één casus gee
een gemengd beeld (casus B: positief resultaat bij ouders), en de overige drie casus-
sen (A, A, F) tonen een vrijwel geheel positief resultaat aan kind- en gezinskant.
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Dit zou de indruk kunnen wekken dat Gezin Centraal overwegend ‘werkt’. Dit mag,
vanwege de kleinschaligheid van de studie, echter niet zo eenvoudig geconcludeerd
worden.

Werken aan gedragsverandering
Bij ‘gedeeltelijk succesvolle cliënten’, ‘cliënten met onveranderde problematiek’ en
‘cliënten met toenemende probelmatiek’ is bij aanvang sprake van forse kind- en
gezinsproblematiek en bij afronding van tegenvallende resultaten. Bij deze casus-
typen doen de gezinsbegeleiders in mindere mate verslag van het werken aan ge-
dragsveranderingen. Wel is er veel aandacht voor het onderhouden van een goede
werkrelatie en het verzamelen van informatie. Daarentegen wordt bij ‘succesvolle
cliënten’ in hoge mate verslag gedaan van het werken aan gedragsveranderingen en
in beperkte mate van het onderhouden van de werkrelatie en het verzamelen van
informatie. We leiden hieruit de hypothese af dat de hulpverlening voldoende in
het teken moet staan van het werken aan gedragsverandering. Als de hulpverlening
teveel in het teken staat van het onderhouden van de werkrelatie en het verzamelen
van informatie en het werken aan gedragsverandering uit het oog verloren dreigt
te worden, bestaat het risico op tegenvallende resultaten. In de experimentele on-
derzoeksgroep lijkt voldoende oog gehouden te worden aan het werken aan ge-
dragsverandering. Het werken aan gedragsverandering kan daarmee mogelijk als
werkzame factor van het hulpverleningsprogramma worden aangeduid.

Vraaggericht hulpverlenen
In de ‘moeizame’ hulpverleningstrajecten (de typen ‘gedeeltelijk succesvolle cliën-
ten’, ‘cliënten met onveranderde problematiek’ en ‘cliënten met toenemende proble-
matiek’) wordt relatief veel aandacht geschonken aan elementen van vraaggericht
werken (de vraag centraal, participatie van de cliënt en de houding van de hulpver-
lener). De gezinsbegeleider lijkt in deze gevallen die aspecten van een vraaggerichte
benadering niet in de goede verhouding toe te passen. Dat de resultaten vervolgens
achterblijven bij de verwachtingen is een indicatie dat als het vraaggericht werken
uit balans toegepast onvoldoende ‘power’ genereert om gedrags- en opvoedings-
problemen effectief aan te pakken. De basale aanname dat een hoger aandeel van
alle aspecten van het vraaggericht handelen per de nitie tot betere resultaten leidt,
komt daarmee ter discussie te staan.

De experimentele onderzoeksgroep blijkt in deze ‘moeizame’ hulpverleningstra-
jecten minder goed vertegenwoordigd te zijn dan de beide vergelijkingsgroepen.
Dit doet vermoeden dat de gezinsbegeleiders van de experimentele groep mogelijk
beter in staat zijn om de methodiek van het vraaggericht werken goed in balans toe
te passen.
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Ervaren vraaggerichte benadering
Er lijkt overwegend sprake van een gebrekkige samenhang tussen de mening van
de cliënt over het vraaggericht werken van de gezinsbegeleider en de mening van
de gezinsbegeleider zelf over zijn vraaggericht werken. De ervaringen van de cliënt
met de mate van vraaggericht werken (in positieve en in negatieve zin) komen niet
overeen met die van de gezinsbegeleider. Deze gebrekkige samenhang wordt het
meest zichtbaar voor de typen ‘cliënten zonder intensieve behandelingsnoodzaak
met toenemende problematiek’ en ‘cliënten zonder intensieve behandelingsnood-
zaak’. Demate waarin de gezinsbegeleider naar eigen zeggen invulling hee gegeven
aan de bejegening van de cliënt komt niet overeen met de beleving van de cliënt.

Bereikte doelgroep
Bij ruim een kwart van de casussen is bij aanvang van de hulpverlening géén sprake
van (meetbare) gedragsproblemen en opvoedingsstress. Dit is opmerkelijk, aange-
zien het aanmeldingen betre voor geïndiceerde jeugdzorg voor kinderen en hun
gezinnen met opgroeiproblemen en/of opvoedproblemen. Deze casussen vinden
we zowel in de experimentele onderzoeksgroep als in de twee vergelijkingsgroepen.
De vraag rijst of er bij aanvang van hulpverlening in alle gevallen voldoende inzicht
bestaat in de (zwaarte van) de probleemsituatie van de doelgroep die aangemeld
wordt en in de noodzaak van behandeling in de betreffende setting.

Aansluiting zorgaanbod en gestelde doelen
In die gevallen dat de hulpdoelen (voor een deel) betrekking hebben op het kind
wordt bij de ‘(gedeeltelijk) succesvolle cliënten’ de intensieve gezinsbegeleiding
aangevuld met daghulp of individuele ambulante hulp aan het kind. De aansluiting
tussen het geboden zorgaanbod en de gestelde doelen wordt hierin zichtbaar. Bij
de ‘cliënten met onveranderde problematiek’, ‘cliënten met toenemende proble-
matiek’ en ‘cliënten zonder intensieve behandelingsnoodzaak’ wordt geen aanvul-
lende hulp, speci ek voor het kind, ingezet wanneer er wel nadrukkelijk doelen
voor het kind worden gesteld. In het geval dat er wel aanvullende hulp voor het
kind wordt ingezet is er daarentegen sprake van een relatief laag percentage doelen
gericht op het kind. De vraag rijst derhalve of het hulpaanbod dat wordt ingezet
wel goed is afgestemd op de doelen die het (gedrag van) het kind betreffen. De
klacht- en probleemanalyse lijkt te wensen over te laten en in het selecteren van
de doelgroep zijn in deze gevallen ogenschijnlijk zaken (bijvoorbeeld zeer beperkte
behandelingsnoodzaak) over het hoofd gezien. De casussen van de experimentele
onderzoeksgroep geven geen aanleiding voor de vraag of het hulpaanbod dat ingzet
is goed is afgestemd op de einddoelen.
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Tevredenheid en ervaren effectiviteit
De pilotstudie maakt zichtbaar dat de tevredenheid van cliënten over de hele linie
overwegend positief is. Daarbij lijkt het van belang oog te hebben voor het (sub-
tiele) verschil tussen ‘tevreden’ en ‘zeer tevreden’. Daar waar beperkte resultaten
geboekt worden (typen ‘cliënten met onveranderde problematiek’, ‘cliënten met
toenemende problematiek’ en ‘cliënten zonder intensieve behandelingsnoodzaak
met toenemende problematiek’) zijn cliënten minder overtuigd tevreden dan in de
gevallen waarin betere resultaten geboekt worden. In het laatste geval doen cliënten
er vaker verslag van ‘zeer tevreden’ te zijn. Ditzelfde lijkt te gelden voor de erva-
ren effectiviteit. In tevredenheidsonderzoek in de context van onderzoek naar de
effectiviteit van hulpverlening lijken de scores op het (positieve) uiteinde van een
satisfactieschaal het meest betekenisvol te zijn.

. Conclusie uitkomsten

Op basis van de pilotstudie blijkt dat in de experimentele onderzoeksgroep de cli-
ënten bij afronding van de hulpverlening minder problemen ervaren in het func-
tioneren van het kind dan in de interne en externe vergelijkingsgroep. De cliënten
in de experimentele onderzoeksgroep maken een grotere verandering door dan de
verandering die cliënten in beide vergelijkingsgroepen doormaken.

In de experimentele onderzoeksgroep wordt bij afronding van de hulpverlening
minder opvoedingsstress ervaren dan in de interne vergelijkingsgroep. Vergeleken
met de externe vergelijkingsgroep is dit niet het geval. De verandering die de cliën-
ten in de experimentele onderzoeksgroep doormaken in opvoedingsstress is groter
vergeleken met de interne vergelijkingsgroep. Vergeleken met de externe vergelij-
kingsgroep geldt dit niet voor het ouderdomein, wel voor de verandering op het
kinddomein en de totale opvoedingsstress.

Op basis van de uitkomsten lijkt het erop dat de hulpverlening in de experimen-
tele onderzoeksgroep, Gezin Centraal, overwegend werkt. Het is daarmee echter
niet gerechtvaardigd deze uitkomsten toe te schrijven aan de methodiek.

De aanname dat een hoger aandeel vraaggericht werken in het hulpverlenend
handelen per de nitie tot betere resultaten leidt, wordt in de pilotstudie niet be-
vestigd. Daarnaast lijkt er beperkte samenhang te bestaan tussen de ervaring van
de cliënt met de mate van vraaggericht werken van de gezinsbegeleider en zijn
eigen ervaring met de mate waarin hij aandacht gehad hee voor een vraaggerichte
benadering.

Het belang van het in de hulpverlening voldoende toekomen aan het werken aan
gedragsveranderingen wordt door de uitkomsten van de pilotstudie benadrukt. Het
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teveel aandacht schenken aan het onderhouden van de werkrelatie en het verzame-
len van informatie kan ten koste gaan van het resultaat van de hulpverlening. Dit
is mogelijk een bevestiging van de suggestie van Dunst e.a. () om niet teveel
voordelen toe te schrijven aan goede relationele hulpverleningsactiviteiten (zie ook
Carr, ).

De pilotstudie gee aanleiding om te veronderstellen dat niet in alle gevallen
bij aanvang van de hulpverlening voldoende inzicht bestaat in de (zwaarte van) de
probleemsituatie van de doelgroep die aangemeld wordt en in de noodzaak van
behandeling in de betreffende setting. Er zou echter ook sprake kunnen zijn van
onderrapportage door ouders. Het is ook mogelijk dat er sprake is van factoren die
wel aanleiding geven voor intensieve gezinsbegeleiding, maar die in het onderzoek
buiten beschouwing zijn gebleven.

De gevallen waarin sprake is van tegenvallende resultaten geven aanleiding voor
het stellen van de vraag of het hulpaanbod dat wordt ingezet goed is afgestemd op
de doelen die het (gedrag van) het kind betreffen.

De uitkomsten van de pilotstudie suggereren dat hoewel de tevredenheid van
cliënten die geïndiceerde jeugdzorg ontvangen overwegend positief is, het verschil
tussen ‘tevreden’ en ‘erg tevreden’ (het uiteinde van de satisfactieschaal) van bete-
kenis is in het licht van de resultaten van de hulpverlening. Hier wordt ook in ander
onderzoek melding van gedaan (Kendall, ; Kendall e.a., ; Shirk & Karver,
; Smith-Acuna, Durlak, & Kaspar, ).


