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Conclusies en aanbevelingen

. Inleiding

De algemene vraagstelling die ten grondslag ligt aan de programma-evaluatie van
Gezin Centraal 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 hulpverlening?

Om tot de beantwoording van deze centrale vraagstelling te komen, zijn zes
deelvragen opgesteld. Drie daarvan hebben betrekking op de doelgroep en het proces
van de hulpverlening:

. Welke cliënten maken gebruik van de hulpverlening?
. Waaruit bestaat de hulp die cliënten feitelijk ontvangen?
. Hoe verloopt het hulpverleningsproces?

Waarbij het er in de eerste deelvraag om gaat dat de groep cliënten die door Gezin
Centraal bereikt wordt niet afwijkt van de cliënten van gebruikelijke hulpverlening.
In de tweede enderde deelvraag gaat het er omdatGezinCentraal zich onderscheidt
van de ‘gewone’ jeugdzorg.

De drie overige deelvragen hebben betrekking op indicaties voor effectiviteit van
de hulpverlening:

. 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?
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Het onderzoek is opgezet volgens de principes van de effectladder (Veerman & Van
Yperen, ).

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Allereerst worden de deelvragen be-
antwoord (.), waarna re ectie op het onderzoek volgt (.). Het hoofdstuk wordt
afgesloten met aanbevelingen voor verdere ontwikkeling van Gezin Centraal en
nader onderzoek (.).

. Beantwoording onderzoeksvragen

Uit eerder onderzoek naar vraaggericht werken maken we op dat vraaggericht wer-
ken impliceert dat de hulpvraag van de cliënt centraal staat, dat cliënten in hoge
mate participeren en dat hulpverleners een vraaggerichte houding hebben. Deze
elementen blijken op basis van de literatuur met elkaar samen te hangen. Tevens
blijkt uit eerder onderzoek dat er bewijskracht is voor de werkzaamheid van deze
elementen van vraaggericht werken.

Het centraal stellen van (de vraag van) de cliënt vormt een voorspeller van be-
handeleffectiviteit (Conoley e.a., ; Damen & Veerman, ).

Participatie is van invloed op uitkomsten van hulpverlening. Het betre onder
meer uitkomsten zoals minder onthechting (Blacher & Blacher, ), ontslag naar
huis in plaats van naar een vervolginstelling (Tam & Ho, ), een stabiele situatie
voor het kind (Landsman e.a., ), tevredenheid (Brinkmeyer e.a., ; Koren
& Paulson, ; Kruzich e.a., ) en empowerment (Singh & Curtis, ).
Het ervaren van weinig barrières voor participatie hee een positieve invloed op
behandeling (Kazdin e.a., ) en kan als een protectieve factor voor therapeuti-
sche verandering een rol spelen (Kazdin & Wassell, ; Kazdin & Wassell, ).
Dunst e.a. () benadrukken het belang van participatiebevorderende hulpver-
leningsactiviteiten en het niet teveel te verwachten van goede relationele hulpver-
leningsactiviteiten.

Wat betre de vraaggerichte houding van hulpverleners blijkt het luisteren naar
ouders en kinderen en hen respecteren als teamleden van belang (Petr & Allen,
; Solomon e.a., ). Andere belangrijke vraaggerichte houdingsaspecten zijn
onder meer een niet verwijtende attitude (Friesen e.a., ) en eerlijkheid en be-
trouwbaarheid (Trivette e.a., ).

Op basis van Robinson e.a. () concluderen we dat participatie van cliënten
in de hulpverlening niet vanzelfsprekend is. Daarnaast concluderen we dat meer
onderzoek naar vraaggericht werken in de (ambulante) jeugdzorg noodzakelijk is.
In het onderzoek naar het programma Gezin Centraal is een poging gedaan om in
deze lacune te voorzien.

Om dit te onderzoeken is de hulpverlening van Gezin Centraal binnen Cardea
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Jeugdzorg met de hulpverlening van soortgelijke afdelingen vergeleken. Tevens is
extern de aanpak afgezet tegen de hulpverlening van het Jeugdhulpteam in Del
van Stichting Jeugdformaat. De vraagstelling is opgedeeld in deelvragen die hierna
worden beantwoord.

.. Bereikte doelgroep

Om de centrale vraag te beantwoorden is allereerst gekeken naar de cliënten die
door het programmaGezinCentraal bereikt worden (deelvraag ). Hun kenmerken
moeten zich niet onderscheiden van wat men aantre in de ‘gewone’ jeugdzorg. De
groep cliënten die gebruik maakt van Gezin Centraal is op basis van demogra sche
kenmerken representatief voor de cliënten die in Nederland een beroep doen op de
geïndiceerde jeugdzorg. Daarnaast wijkt de groep vrijwel niet af van de cliënten in
de interne en externe vergelijkingsgroep (tabel .).

Tabel 7.1: Vergelijkbaarheid doelgroep

Kenmerken experimenteel vs.
intern

experimenteel vs.
extern

demogra sche kenmerken

sekse + +

gezinssamenstelling ouder(s) + +

gezinssamenstelling broer(s), zus(sen) + +

beroepssituatie ouder(s) + +

beroepsniveau + +

jeugdbeschermingsmaatregel + +

hulpvraag

aantal hulpvragen (dossier) − −
hulpvraaggebieden (dossier) + +

problematiek

problematiek kind (gezinsbegeleider) + +

type problematiek (gezinsbegeleider) − −
ernst problematiek (gezinsbegeleider) + +

ingrijpende stressvolle gebeurtenissen (ouder) + −
functioneren van het kind (ouder) + +

functioneren van het kind (jeugdige) + −
opvoedingsstress (ouder) + +

omgaan met opvoedingsproblemen (ouder) + +

gezinsfunctioneren (gezinsbegeleider) + +

motivatie (ouder) + +

+ experimentele onderzoeksgroep is vergelijkbaar met vergelijkingsgroep;
− experimentele onderzoeksgroep is niet vergelijkbaar met vergelijkingsgroep.
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De gezinnen die bij Gezin Centraal aangemeld worden, hebben minder hulp-
vragen dan de gezinnen in de interne onderzoeksgroep en de externe vergelijkings-
groep. Eenmogelijke verklaring voor het verschil met de externe vergelijkingsgroep
is een verschil in dossiervorming door de instelling of door het Bureau Jeugdzorg
dat de cliënten aanmeldt. Een mogelijke verklaring voor het verschil met de interne
vergelijkingsgroep is dat de gezinsbegeleiders de hulpvraag in de dossiers vanGezin
Centraal beknopter formuleren.

De hulpvragen hebben voornamelijk betrekking op het gedrag van het kind en
op de opvoeding. De cliënten van de externe vergelijkingsgroep hebbenmeer belas-
tende gebeurtenissenmeegemaakt in de periode voorafgaand aan de hulpverlening.
De gezinsbegeleiders geven aan op dezelfde gebieden problemen in de gezinnen
te signaleren als die waarop de hulpvragen betrekking hebben: het psychosociaal
functioneren van het kind, en gezin en opvoeding. Door de gezinsbegeleiders van
Gezin Centraal wordt in meer gevallen problematiek gesignaleerd met betrekking
tot de lichamelijke gezondheid van kinderen. We concluderen dat wat betre de
aard van de problematiek, het programma Gezin Centraal de beoogde doelgroep
bereikt. De doelgroep verschilt in beperkte mate van de doelgroepen die de interne
en externe vergelijkingsgroep bereiken.

De ernst van de problematiek is naar het inzicht van de gezinsbegeleiders bij
aanvang van de hulpverlening overwegendmatig. Inmeer dan de hel van de gezin-
nen zou naar het beeld dat de gezinsbegeleiders van het gezinsfunctioneren hebben,
een lichtere behandeling kunnen volstaan. Ook op basis van het functioneren van
het kind en/of de opvoeding (opvoedingsstress) waar de cliënten verslag van doen,
blijkt dat er niet in alle gevallen sprake is van ernstige problematiek. In een kwart
van de gevallen wijkt het functioneren van het kind niet af van wat onder ‘normaal
functioneren’ verstaan wordt. Voor een deel van de cliënten van het programma
Gezin Centraal () geldt dat de ervaren opvoedingsstress zeer laag tot gemiddeld
is.Wat betre de zwaarte van de problematiek van de cliënten bereikt de interventie
gedeeltelijk de doelgroep. Hierin wijkt Gezin Centraal niet af van de interne en de
externe vergelijkingsgroep.

Ook uit de pilotstudie waarin het proces en de uitkomsten van de hulpverlening
in ogenschouw zijn genomen, komt naar voren dat bij een deel van de cliënten geen
sprake is van (meetbare) gedragsproblemen en opvoedingsstress. Toch doorlopen
deze cliënten een traject van gezinsbegeleiding dat  tot  weken in beslag neemt.
Dit is opmerkelijk. De vraag is wat hier aan de hand is. Het zou kunnen dat zich op
een ander terrein dan dat het instrumentarium meet, problemen voordoen. Het is
ook mogelijk dat er bij de geraadpleegde informanten sprake is van onderraportage
en dat informanten die in het onderzoek buiten beeld zijn gebleven ernstiger pro-
blemen zien. Daarnaast is het aannemelijk dat er bij de toegang tot het programma
onvoldoende selectie wordt toegepast (zie ook Geurts e.a., ).

Hermanns () signaleert in dit verband dat problemen van ouders en kin-
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deren (en vaak de kinderen zelf) momenteel te vroeg, te vaak en te ingrijpend
‘geëxporteerd’ worden naar speciale voorzieningen. Zorgzaamheid voor en goede
bedoelingen met kwetsbare kinderen en gezinnen worden meer dan voorheen ver-
taald in het inschakelen van gespecialiseerde deskundigen (zoals orthopedagogen,
psychologen en kinder- en jeugdpsychiaters, en hun medewerkers) (Hermanns,
). Het gegeven dat aan cliënten die niet tot de doelgroep van de geïndiceerde
jeugdzorg behoort, wèl deze hulp wordt verleend, is wellicht het gevolg van de door
Hermanns geschetste ontwikkeling. Het is ook in lijn met het beeld dat zorgen over
het opvoedgedrag van ouders steeds sneller vertaald worden in een behoee aan
professionele hulp (Hermanns, ).

Aan de aanmelding van het kind gaat als het goed is een indicatiestelling vooraf.
Indicatiestelling kan opgevat worden als het totale proces van diagnostiek en be-
sluitvorming (Bartelink, Ten Berge & Van Yperen, ). Bartelink e.a. () be-
nadrukken het belang van het gestructureerd werken in de totstandkoming van
de indicatiestelling. Gestructureerd werken omvat onder meer het verzamelen van
informatie over de problemen in het gezin. Vermoedelijk is in de indicatiestelling
bij de casussen waar bij aanvang geen sprake is van (meetbare) gedragsproblemen
en opvoedingsstress, de besluitvorming onvoldoende gestructureerd tot stand ge-
komen (zie ook Konijn, Metselaar & Stoll, ; Stoll, Metselaar & Konijn, ;
Metselaar e.a., ).

.. Ontvangen hulpverlening en hulpverleningsproces

Om een antwoord te krijgen op de vraag hoe het programma Gezin Centraal verlo-
pen is, is naast de doelgroep tevens het verloop van het hulpverleningsproces onder
de loep genomen (deelvraag  en ). Dat hulpverleningsproces zou op basis van
de theorie van Gezin Centraal speci eke kenmerken moeten hebben die onder-
scheidend zijn van de gebruikelijke hulp. Ten aanzien van aspecten van dat proces
zijn verschillende verwachtingen geformuleerd. Deze blijken op basis van de ver-
zamelde data gedeeltelijk uit te komen. Aan de hand van de kenmerken van vraag-
gerichte hulpverlening komt het proces van de hulpverlening achtereenvolgens aan
bod (tabel .). De kopjes vraaggestuurd, empowerment, sturing bij cliënten, norma-
liseren van hulp, gezinsgericht aanbod en vraaggerichte methodiek refereren daarbij
aan de uitgangspunten van het programma Gezin Centraal (paragraaf .).
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Tabel 7.2: Overzicht verschillen onderzoeksgroepen in proceskenmerken en uitkomsten

Kenmerken
methodiek

Operationalisatie vergelijking

experimenteel
vs. intern

experimenteel
vs. extern

Vraag centraal

Vraaggestuurd

hulpvraag bepalend
voor aanbod

aansluiting hulpvraag en aanbod + +

doelen m.b.t. probleembeschrijving − −−

gezinsbegeleiding

voortgangsgesprekken ++ −

hulpvraag staat centraal (mening cliënt) + +

hulpvraag staat centraal (mening gezinsbegeleider) + +

bespreken hulpvraag van het gezin − −

doelen stellen met cliënt(en) gedurende het traject = ++

evalueren en/of aanpassen van doelen & hulpproces + +

werkpunten stellen met cliënt(en) − +

evalueren en/of aanpassen van werkpunten − ++

daghulp

hulpvraag staat centraal (mening ouder) +

hulpvraag staat centraal (mening pedagogisch medewerker) −

doelen stellen +

doelen evalueren en/of aanpassen +

werkpunten stellen +

werkpunten evalueren en/of aanpassen ++

aanbod exibel
en op maat

modulegebruik + ++

Participatie

Empowerment

samenwerkingspartners bespreken perceptie cliënt(en) v. mogelijke oplossingen − −

bespreken krachten in en om het gezin − −

bespreken dagelijkse routine − −

doelen en middelen in
samenspraak met de
cliënt

gezinsbegeleiding

participerend (mening cliënt) + +

participerend (mening gezinsbegeleider) + ++

daghulp

participerend (mening cliënt) =

participerend (mening pedagogisch medewerker) −
gezamenlijk regie gezinsbegeleiding

partnerschap (mening cliënt) + +

partnerschap (mening gezinsbegeleider) − +

daghulp

partnerschap (mening cliënt) −

partnerschap (mening pedagogisch medewerker) −

++ signi cant verschil ten gunste experimentele onderzoeksgroep;
+ verschil (niet signi cant) ten gunste experimentele onderzoeksgroep;
= gelijk;
− verschil (niet signi cant) ten nadele experimentele onderzoeksgroep;
−− signi cant verschil ten nadele experimentele onderzoeksgroep.
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Tabel 7.2:Overzicht verschillen onderzoeksgroepen in proceskenmerken en uitkomsten (vervolg)

Kenmerken
methodiek

Operationalisatie vergelijking

experimenteel
vs. intern

experimenteel
vs. extern

Gezinsgericht

thuissituatie is
uitgangspunt

gezinsbegeleiding

gezinsbegeleiding thuis (mening cliënt) − −

gezinsbegeleiding thuis (mening gezinsbegeleider) − −

daghulp

huisbezoek coach (mening cliënt) −

huisbezoek coach (mening pedagogisch medewerker) +

hulp gericht op gezin,
subsysteem, en/of
gezinslid

gezinsbegeleiding

gezin betrokken (mening cliënt) − −

gezin betrokken (mening gezinsbegeleider) − −

gezin betrokken (verrichtingen gezinsbegeleider) − −

daghulp

gezin betrokken (mening cliënt) +

gezin betrokken (mening pedagogisch medewerker) +

gezin betrokken (verrichtingen pedagogisch medewerker) ++

einddoelen altijd
betrekking op het
gezin als geheel

doelen m.b.t. het gezin + +

verschuiving doelen aanvang naar doelen afronding gezin − −

Houding hulpverlener

Vraaggericht

in attitude en
hulpverlenend
handelen

gezinsbegeleiding

onderhouden van een werkrelatie + ++

complimenterende feedback = −

daghulp

klimaat hulpverlening ++

complimenterende feedback +

nauwe samenwerking
gezinsbegeleiders en
pedagogisch
medewerkers

daghulp

afstemming (mening cliënt) =

afstemming (mening gezinsbegeleider) +

afstemming (mening pedagogisch medewerker) +

Uitkomsten

probleemreductie functioneren van het kind + +

opvoedingsstress + +

doelrealisatie + +

tevredenheid proces + =

tevredenheid resultaat + +

ervaren effectiviteit + +

++ signi cant verschil ten gunste experimentele onderzoeksgroep;
+ verschil (niet signi cant) ten gunste experimentele onderzoeksgroep;
= gelijk;
− verschil (niet signi cant) ten nadele experimentele onderzoeksgroep;
−− signi cant verschil ten nadele experimentele onderzoeksgroep.
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Vraag centraal
Of de vraag centraal hee gestaan is ondermeer bepaald door de overeenkomst in
de doelen bij afronding en de einddoelen zoals bij aanvang van de hulpverlening
verwoord. Hiervan is in dezelfde mate sprake bij Gezin Centraal als in de vergelij-
kingsgroepen. Daarnaast vormen voortgangsgesprekken gedurende het hulpverle-
ningstraject een belangrijk middel om de vraag centraal te stellen en na te gaan of
de hulpverlening nog op koers ligt.Hiernaar gaat in de ambulante hulp aanhet gezin
van het programma Gezin Centraal meer aandacht uit dan in de hulpverlening van
de interne vergelijkingsgroep.

Eén van de belangrijke ‘tools’ die de gezinsbegeleiders tot hun beschikking
hebben om de vraag van de cliënt in de hulpverlening centraal te stellen, is het
stellen van doelen. Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat de experimentele
onderzoeksgroep in vergelijking tot de beide vergelijkingsgroepen dit middel niet
signi cant vaker toepast. Echter, de experimentele onderzoeksgroep past het stellen
van doelen in vergelijking tot de externe vergelijkingsgroep, wel meer op het juiste
moment in het hulpverleningstraject toe, namelijk bij aanvang van de hulpverle-
ning. Dit is in overeenstemmingmet demethodiek. Bij de vier andere verrichtingen
die betrekking hebben op het centraal stellen van de vraag (bespreken hulpvraag,
evalueren en/of aanpassen van doelen & hulpproces, werkpunten stellen met cliënten
en evalueren en/of aanpassen van werkpunten), komt dit patroon niet nadrukkelijk
naar voren.

In de daghulp wordt door de pedagogischmedewerkers relatief weinig aandacht
besteed aan het doelen stellen, evalueren en/of aanpassen van doelen en hetwerkpun-
ten stellen. Aan het evalueren en/ of aanpassen van werkpuntenwordt wel behoorlijk
wat tijd besteed. De pedagogisch medewerkers van Gezin Centraal besteden hier
signi cant meer aandacht aan in vergelijking met de interne vergelijkingsgroep.
Van de verrichtingen die gerelateerd zijn aan het centraal stellen van de vraag komt
alleen het evalueren en/of aanpassen van werkpunten in de daghulp goed uit de
verf. Men kiest er kennelijk voor om de doelen en werkpunten voor de daghulp
in samenhang met de gezinsbegeleiding door de cliënt en de gezinsbegeleider te
laten stellen. In de daghulp neemt van de vier hulpverleningsactiviteiten waarin de
vraag centraal gesteld wordt alleen het evalueren en/of aanpassen van werkpunten
een belangrijke rol in.

Cliënten en gezinsbegeleiders zijn positief over het hulpverleningsproces. Ook
is hun ervaring dat gedurende de hulpverlening de vraag centraal gestaan hee. De
cliënten en de gezinsbegeleiders van Gezin Centraal scoren hierin iets hoger (niet
signi cant) dan de cliënten en gezinsbegeleiders van de beide vergelijkingsgroepen.

Niet alle mogelijkheden om de vraag van de cliënt gedurende de hulpverlening
centraal te stellen worden in het programma Gezin Centraal ten volle benut. De
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gezinsbegeleiders van Gezin Centraal zouden op basis van de vraaggerichte me-
thodiek in het bespreken van de hulpvraag, het evalueren en/of aanpassen van doelen
& hulpproces, het werkpunten stellen met cliënten en het evalueren en/of aanpassen
van werkpunten meer onderscheidend te werk kunnen gaan. De uitkomsten van
het onderhavige onderzoek met betrekking tot het doelen stellen met cliënten en de
indicatieve uitkomsten van de pilotstudie leren dat het niet per de nitie hoe te
gaan om het méér toepassen van de vraaggerichte verrichtingen. Het onderscheid
kan gemaakt worden door op het juiste moment de verrichtingen toe te passen.

Uit de studie van Simeonsson () is duidelijk geworden dat aandacht voor
doelen voor de hulpverlening leidt tot betere hulpverleningsresultaten. De goal
attainment scaling (GAS) methode die in deze studie voorgesteld wordt als een
geschikte wijze om doelrealisatie te meten, wordt in de praktijk van Gezin Centraal
ter harte genomen. Aangezien nog niet in alle gevallen een GAS-score opgenomen
bleek te zijn in het eindverslag van het hulpverleningstraject, is het raadzaam om de
doelrealisatie consequent in alle hulpverleningstrajecten met behulp van de GAS-
methode te inventariseren.Met de landelijk ingevoerde prestatie-indicatoren wordt
hierin inmiddels voorzien (Geurts & Van Yperen, ). Onderdeel van het gaan
werken met prestatie-indicatoren is de afspraak om in alle vormen van jeugdzorg
doelrealisatie in beeld te krijgen. In het onderhavig onderzoek is het zeer informa-
tief gebleken om naast de mate van doelrealisatie te kijken naar de gebieden waar
doelen betrekking op hebben. Dit is met behulp van de Doelenboom (Hofman,
; Reith,Hofman, Stams,&VanYperen, ) uitgewerkt.Door het coderen van
de doelen met behulp van de Doelenboom is het gelukt om inzichtelijk te maken of
Gezin Centraal zich conform de methodiek speci ek meer op gezinsdoelen richt.
Dit bleek niet het geval te zijn.

Het benoemen van de doelgebieden waar doelen betrekking op hebben in com-
binatie met doelrealisatie, kan interessante informatie opleveren. Niet alleen de
mate van doelrealisatie wordt zichtbaar,maar ook de doelgebiedenwaarop het beste
wordt ‘gepresteerd’. Onderhavige studie hee uitgewezen dat het niet noodzakelijk
is om met standaarddoelen te werken om deze informatie boven tafel te krijgen.
De doelen kunnen door de cliënt en de hulpverlener op basis van de individuele
situatie van kind en gezin geformuleerd worden en vervolgens aan de hand van de
Doelenboom gecodeerd worden. Bij Stichting Jeugdformaat is hiermee inmiddels
ervaring opgedaan (zie bijv. Bercz, ).
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Participatie cliënt
Het bevorderen van de participatie van de cliënt komt in het hulpverlenend hande-
len van de gezinsbegeleiders tot uitdrukking in het bespreken van de perceptie van
de cliënt van mogelijke oplossingen en in het bespreken van krachten in en om het
gezin. Hier besteden de gezinsbegeleiders van Gezin Centraal niet signi cant meer
aandacht aan dan de gezinsbegeleiders uit de beide vergelijkingsgroepen.

Het initiatief voor het contact tussen de pedagogisch medewerkers en de cliënt
wordt in de daghulp van Gezin Centraal vaker dan in de interne vergelijkingsgroep
door ouders genomen. Het bespreken van de dagelijkse routine is de belangrijkste
verrichting waarmee de participatie van de cliënt vergroot wordt. De pedagogisch
medewerkers van Gezin Centraal besteden hier signi cant meer aandacht aan dan
de pedagogisch medewerkers van de interne vergelijkingsgroep.

In het programma Gezin Centraal wordt de participatie van de cliënt met name
in de daghulp trouw aan de methodiek vorm gegeven. Er wordt in de gezinsbege-
leiding van Gezin Centraal ook aandacht besteed aan de participatie van de cliënt,
maar deze komt niet beter uit de verf dan in vergelijkbare hulpverlening in de eigen
organisatie en daarbuiten. Dit beeld wordt bevestigd als cliënten gevraagd wordt
naar hun ervaringen.

Er wordt ondanks de gezinsgerichte benadering in de gezinsbegeleiding als on-
derdeel van Gezin Centraal, niet signi cant aan een groter aandeel gezinsdoelen
gewerkt. Daarnaast blijkt uit de verslaglegging van de gezinsbegeleiders dat er niet
vaker contacten geweest zijn met het hele gezin in vergelijking met de gezinsbege-
leiding in de beide vergelijkingsgroepen. In de daghulp die door de pedagogisch
medewerkers geboden wordt, blijkt dat er wél meer contacten met het gezin zijn in
het programma Gezin Centraal. In de daghulp komt de gezinsgerichte benadering
van Gezin Centraal als belangrijke component van het programma goed uit de verf.

De cliënten van Gezin Centraal zijn door de gezinsbegeleider in hoge mate
in de gelegenheid tot participatie gesteld. Echter, de cliënten in de beide verge-
lijkingsgroepen hebben hierin soortgelijke ervaringen opgedaan. In termen van
de participatieladder (oburn e.a., ) zoals weergegeven in guur ., scoren
cliënten ten aanzien van de gezinsbegeleiding die zij hebben ontvangen tot en met
het niveau partnerschap hoog. Cliënten geven aan in mindere mate in de gelegen-
heid geweest te zijn tot het sterk of geheel bepalen van de hulpverlening. Naar de
ervaringen van cliënten is het in Gezin Centraal gelukt om een gezinsgericht pro-
gramma te bieden, maar hebben cliënten het programma niet als gezinsgecentreerde
hulpverlening (Dunst e.a., ) ervaren. De gezinsbegeleiders doen verslag van
het bewerkstelligen van participatie van de cliënt tot op het hoogste niveau van
de participatieladder. Hierin verschillen de gezinsbegeleiders van Gezin Centraal
signi cant van de externe vergelijkingsgroep.
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De gezinsbegeleiders van Gezin Centraal hebben in de gezinsbegeleiding naar ei-
gen zeggen tot op het hoogste niveau van de participatieladder invulling gegeven
aan het bevorderen van de participatie van de cliënt. Het is verrassend om te zien
dat de cliënten dat niet als zodanig hebben ervaren. Hieruit wordt afgeleid dat de
gezinsbegeleiders zich de methodiek eigen gemaakt hebben. Ze hebben de intentie
om aan het programmaGezin Centraal volgens de uitgangspunten van gezinsgecen-
treerde hulpverlening invulling te geven. De ervaringen van de cliënten doen echter
vermoeden dat de uitvoering in de praktijk nog verbetering behoe om daadwer-
kelijk te komen tot de beoogde gezinsgecentreerde hulpverlening. Gezinsbegeleiders
zouden in de samenwerking de cliënten nog meer als een partner in de (besluitvor-
ming van de) hulpverlening (oburn e.a., ) kunnen beschouwen en hen nog
meer bepalend kunnen laten zijn. Daarmee zouden ze meer tegemoet komen aan
uitvoering van de speerpunten die in de methodiek van Gezin Centraal worden
beoogd. Daarnaast wordt het belang van participatie in de literatuur benadrukt
omdat participatie een positieve invloed hee op het resultaat van de hulpverlening
(zie hoofdstuk ).

Vraaggerichte houding hulpverlener
De verrichtingen die behoren tot het onderhouden van de werkrelatie staan de ge-
zinsbegeleiders onder andere ter beschikking om invulling te geven aan een vraag-
gerichte houding. De gezinsbegeleiders van Gezin Centraal maken hier signi cant
meer gebruik van dan de gezinsbegeleiders in de externe vergelijkingsgroep. Ook
de pedagogisch medewerkers van de daghulp geven hun vraaggerichte houding
prominenter vorm door meer te investeren in het klimaat van de samenwerking.
Ook naar het geven van complimenterende feedback gaat in de gezinsbegeleiding en
in de daghulp veel aandacht uit, maar niet signi cant meer dan in de vergelijkings-
groepen.

De vraaggerichte houding van de gezinsbegeleider wordt door de cliënten van
GezinCentraal positief beoordeeld.Hierin verschilt demethodiek echter niet signi-
cant van de beide vergelijkingsgroepen. De gezinsbegeleiders van Gezin Centraal

doen verslag van een hogere mate van vraaggerichte houding dan de gezinsbege-
leiders van de beide vergelijkingsgroepen. Hierin komt tot uitdrukking dat zij het
vraaggericht werken bewust uitdragen.

In het proces van de hulpverlening die in het programma Gezin Centraal gebo-
den is, komt de vraaggerichte houding van de hulpverlening vrij goed uit de verf,
maar nog niet ten volle: niet alle elementen in de hulpverlening die de vraagge-
richte houding ondersteunen worden even goed benut, bijvoorbeeld het geven van
complimenterende feedback. De gezinsbegeleiders hebben zich de methodiek eigen
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gemaakt, maar naar demening van de cliënt is hun houding niet vraaggerichter dan
de houding van de gezinsbegeleiders van de hulpverleningwaarmeeGezin Centraal
vergeleken is.

De bevindingen naar aanleiding van het onderzoek naar Gezin Centraal zijn min-
der onderscheidend dan verwacht: in guur . zijn signi cante verschillen met
één of beide vergelijkingsgroepen ten gunste van Gezin Centraal in de minderheid
(dit is  keer het geval). Het tegenovergestelde, signi cante verschillen met de
vergelijkingsgroepen ten nadele van Gezin Centraal doen zich echter zeer weinig
voor (dit is twee keer het geval). Dit roept twee vragen op. Enerzijds de vraag
of Gezin Centraal onvoldoende toegepast is, waardoor het programma zich niet
onderscheidt van de beide vergelijkingsgroepen. Anderzijds de vraag of er een ont-
wikkeling gaande is geweest waarin de elementen van de vraaggerichte en gezinsge-
richte methodiek in de loop van de tijd steeds breder ingezet zijn met als gevolg dat
dit het onderscheidende van Gezin Centraal mogelijk hee getemperd. Vanwege
het feit dat alle nieuwe medewerkers van Cardea Jeugdzorg getraind worden in
vraaggericht en gezinsgericht hulpverlenen, is het zeer goed mogelijk dat hiervan
sprake geweest is met betrekking tot de interne vergelijkingsgroep. Ook in breder
verband lijkt er voor vraaggericht en gezinsgericht werken in de jeugdzorg vanaf
de aanvang van het onderzoek een groot draagvlak aanwezig te zijn (zie bijv. Van
der Steege, ) waardoor ook de vergelijking met de externe vergelijkingsgroep
minder sterke verschillen aan het licht kan hebben gebracht dan we op voorhand
verwachtten.

Daarnaast blijkt vraaggericht werken en de houding van de hulpverlener als
onderdeel daarvan in hogemate verwantschap te vertonenmet algemeenwerkzame
factoren van psychosociale hulpverlening in brede zin (Van der Steege, ). Gezin
Centraal focust op werkzame elementen van hulpverlening waarvan we weten dat
deze elementen in elke vorm van hulpverlening, ongeacht de speci eke behandel-
methoden, aanwezig zouden moeten zijn. Ook om deze reden is de kans aanwezig
dat Gezin Centraal in deze aspecten minder onderscheidend blijkt dan we aanna-
men.

.. Indicaties voor effectiviteit

Het tweede deel van de centrale vraagstelling hee betrekking op het verkrijgen
van indicaties voor effectiviteit van de hulpverlening op basis van een pilotstudie
(deelvraag ,  en ).

Inzichtelijk is geworden dat de cliënten die deelgenomen hebben aan het pro-
gramma Gezin Centraal op onderdelen een grotere verandering doormaken dan
de cliënten in de vergelijkingsgroepen. Zowel in het gedrag van het kind (ES ,)
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(intern en extern vergeleken) als in de opvoedingsstress (ES ,) (intern verge-
leken) wordt grotere vooruitgang geboekt. De tevredenheid van de cliënten van
GezinCentraalmet het resultaat van de hulpverlening is eveneens hoog. Er is tevens
sprake van een goede afstemming van de hulpverlening op de doelen die centraal
staan enwe zien een hogemate van doelrealisatie. Er is echter onvoldoende basis om
deze indicaties voor effectiviteit toe te schrijven aan de methodiek Gezin Centraal.
Hoewel de casussen die deel uitmaken van de pilotstudie representatief lijken voor
de grotere groep cliënten waar ze onderdeel van zijn, betre het een studie van zeer
beperkte omvang. De mate waarin het probleemoplossend vermogen van de cliënt
is vergroot, blij in de pilostudie onbelicht.

De pilotstudie genereert aanwijzingen voor de hypothese dat bepaald hulpverle-
nend handelen, namelijk het werken aan gedragsveranderingen verband houdt met
het resultaat van de hulpverlening. De indruk bestaat dat het uit het oog verliezen
van dit aspect van de hulpverlening en het teveel aandacht uit laten gaan naar het
onderhouden van eenwerkrelatie en het verzamelen van informatie tot tegenvallende
resultaten van de hulpverlening kunnen leiden.

In de literatuur wordt een te zwaar accent op relationele hulpverleningsactivitei-
ten ontraden (Dunst e.a., ). Dunst e.a. betogen dat partipatiebevorderende ac-
tiviteiten belangrijker zijn. Hieronder worden verstaan: oplossingsgericht werken,
cliënten kennis en vaardigheden laten verwerven om hun levensomstandigheden
te verbeteren, actieve besluitvorming en participatie in het plannen van activiteiten
om de gewenste uitkomsten van de hulpverlening te bereiken. Competenties om
invulling te geven aan een vraaggerichte houding betreffen niet alleen communi-
catieve vaardigheden, maar ook zelfre ectie en het vermogen om een hulpverle-
ningstraject te structureren en het tot een transparant proces te maken (Van Burik
e.a., ).

Gezinsbegeleiders hebben de neiging om aan aspecten als het onderhouden van
een werkrelatie en het verzamelen van informatie overmatig veel aandacht te beste-
den. Dat wordt wellicht gevoed doordat bij aanvang van de hulpverlening onvol-
doende helder is wat de aard en de zwaarte van de problematiek is. Dit benadrukt
het belang van het goed in kaart brengen van de aanvangssituatie van cliënten die
een beroep doen op de jeugdzorg alvorens de hulpverlening in gang te zetten.

Er blijkt sprake van hoge tevredenheidsscores. Hiervan is ook sprake in de ge-
vallen dat de uitkomsten van de hulpverlening tegenvallen en in de gevallen waarin
geen sprake is van (meetbare) gedragsproblemen en opvoedingsstress. De indruk
is dat met name het verschil in tevredenheidsscores op het uiteinde van de satis-
factieschaal van betekenis is (Kendall, ; Kendall e.a., ; Shirk & Karver,
; Smith-Acuna, Durlak, & Kaspar, ). De pilotstudie maakt zichtbaar dat
het de moeite waard is om onderscheid te maken in tevredenheid met het proces
en tevredenheid met het resultaat.
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. Re ecties op het onderzoek

Re ectie op demethode
De analyses van uitkomsten van de programma-evaluatie van Gezin Centraal ken-
nen veel beperkingen door de beperkte respons. Van het gebruikte instrumenta-
rium is de Vragenlijst Evaluatie Hulpverlening (VEH) en de Verrichtingenlijst nog
niet voldoende gevalideerd. De UCL is gericht op het meten van coping-gedrag.
Dit blijkt redelijk stabiele eigenschappen te betreffen (Schreurs e.a., ). Om deze
reden is het instrument bij nader inzien minder geschikt gebleken voor het meten
van verandering in het omgaan met problemen over relatief korte tijd.

Het onderzoek hee zich op de effectladder van Van Yperen en Veerman ()
voor een deel afgespeeld op het derde niveau. Dit niveau wordt aangeduid als ‘doel-
treffend’. Hierbij gaat het om het aantonen van de gewenste verandering. Op basis
van de uitkomsten van het onderzoek is het echter gepast om te spreken van een
‘pas op de plaats’ op het eerste en tweede niveau. Op deze niveaus gaat het om het
beschrijven en speci ceren van een interventie en het theoretisch onderbouwen van
de werkzaamheid van het zorgaanbod. Het programma kan dan als ‘veelbelovend’
of ‘in theorie effectief ’ aangeduid worden.

Veerman en Van Yperen () plaatsen het verzamelen van empirische ge-
gevens ter beantwoording van vragen als ‘Wordt de interventie uigevoerd zoals
bedoeld?’ en ‘Wordt de beoogde doelgroep bereikt en worden de gewenste uitkom-
sten behaald?’ op het derde niveau van de effectladder. Zoals in de inleiding reeds
aangegeven is in het positioneren van de onderdelen van onderhavig onderzoek
hiervan afgeweken. Het toetsend verkennen van de doelgroep en het onderzoeken
van demate waarin de interventie onderscheidend is, zien we als basisvoorwaarden
voor onderzoek hogerop de effectladder (niveau ). Programma-evaluatie die zich
op deze aspecten of vraagstukken richt, plaatsen we daarom lager op de ladder.

Het onderzoek bevestigt het belang van het nagaan of de beoogde doelgroep
bereikt wordt. Daarnaast bevestigt het onderzoek het belang van het nagaan of de
werkwijze uitgevoerd wordt zoals beschreven en of de interventie daarin onder-
scheidend is van gebruikelijke hulpverlening. In de inleiding werden deze aspecten
benadrukt vanuit de idee dat deze stappen noodzakelijk zijn om de betekenis van
uitkomsten te duiden.

Bij aanvang van het onderzoek was het niet de opzet om te komen tot een pi-
lotstudie van indicatieve aard maar om een veeleisender effectstudie (in omvang
en design) uit te voeren. De ervaring in het onderhavige onderzoek leert dat het
uitvoeren van een pilotstudie noodzakelijk is als blijkt dat de doelgroep gedeeltelijk
bereikt wordt en de interventie beperkt onderscheidend blijkt te zijn. Immers, zou
een grootschaliger en veeleisender studie zijn opgezet, dan zouden de uitkomsten
gezien de doelgroep en de uitvoering van de interventie niet zoveel waarde hebben.
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Het ontbreken van casusmateriaal in de vorm van bijvoorbeeld klinische ob-
servaties vormt een beperking in onderhavige pilotstudie. Dergelijke observaties
zouden mogelijk verduidelijking kunnen verschaffen en de argumentaties in de
pilotstudie mogelijk kunnen ondersteunen.

In het onderzoek naar Gezin Centraal is een poging ondernomen een vernieu-
wende bijdrage te leveren aan onderzoek naar interventies in de jeugdzorg. De
analyses van de toepassing van verrichtingen door gezinsbegeleiders met behulp
van ‘error bars’ en een lineair regressie model waarin het verloop over de tijd is
gemodelleerd, zijn hier een voorbeeld van. Daarnaast is in de pilotstudie ‘propen-
sity score matching’ toegepast om zo veelzeggend mogelijk over een kleine groep
casussen uitspraken te kunnen doen.

Programma-evaluatie Gezin Centraal
De programma-evaluatie van Gezin Centraal is opgezet als een wetenschappelijk
onderzoek in de dagelijkse praktijk van de geïndiceerde jeugdzorg (Veerman&Van
Yperen, ).

Voor het uitvoeren hiervan is het van belang dat het onderzoek ingebedwordt in
het dagelijks hulpverlenend handelen en dat de verzamelde gegevens benut worden
in het primaire proces en het beleid. Voorts is het van belang dat het onderzoek en
het gekozen instrumentarium aansluiten bij de interventie die onderzocht wordt
(Roosma e.a., ). In onderstaande tabel wordt op dit punt de balans opgemaakt
van de kwaliteiten en beperkingen van het onderzoek naar Gezin Centraal.

Inbedding
Uit tabel . is op te maken dat in een aantal aspecten die tot kwaliteiten van prak-
tijkgestuurd onderzoek gerekend worden, in het onderzoek naar Gezin Centraal
is voorzien. Er zijn echter ook beperkingen (zie ook Metselaar, Knorth, & Van
den Bergh, ). De toeleiding van cliënten naar het onderzoek is niet naar wens
verlopen. Een groot aantal cliënten is niet door het onderzoek bereikt omdat te laat
duidelijk werd bij de onderzoekers dat aan hen hulp verleend werd. In het geval
van de externe vergelijkingsgroep verbeterde deze situatie, toen ter plaatse bij het
jeugdhulpteam in Del één dag in de week een onderzoekssecretariaat werd inge-
richt. Het is niet mogelijk gebleken dit voor alle onderzoekslocaties te realiseren.

Afgezien van schrielijke en mondelinge uitleg over en instructie voor het ge-
bruik van de onderzoeksinstrumenten, hee er geen scholing en bijscholing plaats-
gevonden van betrokken professionals. Een uitgebreider scholingsprogramma zou
de inbedding van de onderzoeksactiviteiten in het hulpverlenend handelen en de
respons bevorderd kunnen hebben.
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Tabel 7.3: Kwaliteit en beperkingen in opzet en uitvoering van het VraaG-onderzoek

Aspect Kwaliteit Beperking

Inbedding in
hulpverlenend
handelen
(dataverzameling en
randvoorwaarden)

• Er is een goede methodiek beschrijving
van Gezin Centraal.

• Er is een handboek van het onderzoek
voor de betrokken professionals
beschikbaar.

• Er is een protocol voor de dataverzameling
opgesteld.

• Er is gebruik gemaakt van
gestandaardiseerde en zoveel mogelijk
betrouwbare en valide meetinstrumenten.

• In de opzet van het onderzoek zijn een
voor-, na- en follow-up meting
opgenomen.

• Er is gebruik gemaakt van goede software
(BergOp) om onderzoeksgegevens te
verwerken.

• De onderzoeker fungeerde als (pro)actieve
procesbewaker.

• Er was (pro)actieve belangstelling vanuit
directie en management.

• De toeleiding van cliënten naar het
onderzoek verliep niet adequaat.
• De respons van cliënten,
gezinsbegeleiders en pedagogisch
medewerkers was beperkt (minder dan
80% op één meetmoment; minder dan
70% op twee meetmomenten).
• Werkers waren niet allemaal gemotiveerd
ommeetinstrumenten in te (laten) vullen.
• De beoogde bezetting van het
onderzoekssecretariaat is beperkt
gerealiseerd.
• Er is geen programma voor scholing en
bijscholing ten aanzien van het gebruik
van onderzoeksinstrumenten en
uitkomsten toegepast.
• Financiering van de
onderzoeksactiviteiten is structureel
verankerd geweest in het
instellingsbudget (er was voorzien in de
nanciering van de onderzoeker, maar niet

in de onderzoeksactiviteiten van
professionals).

Benutting van
onderzoeksgegevens

• Voor het bespreken van de
onderzoeksgegevens in het primaire
proces (bijvoorbeeld in de begeleiding van
gezinsbegeleiders door
gedragswetenschappers) is in de keuze
van het instrumentarium de basis gelegd.

• De uitkomsten zijn benut voor
wetenschappelijk onderzoek.

• Van de mogelijkheid van terugkoppeling
van uitkomsten op de ingevulde
vragenlijsten is beperkt gebruik gemaakt.
Individuele uitkomsten werden
incidenteel besproken met cliënten.
• Individuele uitkomsten speelden geen rol
bij diagnostiek en behandelplanning.
• Het bespreken van uitkomsten kwam in
teambesprekingen weinig aan de orde en
zette zodoende onvoldoende aan tot
re ectie en verbeteracties ten aanzien van
het methodisch handelen.
• Het proactief vertalen van
onderzoeksuitkomsten in verbeteracties
voor de modules is niet op gang gekomen.

Aansluiting bij
interventie

• Bij de keuze van het design en de
voortgang van het onderzoek is overlegd
met de sectormanagers, teamleiders en
kwaliteitsmedewerkers over de
haalbaarheid en (het bijsturen van) de
uitvoering.

• Bij de keuze van het instrumentarium is
voortgebouwd op datgene waar de
instelling vertrouwdmee was en is
aangesloten bij de kernelementen van de
methodiek.
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Benutting
De onderzoeksgegevens zijn gedurende het onderzoek beperkt benut in het primair
proces. De uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten en de vergelijking tussen
de situatie bij afronding met die bij aanvang werden teruggekoppeld aan gezins-
begeleiders. De indruk is dat vanwege de beperkte scholing en bijscholing weinig
uitkomsten individueel met de cliënten besproken zijn.

De beperkte respons maakte het niet goed mogelijk om in teambesprekingen de
uitkomsten aan bod te laten komen. Er hee weinig re ectie plaats gevonden en er
zijn weinig verbeteracties van het methodisch handelen tot stand gekomen.

De vragenlijsten, bijvoorbeeld die met betrekking tot het functioneren van het
kind (CBCL) en de opvoedingsstress (NOSI), speelden geen rol bij de diagnostiek
bij aanvang van de hulpverlening en bij de behandelplanning. Op basis van de be-
vindingen in hoofdstuk  en de pilotstudie in hoofdstuk  kunnen we concluderen
dat de uitkomsten op deze instrumenten een belangrijke rol hadden kunnen spelen
in de toeleiding van de cliënten naar de juiste hulpverlening. Door het onbenut laten
van deze informatie voor het primair proces is een kans misgelopen om cliënten
zonder intensieve behandelnoodzaak in de gelegenheid te stellen meer passende
hulpverlening te verkrijgen (bijvoorbeeld in het zogenaamde voorliggende veld).
Tevens is de kans gemist om de probleemgebieden van die cliënten die wel tot de
doelgroep behoren goed in beeld te brengen en daar de hulpverlening optimaal op
aan te laten sluiten.

Aansluiting bij interventie
Met behulp van de verrichtingenlijsten voor gezinsbegeleiding en daghulp en ver-
blijf is informatie verzameld over de inhoud en het proces van de hulpverlening. Een
behoorlijk aantal gezinsbegeleiders hee zich laten overtuigen van het nut van het
gebruik van de verrichtingenlijst. De indruk is dat in het bijzonder dit instrument
zich goed laat inbedden in het werkproces van de hulpverlening (zie ook Metselaar
e.a., ). Als de gewoonte groeit om de verrichtingen bij te houden op de bij de
gezinnen behorende verrichtingenkaarten, blijken er weinig gegevens te ontbreken.
In de begeleiding van de gezinsbegeleiders werd sporadisch gebruik gemaakt van
de verrichtingenlijst en de verrichtingenkaart als instrument om als professionals
onderling een beeld te krijgen van de inhoud van de gezinsbegeleiding van gezin-
nen.

Het instrument leent zich voor gedetailleerde gegevensverzameling die bepaalde
aspecten van de hulpverlening scherper in beeld kan brengen. De vergelijking in het
onderhavige onderzoek van de indruk van de gezinsbegeleiders wie er betrokken
waren bij de hulpverlening met de gedetailleerde verslaglegging van de feitelijke
gesprekspartners in de hulpverleningscontacten, is hier een voorbeeld van.
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Uit ons onderzoek blijkt dat het hulpverlenend handelen van gezinsbegeleiders we-
zenlijk anders verdeeld is over de categorieën van verrichtingen dan bijvoorbeeld
in het programma ‘Families First’ (De Kemp, Veerman, & Ten Brink, ). In
Families First is sprake van  basistechnieken zoals actief luisteren, positieve
feedback, ondersteunende ik-boodschappen; in de gezinsbegeleiding in onderhavig
onderzoek betre dit  tot . Families First is een kortdurende crisisinterventie.
De verrichtingenlijsten hebben betrekking op verschillende soorten hulpverlening.
Ondanks dit gegeven, merken we op dat het instrument zich goed leent om onder-
scheidend de inhoud van de verleende hulp aan het licht te brengen.

Het onderzoek naar Families First laat zien dat het zinvol is om op demethodiek
gebaseerde normen te stellen voor de (mate van) toepassing van bepaalde verrich-
tingen op zekere momenten in het hulpverleningstraject (Ten Brink, Veerman, De
Kemp, & Berger, ). In onderhavig onderzoek ontbraken deze concrete nor-
men, maar zijn wel verwachtingen daaromtrent in de toepassing van verrichtingen
getoetst.

Eén van de bevindingen naar aanleiding van het literatuuroverzicht is het gegeven
dat naar vraaggericht werken voornamelijk in (semi)residentiële context onderzoek
gedaan is. Het onderzoek naar Gezin Centraal maakt zichtbaar dat het, met be-
hulp van instrumenten die goed aansluiten bij de hulpverleningspraktijk (zoals de
verrichtingenlijsten), goed mogelijk is om ook bij ambulante hulp het vraaggericht
werken te onderzoeken.

. Aanbevelingen

Naar aanleiding van de bevindingen ten aanzien van de doelgroep, het proces en
de uitkomsten van het programma Gezin Centraal komen tot slot enkele aanbeve-
lingen aan bod. Allereerst bespreken we aanbevelingen ten behoeve van de verdere
ontwikkeling van Gezin Centraal. Vervolgens worden aanbevelingen gedaan voor
vervolgonderzoek.

Gezin Centraal
• Het onderzoek naar Gezin Centraal hee aan het licht gebracht dat de

beoogde doelgroep vanGezin Centraal slechts gedeeltelijk bereikt wordt.
Er stromen relatief veel gezinnen in waarbij geen sprake is van (meet-
bare) gedragsproblemen en opvoedingsstress. Een betere analyse van de
klachten en selectie van de doelgroep voor het programma wordt raad-
zaam geacht. Als hierin (onder andere) voorzien wordt met behulp van
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gestandaardiseerde, betrouwbare en valide instrumentenwordt optimaal
de basis gelegd voor het inbedden van onderzoek in de praktijk (zie ook
Benneker, Metselaar & Mellema, ).

• Het vraaggericht werken naar de mening van de cliënt ‘blij steken’ in
het midden van de participatieladder. Het vormt een aanbeveling om
gezinsgecentreerde hulpverlening overeenkomstig de de nitie vanDunst
e.a. () in de methodiek explicieter te operationaliseren. Het gaat er
daarbij in het bijzonder om cliënten in de gelegenheid te stellen om de
regie te voeren en zelf de hulpverlening sterk of geheel te bepalen. Op basis
van een dergelijke operationalisatie kunnen normen gesteld worden die
bijvoorbeeld in de verslaglegging met behulp van de verrichtingenlijst
getoetst kunnen worden.

• De gezinsbegeleiders lijken zich terdege bewust te zijn van de methodiek
Gezin Centraal, maar de cliënt ervaart het vraaggericht werken nog niet
in alle gevallen als zodanig. Het is gezinsbegeleiders aan te raden hierover
met de cliënt meer te communiceren en ook dit aspect van de hulpverle-
ning transparant op de cliënt over te brengen.

• De coaches van de daghulp bereiken op een aantal aspecten tastbare re-
sultaten waaruit blijkt dat het vraaggericht werken goed doorgedrongen
is in dagelijkse hulpverlening. Zij evalueren vaker en/of passen werk-
punten vaker aan. Daarnaast is de betrokkenheid van ouders op basis
van het initiatief dat ouders nemen, aantoonbaar. De coaches lijken zich
in het beoordelen van hun eigen vraaggericht werken echter in mindere
mate bewust van deze kwaliteiten. Ook het gezinsgericht werken komt
in de daghulp goed uit de verf. Het wordt aanbevolen om de coaches in
de daghulp er, bijvoorbeeld met de uitkomsten van de verslaglegging op
basis van de verrichtingenlijst, zich nogmeer bewust van te laten worden
wat de kracht van hun werkzaamheden is.

• Naar het gezinsgericht werken in de gezinsbegeleiding moet meer aan-
dacht uitgaan. Uit de bevindingen komt het beeld naar voren dat gezins-
begeleiders in de veronderstelling verkeren gezinsgericht te werk te gaan,
terwijl er in mindere mate hulpverleningscontacten met het hele gezin
plaatsvinden. Vanuit de methodiek kunnen de gezinsbegeleiders wellicht
nog beter toegerust worden om de begeleidingsgesprekken met het hele
gezin te voeren.

• Het programma Gezin Centraal betre een niet-geprotocolleerd hulp-
verleningsprogramma. In de context van evidence-based practice is het al
dan niet protocolleren van interventies onderwerp van discussie (Gam-
brill, ). Addis, Cardemil, Duncan en Miller () bediscussiëren
de voor- en nadelen van geprotocolleerde hulpverlening. Geconcludeerd
wordt dat de beste uitkomsten door de behandelaar niet worden gere-
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aliseerd door rigide stap voor stap de interventie uit te voeren zoals in
de handleiding beschreven staat. Een protocol kan als gids dienen voor
behandelaars om het trouw uitvoeren van de werkzame bestanddelen
van de interventie te monitoren. De interne validiteit en de behandelin-
tegriteit kunnen er mee bewaakt worden. Een uitgewerkte handleiding
vervangt echter niet de vaardigheden van de behandelaar, zijn creativiteit
en klinisch oordeel. Addis e.a. () pleiten voor protocollen en hand-
leidingen waarin ook aandacht is voor werkzame factoren als een goede
samenwerkingsrelatie in samenhang met speci eke technieken.

Het gebruik van de verrichtingenlijst biedt de gelegenheid voor ge-
zinsbegeleiders om naar eigen professioneel inzicht en onder regie van
de cliënt invulling te geven aan het hulpverlenend handelen. Het instru-
ment biedt de gezinsbegeleiders houvast om trouw aan de methodiek
de volledige ‘toolbox’ te benutten die hen ter beschikking staat. Daar-
naast biedt het gezinsbegeleiders de ruimte om oog te houden voor de
unieke omstandigheden en karakteristieken van de cliënt. De exibiliteit
en creativiteit waarmee de behandelaar de geprotocolleerde aanpak ter
hand neemt zijn essentieel voor het succes van de behandeling (Addis
e.a., ). De meerwaarde van het werken met de verrichtingenlijsten
in Gezin Centraal kan vergroot worden als er op basis van de metho-
diek concretere richtlijnen of normen beschreven zouden zijn. Op basis
daarvan kan de programma-integriteit nog scherper getoetst worden. Te
denken valt aan richtinggevende percentages van speci eke verrichtin-
gen die op bepaalde momenten in de tijd ingezet dienen te worden. On-
derhavig onderzoek reikt ten aanzien hiervan het concrete voorbeeld van
het doelen stellen aan. Onze indruk is dat de opbrengst van het werken
met de verrichtingenlijsten in de dagelijkse praktijk van de hulpverlening
nog niet ten volle benut wordt. Daarom achten we het van belang dat
het werken met de verrichtingenlijsten meer ingebed wordt in de werk-
processen van teamleiders, gedragswetenschappers en gezinsbegeleiders.
Concrete richtlijnen en normen vanuit de methodiek zouden hierin een
stimulerende functie kunnen vervullen.

• In aansluiting op het vorige punt – en op basis van de pilotstudie – be-
velen we aan om gedoseerd vraaggericht te werken. Het is van belang
om in het oog te houden dat in de juiste verhoudingen aandacht uitgaat
naar het werken aan gedragsveranderingen en naar relationele hulpverle-
ningsactiviteiten (zoals het onderhouden van eenwerkrelatie). Het wordt
aanbevolen richtlijnen of normen voor de gewenste verhouding tussen
de verschillende hulpverleningsactiviteiten te stellen, te monitoren en te
toetsen.
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Onderzoek
• Het temaken krijgenmet de beperkingen zoals geschetst in de rechterko-

lom van tabel . vormt een risico voor het succes van praktijkgestuurd
effectonderzoek. Het wordt sterk aanbevolen om in vervolgonderzoek
de beperkingen tot een minimum terug te brengen. Het gaat hierbij om
het optimaal inbedden van het onderzoek, benutten van onderzoeks-
gegevens en aansluiten bij de interventie (Roosma, Ooms & Veerman,
). Vanwege de beperkte data zijn geen verbanden onderzocht tussen
tevredenheid van ouders en betrokkenheid in de hulpverlening en tussen
participatie en het succes van de behandeling in termen van doelrealisa-
tie en probleemreductie. Onderzoek naar residentiële zorg (Kruzich e.a.,
) en onderzoek naar de voorspellende waarde van cliëntparticipatie
voor uitkomsten (Lambert, ; Lambert & Barley, ), gee hier wel
aanleiding voor. Om deze en mogelijk andere patronen (Kazi, ) op
het spoor te komen, verdient met name het vergroten van de respons
prioriteit. Het inbedden van het onderzoek in de praktijk van de hulp-
verlening levert daar een belangrijke bijdrage aan.

Het vergroten van de respons verdient niet alleen in de diepte (grotere
aantallen en follow-up metingen), maar ook in de breedte aandacht. In
het onderhavige onderzoek is de residentiële zorg van het logeerhuis van
Gezin Centraal buiten beeld gebleven. In vervolgonderzoek dient ook
deze unit en vergelijkbare hulpverlening intern en extern betrokken te
worden.

• De pilotstudie waarvan in hoofdstuk  verslag gedaan wordt, is tot stand
gekomennaar aanleiding van de beperkte respons.De pilotstudie is even-
wel zeer informatief gebleken. Hieruit maken we op dat het de moeite
waard is om alvorens men een grootschalige studie uitwerkt, op kleine
schaal aan de hand van een pilotstudie bevindingen in kaart te brengen.
Hierbij mag casusmateriaal zoals klinische observaties niet ontbreken.
Dit stelt betrokkenen in staat om nota te nemen van eerste bevindingen
en deze onderzoeksuitkomsten te benutten. De verwachting is dat de uit-
komsten van een pilotstudie een discours op gang kunen brengen die de
inbedding van grootschaliger onderzoek in het hulpverlenend handelen
en de dagelijkse praktijk zal bevorderen (zie bijv. Bijl, Delicat & Van der
Steege, ).

• Het vraaggericht werken ismet behulp van deVragenlijst EvaluatieHulp-
verlening (VEH) in onderhavig onderzoek gemeten met behulp van
items die de cliënt bevraagt in termen van ‘Mijn gezinsbegeleider…’. Dit
is in lijn met vooraanstaand onderzoek van Kazdin, Holland, Crowley en
Breton () naar ervaren barrières voor participatie met behulp van
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de Barriers to Treatment Participation Scale (BTPS) en ander onderzoek
waarin de BTPS gehanteerd wordt (zie tabel .).

Met de VEH wordt in kaart gebracht of de hulpverlener de cliënt in
de gelegenheid gesteld hee om te participeren, maar is de mate waarin
cliënten daadwerkelijk de regie gevoerd hebben onderbelicht gebleven.
Dit zou in vervolgonderzoek nader onderzocht kunnenworden. DeVEH
voorziet in de weergave van de mate waarin de hulpverlener de condities
gecreëerd hee voor een hoge mate van participatie. Door te onderzoe-
ken of cliënten daadwerkelijk de kans grijpen om in hoge mate te par-
ticiperen en de regie te voeren, wordt het beeld compleet. Het gegeven
dat in de daghulp van Gezin Centraal cliënten aantoonbaar meer het
initiatief nemen is mogelijk een voorbeeld van een operationalisatie voor
toetsing van daadwerkelijk in hoge mate participeren. Observationeel
onderzoek naar dit aspect van de hulpverleningspraktijk is mogelijk een
goede aanpak om dit aspect van vraaggerichte hulpverlening te onder-
zoeken en zou tevens tegemoet komen aan het pleidooi van Kazi ()
voor multi-method dataverzameling ten behoeve van het ontrafelen van
de werkzame bestanddelen van het hulpverleningsprogramma.

• In het onderhavige onderzoek zijn instrumenten gehanteerd met in be-
perkte mate aangetoonde validiteit (VEH, verrichtingenlijsten). Hier zou
nader onderzoek naar verricht moeten worden. Tevens zou het instru-
mentarium aangescherpt kunnen worden met één of meerdere instru-
menten die de vergroting van de krachtenkant van cliënten (bijvoorbeeld
empowerment, zelfsturing) goed in beeld kunnen brengen. De indruk is
op basis van het onderhavige onderzoek dat de UCL zich hier minder
goed voor leent.

• Het parallel proces is een belangrijk aspect van demethodiek Gezin Cen-
traal (zie hoofdstuk ). Het parallel proces houdt in dat de wijze van sa-
menwerken tussen leidinggevenden, gedragswetenschappers en hulpver-
leners parallel verloopt aan de wijze waarop de hulpverlenermet de cliënt
samenwerkt (Van Bemmel e.a., ). In het onderzoek is dit aspect van
de methodiek onderbelicht gebleven. Een eerste verkennende studie van
Dekker, Lommerse en Schrama () gee aanleiding om hier in het
vervolg aandacht naar uit te laten gaan. Dekker e.a. () onderzochten
het parallel proces door middel van interviews met betrokkenen over de
ontvangen begeleiding en de begeleiding die gegeven werd. Zij komen
tot de conclusie dat het parallel proces grotendeels tot uiting komt, maar
niet op alle niveaus ten volle.
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. Tot besluit

De ambitie vanhetVraaG-onderzoekwas omdewerkzaamheid vanhet programma
Gezin Centraal nader te ontrafelen en mogelijk op een hogere sport van de effect-
ladder te brengen (Veerman & Van Yperen, ). In de opzet van het onderzoek
is het pleidooi van Kazi e.a. () om gegevens te verzamelen ten aanzien van
cliëntkenmerken, interventievariabelen en uitkomsten ter harte genomen.Van deze
informatie is in het voorgaande verslag gedaan. De inbedding, benutting en aanslui-
ting van het onderzoek en de uitkomsten in termen van Roosma e.a. () hee
echter sterk onder druk gestaan. De ‘sturing’ vanuit de praktijk in een, voor alle
bij het onderzoek betrokken partijen ongewenste richting met name vanwege de
beperkte respons, noodzaakt het programma Gezin Centraal ertoe in dit opzicht
een pas op de plaats te maken op de ladder van effectiviteit.

Doorontwikkeling van Gezin Centraal wordt aanbevolen mits voorzien wordt
in betere indicatiestelling en selectie van de doelgroep, meer gezinsgericht werken,
voldoende aandacht voor het werken aan gedragsveranderingen en feedback op
basis van verrichtingen en een effectmonitor.

Door middel van het onderzoek is een belangrijke stap gezet in het verkrij-
gen van meer zicht op het proces van het programma; de interventievariabelen
(Kazi, ). Het hee het inzicht vergroot in aspecten die eerder niet als zo-
danig belicht zijn. Het onderzoek zet aan tot het expliciteren van normen voor
(proces)uitkomsten en het toetsend bereiken van de doelgroep van de interventie.
Daarnaast is met behulp van de pilotstudie de basis gelegd om in vervolgonderzoek
weloverwogen effectonderzoek naar Gezin Centraal nader uit te werken. Een deel
van de in de inleiding geschetste cyclus is afgelegd. Er is een start gemaakt met het
‘grijzer’ en daarmee transparanter maken van de ‘black box’ (Scriven, ). Het
onderzoek hee bouwstenen opgeleverd voor het nader uitwerken en uitvoeren van
een vervolg in de vorm van een gedegen ‘clear box evaluation’.




