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Samenvatting

Gezin Centraal

Gezin Centraal is een ‘experimenteel’ hulpverleningsprogramma dat zich richt op
kinderen (– jaar) met ernstige psychosociale problemen en hun gezinnen. Het
programma maakt gebruik van (een combinatie van) de hulpvormen intensieve
gezinsbegeleiding, daghulp en residentiële hulp. Vraaggericht werken en de gezins-
gerichte benadering vormen de pijlers waar het programma op rust. eorieën en
toepassing van de oplossingsgerichte benadering, de systeemtheorie en contextu-
ele benadering, de leertheorie, het competentiemodel en de communicatietheorie
bepalen de verdere inhoud van de hulpverlening.

Vraaggericht werken

Vraaggericht werken impliceert dat de hulpvraag van de cliënt (ouders en kind)
centraal staat, dat cliënten in hoge mate participeren en dat hulpverleners een
vraaggerichte houding tonen. De onderbouwing voor vraaggericht werken in de
researchliteratuur wordt ontleend aan studies naar doelrealisatie, cliëntgerichtheid
en participatie van cliënten, en onderzoek naar de invloed van hulpverlenersgedrag
op de uitkomsten van de hulpverlening.
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Programma-evaluatie

De programma-evaluatie van Gezin Centraal waarover in dit proefschri wordt
gerapporteerd, kan gesitueerd worden binnen het raamwerk van praktijkgestuurd
effectonderzoek. Inbedding van het onderzoek in het hulpverlenend handelen, be-
nutting van de onderzoeksgegevens en aansluiting van de onderzoek bij de inter-
ventie staan hierin centraal. Het onderzoek is opgezet conform een ‘pre-test – inter-
ventie – posttest’ design met twee vergelijkingsgroepen: één binnen de organisatie
waarvan Gezin Centraal deel uitmaakt en één daarbuiten. De algemene vraagstel-
ling luidt: Hoe verloopt de hulpverlening aan – jarigen bij het programmaGezin
Centraal en welke resultaten worden daarmee gehaald in vergelijking met gebrui-
kelijke hulpverlening?

In lijnmet de loso e achter de ‘effectladder’ vanVeerman enVanYperen ()
wordt een stapsgewijze aanpak gevolgd bij beantwoording van deze vraag. Alvorens
gegevens te verzamelen die de bewijskrachtm.b.t. de effectiviteit van een interventie
zouden kunnen versterken, zijn twee voorafgaande stappen van groot belang. In
de eerste plaats dient nagegaan te worden of de beoogde doelgroep daadwerkelijk
bereikt wordt. In de tweede plaats dient zichtbaar gemaakt te worden waaruit de
interventie bestaat en waarin deze in de uitvoering daadwerkelijk onderscheidend
is.

Doelgroep

Gezin Centraal is bedoeld als een interventie die de gebruikelijke doelgroep van
de jeugd- en opvoedhulp bedient. Uit het onderzoek blijkt dat de groep cliënten
die bij Gezin Centraal hulp ontvangt op basis van demogra sche kenmerken re-
presentatief kan worden geacht voor cliënten die in Nederland een beroep doen
op de geïndiceerde jeugdzorg. De hulpvragen van de cliënten hebben in gelijke
mate betrekking op het kind (met name gedrag van het kind) en op het gezin
(met name opvoeding). De problemen die spelenworden door de gezinsbegeleiders
overwegend als matig ernstig aangeduid. De cliënten zelf doen verslag van (zeer)
ernstige problematiek in het functioneren van het kind en/of een hoge mate van
opvoedingsstress. Bij een deel van de bereikte doelgroep is het functioneren van
het kind als tamelijk ‘normaal’ te bestempelen. Een deel van de doelgroep ervaart
lage tot gemiddelde opvoedingsstress. In meer dan de hel van de gevallen zijn
de gezinsbegeleiders bij aanvang van de hulpverlening van oordeel dat, gezien het
geobserveerde gezinsfunctioneren, een relatief lichte behandeling zou kunnen vol-
staan.

Naast demogra sche kenmerken is de door Gezin Centraal bereikte doelgroep
ook op andere gebieden zoals hulpvraaggebieden, functioneren van het kind, op-
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voedingsstress, gezinsfunctioneren, motivatie en omgaan met opvoedingsproble-
men vergelijkbaar met gebruikelijke hulpverlening. In de externe vergelijkings-
groep is alleen sprake van een groter aantal hulpvragen en meer ingrijpende stress-
volle gebeurtenissen. Wat betre de aard van de problematiek wordt in Gezin Cen-
traal hulp verleend aan de beoogde doelgroep. Echter, wat betre de zwaarte van
de problematiek wordt de doelgroep gedeeltelijk bereikt. Er lijkt niet in alle geval-
len bij aanvang van de hulpverlening voldoende inzicht te bestaan in de (zwaarte
van) de probleemsituatie en in de noodzaak van behandeling. Bij de toegang tot
het programma wordt onvoldoende selectie toegepast. Bij de interne en externe
vergelijkingsgroep is sprake van een vergelijkbare situatie. In die zin is de conclusie
dat Gezin Centraal inderdaad de voor jeugdzorg gebruikelijke doelgroep bedient,
met daarbij de kanttekening dat meer in het algemeen die doelgroep selectiever van
samenstelling zou moeten zijn.

Proces

Gezin Centraal beoogt een van de gebruikelijke jeugdzorg onderscheidend aanbod
te realiseren. Uit het onderzoek blijkt dat in Gezin Centraal per hulpverleningstra-
ject gemiddeld van ruim twee modules gebruik wordt gemaakt. In meer dan de
hel van de gevallen wordt ambulante hulp gecombineerd met meer ingrijpende
hulp. Gezin Centraal verschilt hierin niet van de interne vergelijkingsgroep maar
wel van de externe vergelijkingsgroep: daarin worden gemiddeld minder modules
ingezet. De hulpverlening van Gezin Centraal is zodoendemeer omvattend dan die
in de externe vergelijkingsgroep. De duur van de ambulante hulp aan het gezin van
GezinCentraal bedraagt gemiddeld ongeveer maanden; in combinatiemet andere
modules beslaat deze  maanden. Dit is vergelijkbaar met de gegevens over beide
vergelijkingsgroepen. De intensiteit van de gezinsbegeleiding bedraagt ruim twee
contacten per maand. Ook hierin is Gezin Centraal vergelijkbaar met de interne en
externe vergelijkingsgroep.

Het is informatief gebleken om na te gaan op welke gebieden de hulpverle-
ningsdoelen betrekking hebben. Gezin Centraal blijkt zich niet vaker speci ek op
gezinsdoelen te richten dan beide vergelijkingsgroepen.
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Hulpvraag centraal
Het centraal stellen van de hulpvraag van de cliënt tijdens de hulpverlening komt
onder andere aan bod in de voortgangsgesprekken. In de intensieve gezinsbegelei-
ding van Gezin Centraal wordt hieraan meer aandacht besteed dan in de interne
vergelijkingsgroep. Hoewel Gezin Centraal niet signi cant meer aandacht hee
voor het stellen van doelen, passen de gezinsbegeleiders binnen Gezin Centraal
deze verrichting wel vaker op het juiste moment toe in vergelijking tot de externe
vergelijkingsgroep, namelijk bij aanvang van de hulpverlening. Bij de vier andere
verrichtingen die betrekking hebben op het centraal stellen van de hulpvraag on-
derscheidt de experimentele onderzoeksgroep zich niet nadrukkelijk van de verge-
lijkingsgroepen.

In Gezin Centraal is in ongeveer  van de contacten sprake van contact met
het hele gezin. Hierin verschilt het programma niet van de interne en externe ver-
gelijkingsgroep.

Cliënten en hulpverleners zijn in het algemeen positief over het hulpverlenings-
proces. Hun ervaring is dat in de hulpverlening de hulpvraag centraal gestaan hee.
De cliënten en gezinsbegeleiders van Gezin Centraal scoren hierin vergelijkbaar
met de cliënten en gezinsbegeleiders van de beide vergelijkingsgroepen.

Participatie cliënt
Gezinsbegeleiders binnen Gezin Centraal besteden niet signi cant meer aandacht
aan participatiebevorderende verrichtingen (zoals het bespreken van cliënt’s per-
ceptie van mogelijke oplossingen en het benoemen van krachten in en om het
gezin) dan in de vergelijkingsgroepen. In de daghulp van Gezin Centraal wordt
het bespreken van de dagelijkse routine als de belangrijkste verrichting beschouwd
waarmee de participatie van de cliënt wordt vergroot; pedagogische medewerkers
van Gezin Centraal besteden hier signi cant meer aandacht aan dan de collega’s in
de interne vergelijkingsgroep.

Ondanks de gezinsgerichte benadering wordt in de ambulante gezinsbegelei-
ding vanGezin Centraal niet aan een signi cant groter aantal gezinsdoelen gewerkt
in vergelijking tot de interne en externe vergelijkingsgroep. Hetzelfde geldt voor het
aantal contacten met het hele gezin.

In de daghulp van Gezin Centraal vinden daarentegen – intern vergeleken –
wel meer contacten met het hele gezin plaats. Daarnaast wordt het initiatief voor
contact vaker door de ouders genomen. De gezinsgerichte benadering van Gezin
Centraal komt in de daghulp als belangrijke component van het programma goed
uit de verf.

De cliënten van Gezin Centraal zijn in hoge mate in de gelegenheid gesteld
te participeren in het hulpproces. De cliënten van de beide vergelijkingsgroepen
hebben soortgelijke ervaringen opgedaan. Cliënten van Gezin Centraal, alsmede
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cliënten van de beide vergelijkingsgroepen, geven aan in mindere mate in de ge-
legenheid geweest te zijn tot het sterk of geheel bepalen van de hulpverlening (het
hoogste niveau van de participatieladder vanoburn e.a. ()). Naar de ervaring
van de cliënten is het GezinCentraal gelukt om een gezinsgericht programma te bie-
den,maar hebben cliënten het programmaniet als gezinsgecentreerdehulpverlening
(Dunst e.a., ) ervaren.

De gezinsbegeleiders van Gezin Centraal geven, in tegenstelling tot cliënten,
aan dat participatie tot op het hoogste niveau van de participatieladder is bewerk-
stelligd. Hierin verschillen de Gezin Centraal gezinsbegeleiders signi cant van de
gezinsbegeleiders van de externe vergelijkingsgroep. We leiden hieruit af dat Gezin
Centraal begeleiders er duidelijk op gericht zijn het programmaGezinCentraal vol-
gens de uitgangspunten van gezinsgecentreerde hulpverlening invulling te geven.
Gezien de reactie van cliënten op dit punt bestaat het vermoeden dat de uitvoering
nog verbetering behoe.

Vraaggerichte houding hulpverlener
Afgaande op de geregistreerde verrichtingen van hulpverleners zien we dat de hulp-
verlening in de drie onderzoeksgroepen voor de hel betrekking hee op het wer-
ken aan gedragsveranderingen. Het onderhouden van een werkrelatie met de cliënt
en het verzamelen van informatie vindt in gelijke mate plaats (beide ). Het
‘onderhouden van de werkrelatie’ is iets dat nadrukkelijk past bij een vraaggerichte
houding. Daaraan wordt in Gezin Centraal signi cant meer aandacht besteed dan
in de externe vergelijkingsgroep. Pedagogischmedewerkers van de daghulp binnen
Gezin Centraal geven hun vraaggerichte houding prominent vorm door veel te
investeren in een klimaat van samenwerking met de cliënt.

De vraaggerichte houding van de gezinsbegeleider wordt door cliënten van Ge-
zin Centraal positief beoordeeld. Hierin verschilt Gezin Centraal echter niet van
de beide vergelijkingsgroepen. De gezinsbegeleiders van Gezin Centraal dragen het
vraaggericht werken bewust uit. Ze hebben zich demethodiek eigen gemaakt, maar
naar de mening van de cliënt is hun houding niet vraaggerichter dan die van hun
collega’s in de twee vergelijkingsgroepen.

Alles overziend blijkt dat Gezin Centraal zichminder onderscheidt van de hulpver-
lening in de vergelijkingsgroepen dan verwacht. Signi cante verschillen met één of
beide vergelijkingsgroepen ten voordele van de methodiek Gezin Centraal zijn in
de minderheid. Signi cante verschillen ten nadele van Gezin Centraal doen zich
echter zeer weinig voor. Voor het inminderemate onderscheidend zijn dan tevoren
verwacht worden verschillende verklaringen aangedragen.
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Uitkomsten

Op basis van een pilotstudie naar de uitkomsten van de hulpverlening vinden we
indicaties dat cliënten (ouders) van Gezin Centraal, in vergelijking tot de twee
vergelijkingsgroepen, na a oop van de hulpverlening minder problemen ervaren
in het functioneren van het kind. Intern vergeleken is er sprake van minder opvoe-
dingsstress. Deze uitkomsten mogen echter vanwege de beperkte omvang en het
design van de studie nochworden gegeneraliseerd, nochworden toegeschreven aan
de methodiek.

De hypothese dat een hoger aandeel vraaggericht werken gepaard gaat met gun-
stiger (gedrags)uitkomsten bij ouder en kind lijkt op basis van de pilotstudie te
moeten worden herzien. De pilotstudie levert de hypothese op dat het werken aan
gedragsverandering bij kinderen kan bijdragen aan positieve behandeluitkomsten.

Re ectie op het onderzoek

Het onderzoek bevestigt dat, alvorens veeleisend onderzoek te doen naar uitkom-
sten en effecten van een interventieprogramma in de jeugdzorg, het van belang is
na te gaan (a) of de beoogde doelgroep door de onderzochte interventie bereikt
wordt, (b) of de werkwijze uitgevoerd wordt zoals beoogd en beschreven, en (c)
of het interventieprogramma, in dit geval Gezin Centraal, onderscheidend is van
gebruikelijke hulpverlening.

Het onderzoek naar Gezin Centraal is beperkt ingebed geweest in het hulpver-
lenend handelen. De onderzoeksgegevens zijn tevens in beperkte mate benut in het
primair proces. Mede door het onbenut laten van de in het onderzoek verzamelde
informatie is een kans misgelopen om te re ecteren op de hulproute van cliënten
zonder intensieve behandelnoodzaak. Tevens is een kans gemist om de probleem-
gebieden van cliënten van Gezin Centraal volledig in beeld te brengen en daar de
hulpverlening optimaal op aan te laten sluiten.

Met het gekozen instrumentarium is getracht aan te sluiten bij de hulpverlening.
In het bijzonder in het werken met de Verrichtingenlijst is dit goed gelukt.

Aanbevelingen

Een betere analyse van de klachten en selectie van de doelgroep voor het pro-
gramma Gezin Centraal wordt raadzaam geacht. Een andere aanbeveling is om
gezinsgecentreerde hulpverlening in de methodiek explicieter te operationaliseren.
Het werken met de verrichtingenlijsten kan meer ingebed worden in de werkpro-
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cessen. De meerwaarde hiervan kan vergroot worden wanneer op basis van de
methodiek concrete richtlijnen of normen beschreven worden.

Mogelijkheden om de hulpvraag van de cliënt centraal te stellen kunnen in het
programma Gezin Centraal nog beter benut worden, o.a. door een kritische be-
zinning op de mix van toegepaste verrichtingen. Tevens lijkt meer aandacht voor
het speci ekwerken aan gedragsverandering nodig. In vervolgonderzoek dienen de
bedreigingen voor praktijkgestuurd effectonderzoek tot een minimum te worden
teruggebracht.

In het onderzoek naar Gezin Centraal is een belangrijke stap gezet in het verkrijgen
van meer zicht op het proces van het programma. Het onderzoek zet aan tot het ex-
pliciteren van normen voor (proces)uitkomsten en het bereiken van de doelgroep.
Een basis is gelegd om de methodiek en daaraan gekoppeld effectonderzoek nader
uit te werken.




