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Stellingen behorende bij het proefschrift

Vraaggerichte en gezinsgerichte jeugdzorg: Processen en uitkomsten
Evaluatie van het programma Gezin Centraal

door Janneke Metselaar

13 oktober 2011

1. Voor het welslagen van hulpverlening aan gezinnen is het van belang dat cliënten in 
zo hoog mogelijke mate participeren. (dit proefschrift)

2. Er worden ten onrechte cliënten toegelaten tot geïndiceerde jeugdzorg. (dit proef-
schrift)

3. Gezin Centraal bereikt de beoogde doelgroep gedeeltelijk; een betere selectie bij de 
instroom is noodzakelijk. (dit proefschrift)

4. Gezin Centraal onderscheidt zich in het vraaggericht werken en het gezinsgericht 
werken niet van ‘gewone’ hulpverlening. (dit proefschrift)

5. Met cliënten werken aan gedragsveranderingen is minstens zo belangrijk als het on-
derhouden van een werkrelatie met cliënten. (dit proefschrift)

6. Het werken met verrichtingenlijsten geeft zeer goed inzicht in het hulpverlenend han-
delen van professionals in de jeugdzorg. (dit proefschrift)

7. De inspanning die door cliënten en collega’s in het primair proces van de jeugdzorg 
geleverd wordt om data te verzamelen ten behoeve van evaluatieonderzoek, is on-
evenredig groot als het belang van het onderzoek en de noodzakelijke dataverzame-
ling niet door alle lagen van de organisatie ten volle worden gedragen en benut.

8. Voetballers kunnen in de wijze waarop zij hun scheidsrechters bejegenen een voor-
beeld nemen aan rugbyers.

9. Om tegenwicht te bieden tegen de roze wolk van zwangerschap en bevalling die me-
dia propageren, zouden vrouwen onderling openlijker hun ervaringen moeten uit-
wisselen over de, soms langdurige, lichamelijke ongemakken die een zwangerschap 
en bevalling met zich meebrengen, teneinde de lichamelijke en psychische last ervan 
te verzachten.

10. Voor SPSS geldt: wat je er niet in stopt, komt er ook niet uit.

11. Het is beter voor het eigen welzijn en dat van een eventueel gezin, om vakantieuren 
op te nemen dan ze aan het einde van het jaar te laten vervallen.

12. Een ’oen krauwt achteruut en ’t komt er nog oak. (Een kip krabt achteruit en ze komt 
er nog ook; Ook bij problemen komt uiteindelijk alles terecht. Zeeuwse wijsheid)


