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Het herste! van het gewone leven

Jo Hermanns

Een land met twee pedagogische gezichten

Wie daar oog en oor voor heeft zal het opvallen dat er een aanhoudende berich-

tenstroom is dat het met de Nederlandse jeugd erg goed gaat. Sterker nog, iedere

keer zljn de berichten gunstiger. In rapporten van allerlei nationale en internationale

gezaghebbende onderzoeksorganisaties staat te lezen dat onzejeugd het hoogste wel-
bevinden heeft van de hele wereld, in vergelijking met andere landen weinig geweld

of andere ellende meemaakt, relatiefweinig psychische problemen en gedragsproble-

men heeft (die niet toenemen en volgens vele jeugdmonitoren zelfs afnemen), zich

qua onderwijsprestaties met wijwel alle andere landen kan meten, dat er steeds meer

jongeren een steeds hoger opleidingsniveau weten te bereiken, dat de schooluiwal

sterk afneemt, dat onze jongere jeugd steeds beter met alcohol kan omgaan en dat

de jeugd onder de achttien jaar steeds minder delicten pleegt. Kennelijk hebben we

het opvoeden en opgroeien in ons land redelijk goed voor elkaar. Ook daarvoor is

weer evidentie beschikbaar: een recente landelijke studie van het Sociaal en Cultureel

Planbureau die,-net als eerdere studies naar het opvoeden in Nederland, weer eens

behoodijk complimenteus was voor de doorsnee Nederlandse ouders (Bucx, 2077).

Niet dat er geen problemen zln die dringend aandacht nodig hebbe n, zoals het zeer

grote aantal jonge kinderen dat dagelijks te maken heeft met de multiple stressoren

van armoede, maar het is ook niet zo dat de jeugdproblematiek ons boven het hoofd

groeit. Dat zou je wel zegger, als gekeken wordt naar de aanhoudende en toene-

mende instroom in de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg (ggz, de kinder- en

jeugdpsychiatrie) en het sqqciaal onderwijs. Vrijwel al die voorzieningen hebben een

jaarlijks groeipercentage vaà tussen de vijf en tien procent. Het gevolg is dat één

op de zeven Nederlandse kinderen een formele indicatie heeft voor gespecialiseerde

zorg en/of speciaal onderwijs (Sleeboom, Hermanns & Hermanns,2010). Dat zijn,
controlerend voor de overlap tussen indicaties, een half miljoen kinderen (gemeten

in 2009, nu zal drt ongetwijfeld weer meer zijn). Als we epidemiologisch onderzoek

naar het vóórkomen van opvoed- en opgroeiproblemen bekijken, hebben de meest

ruime schattingen het over één op de twintig tot hoogstens één op de vijftien. Er zrln

dus te veel kinderen in gespecialiseerde zorg of op gespecialiseerd onderwijs .D" gg,
is overigens de grootste leverancier van deze zorg. Ook belangrijk is op te merken

dat allerlei vormen van hulp en begeleiding die geen indicatie vragen, niet meegeteld

zljn. Het omvangrijke gebruik van oudercursussen zoals Tiiple P, het aanbod van

de Haltbureaus, gezinscoaching, pedagogische spreekuren en begeleiding door maat-

schappelijk werkzit dus nog niet eens in de zorggebruikcijfers.
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De kracht van opvoeden

Een aanitenlijk deel van de kinderen in zorgverblijft in 24-uurszorg. We sraan aan
de Europese top van het aantal kinderen dat in residentiële voorzieningen is opge-
nomen (Knorth & Koopmans,2072). Vaak wordt gezegd dat veel 24-uursplaatsen in
de jeugdzorg (door bezuinigingen) opgeheven zouden zïjn.Dat is in ieder geval de
afgelopen tien jaar niet het geval geweest. De zogenaamde residentiële capaciteit is
gelijk gebleven (Pommer, Van Kempen & Sadiraj, 2011).Met grote afstand leiden we
de lijst van landen die kinderen'vasaetteti.We hebben twee keer zoveeltwaalf- tot
zeventienjarigen in jeugdgevangenissen als nummer twee op die lijst (Engeland). Nu
neemt dit aantal de laatste jaren sterk af.Daar staat weer tegenover dat het aantal
gesloten plaatsingen in de zogenaamde jeugdzorgplus-voorzieningen de afname ge-
compenseerd heeft.

Er is dus sprake van een paradox: een schijnbare tegenstrijdigheid. We hebben een
relatief probleemloze jeugd en tegelijkertijd een extreem zorggebruik van de jeugd.
Vaak wordt verondersteld dat deze tegenstelling indèrdaad 'schijnbaar'is en dat het
juist zo goed gaat met onze jeugd, omdat de zorg zo goed is. Dat is echter nog maar
zeer de waag. Op de eerste plaats moet dan verondersteld worden dat de zorg die
kinderen bereikt die dat nodig hebben én dat de zorg effectief is, zodat kinderen
daarna probleemloos door het leven kunnen. Voor beide veronderstellingen is echter
geen grond. Eerder het tegendeel: de gezinnen en kinderen die de meeste problemen
hebben worden maar moeizaam bereikt en vaak pas als de situatie echt uit de hand
gelopen is. Over de effectiviteit van de gespecialiseerde zorg is maar weinig bekend
en als er al onderzoek gedaan is naar effecten zrln die in het algemeen klein tot matig
en doorgaans niet erg langdurigl.
De paradox is misschien geen schijnbare tegenstelling, maar een reële tegenstelling.
Misschien heeft ons land twee gezichten als het om het opvoeden gaat. Een gezicht
dat'de kracht van het opvoeden'(de titel van deze bundel) uitstraalt en een ander
gezicht datzich snel afwendt als het opvoeden wat moeilijk gaat.Watbedoel ik daar-
mee?

Toevlucht zoeken bij professionals

Uit verschillende studies blijkt dat de Nederlandse opvoeders dicht tegen het ideaal
van de autoritatieve opvoeding aanschurken. Verreweg de meeste ouders zijn betrok-
ken op hun kinderen, voeden op met waÍmte en liefde, communiceren open en res-
ponsief met hun kinderen en zorgen tegelijkertijd voor voldoende vastigheid in regels
en schrikken niet van het woord discipline. Voor de doorsneekinderen levert dat een
mooie 'ontwikkelingsuitkomst' op,zoals dat vaak in wetenschappelijk onderzoek ge-
noemd wordt. Dat levert, naast een goed functionerend onderwijssysteem en een sa-
menleving die welvarend, relatiefveilig en stabiel is, kinderen op die goed voorbereid
zrln op een zelfstandige en gelukkige toekomst. Niet alleen de Nederlandse kinderen
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Het herstel van het gewone leven

zljnhet gelukkigst ter wereld, ook de volwassenen seoren zeer hoog in internationale
vergelijkingen. Dat is het ene gezicht.
Het andere geitcht komt tevoorschijn als er op de een of andere manier iets misgaat
of mis drei$ te gaan in het opvoeden van kinderen. Het lijkt alsof de Nederlandse
opvoeders (ouders en leerkrachten) dan erg snel op zoekgaan naar professionals die
deze problemen van hen kunnen overnemen. Vanaf de jaren zeventig van de vorige
eeuw is de opvoeding erg gepsychologiseerd en gepsychopathologiseerd. De samen-
leving is in aansluiting daarop voortdurend opvoedingsproblemen aan het duiden als
problemen die voortkomen uit psychische problemen van kinderen, uit onverwerkte
trauma's, hechtingsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen van kinderen. De psycho-
diagnostiek speelt daarbij een belangrijke ro1. Jeugdzorg, ggz-behandeling, speciaal
onderwijs of andere gespecialisee rde zorgvindt meestal plaats op basis van de een of
andere diagnose. De termen ADHD en PDD-NOS zijn inmiddels onderdeel van het
dagelijks taalgebruik in ons land geworden. Daarmee is de onmacht van de dagelijkse
opvoeders verklaard en is de legitimatie, j a zelfs de noodzaak aanwezigin het beiang
van het kind professionals erbij te halen die, al dan niet in samenwerking -et ouderq
de problemen kunnen oplossen. En we hebben nogal wat van die professionals in ons
land: psychologen, orthopedagogen, kinder- en jeugdpsychiaters en sociaal pedago-
gisch hulpverleners en duizenden instellingen van waaruit deze beroepsbeoef..ri".,
hun zorg kunnen aanbieden. Daarnaast hebben \Me nog een omvangrijt systeem van
speciale scholen voor kinderen van wie we denken dat ze Íiiet in gewone scholen les
kunnen krijgen. Verreweg de meeste van deze instellingen en scholen houd.en zich
bezig met kinderen met pedagogisch 'lastig'te beantwoorden gedrag. Een minder-
heid van voorzieningen richt zich op kinderen met specifieke zintuiglijke, motorische,
auditieve of verstandelijke beperkingen. De Sociale kaart jeugdzorg 2012 telt 40 pa-
gina's onder de noemer 'gehandicaptenzoÍg;',62 paginisjeugdzorg et ggzvoor kin-
deren en jeugdigen en nog eens 45 pagina's speciaal onderwijs. per pagina worden al
gauw 20 instellingen beschreven. Het eerder gebruikte woord 'duizenden'is dus niet
overdreven. I., geld uitgedlirkt gaat het o* rr.i. miljarden.
Uiteraard, en het kan niet genoeg gezegdworden, zijn er kinderen die zonder gespe-
cialiseerde zorg geengoede toekomst zouden hebben, zijn er gezinnen die niet zonàer
hulp kinderen kunnen opvoeden enzljn er gezinnen waarinkinderen maar beter niet
kunnen opgroeien. Gespecialiseerde zorgis en blijft nodig. Maar de cijfers wijzen op
een overgebruik.

Er lijkt een patroon te zijn waarin opvoed- en opgroeiproblemen al snel uit handen
van de reguliere opvoeders genomen worden. Het pedagogisch kader van het kinder-
leven wordt dan vervangen door een behandel- ofhulpvedeningskader. Bij zaken die
mis dreigen te lopen in gezinnen en scholen wordt al snel een denkmodel van stal
gehaald met de volgende kernmerken: signaleren-verwijzen-diagnosticeren-behan-
delen. Het opvoedkundig gezicht wendt zrch af en een behandelgezicht verschijnt.
Van beide gezichten straalt grote zoÍgzaamheid af en de behoefte om een kind te
geven wat het nodig heeft, het te beschermen en voor onaangename ervaringen te
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De kracht van opvoeden

behoeden. Het belang van het kind lijkt altijd voorop te staan. Kosten noch moeite
worden gespaard om het kind te laten opgroeien in een omgeving waarin het zich
op zijn gemak voelt, die speciaal voor hem allerlei aanpassingen regelt. De vraag is of
dat belang van het kind wel altild bil deze vormen van zoÍgzaamheid tot zijn recht
komt. Men kan tegenwerpen dat men beter te veel dan te weinig zorgzaamkan zijn.
Misschien kost die inzet de samenleving wel veel geld, maar als kinderen en ouders
daar gelukkiger van worden is dat goed besteed geld. Er zijn nvee redenen waarom
op die redenering nogal wat af te dingen is. De eerste is dat gespecialiseerde zorgkan
leiden tot maatschappelijke marginalisatie. De tweede is dat een groot deel van de
zotg die verleend wordt, niet past binnen wat internationaal gezienwordt als 'effec-
tieve zorg'.

Kan zorg margi naliseren )

In de tweedelijnszorg, de gespecialiseerde zorgzoals die in Nederland gegeven wordt,
is zoals gezegd een specifieke diagnose ofbeschrijving van een opvoedingsprobleem
het startpunt. Dat is zo ookgeregeld inwijze waarop de zorggeorganiseeid en ge-
financierd is. In de geestelijke gezondheidszorgis de diagnose-behandelcombinatie
de basis voor de financiering. In de jeugdzorg is het de diagnose-indicatiestelling
van het Bureau Jeugdzorg en in het speciaal onderijs de indicatie van her Regionaal
Expertise Centrum. De zorgdie of het onderwijs dat daarnatot stand komt, is gericht
op het geconstateerde probleem: een gedragsprobleem van het kind (zoals ADHD),
een psychisch probleem van het kind (zoals een angststoornis), het ontbreken van
opvoedvaardigheden bij ouders, een leerstoornis. Of; combinaties daarvan.Misschien
is de zorg, de hulp en het onderwijs gericht op de specifieke stoornis nog wel effectief;
het gedragsprobleem verdwijnt, kinderen zijn minder angstig, de ouders krijgen meer
vaardigheden en het kind leert meer op school. Inderdaad: misschien. Verreweg de
meeste methodieken en programmis z\n niet eoidence-based. En er zijn ook aan-
wijzingen dat kinderen die naar het speciaal onderwijs worden verwezen uiteinde-
lijk minder geleerd hebben dan kinderen met dezelfde problemen die in het regulier
onderwijs blijven (Peetsma, vergeer, Roeleveld & Karsren,2001; Ruijs & peetsma,

2009). De grote vraag is echter of de hiervoor genoemde'successen'ook een'beter
leven betekenen. Een bevinding van de laatste jaren die deze vraag zeer pertinent
maakt, is de sterk toegenomen instroom van jongeren in de Wajong: Wet werk en
arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Deze stijging is zo sterk dat op dit moment
één op de elfjongeren in de Wajong-regeling terechtkomt (of in de bijstand, met een
vergelijkbare positie) (van Vuuren, van Es & Roelofs, 2oll).op jonge leeftijd (rond
de achttien jaar) ftrijgen deze jongeren een formele verklaring van overheidswege dat
ze niet of in ieder geval niet meer volwaardig aan het arbeidsproces hoeven deel te
nemen. Nu is het niet zo dat het aantal kinderen met evidente $,sieke beperkingen
toeneemt. De sterke groei van Wajong/bijstand in de afgelopen jaren bestaat voor
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Het herstel van het gewone leven

verreweg het grootste gedeelte uit jongeren met diagnoseszoals ADHD, PDD-NOS

en een lichte verstandelijke handic"p (vrn vuuren et a1.,2011). De jongeren dus die

uitstromen uit de jeugdzorg, de gg) rnhet speciaal onderwijs. Op 'onderdeled zrin

deze jongeren in het ,orgr!,,""À-misschien geholpen' maar hun leven is daardoor

niet'genormaliseerd'.
Ee., 

-tweede 
signaal van risico's op marginalisering heet 'thuiszitteri: het langdurig

(minstens.,k.l"maanden)nietmeernaarschoolgaan.Ineenonderzoekineen
grote ggr-i.rstelling bleek één op de vijf kinderen die tijdens een ambulantzorgÍtaiect

!"fr.fi"" *"rd"rr, ,oor kortere of langere tijd thuiszitt er te ziin (Sleeboom, Buysse,

Hermanns & Hilhorst, 2OOg).De impact daawanis groot: de dagstructuur valt weg,

sociale netwerken vallen weg, h.t to.ko*rtperspectief ve rvaagÍ' Met het risico dat

deze kinderen hun diploma niet halen en uiteindelijk mede daardoor ook grote kans

lopen om in de Wajong terecht te komen'

Het algemen. pr,roorr"drt onder beide voorbeelden ligt, is dat een bepaald label, een

diagnose, ".r, 
Ë.ro"*de stoornis of het onderbrengen bij een bepaalde 'doelgroep'

luu:gru * maar zeker je leven gaat bepalen. Je identiteit verschuift van kind naar

p",ïe.r,. De tendens oL g"drrg.problemen van kinderen steeds meer als objectief

ie lokaliseren'breinproblàed te zien maakt het er niet beter op' Ouders gaan niet

meer op 
".., 

,ror*rul opvoedende manier om met hun kind' durven geen eisen meer

te stellen, waÍrt zepr.*., zich voortdurend aan omdat ze hun kind beschouwen als

iemand met wie alleen professionals nog goed kunnen omgaan' Op school wacht

men de resultaten urn d. behandeling ^f 
,1',ror.r§ het kind weer als leerling te wil-

len z\en.Kinderen hoeven van zichzelÍ niet meer naar school, w^rrt ze zijn immers

depressief; ze kunnen geen huiswerk maken want ze kunnen niet lang stilzitten door

n r' epUO .Lungruo:^verandert het beeld van het ztlnvan een kind inhet zrlnvan

een probleemgeroldurlangzaambuiten de eigen omgeving komt te staan' binnen zijn

g"ri' g"irolàrd raakt 
"r, 

,i 
"it'dtl4k 

sociaal en maatschappelijk marginaliseert'

ïn h"t"bijronder dreigt d.rg *urgirralisatie voor kinderen en jongeren die in (be-

handel)tehuir". *ord".., op§è.,oÀtt. Uit een grote overzichtsstudie van Dodge en

collega,s naar effecten .,rr. gà"prg.*t1ze irfierventies bij jongeren blijkt dat de nega-

tieve effecten van derianci troiríngvaak de positieve effecten van de interventie als

zodanigoverstijgen (Dodie, Dishàn &Lansford, 2116).Daarnaast is het in veel ge-

urJTrnf,,odrt v"Àtilf in "À 
,"hrri, het maatschappelijk participatieproces doorbreekt,

met name als het gaat om onderwijs. Zelfs il,wordt er regulier onderwijs in of naast

devoorzieninggegeven'dannogzilndewisselingeninschooleenrisicofactofvoor
het onderwijrl".rpro.... zelfsbrldoorsneescholieren is een schoolwisseling door een

verhuizing een risicofactor voor zittenblijven en zakken voor examens, vooral voor

leerlingen"op vmbo-niveau (vermeij & Dronkers,2001). voor de jongeren op havo/

vwo ofvmbo betekent dit proces dan ook het doorkruisen van het pad naar startl«va-

lificaties dan wel het moetàn verlagen van het niveau van de startkwalifrcatie' Hoeveel

kinderen die in ons land met i"ugdrotg of ggz te maken hebben uiteindelijk in een

maatschappelijk marginale positie terechtkomen, is onbekend'
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De kracht van opvoeden

In andere landen wordt daar meer onderzoek naar gedaanen het beeld is ovenregend
somber. Vooral jongeren die voor kortere of langere tijd in internaten of pleeggezin-
nen behandeld zr1n, hebben veel vaker geen werk en leiden veel vaker een z,rervend
bestaan, niet alleen in vergelijking met doorsneejongeren, maar ook in vergelijking
met jongeren die opgroeiden in gezinnen met vergelijkbare risicokenmerken, zonder
dat er jeugdzorg aan te pas kwam (Berzin, 2011).Hoe die processen precies verlopen
is nog maar zeer onvolledig in kaart gebracht. Maar datzorgdie gericht is op een spe-
cifieke diagnose of een specifiek probleem ook een risico op marginalisatie impliceert,
is inherent aan de manier waarop het huidige stelsel werkt.Zorgkan het'gewone le-
veri ontregelen. Dat wil niet zeggen dat we zoÍg moeten afschaffen, maar wel dat zorg
meer gericht moet iqn op het herstel van dat gewone leven (een term die ik ontleen
aan een boek van de emeritus hoogleraar orthopedagogiekTer Horst).
Hoe dat nu precies moet, dat herstellen van het gewone leven, kunnen we misschien
leren van recente ontwikkelingen in het onderzoek naar de'uffectiviteit van die zorg.

Wat weten we over effectieve zorg?

Er wordt de laatste jaren in de wetenschap veel werk gemaakt van onderzoek naar
de effecten van alledei methodieken en programmat om kinderen en hun ouders
te helpen bij het opvoeden en opgroeien. Wat helpt bij kindermishandeling, wat
helpt bij psychische problematiek en gedragsproblemen, wat helpt bij schooluitval,
jeugdcriminaliteit of middelenmisbruik. En niet alleen: hoe kunnen we deze pro-
blemen voorkómen, maar ook: als er zich problemen voordoen, hoe zijn die dan het
best op te lossen? Ook als het om de zeer ernstige problemen gaat waarvoor we
een formele indicatie voor speciale zorg zouden moeten geven. En zelfs als het gaat
om gedragsgestoorde jongeren die meerdere ernstige geweldsdelicten op hun conto
hebben. Duizenden programma's en methodieken worden wereldwijd onderzocht
op hun werkzaamheid. Daarmee wordt niet bedoeld dat een kind, jongere, ouder of
leerkracht na de interventie een vragenlijst anders invult dan daarvoor. Bedoeld wordt
dat het in de jaren daarna beter gaat met het leven: kan het kind in het gezin ofop
school blijven, vindt er nog mishandeling of verwaarlozingplaats, gebruikt het kind
middelen, pleegt het kind delicten, duiken er nieuwe problemen op? Het gaat dus om
duurzame veranderingen in het leven die zichtbaar zljn door een succesvolle sociale
en maatschappelijke participatie. Dit soort vragen is natuurlijk niet eenvoudig te be-
antwoorden. Er is ingewikkeld, langdurig en ook véél onderzoek nodig door meer-
dere onderzoekscentra en bij verschillende onderzoeksgroepen om zo'n conclusie te
mogen trekken. Gelukkig vin dt dat onderzoek nu steeds meer plaats. Nog niet zoveel
in Nederland, maar wel daarbuiten. Ook worden er ten behoeve van de praktijk data-
bases van effectieve interventies gemaakt die voor iedereen toegankelijk zijn. Een van
de meest bekende en meest'strenge'is die van de Colorado University: www.colorado.
edu/cspv/blueprints/. Opvallend i-s nu dat in het relatief korte lijstje van 11 bewezen

3o

GffecÉ

insritr
youk
dcbcsÉ

Drui
ra of
hctus
trt lll
NqIE
Pqgrlltr

Dloe rr

IEdcV
ran der
meÉsclx

iarnnLla
De besis

mc& mr
t t+"g
L Inhc

Bs
dirrtt
ryÍdri
(bi!E

2" I)c&
elqr
r.d
rcil
cEoË
CNqE
Edil
ff

3- IotË
gcn,ha
dochr
hÍiG
rlr

{. Iilltn
hln
hEh



rwegend
r{#.ezin-
rviervend

gelijking

1 zonder
verlopen
een spe-

rpliceert,
wone le-
datzorg

i ondeen

risschien

he zorg.

oek naar

r ouders

ing, wat
nluiwal,
vr pro-
dan het

YOOr we

het gaat

m conto
lerzocht
ruder of
ldwordt
in of op

[et kind
:dus om

: sociale

g te be-
)r meer-
dusie te

xznveel

ikdata-
Een van

olorado.

E\fiUeÍr

Het herstel van het gewone leven

effectieve programma's, maar ook in het rijtje vzn24 promising prograrns, er geen enkel
institutioneel programma voorkomt. Met institutíoneel wordt bedoeld dat kinderen
voor kortere of langere tijd in een instelling behandeld worden. Maar het gaat verder:
de beste programma's zljn niet alleen ambulant of poliklinisch, maar cornmunity-based.
Dat wil zegger, dat ze in en mét de sociale context werken van de kinderen, jonge-
ren of gezinnen die zorg laijgen. Effectieve interventies worden gekenmerkt door
het werken in en met gezinnen, scholen en de lokale sociale en professionele con-
text. Men zou ook van een sociaal-ecologisch geïnspireerde aanpak kunnen spreken.
Nogmaals: dit geldt niet alleen voor de preventieve programma's, maar ook voor de
programma's voor uit de hand gelopen problemen met gezinnen en kinderen.

Hoe realiseren we die effectieve zorg: het wraparound care-modet

In de Verenigde Staten is het uraparound care-model (WAC) sinds de jaren tachtig
van de vorige eeuw een steeds vaker gebruikt model om hulp te verlenen bij proble-
matische opvoed- en opgroeisituaties van allerlei typen en ernstgradaties. Het wordt
inmiddels in miljoenen gezinnen uitgevoerd (Bruns et a1.,2004;Walter &Petr,2011).
De basisprincipes van dit model sluiten aan bij de bevindingen van het effectonder-
zoek naar interventies en staan vrijwel diametraal tegenover de uitgangspunten van
het diagnose-behandelmodel. Ik noem de zes belangrijl.<ste uitgangspunten:
1. In het WAC-model is niet de diagnostiek het startpunt, maar zo concreet moge-

lijk geformuleerde doelen, waarin gespecificeerd wordt wat er in het leven van de
cliënt of het cliëntsysteem anders moet. Hetzij omdat de klant datzelf wi,,helrzï1
omdat er een externe, vaak dwingende reden is om die verandering te realiseren
(bijvoorbeeld een uitspraak van de kinderrechter).

2. De doelen z\n niet de doelen die de professional of professionals vanuit hun
analyses formuleren, maar zïjn de uitkomst van een zoektocht van de cliënt naar
waardevolle doelen in het leven. Voor een deel (in de Nederlandse ervaring onge-
veer de helft) betreffS die doelen niet alleen concrete problemen bij het opvoeden
en opgroeien, maar ook doelen die de sociale en Srsieke context van het opvoeden
en opgroeien betreffen,zoals wonen, inkomen, sociale netwerken, onderwijs,werk,
verslaving en huiselijk geweld. Vaakworden deze doelen in de vorm van een hulp-
verleningscontract vastgelegd.

3. In het wAC-model is community-based werken het uitgangspunt, dat wi zeg-
gen het werken in de eigen leefsystemen van de cliënt. Niet alleen omdat daar die
doelen gerealiseerd moeten worden, maar ook omdat in de eigen leefsituatie, de
bronnen, netwerken, of zo uwilt, de kracht van de opvoeding gevonden kan wor-
den.

4. Het werken met het WAC-model streeft na, op een dieper niveau daa het berei-
ken van doelen, dat de cliënt zelf weer greep Lrrjst op zijn leven. Dszr ontrvikke-
ling kan gezien worden als een cyclisch proces van het herwinnen van {tcaclt door
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het stapsgewijs realiseren van concrete doelen die voor cliënten van groot belang

zijn. Men kan hiervoor ook de termen 'herstel van zelfregulatie'of 'empowerment'

gebruiken.

Het veranderingsproces is een zaak tussen één centrale hulpverlener en de cliënt.
Op die samenwerking ligt het accent. Vandaar ook de lage caseload, die kan af-
nemen tot één op drie. De gedachte is dat alleen mensen andere mensen kunnen
helpen. De kwaliteit van de werkalliantie tussen cliënt en hulpverlener is daarbij

van cruciaal belang.

Alleen als dat echt nodig is, wordt specialistische hulp ingeroepen voor specifieke

problemen, zoals diagnostiek, psychotherapie, opvoedvaardigheden maar ook heel

andere deskundigheden, bijvoorbeeld op het gebied van schuldhulpverlening of
arbeidstoeleiding. Ook kortdurend verblijfvan kinderen (of opvoeders) buiten het
gezinkanhiertoe gerekend wo'lden. Deze specialistische inbreng doorbreekt nooit
het wraparound-proces, maar is een middel om de gestelde doelen te bereiken.

Met name in het laatste uitgangspunt wordt duidelijk dat het WAC-model een

poging is het diagnose-behandelmodel te integreren met een waaggestuurd mo-
del dat zich primair richt op 'herstel van het gewone leven'. Dat wil zeggen dat
mensen te midden van andere mensen het leven kunnen leiden dat ze voor zïch-
zelf 'gewoon'vinden.

Werkt het wraparound care-model?

De vraag is nu of dit model betere resultaten oplevert dan het diagnose-behandel-

model. In z4n algemeenheid is die vraag lastig te beantwoorden. Binnen beide mo-
dellen kan professioneel, verantwoord en evidence-based gewerkt worden. Of niet.
De werkzaamheid van een model kan daarom niet getoetst worden. Dat geldt zeker

voor het WAC-model, waarin het er maar helemaal van afhangt welke professionele
kwaliteiten de hulpverlener heeft, welke concrete werkwijze wordt toegepast, welke

professionele vaardigheden om een werkalliantie aan te gaan aanweirg zijn en welke

specifieke interventies gebruikt worden. Om die reden kan ook niet van een metho-
diek gesproken worden. Daarom wordt WAC ook wel een metamethodiek genoemd
(Schamhart & Colijn, 2072). De concrete iruulling van het veranderingsproces laat

het model immers (zelfs uit principe) helemaal open. Het is bijvoorbeeld maar de

waagof de centrale hulpverlenerwel altijd een professional moet z\n.Dat zou in
sommige gevallen ook iemand uit het sociale netwerk van de cliënt kunnen iln,
of een wijwilliger. Ook zijn er nog maar weinig instrumenten om te toetsen of het
WAC-model volgens zijn eigen uitgangspunten wordt toegepast.

Wat wel mogelijk is, is een effectonderzoek naar concrete doelgroepen, in een concre-

te maatschappelijke en voorzieningencontext. Dat is op kleine schaal in de Verenigde

Staten piebeurd. De resultaten zijn doorgaans positie{, in die zin dat werken met het
WAC-model een meerwaarde heeft in vergelijkingmet care as usual. De bevindingen
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zijn onder meer samengevat in een meta-analyse (Suter 8í Bruns, 2009).De ooerall

ffictsize was .33. Voor de verschillende levensgebieden:

de woonsituatie van kinderen (thuis of uit huis): 0.44

psychische problematiek en gedragsproblemen: 0.3 1

dagelijks functioneren van de kinderen en jongeren: 0.25

functioneren op school: 0.27

criminaliteit 0.21

Let wel: deze effectsizes betreffen dus niet de verbeteringen bij de cliënten, maar de

verbeteringen bij cliënten in vergelijking met de gebruikelijke aanpak.

Het WAC-model voldoet niet aan alle voorwaarden voor erkenning als bewezen

effectief et zal dat ook nooit kunnen doen omdat de inhoud open is, maar is wel

evidence-based en in ieder geval practice-based.

Een algemene conclusie is wel dat de aanpak kosteneffectief is en omdat er minimaal

gebruikgemaakt wordt van institutionele zorg en maximaal gebruik van het commu-

nity-based aanbod, is het doorgaans aanitenlijk goedkoper dan reguliere jeugdzorg

(Brown &Hill, 1996; Bruns, Burchard &Yoe, 7995).

Het wraparound care-model in Nederland

Inmiddels is ook in verschillende situaties in Nederland gewerkt met het wraparound

care-model. Er is een Nederlandse uitwerkingvan de Amerikaanse werkwijze ontwik-

keld, waarbij er ook aandacht is besteed aan onveiligheidstaxaties2, er is een training

beschikbaar (bij de Opvoedpoli), en er is in verschillende praktijksituaties ervaring

opgedaan. Zo is ïn verschillende settingen gewerkt met inmiddels honderden gezin-

nen met meervoudige problemen, met jonge alleenstaande moeders, met cliënten van

de ggz-rcclassering, met gezinqgn met een jeugdzorg- of ggz-indicatie. Een verslag

van een implementatieonderzoeÏ< in de provincie Utrecht is onlangs gepubliceerd:

Schamhart & Colijn (2012).

Verrassend is dat zelfs in het huidige wettelijke en financiële kader het goed moge-

lijk blijkt om te werken met het WAC-model. De belangrijkste voorwaarden voor

een succesvolle toepassing zitten niet'in dit soort systemen, maar in de attitudes en

vaardigheden van professionals. Zoals het zoeken naar wat wél kan in plaats van het

benoemen wat niet kan; het vertrouwen dat iedere cliënt een lry'ens voor een beter

leven heeft; het kunnen loslaten van eigen normatieve denkkaders en het respecteren

van het'gewone leverivan gezinnen en jongeren.

Een van de ervaringen is daarnaast dat de onderlinge relatie tussen professionals door

het model door elkaar geschud wordt (Hermanns,2009). In het wraparound care-

model ligt de primaire verantwoordelijkheid voor de hulpverlening bij de cliënt en

de WAC-uiwoerder, die doorgaans een generalistisch opgeleide hbo-professional is.

Deze functioneert als generalist, die thuis is in ingewikkelde levens van gezinnen met
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