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Hoofdstuk 2 

Family Preservation 

2.1 Inleiding. 
In de Verenigde Staten is in de laatste decennia binnen de jeugdzorg een sterke nadruk komen te lig
gen op 'Family Preservation', vrij vertaald met 'in stand houden van het gezin'. Grofweg verwijst 'Fa
mily Preservation' (FPP) naar interventies, die erop gericht zijn om gezinnen sterker te maken en uit
huisplaatsing van kinderen te voorkomen (Tracy, 1991). Family Preservationprogramma's (FPPS) zijn 
intensieve, relatief kortdurende thuisbegeleidingsvormen voor gezinnen waar uithuisplaatsing van één 
of meer kinderen dreigt. De hulpverleningsprogramma's die zich onder 'Family Preservation' scharen 
zijn de afgelopen jaren in de Verenigde Staten enorm toegenomen. Uit de literatuur blijkt dat er echter 
grote verwarring bestaat over de betekenis van 'Family Preservation'. Bikker (1998) stelt in navolging 
van Nelson (1997) dat deze verwarring ontstaat doordat men zich er vaak niet van bewust is dat het 
begrip 'Family Preservation' verschillende abstractieniveaus kent, namelijk een ideologisch -, politiek-, 
en interventieniveau. 

Op ideologisch niveau verwijst het begrip naar een filosofie waarin het belang van het instandhouden 
van het gezin wordt benadrukt. Belangrijke uitgangspunten, die aan deze filosofie ontleend worden zijn 
o.a. de opvattingen dat uithuisplaatsing van kinderen negatieve gevolgen heeft voor hun ontwikkeling, 
dat gezinnen daardoor uiteen gerukt worden en dat bovendien onnodig veel geld kost. Bovendien 
wordt benadrukt dat in principe alle ouders van hun kinderen houden en in staat zijn geschikte ouders 
te worden. Er wordt vanuit gegaan dat ouders door middel van goede interventies adequate opvoe-
dingsvaardigheden kunnen ontwikkelen en negatieve relaties kunnen vervangen door positieve. Vanuit 
deze filosofie wordt het instandhouden van gezinnen als algemeen doel opgevat. Wanneer men 
spreekt over 'Family Preservation' als filosofie of als algemeen doel, begeeft men zich volgens Nelson 
(1997) op hetzelfde abstractieniveau. 

Op politiek niveau: 'Family Preservation' is sinds de jaren tachtig opgenomen in het Amerikaanse 
overheidsbeleid. Er bestaan tegenwoordig officiële richtlijnen inzake 'Family Preservation'. Met 'The 
Omnibus Budget Reconciliation Act' van 1993 werd een begin gemaakt met een expliciet 'Family Pre
servation' beleid (Morton, 1993; Whittaker, 1996). Whittaker (1996) citeert een passage uit een fede
raal rapport uit 1995 (GAO Report, 1995) waarin een ruime definitie voor 'Family Preservation' wordt 
gegeven: 

"Family preservation services are typically designed to help families alleviate crises that, if left unaddressed, might 
lead to the out-of- home placement of children. Although more commonly used to prevent the need to remove 
children from their homes, family preservation services may also be a means to reunite children in foster care with 
their families. The goals of such services are to maintain the safety of children in their own homes, when appro
priate, and to assist families in obtaining services and other support necessary to address the family's needs" 
(p.118). 

Op interventieniveau verwijst 'Family Preservation' naar een groot aantal interventieprogramma's, 
dat zich 'Family Preservation' ten doel stelt. Terwijl deze programma's alle hetzelfde algemene doel 
nastreven, verschillen zij vaak op belangrijke punten, zoals de specifieke doelgroep, duur en intensi
teit, beroepsprofiel van de hulpverleners en de aard van de geboden hulp (Morton, 1993). 

In §2.2 wordt gepoogd vanuit bovenstaande verschillende abstractieniveaus duidelijkheid te verschaf
fen over de betekenis van 'Family Preservation'. In het onderhavige wordt eerst ingegaan op het ont
staan van het begrip en de mens- maatschappijvisie die er aan ten grondslag ligt. Daarvoor wordt o.a. 
verwezen naar een beweging binnen het Amerikaanse maatschappelijk werk, waarin een verschuiving 
plaatsvond van kindgericht - naar gezinsgericht denken en waarin de traditionele probleemgerichte 
oriëntatie (gericht op tekorten, stoornissen) plaats maakte voor een oriëntatie die aansluit bij potenties 
van individuen om te veranderen (empowerment). Deze beweging ontstond tegen het einde van de 
negentiende eeuw in de Verenigde Staten, tegen de achtergrond van de industriële revolutie. In § 2.3 
worden de uit gangspunten behandeld en in § 2.4 de aan 'Family Preservation' ten grondslag liggende 
theorieën. Met name aan de crisisinterventietheorie en de functionele theorie wordt extra aandacht 
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besteed om dat in de huidige literatuur betrekkelijk weinig aandacht wordt besteed aan de inhoud van 
deze theorieën en hun specifieke relevantie voor 'Family Preservation', gerelateerd aan empowerment. 
Dit laatste geldt vooral voor de functionele theorie. Deze theorie is, naast de diagnostische school, van 
grote invloed geweest op de ontwikkeling van het professionele maatschappelijk werk. Haar theoreti
sche oriëntaties doen nog steeds opgeld in diverse hulpverleningsprogramma's. Vervolgens wordt in 
§ 2 5 ingegaan op de diverse functies van Family Preservation. In § 2.6 komen de kenmerken en me
thodische aspecten van huidige intensieve Family Preservationprogramma's aan bod. Met name het 
Homebuildersmodel, een model voor Intensieve Family Preservation (IFP) zal worden belicht, omdat 
Families First waarbinnen het empirisch onderzoeksgedeelte plaatsvindt daarvan een replicatie is . In 
§ 2.7 wordt kort ingegaan op verschillen tussen 'Homebuilders' en andere Family Preservationpro
gramma's. In § 2.71 t/m 2.7.5 wordt een korte weergave gegeven van een benadering die weliswaar 
raakvlakken heeft met de filosofie en doelstelling van 'Family Preservation' maar zich daar in haar op
zet en praktische uitvoering op kardinale punten van onderscheidt. Tenslotte wordt in § 2.8 een be
knopt overzicht gegeven van empirisch evaluatieonderzoek naar de effecten van Family Preservation
programma's in de Verenigde Staten. Daaruit zal ook moeten blijken of, en zo ja op welke wijze zich 
grenssituaties voordoen in de toepassing van empowerment bij gezinnen waarin sprake is van hulp
verlening in het kader van een justitiële (jeugdbeschermingsmaatregel). Het hoofdstuk wordt afgeslo
ten met een samenvatting en conclusie (§ 2.9). 

2.2 De oorsprong van de 'Family Preservation' beweging. 
De wortels van de huidige intensieve thuishulp liggen in de ontwikkeling van het maatschappelijk werk 
in de Verenigde Staten aan het eind van de 19e eeuw. Bikker (1998) gaat nog een stap verder terug. 
Zij wijst erop, daarbij verwijzend naar Morton (1993) dat al voordat in de Verenigde Staten het maat
schappelijk werk tot ontwikkeling was gekomen, in Engeland, vlak voor de Elizabethaanse periode 
(1558 -1603) (arme) gezinnen thuis werden bezocht. Op deze manier werd getracht hulp te bieden bij 
fysieke, psychologische, sociale, onderwijs-, en ontwikkelingsbehoeften van deze gezinnen. 

Volgens Morton (1993) veranderde in de zeventiende eeuw de publieke opinie ten opzichte van ar
me gezinnen en achtte men het het beste voor de kinderen dat zij buiten hun gezinnen werden opge
voed. Zij werden geplaatst en tewerkgesteld in armenhuizen. In de zeventiende eeuw werden in de 
Verenigde Staten net als in Engeland4 armenhuizen gebouwd. De algemene opvatting heerste dat 
specifieke hulp aan en ondersteuning van arme kinderen en hun ouders in hun eigen omgeving luiheid 
en werkeloosheid zou bevorderen. 

Tegen de achtergrond van burgeroorlogen en de industriële revolutie veranderde de publieke opinie. 
Omgevingsfactoren werden als voornaamste oorzaak gezien van persoonlijke ellende. Deze verande
ring in opvatting leidde tot een andere houding ten opzichte van kinderen en gezinnen (Morton, 1993). 
Men ging ervan uit dat kinderen die van nature goed waren, behoed moest worden voor de slechte in
vloeden van buitenaf. Ouders moesten deze natuurlijke goedheid koesteren en in stand houden. 

Tegen deze achtergrond werden aan het einde van de negentiende eeuw in de Verenigde Staten 
allerlei liefdadigheidsorganisaties opgericht die hulp boden aan door armoede geteisterde arbeiders
gezinnen. Kenmerkend voor deze hulpverlening was dat zij gezinsgericht was en bij het gezin thuis 
plaatsvond. Het doel was de positie van individuen te versterken in hun eigen sociale context. Mary 
Richmond, een invloedrijke leidersfiguur binnen deze liefdadigheidsbeweging, ging ervan uit dat de 
hulpverlening aan deze gemarginaliseerde gezinnen gebaseerd moest zijn op een zorgvuldige diag
nose, waarin sociale, materiële en persoonlijke factoren betrokken werden. Daarnaast achtte zij het 
van cruciaal belang dat er een positieve vertrouwensrelatie tussen de hulpverlener en het gezin ont
wikkeld werd (Ghesquière, 1996). 

In dezelfde periode ontstonden 'the settlement-houses'. In deze buurthuizen werden mensen met 
verschillende raciale en culturele achtergronden aangemoedigd om met lotgenoten te praten over hun 
problemen en zich gemeenschappelijk sterk te maken voor het verbeteren van hun situatie binnen hun 
eigen leefomgeving. De hulpverlening was niet gericht op het compenseren van de noden van indivi
duen door het geven van adviezen of giften, maar op het stimuleren van mensen om zelf, met behulp 
van hun sociale netwerken, hun omstandigheden te verbeteren (Weissbourd, 1987; Morton, 1993; Ka-
plan & Girard, 1994, zie ook hfdst.1.2). Het is vooral Weissbourd (1987) die in haar beschrijving van 

3 De staat Michigan gaf aan deze benadering de naam 'Families First' toen men besloot tot een "state-wide implementation'. 
(Slot, 1992) 
4 De eerste armenhuizen in Nederland dateren van het begin van de 15e eeuw (Engels, 1989). 
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het doel en de werkwijze van 'the settement-houses' wijst op het sociaal-ecologische karakter van de 
geboden hulp. 

In 1909 vond op instigatie van President Roosevelt 'The First White House Conference on Children' 
plaats. Deze conferentie legde de basis voor overheidsbemoeienis met gezinnen en hun kinderen. Een 
belangrijke conclusie van deze conferentie was de opvatting dat "home life is the highest and finest 
product of civilization, children should not be deprived of it except for urgent and compelling reasons" 
(Lubove, 1965 in Morton, 1993, p.7). Met deze conclusie werd volgens Morton (1993) het idee van 
Family Preservation geboren. 

Alhoewel de instandhouding van het gezin een belangrijke gedachte was geworden, bleef imple
mentatie van hulp gericht op 'Family Preservation' uit. In de zorgverlening werd de nadruk gelegd op 
de bescherming van het kind (Bryce,1988, Morton, 1993;Bikker, 1998). 

Vanaf 1920 maakte binnen het maatschappelijk werk het gezin als eenheid van behandeling plaats 
voor het individu en verdween de aandacht voor de sociale omgeving naar de achtergrond. Deze om
slag kwam voort uit de invloed van de psychoanalyse, waardoor de nadruk op psychiatrische aspecten 
kwam te liggen. Oorzaken van verwaarlozing van kinderen en mishandeling werden voortaan gezocht 
in de psychopathologie van ouders. Het gevolg daarvan was dat binnen de welzijnszorg de nadruk 
kwam te liggen op bescherming van kinderen in plaats van op het instandhouden van het gezin. Ook 
de 'settlement house' beweging werd slachtoffer van deze professionalisering waardoor zij langzaam 
doodbloedde (Kaplan & Girard, 1994 ). 

Tegen deze achtergrond kwam eind jaren veertig in St. Paul (Minnesota) een 'revolutionair' onder-
zoeks- en hulpverleningsproject tot ontwikkeling, dat zich afzette tegen de heersende psychiatrisch 
geïnspireerde doctrine binnen de maatschappelijke dienstverlening. Dit project, bekend onder de naam 
'St. Paul Family Centered Project' richtte zich bij uitstek op gezinnen met een meervoudige problema
tiek, waarbij naast aandacht voor psychosociale problemen, aandacht werd besteed aan situationele 
noden van het gezin. Deze gezinnen werden voortaan 'multi-problem families' genoemd en gedefini
eerd als gezinnen "with serious problems in more than one of the four basic areas of family life: social 
adjustment, health, economic behavior and recreational need" (Geismar & La Sorte, 1964 in Ghes-
quière, 1996, p. 15). Naast aandacht voor specifieke kenmerken van deze gezinnen, richtte men zich in 
dit onderzoek bovendien op de kenmerken van het hulpverleningssysteem. Men kwam tot de conclusie 
dat de gangbare hulp niet aansloot op de meervoudige problematiek van de gezinnen. Zij had een te 
fragmentarisch karakter, er was gebrek aan samenwerking tussen de diverse instellingen die bemoei
enissen met de gezinnen hadden en er traden onderling te veel overlappingen op. Daarnaast bekriti
seerde men de individuele - en symptoomgerichtheid van de hulpverlening aan deze gezinnen (Kamp
huis, 1963a, 1963b, Ghesquière, 1996, Kaplan & Girard, 1994). Naar aanleiding van deze onderzoeks
resultaten kwam in 1954 vanuit diverse sociale instellingen uit St. Paul het initiatief tot een gezamenlijk 
op te zetten thuisbegeleidingsexperiment voor sinds die tijd genoemde 'multi-problem-gezinnen'. Dit 
project richtte zich expliciet op het welzijn van kinderen, maar was in zijn werkwijze gezinsgericht. 
Beklemtoond werd dat de kinderbescherming een integraal deel uitmaakt van de gezinszorg, "tenzij of 
totdat de gezinsbanden zo zwak of destructief zijn dat zij verbroken moeten worden" (Kamphuis, 1963 
a, p.19). Daaruit valt op te maken dat men er naar streefde uithuisplaatsing zoveel mogelijk te voorko
men. Kamphuis (1963a;b) die indertijd het project bezocht, heeft de uitgangspunten beschreven. Om
dat ze nog steeds actueel zijn, heeft Baartman (1996, p.166) deze uitgangspunten samengevat, onder
verdeeld in algemene en specifieke uitgangspunten: 

'Algemene uitgangspunten: 
De hulpverlener moet zelf het initiatief nemen die gezinnen te benaderen die wel hulp behoeven, maar 
daartoe niets zelf ondernemen; 
Hulp moet op het hele gezin gericht zijn; 
Instellingen moeten samenwerken; 
Eén hulpverlener dient de centrale figuur te zijn inzake diagnostiek, het bieden van hulp en het onder
houden van contacten met andere instellingen; 
Hulp moet gericht zijn op het versterken van de positieve mogelijkheden van een gezin; 

Specifieke uitgangspunten: 
Men dient van stond af duidelijk te zijn voor het gezin over het doel van de hulp; 
Men dient om het vertrouwen van het gezin in de hulp en de hulpverlener te winnen te starten met 
tastbare hulp; 
Samen met het gezin moet worden vastgesteld welke zaken men als eerste zal aanpakken; 
Men dient te zoeken naar wat er aan hoop en mogelijkheden is in het gezin en daarop aan te sluiten; 
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Het gezin moet geholpen worden bij het ontwikkelen van vaardigheden in het maatschappelijk verkeer; 
Gezag en macht van de hulpverlener kunnen op een positieve manier gebruikt worden; 
Het hele gezin, dus ook de vader, dient bij de hulp betrokken te worden; 
Het gezin moet geholpen worden bij het zelf leren aanboren van materiële en sociale bronnen van 
steun; 
Bestaande bronnen van steun dienen geactiveerd te worden ten behoeve van het gezin; 
Het gezin moet betrokken worden in de beoordeling van zijn slagen en falen'. 

Deze uitgangspunten duiden erop dat het St. Paul project de gezinnen benaderden vanuit een sociaal-
ecologisch perspectief (zie § 2.4.3.). De hulpverleners richtten zich enerzijds op het sterker maken van 
gezinnen binnen hun eigen maatschappelijke context. Anderzijds begaf men zich ook op maatschap
pelijk niveau door samenwerking te zoeken met andere instellingen. Deze werden gestimuleerd om 
een deel van hun budget en know how aan het project ter beschikking te stellen. Ondanks positieve 
resultaten van dit project kreeg het aanvankelijk geen weerklank binnen de maatschappelijke dienst
verlening. 

Toen in de begin jaren zestig in alle 50 staten van Amerika een wet werd aangenomen die individu
en verplichtten kindermisbruik en verwaarlozing te melden, nam mede onder invloed daarvan het aan
tal uithuisplaatsingen drastisch toe. Eind jaren zeventig ontstond er grote bezorgdheid over de drama
tische groei van het aantal uit huis geplaatste kinderen en de daarmee gepaard gaande kosten. 

Mede op grond van in die tijd nieuwe inzichten uit de ontwikkelingspsychologie (Bowlby 1978) en de 
opkomst van de systeemtheorie (zie § 2.4.2.) ontstond er een wijdverspreide discussie over de nood
zaak en de effectiviteit van uithuisplaatsing van kinderen uit hun oorspronkelijk milieu. Deze gedachte
gang werd mede gevoed door veel teleurstellende onderzoeksresultaten over de effectiviteit van de 
geboden hulp (Bryce, 1988). Langzamerhand maakte het psychoanalytisch verklaringsmodel plaats 
voor verklaringen waarin opnieuw de invloed van sociale factoren op opvoedingsproblemen werd on
derkend, zoals armoede, stress, sociale isolatie en gebrek aan geschikte opvoedingsvaardiqheden 
(Morton, 1993). 

Onderzoekers en praktijkwerkers pleitten ervoor de subsidie voor pleegzorg en residentiële voorzie
ningen aan te wenden voor het ondersteunen en het intact houden van gezinnen. 

Uiteindelijk werd ook de politiek gevoelig voor dergelijke geluiden. Op grond van de bovengenoemde 
factoren werd in 1980 door het Congres The Adoption Assistance and Child Welfare Act' (PL 96272) 
aangenomen. Hierin werd vastgelegd dat staten, wanneer zij in aanmerking wilden komen voor'sub
sidie, moesten aantonen dat zij "redelijke pogingen" hadden ondernomen om de noodzaak van uithuis
plaatsing te voorkomen (Morton, 1993, Nelson, 1997). 

Aanvankelijk kwamen de eerste thuishulpprogramma's vanuit het particulier initiatief tot ontwikkeling 
Deze programma's verschilden wat betreft doelgroepen, kwaliteit en intensiviteit en wijze van benade
ring. Wat ze volgens Bryce (1988) echter gemeen hadden was het doel: nl. het bieden van een alter
natief voor uithuisplaatsing van één of meer gezinsleden. Hij stelde op basis van empirisch onderzoek 
(Bryce, 1978 in Bryce, 1988) naar de kenmerken van cliënten en hulpverleners in verschillende organi
saties vast dat deze programma's zich richtten op die families, die een configuratie van karakteristie
ken bezaten, die traditioneel geassocieerd werden met uithuisplaatsing en waar tenminste één familie
lid uit huis geplaatst dreigde te worden. Het betrof meestal arme, eenouder gezinnen die ernstige 
problemen ervoeren in drie of meer levensgebieden. Over het algemeen was er bij deze gezinnen al 
jarenlang sprake van problemen en was reeds door diverse instanties hulp geboden Volgens Bryce 
werden deze gezinnen eveneens buitengesloten door medische, wettelijke, onderwijskundige reliqi-
euze en andere gevestigde instituties. ' 

In de jaren zeventig en tachtig groeide het aantal preventieve thuishulpprogramma's vergezeld 
gaande met onderzoek naar de resultaten. Bryce noemt een aantal voorbeelden en geeft 'kortweq de 
onderzoeksresultaten daarvan weer: 

'The Home and Community Treatment Program' startte in 1969 als een component van 'The Mendo-
ta Mental Health Institute'. Zij werd gesubsidieerd door 'the Wisconsin Department of Health and Social 
Services system'. Het initiatief daartoe kwam voort uit de teleurstellende resultaten van de behandeling 
van kinderen in de residentiële hulpverlening. De in de behandeling beoogde doelen beklijfden niet na 
ontslag van de kinderen en er was sprake van een hoge recidive. Op grond daarvan stelde de staf 
haar deskundigheid ter beschikking aan hulp aan gezinnen in hun eigen leefomgeving Het program
ma rapporteert 90% plaatsingspreventie van de gezinnen (Cautley, 1980 in Bryce, 1988) 

'The Lower East Side Family Union' in Lower Manhattan, New York, begon een'preventief thuishulp 
programma in 1972. Daarmee beoogde zij tegemoet te komen aan de voortdurende problemen die 
voortkwamen uit het gefragmenteerde, niet geïntegreerde, slecht gecoördineerde en daardoor vaak 
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niet geschikte dienstverlening aan gezinnen in de omgeving. Naast inhoudelijke overwegingen, dwon
gen ook budgetproblemen ertoe de bakens te verleggen. In die periode werd de stad New York gecon
fronteerd met een financiële crisis. Daardoor moesten de jaarlijkse uitgaven voor residentiële hulpver
lening van bijna 300 miljoen dollar voor 29.000 kinderen drastisch verlaagd worden. 

FAMILIES Inc., gevestigd in Oost Iowa begon een intensief gezinsgericht thuishulpprogramma in 
1974, nadat één van de federale jeugdhulpverleningsinstellingen werd gesloten. In de eerste twee ja
ren bood het programma hulp aan gezinnen in 6 counties, waarvan tenminste één kind aangemeld 
was voor residentiële hulpverlening. Onderzoek wees uit dat bij 70% van deze kinderen uithuisplaat
sing voorkomen werd (Bryce, 1978, p. 57 in Bryce, 1988). Na twee jaar werd op grond van de druk 
van verwijzende instanties de dienstverlening uitgebreid naar drie andere counties. Ook in dit project 
richtte men zich op gezinnen met kinderen waarbij sprake was van een dreigende uithuisplaatsing. 
Evaluatief onderzoek van Abigail (1985, in Bryce 1988) wees uit dat bij 9 1 % van de gezinnen uithuis
plaatsing kon worden voorkomen. Op grond van deze onderzoeksresultaten werd in Iowa de pleeg-
zorgpopulatie met 45% gereduceerd. 

In 1974 begon 'Homebuilders' in Tacoma (Washington) met een intensief gezinsgericht programma. 
De doelgroep bestond gedurende de eerste twee jaar uit 119 gezinnen, waarvan 188 gezinsleden in 
aanmerking kwamen voor uithuisplaatsing (Kenny,1977 in Bryce,1988). Onderzoek wees uit dat in het 
derde jaar van het project bij 96% van de gezinnen uithuisplaatsing was voorkomen. In bijna alle ge
vallen bleek bovendien sprake te zijn van een voortdurende tevredenheid met de oplossing van de cri
sis die aanleiding was tot verwijzing. 

Burt ( 1975 in Bryce, 1988) doet verslag van de uiteindelijke resultaten van the Nashville Comprehen
sive Emergency Services Project, waarin aangetoond wordt hoe uithuisplaatsing voorkomen kan wor
den door een integratie van het hulpaanbod, gecombineerd met aanvullende dienstverlening aan ge
zinnen. Dit onderzoek toonde ondermeer aan dat uithuisplaatsing van kinderen met 5 1 % was geredu
ceerd en residentiële plaatsingen met 85%. Het experimentele programma leidde tot opheffing van re
sidentiële hulpverlening voor kinderen onder de 6 jaar en beïnvloedde een significante afname in reci-
divisme. Follow-up onderzoek toonde aan dat lange termijn pleegzorg (gedefinieerd in termen van 2 
jaar of langer) gereduceerd werd van 94% naar 34% (Hawkins, 1979 in Bryce, 1988). 

Sinds 'The Adoption Assistance and Child Welfare Act' van 1980 breidde het aantal Family Preser-
vationprogramma's zich langzamerhand uit. Het aanvankelijk veronderstelde grote succes van deze 
programma's bracht de federale wetgeving ertoe om programma's die gericht waren op 'Family Preser
vation' te ondersteunen met subsidies. In 1993 besloot de overheid tot 'The Children's Initiative', een 
wet waaruit onder andere een grote stijging van de subsidies voor 'Family Preservation' voortvloeide, 
vastgelegd in 'The Omnibus Budget Reconciliation Act'. Daarmee werd een begin gemaakt met een 
expliciet 'Family Preservation' beleid. Het beleid werd geïmplementeerd in 'The Program Instructions of 
the Department of Health and Human Services'. Bikker(1998) geeft een korte weergave van deze pro
gramma-instructies. Voor de centrale doelstelling van deze nieuwe wetgeving citeert zij Early & Hawk
ins, 1994: 

"to promote family strength and stability, enhance parental functioning, and protect children through funding a 
capped entitlement to states to provide family support and 'Family Preservation' services, which the law defines 
broadly" (In: Bikker, 1998, p. 7). 

Family Preservationprogramma's worden in 'The Program Instructions' alsvolgt omschreven: 

"programs include intensive preplacement services programs to prevent placement; respite care for children 
whose parents have no other option; and services to teach parents to develop confidence in their own strengths, 
recognize where they need to improve, and learn skills in child development, financial management, coping with 
stress, and health and nutrition" (In: Bikker, 1998, p. 7). 

Bikker beschrijft een aantal richtlijnen uit 'The Program Instructions' voor het organiseren van de hulp: 
"Welzijn en veiligheid van kinderen en van alle gezinsleden moeten bewaard blijven. Het ondersteunen 
van gezinnen wordt gezien als de beste manier om een gezonde ontwikkeling van kinderen te bevor
deren. Hulp is gericht op het gezin als geheel. Men identificeert, vergroot en respecteert de krachten in 
het gezin, in plaats van zich te richten op tekorten. Hulpverleners werken met de gezinnen als partners 
in het identificeren en tegemoet komen aan individuele en gezinsbehoeften. Hulp is gemakkelijk toe
gankelijk en wordt gegeven op een manier die culturele en maatschappelijke verschillen respecteert. 
Hulp is flexibel en responsief. Ondersteuning en diensten van buiten de jeugdhulpverlening zijn vaak 
van cruciaal belang om in behoeften van de gezinnen en de kinderen te voorzien" (p.7). 
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verbeteren. Vaak hebben zij reeds een lange (hulpverlenings)geschiedenis van falen achter de rug, 
dat geresulteerd heeft in een patroon van 'learned helplessness': men heeft niet alleen weinig of geen 
vertrouwen in zichzelf, maar men gaat er ook van uit dat men in andermans ogen weinig waard is. Op 
grond daarvan is men vaak minimaal gemotiveerd om (opnieuw) hulp in te roepen. Een 'outreachende' 
manier van werken, waarin de hulpverlener het gezin thuis opzoekt, en de hulp afstemt op de behoef-
en van de cliënt, kan iemand het gevoel geven andermans inspanningen waard te zijn. 

Deze uitgangspunten zijn voor een groot deel ontleend aan theorieën, die al dan niet expliciet aan 
Family Preservationprogramma's ten grondslag liggen. 

2.4 De aan 'Family Preservation' ten grondslag liggende theorieën. 
Voor een overzicht van de belangrijkste theorieën die ten grondslag liggen aan 'Family Preservation' 
wordt aangesloten bij Barth (1990) en Grigsby (1993). Beide auteurs verwijzen in dit kader specifiek 
naar intensieve Family Preservationprogramma's. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de term 'inten
sief' verwijst naar één specifieke functie binnen Family Preservationprogramma's. 

Uit de volgende paragraaf zal blijken, dat er naast intensieve Family Preservationprogramma's an
dere, minder intensieve vormen van Family Preservationprogramma's bestaan. Daarbij wordt ook inge
gaan op de vraag in hoeverre de door Barth en Grigsby genoemde theorieën generaliseerbaar zijn 
naar alle Family Preservationprogramma's. 

Beide auteurs noemen vier theorieën die van Delang zijn voor de invulling van intensieve Family 
Preservationprogramma's. Dat zijn de crisisinterventietheorie, de systeemtheorie, de sociale leertheo
rie en de ecologische theorie. Grigsby noemt daarnaast nog twee andere praktijkrelevante theorieën 
die eveneens herkenbaar zijn in het raamwerk dat sturing geeft aan Family Preservationprogramma's. 
Dat zijn de gehechtheidtheorie en de functionele theorie. 

2A. 1 Crisisinterventietheorie. 
De wortels van de crisisinterventietheorie liggen in de psychoanalytische persoonlijkheidstheorie (Aus
tin, 1965). Volgens de traditionele psychoanalytici bestaat de levensloop van een individu uit verschil
lende ontwikkelingsfasen, ieder met zijn specifieke ontwikkelingstaak en waarin de overgang van de 
ene fase naar de andere gepaard gaat met een zekere crisis. Daarnaast kunnen er zich specifieke 
ideografische gebeurtenissen voordoen, die op hun beurt eveneens duiden op overgangssituaties van 
een periode van onevenwichtigheid naar een nieuwe stabiele situatie. Ook daarin wordt een individu 
geconfronteerd met taken, die vervuld moeten worden om de crisis te kunnen beslechten. In beide 
situaties gaat men er ervan uit dat in een crisissituatie angsten van individuen worden gemobiliseerd. 
Een crisis, of te wel een plotseling ingrijpende emotionele gebeurtenis wordt voornamelijk opgevat als 
een stimulus die een oud, onopgelost neurotisch conflict reactiveert, dat op haar beurt de keuze van 
'coping' reacties bepaalt (Austin, 1965). 

In de crisistheorie, waarvan Erich Lindemann (1944) de grondlegger is, worden psychoanalytische 
inzichten gecombineerd met andere concepten uit de sociale wetenschappen, zoals sociaal systeem, 
rolpatronen, gezinsstructuur. 

Lindemann kwam op basis van handelingsonderzoek naar de eerste reacties van personen op de 
plotselinge dood van een naast familielid, gekoppeld aan de overgangstaken waar men voor staat, tot 
de conclusie dat naast egopsychologische factoren, ook invloeden vanuit het sociaal netwerk een be
langrijke rol spelen in een crisissituatie (Austin, 1965). Lindemann observeerde en deed interviews bij 
101 patiënten, waaronder (1) psycho-neurotische patiënten die een familielid hadden verloren tijdens 
de behandeling; (2) familieleden van patiënten die overleden in het ziekenhuis; (3) naaste familieleden 
van slachtoffers die waren omgekomen tijdens 'The Cocoanut Grove' brand in Boston en (4) familiele
den van oorlogsslachtoffers. Hij concludeerde dat op een dergelijke gebeurtenis een pijnreactie een 
normaal verschijnsel is, en dat mensen daar op vergelijkbare manieren op reageren. 

Voor een goede psychosociale diagnostiek en behandeling van pijnreacties tijdens een crisissituatie 
dient men zich volgens hem te richten op de persoon in zijn huidige situatie. In een dergelijke situatie 
mobiliseert het individu angst, waardoor aangepast gedrag en interpersoonlijke relaties, waaronder so
ciale rollen, de gezinsstructuur en het sociaal netwerk, verstoord worden. Deze laatste factoren kun
nen volgens Lindemann een vergelijkbare of zelfs grotere invloed op de aard en de ernst van een cri
sis hebben en op het vaststellen van nieuwe aanpassingstaken, dan alleen egopsychologische facto
ren. Vanuit deze omgevingsfactoren kan tegelijkertijd een ondersteunende invloed uitgaan bij het vin
den van een nieuw evenwicht. Op basis van deze onderzoeksbevindingen veronderstelde Lindemann 
dat een acute crisis beslecht kan worden door preventieve interventie. 
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Gerard Caplan, een collega van Lindemann werkte de ontwikkeling van de crisistheorie verder uit. 
Dit is beschreven door Lydia Rapoport (1962), een studente van Lindemann en van Caplan, die de 
theorie op haar beurt naderhand wederom uitwerkt met richtlijnen voor interventies. Volgens Caplan 
kunnen tijdens het verloop van het leven plotseling discontinuïteiten optreden waardoor de homeo-
stase wordt verstoord. In reactie op dergelijke situaties kan het individu adequate adaptieve of even-
wichtsherstellende mechanismen aanwenden. Echter, in een toestand van crisis, wordt door Caplan 
gepostuleerd dat de gebruikelijke probleemoplossende activiteiten niet langer adequaat zijn en niet 
vlug leiden tot een evenwicht, zoals voorafgaande aan de crisis. De ingrijpende gebeurtenis vraagt zelf 
om een oplossing, die nieuw is ten opzichte van de voorafgaande levenservaringen. De ingrijpende 
gebeurtenis kan voor het individu een probleem opleveren in zijn dagelijkse leefsituatie. Het kan opge
vat worden als een bedreiging, een verlies of een uitdaging. De bedreiging kan uitgaan naar funda
mentele, instinctieve behoeftes of naar het gevoel van integratie. Het verlies kan werkelijk zijn of kan 
ervaren worden als een toestand van een acute deprivatie. Voor elke toestand is er een belangrijke 
karakteristieke manier waarop het ego geneigd is te reageren. Een dreiging ten opzichte van een be
hoefte aan integriteit gaat gepaard met angst. Verlies of deprivatie met depressie. Als het probleem als 
een uitdaging wordt opgevat, gaat het waarschijnlijk gepaard met een mobilisering van energie en 
doelmatige probleemoplossende activiteiten. Indien de ingrijpende gebeurtenis (alhoewel problemen 
opleverend in de huidige situatie) een bedreiging vormt ten op ziehte van instinctieve behoeften, heeft 
zij volgens Caplan betrekking op oude bedreigingen ten opzichte van instinctieve behoeften en onop
geloste of gedeeltelijk opgeloste onbewuste conflicten. Deze oude onopgeloste conflicten kunnen 
doorwerken als een extra last in de tegenwoordige crisis. De energie, die nodig is om de onderdruk
king van vroegere onopgeloste problemen in stand te houden, kan volgens Caplan al dan niet met the
rapeutische hulp beschikbaar komen om het huidige probleem op betere manier op te lossen. De crisis 
met de daarmee gepaard gaande mobilisering van energie opereert dan als een 'second chance' 
waarin oude, onopgeloste problemen kunnen worden gecorrigeerd. 

Caplan onderscheidde verschillende fasen in het verloop van een crisis. 
In de eerste fase, is er sprake van een toename in spanning. In deze periode doet men een beroep op 
gebruikelijke probleemoplossende mechanismen. Als de eerste poging mislukt, neemt de spanning 
toe, gepaard gaande met een gevoel van verwarring en incompetentie. In deze toestand wordt gezocht 
naar noodoplossingen. Drie dingen kunnen gebeuren: 1. Het probleem kan op dat moment opgelost 
worden. 2. Er moet een herdefiniëring van het probleem plaatsvinden opdat de behoeftebevrediging 
bereikt wordt. 3. Het probleem wordt vermeden door berusting. Als het probleem niet opgelost kan 
worden op één van deze wijzen, ontstaat er een toestand van desorganisatie en hulpeloosheid. Ge
desorganiseerd gedrag kan de vorm aannemen van een activiteit die verband noudt met het vermin
deren van de innerlijke spanning, in plaats van met het oplossen van het probleem in de externe si
tuatie. De gevoelens van spanning worden zelf een probleem, waarmee het individu probeert om te 
gaan. Deze spanning kan ervaren worden als angst; het kan omgezet worden in symptomatische 
klachten, of het kan ontkend worden door middel van onderdrukking. 

Andere reactiepatronen kunnen juist adaptief van aard zijn. Bijvoorbeeld de activiteit van een indivi
du of een gezin kan taakgericht zijn. Het probleem wordt uitgesplitst in onderdelen en pogingen wor
den gedaan om ieder aspect op te lossen. De geestelijke arbeid is dan gericht op het corrigeren van 
de cognitieve perceptie, wat betekent dat men voorspellingen doet over de uitkomst en daarop antici
peert door cognitieve herstructurering. Het individu of het gezin gaat dan actief zoeken naar nieuwe 
identificatiemodellen en naar de ontwikkeling van nieuwe interpersoonlijke vaardigheden als onderdeel 
van de probleemoplossing, vooral in crises van rolovergangen. 

Voor een gezonde crisisresolutie beschrijft Lydia Rapoport (1962) de volgende reactiepatronen voor 
een individu of een gezin: 

1. Correcte cognitieve perceptie van de situatie, d.w.z. zich bewust te worden van het probleem, 
gevolgd door het zoeken naar nieuwe kennis en vaardigheden. 

2. Controle krijgen over gevoelens door bewustwording van gevoelens en het uiten daarvan 
waardoor spanning afneemt en controle toeneemt. 

3. Hulp vragen bij actuele taken en gevoelens en daarvoor gebruik te maken van interpersoon
lijke en institutionele bronnen. 

Volgens Rapoport kunnen de boven beschreven reactiepatronen die nodig zijn voor een gezonde cri
sisoplossing als richtlijnen dienen voor interventie. Zij noemt een aantal voorwaarden, waarmee pro
bleemoplossing gedurende een crisisperiode kan worden vergemakkelijkt. Hier worden de belangrijk
ste voorwaarden samengevat. 
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1. Omdat de behoefte aan cognitieve herstructurering cruciaal is als een eerste stap in probleem
oplossing, is de eerste taak van de hulpverlener het probleem dat aanleiding gaf tot de vraag 
om hulp, te verduidelijken. Factoren die leiden tot verstoring in het functioneren zijn vaak onbe
wust en niet geïntegreerd. Vaak is deze verduidelijking van de problematiek al voldoende om 
de cognitieve herstucturing op gang te brengen waardoor een eerdere toestand van evenwicht 
bereikt kan worden. 

2. Om gevoelens te kunnen uiten en te kunnen hanteren, moet er een expliciete acceptatie zijn 
door de helpende persoon van de verstoorde gevoelens, irrationele attitudes of negatieve re
acties, maar dit moet geplaatst worden in een rationele context door begrip en verduidelijking 
van de natuurlijke geschiedenis van zulke reacties. 

3. De derde voorwaarde betreft de beschikbaarheid en het gebruik van interpersoonlijke en insti
tutionele bronnen. Wanneer er sprake is van een ingrijpende verstoring van een systeem - in 
een individu, gezin, of buurt - reageert het sociaal netwerk doorgaans direct met het bieden 
van hulp en ondersteuning. Dit is volgens Rapoport uitvoerig aangetoond in tijden van rampen. 
Dus het individu, of de groep kan bij het vervullen van behoeften een beroep doen op het net
werk van menselijke relaties. Formele instituties en instellingen, hulpverleners in de buurt en 
sociale processen ontwikkeld in de cultuur zoals ' rites of passage', alle kunnen aangewend 
worden ter ondersteuning bij het herstellen van het evenwicht. 

4. Een persoon of een gezin in crisis wordt vatbaarder voor de invloed van significante anderen in 
de omgeving. De gradatie van hulp hoeft niet hoog te zijn. Een beetje hulp, rationeel gericht 
en doelgericht op een strategisch moment is effectiever dan het bieden van veel hulp in een 
tijd van minder emotionele toegankelijkheid. Daarbij moet de hulpverlener zichzelf zien als in
terveniërend in een sociaal systeem - als deel van een netwerk van relaties - en dus niet als 
enige hulpbron. 

Parad en Caplan (1960) breidden de theorie uit door haar toe te passen op gezinnen, die in de ge
zondheidszorg terecht waren gekomen vanwege specifieke stresssituaties (te vroeg geboren kinderen, 
kinderen met aangeboren afwijkingen en tuberculose). Zij kwamen op basis van observaties van en 
interviews met deze gezinnen tot de conclusie dat gezinnen een crisis op een vergelijkbare manier er
varen als individuen. Daarnaast bleek dat als een gezin een crisis ervaart, zij meer open staat voor 
hulp van buitenaf dan wanneer zij zich in een meer stabiele situatie bevindt. Het is daarom van belang 
om na een crisissituatie zo snel mogelijk te interveniëren, om te bewerkstelligen dat er een goede, 
nieuwe gezinshomeostase ontstaat (Barth, 1990). 

Bovenstaande opvattingen uit de crisisinterventietheorie zijn in veel intensieve Family Preservation-
programma's terug te vinden. Deze interveniëren op het moment dat het gezin zich in een crisis be
vindt, waarbij de crisis gekoppeld wordt aan een dreigende uithuisplaatsing van één of meer kinderen. 
Dit gebeurt enerzijds vanuit de veronderstelling dat als mensen het meest kwetsbaar zijn, zij open
staan voor nieuwe ideeën en nieuw gedrag, omdat zij aan den lijve ervaren dat hun gangbare oplos
singsstrategieën niet langer voldoen. Anderzijds wordt er verondersteld dat crisisinterventie uiteindelijk 
zal leiden tot een toename in kracht of een betere gezondheid van het gezin dan voorafgaande aan de 
crisis (Grisby, 1993). 

Ook de voorwaarden, zoals die beschreven zijn door Rapoport (1962) zijn in de uitgangspunten van 
de meeste intensieve Family Preservationprogramma's terug te vinden. In dit kader dient onder meer 
gewezen te worden op een belangrijke methodologische interventie, door Rapoport 'cognitieve her
structurering' genoemd: vanaf het eerste contact met het gezin ondersteunt de hulpverlener de gezins
leden bij het verduidelijken van hun problemen om vervolgens taakgericht doelen te kunnen inventari
seren om de problemen op te kunnen lossen. Hetzelfde geldt voor de voorwaarde dat de problematiek 
van het gezin gerelateerd dient te worden aan de maatschappelijke context waarin het gezin zich be
vindt, en dat dienovereenkomstig de interventies ook vanuit dit perspectief vorm en inhoud moeten krij
gen. 

Barth (1990) en Grigsby (1993) plaatsten kritische kanttekeningen bij de crisisinterventietheorie. Vol
gens hen is er geen bewijs dat interventies in crisissituaties de meeste resultaten opleveren. Er is een 
gebrek aan empirisch onderzoek naar de aard van een crisis, de tijdsduur van een crisis en de tijd die 
bij interventies nodig is om een crisis te kunnen bezweren. Bovendien ontbreekt onderzoek naar de 
kwaliteit van de crisisinterventies. Volgens Barth wordt in beschrijvingen van de crisisinterventietheo
rie de suggestie gewekt dat er sprake zou zijn van een specifieke methodologie, die anders en supe
rieur is aan methodologieën die gebaseerd zijn op andere theorieën. Volgens de auteurs is het daar-
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entegen niet uitgesloten dat crisisbehandeling in de praktijk vaak uitdraait op een verkorte versie van 
een lange termijn behandeling. 

2.4.2 Systeemtheorie 
De bioloog Von Bertalanffy wordt beschouwd als de vader van de Algemene Systeemtheorie. Hij pro
beerde in de veertiger jaren principes te vinden die geldig zijn voor alle typen van systemen, ongeacht 
hun specifieke inhoud, d.w.z. voor mechanische, biologische, sociale en symbolische systemen (Vuyk, 
1995). Von Bertalanffy (1975) omschreef een systeem als "a dynamic order of parts and processes 
standing in mutual interaction" (geciteerd door Baartman,1996, p.38). Elk deel is opgebouwd uit sub
systemen, maar elk systeem is als onderdeel van een groter geheel ook zelf een subsysteem. Analoog 
aan de Algemene Systeemtheorie kan het gezin opgevat worden als een subsysteem dat deel uit
maakt van een systeem dat zelf als subsysteem weer deel uitmaakt van een ander systeem en zo ver
der (Baartman, 1996). 

In de jaren vijftig ontwikkelden psychiaters uit de zogeheten Palo Alto groep waaronder Bateson, 
Jackson, Whittaker en Haley, zich baserend op de Algemene Systeemtheorie, de systeembenadering 
(Compernolle, 1984, Baartman, 1996). Van daaruit zijn diverse vormen van gezinstherapie tot ontwik
keling gekomen. 

Aan de systeembenadering wordt de gedachte ontleend dat het gezin een totaliteit vormt waarin de 
relaties tussen alle gezinsleden belangrijk zijn, als ook de gedachte dat dit gezin in wisselwerking staat 
met meer omvattende systemen erbuiten. Volgens Van der Ploeg (1994) moet een gezin niet opgevat 
worden als een eenvoudig systeem van op te tellen afzonderlijke individuen. Hij omschrijft een gezin 
als een met elkaar samenlevende groep waarin de leden voortdurend onder eikaars invloed staan. Zij 
ontwikkelen zich samen door met elkaar te communiceren en met elkaar in conflict te komen. 

Aan de meeste intensieve Family Preservationprogramma's ligt meer of minder expliciet een sys
teemtheoretische benadering ten grondslag. Volgens Baartman (1996) uit de systeemtheoretische be
nadering zich in het zoveel als mogelijk betrekken van alle gezinsleden bij de hulpverlening enerzijds 
en in het verdisconteren van het functioneren van het gezin als geheel in de analyse van de problema
tiek anderzijds. Hij merkt daarbij op dat in de wijze waarop de systeemtheorie wordt toegepast op het 
functioneren van gezinnen, het accent sterk ligt op het functioneren van subsystemen binnen het sys
teem van het gezin en minder op meer omvattender systemen waar het gezin als subsysteem deel van 
uitmaakt (Baartman, 1996). 

Dit laatste komt vooral tot uitdrukking in de ecologische benadering, waarin aandacht wordt besteed 
aan de verhouding tussen het gezin en diens context en de invloeden die daarvan uitgaan op het ge
zin, zoals culturele invloeden, de sociaal-economische situatie van de ouders, de kwaliteit van de leef
omgeving waarin het gezin zich bevindt enz. 

2.4.3 Ecologische theorie. 
Volgens de ecologische benadering zijn individuen ingebed in een complex geheel van onderling ver

bonden systemen die zowel primaire (individu, gezin, leeftijdgenoten, school) secundaire (buurt, 
plaats, jeugdzorg) als sociale invloeden omvatten (Henggeler, Cunningham, Pickrel, Schoenwald & 
Brondino, 1996). Dat betekent dat individuen niet los van hun transacties met de omgeving begrepen 
kunnen worden (Barth, 1990). 

Grondlegger van de ecologische benadering in de ontwikkelingspsychologie is Urie Bronfenbrenner 
(1979). Volgens het ecologische systemenmodel van Urie Bronfenbrenner is de menselijke ontwikke
ling een dynamisch, wederkerig proces. Het zich ontwikkelende individu herstructureert actief de vele 
settings of systemen, waarvan hij deel uitmaakt, terwijl hij tegelijkertijd door deze systemen beïnvloed 
wordt. Bronfenbrenner schildert deze systemen af als een concentrische groepering van 4 systemen 
met het kind als middelpunt. Zo maakt hij onderscheid tussen het microsysteem, het mesosysteem, 
het exosysteem en het macrosysteem. Hoofdkenmerk van dit model zijn de vloeiende heen en weer-
gaande interacties tussen deze vier systemen. Hermanns (1996) geeft een korte omschrijving van de 
verschillende systemen: 
Het microsysteem: 
Een microsysteem verwijst naar een sociale omgeving waarin het individu interacteert op een persoon 
tot persoon basis, bijv. in het gezin, kinderdagverblijf of op school. 
Het mesosysteem: 
Het betreft hier een systeem waarin microsystemen elkaar wederzijds beïnvloeden, zoals de samen
werking tussen het gezin en de school. Zo kunnen bijvoorbeeld prestaties van een kind op school posi
tief beïnvloed worden door de communicatie van de ouders met de leerkrachten van een kind. Op de-
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zelfde wijze zal de aandacht van de leerkracht waarschijnlijk de interacties van het kind thuis gunstig 
beïnvloeden. 

Het exosysteem: 
Het exosysteem of derde niveau verwijst naar de sociale settings of organisaties die de ontwikkeling 
van het kind beïnvloeden, maar waarin het kind zelf geen actieve rol speelt, zoals de werkomgeving 
van de ouders en minder formele organisaties, zoals het sociale netwerk van ouders en familieleden. 
Bijvoorbeeld het geval dat een werkende moeder vaak thuis mag werken. Daardoor kan zij vaker met 
het kind tijd doorbrengen. Dat heeft enerzijds een gunstige invloed op de ontwikkeling van het kind en 
anderzijds is moeder minder gespannen en daardoor productiever op haar werk. 
Het macrosysteem: 
Macrosystemen verwijzen naar bredere (sub)culturen of samenlevingen waar een kind deel van uit
maakt. Een macrosysteem onderscheidt zich principieel van de andere systemen doordat het hierbij 
niet gaat om een specifieke situatie die het leven van de persoon beïnvloedt. Het heeft daarentegen 
betrekking op waarden, wetten en gebruiken binnen een cultuur of maatschappij, waarin het individu 
leeft. Hermanns noemt als voorbeeld de wetgeving die bepaalt dat gehandicapte kinderen opgenomen 
moeten worden in het reguliere openbaar onderwijs. Zij beïnvloedt de psychische en sociale ontwikke
ling van zowel gehandicapte als niet-gehandicapte kinderen. Omgekeerd zal succes of mislukking van 
deze wetgeving de overheid doen bewegen tot resp. aanmoedigings- of ontmoedigingsbeleid inzake 
verdergaande integratie van beide groeperingen. Bovengenoemde systemen hebben dynamische 
kwaliteiten die maken dat zij onderling van elkaar afhankelijk zijn. Er is sprake van een doorlopende 
wederzijdse beïnvloeding, terwijl tegelijkertijd het kind, door zijn participatie, veranderingen in deze 
systemen teweegbrengt. 

Volgens Baartman (1996) zijn de systeemtheoretische en de ecologische benadering complementair 
aan elkaar en bieden de mogelijkheid om de opvoedingsproblematiek te lokaliseren in de context van 
het functioneren van het gezin als systeem en in de context van de omgevingsfactoren die op dit func
tioneren - en omgekeerd - van invloed zijn. Ecologische diagnostiek, directe aansluiting en afstemming 
van de werkwijze op de dagelijkse leefsituatie en de betere mogelijkheden voor het ontwikkelen van 
een relatie tussen cliënt en hulpverlener vormen volgens Baartman (1996) samen de argumenten voor 
het bieden van hulp aan probleemgezinnen in de thuissituatie. "Hoe sterker de verwevenheid is van 
gezins- en opvoedingsproblemen met het web van ecologische factoren, hoe geringer iemands ab
stractievermogen en hoe beperkter de mogelijkheden tot het opbouwen van een relatie tussen hulp
verlener en cliënt, hoe meer indicatie er is om de hulp thuis te verlenen" (p.170). 

Barth (1990) stelt dat de ecologische benadering in de hulpverlening aan gezinnen vooral tot uitdruk
king komt in het zoeken naar wegen om doelen van gezinnen te bereiken en minder op het veranderen 
van gezinsstructuren door het aanbieden van interactionele vaardigheden. De hulpverlener tracht het 
gezin te ondersteunen bij het mobiliseren van natuurlijke krachten in de omgeving van het gezin en 
brengt het gezin in contact met belangrijke instanties. Implementatie van het ecologische model vraagt 
van de hulpverlener de rol aan te nemen van leraar, bemiddelaar, advocaat en organisator (Barth, 
1990). 

In § 1.6 werd er reeds op gewezen dat deze redenering van Barth niet zonder meer gegeneraliseerd 
kan worden naar alle Family Preservationprogramma's. Veel programma's blijken in hun praktische uit
werking zich vooral te richten op (het functioneren van) gezinnen als individuele eenheden. Minder 
aandacht wordt besteed aan de interactie van gezinnen met andere sociale informele en formele net
werken, buiten het natuurlijke milieu van herkomst. 

Verreweg de meeste Family Preservationprogramma's vertrekken daarnaast vanuit een cognitief -
leertheoretisch referentiekader (waardoor in de interventies de nadruk gelegd wordt op het aanleren 
van nieuwe vaardigheden) (Barth, 1990; Rossi, 1991). 

2.4.4 Sociale leertheorie. 
Gemeenschappelijk in de leertheorieën is de opvatting dat gedrag wordt aangeleerd. De nadruk ligt op 
de invloed van de externe omgeving op het gedrag van het individu (De Wit & Van der Veer, 1991; 
Grigsby, 1993; Vuyk, 1995; Craig,1996). In de leertheorieën kunnen twee stromingen onderscheiden 
worden, het klassiek behaviorisme en de sociale leertheorieën. Het klassiek behaviorisme beperkt de 
definitie van gedrag tot openlijke en observeerbare gedragingen. De sociale leertheorieën breiden de 
definitie van gedrag uit met cognitieve aspecten van het leerproces (Vuyk, 1995). 

In de leertheorieën kunnen vier leerprincipes onderscheiden worden: het klassiek conditioneren, het 
operant conditioneren, ook wel instrumenteel leren genoemd, het leren door observatie en het leren 
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door zelfcontrole. De eerste twee leerprincipes komen voort uit het klassieke behaviorisme. De sociale 
leertheorieën hebben de leerprincipes van het instrumenteel leren (leren door bekrachtiging) verder 
ontwikkeld en de twee laatstgenoemde leerprincipes toegevoegd ( De Wit & De Veer, 1991; Craig, 
1996). 

Klassiek conditioneren heeft betrekking op autonoom, onwillekeurig of reflexmatig gedrag dat volgt 
op een bepaalde stimulus. Het organisme heeft hierin een passieve rol (De Wit en de Veer, 1991). 

In het opérante conditioneren of instrumenteel leren kan gedrag niet automatisch opgeroepen wor
den. Het gedrag moet eerst optreden voordat het kan worden bekrachtigd door conditionering. Gedrag 
wordt voor een belangrijk deel geleerd door de gevolgen die aan die aan het optreden van bepaald ge
drag verbonden worden. Men gaat ervan uit dat gedrag dat positief bekrachtigd wordt, zich in het alge
meen sneller zal herhalen, terwijl gedrag dat negatief bekrachtigd wordt of geen effect heeft, minder 
snel opnieuw zal optreden. 

Albert Bandura, door Barth (1990) de genie van de sociale leertheorie genoemd, heeft in de jaren 
tachtig zijn sociale leertheorie verder uitgewerkt en noemt het nu een sociaal cognitieve theorie (Ban
dura, 1986 in Craig, 1996). Deze naamswijziging verwijst naar denkprocessen als onderdeel van het 
leren. De opvatting dat gedrag bepaald wordt door zijn gevolgen wordt door Bandura uitgebreid met de 
reacties van de persoon op zijn eigen gedrag. De aard van die reacties hangt samen met de eisen die 
de persoon aan zichzelf stelt en de verwachtingen die hij van zichzelf heeft. Voldoet het gedrag aan de 
gestelde normen en verwachtingen, dan wordt het bekrachtigd. Is dat niet het geval, dan treedt geen 
bekrachtiging op en zal de frequentie van het gedrag in kwestie afnemen. Daarbij geldt overigens ook 
dat normen en verwachtingen die iemand aan zich zelf stelt aangeleerd zijn en dus vatbaar zijn voor 
verandering door middel van leerprocessen. 

Zoals men leert van de consequenties van eigen gedrag, zo leert men ook van het observeren van 
het gedrag van anderen en van de gevolgen daarvan (Bandura, 1977 in Craig, 1996). Uit observaties 
van het gedrag van anderen leiden mensen basisprincipes af en formuleren zij richtlijnen voor het han
delen en gedrag (Craig, 1996). Door het observeren en imiteren (of vermijden) van het gedrag van an
deren ontwikkelt men een gevarieerd handelingsrepertoire. 

Op basis van deze onderzoeksbevindingen zijn diverse technologieën ontwikkeld om ouders en kin
deren vaardigheden te leren om hun situatie beter te kunnen hanteren (Barth,1990). Deze technolo
gieën benadrukken het belang van het demonstreren van vaardigheden en het aanmoedigen deze te 
gebruiken (in de vorm van rollenspellen of in de vorm van huiswerkopdrachten), cognitieve reflectie op 
- en voorbereiden van - toekomstige pogingen (Barth, 1990). 

De uitgangspunten van de sociale leertheorie zijn terug te vinden in veel intensieve Family Preser-
vationprogramma's. De hulp richt zich op de verandering van bepaalde disfunctionele gedragsver
wachtingen in gezinnen. Daarnaast leert men de gezinsleden nieuwe gedragsmogelijkheden. Dat ge
beurt voornamelijk door het principe van 'modeling'. De hulpverlener fungeert als rolmodel die positief 
gedrag modelleert en de aandacht van de cliënt op dat voorbeeldgedrag vestigt. Het is daarbij van be
lang dat de cliënt ziet dat het voorbeeldgedrag succes heeft. Vervolgens stimuleert de hulpverlener de 
cliënt om zelf te oefenen met het bewuste gedrag, geeft feedback en bekrachtigt het positieve gedrag 
(Bikker,1998). 

2.4.5 Gehechtheidtheorie. 
Tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog is de gehechtheidtheorie ontwikkeld door Bowlby 
(1978). Hij deed onderzoek naar het lot van kinderen die door gebeurtenissen tijdens en na de oorlog 
van hun gezin waren gescheiden en opgenomen in kindertehuizen (zie ook § 3.3.7). Zijn belangrijkste 
conclusie was dat het missen van een duurzame gehechtheid relatie met een directe verzorger gedu
rende de eerste levensjaren onomkeerbare gevolgen heeft voor de emotionele ontwikkeling van een 
kind. Deze constatering vormde het begin van de gehechtheidtheorie. De theorie richt zich op de re
latie tussen een kind en zijn verzorgers en zij postuleert dat deze relatie van vitaal belang is voor een 
gezonde ontwikkeling van een kind. 

Hechtingsgedrag wordt door Bowlby gezien als een aangeboren instinct dat eigen is aan mensen. 
Hechtingsgedrag leidt tot de ontwikkeling van affectieve banden in eerste instantie met ouders, maar 
later ook met andere volwassenen, in vriendschapsrelaties, familierelaties en seksuele relaties (Grigs-
by, 1993). 

Het gegeven dat hechting met anderen een veilige basis aan het kind biedt en dat verbreking van die 
banden of dreiging daarvan van negatieve invloed is op de emotionele ontwikkeling van kinderen, 
heeft zijn sporen nagelaten binnen de praktijk van de jeugdzorg. Het heeft ertoe geleid dat men binnen 
de jeugdzorg meer waarde ging hechten aan (het continueren van) de ouder - kind relatie, ook in die 
gevallen waar oorspronkelijk aan uithuisplaatsing van kinderen werd gedacht. Het handhaven van de 
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continuïteit van de relatie is een belangrijke overweging bij kinderen wier verzorgers (meestal de ou
ders) onvoldoende aan de behoeften van een kind tegemoet komen. Alhoewel uithuisplaatsing wordt 
aangewend als een gedeeltelijke oplossing voor dit probleem, kan zo'n uithuisplaatsing traumatisch 
zijn en niet altijd de beste oplossing in het belang van het kind (Grigsby, 1993). 

Ook binnen intensieve Family Preservationprogramma's staat het belang voorop om de relatie tus
sen ouders en kinderen te handhaven. Zij zijn er derhalve op gericht om onnodige uithuisplaatsingen 
zoveel mogelijk te voorkomen ( Grigsby, 1993). Volgens Kinney.Haapala, Booth & Leavitt (1990) is de 
fundamentele premisse van intensieve Family Preservationprogramma's dat "in most cases, it is best 
for children to grow up with their natural families" (p.32). Indien kinderen echter geen hechte band met 
hun verzorgers hebben kunnen ontwikkelen, of zich in een levensbedreigende situatie bevinden als 
ouders niet als veilige basis fungeren, dienen zij uit huis geplaatst te worden zodat zij in de gelegen
heid worden gesteld veilige hechtingsrelaties te ontwikkelen met vervangende ouders die hen de con
tinuïteit en sensitiviteit kunnen bieden op het gebied van relaties en omgevingsinvloeden die essentieel 
zijn voor een gezonde ontwikkeling (Grigsby, 1993). 

2.4.6 Functionele theorie. 
Voor de beschrijving van de functionele theorie wordt aangesloten bij Dore (1990), die haar ontwik
keling heeft beschreven in zijn artikel "Functional Theory: its history and Influence on Contemporary 
Social Work practice". 

De functionele theorie is in de jaren twintig en dertig tot ontwikkeling gekomen aan de Pennsylvania 
School of Social Work in Philadelphia. Dit gebeurde tegen de achtergrond van de strijd die destijds in 
de Verenigde Staten binnen het maatschappelijk werd gevoerd ter verkrijging van een professionele 
beroepsidentiteit. 

Aanvankelijk, vanaf het moment dat het maatschappelijk werk in de V.S. werd geprofessionaliseerd, 
werden studenten getraind volgens het door Mary Richmond ontwikkelde "Charity Organization Socie
ty" model (COS)5. In dit model richtte de hulpverlening zich op 'the dient in need'. Het doel van de in
terventie was om de parameters van deze behoeften vast te stellen en hulpbronnen aan te boren om 
deze behoeften te kunnen vervullen. In dit model werd het gezinsfunctioneren binnen haar omgeving 
in beschouwing genomen (Dore, 1990). 

Tegen de tijd dat Richmond's "Social Diagnosis" (1917) werd gepubliceerd, tekende zich binnen het 
maatschappelijk werk een beweging af die de richting uitging van een persoon-gezin-omgeving confi
guratie naar een psychodynamisch praktijkmodel, beïnvloed door het conceptuele kader van de me
dische professie en haar focus op het individuele organisme. Beïnvloed door het werk van Freud, na
men opleidingen van het maatschappelijk werk in toenemende mate de psychodynamische theorie op 
als zijnde de basistheorie van menselijk gedrag. Ook in het praktijkveld werd deze gerichtheid op de 
mentale hygiëne omarmd ( zie § 2.2). 

Aan de Pennsylvania School of Social Work werd in 1919 eveneens een specialisatie van psychia
trisch maatschappelijk werk aan het onderwijsprogramma toegevoegd. 

Dore (1990) beschrijft een tweetal toevallige gebeurtenissen die in de jaren twintig tot ingrijpende 
veranderingen binnen deze school leidden en daarmee in de ontwikkeling van haar praktijktheorie. 
Een eerste gebeurtenis die ingrijpende veranderingen voor de toekomst van de school tot gevolg zou 
hebben was de komst van de nieuwe directeur Kenneth L.M. Pray in 1922. Pray had politieke weten
schappen gestudeerd en had praktijkervaring opgedaan als journalist en 'community organizer'. Pray 
voelde zich nauw verbonden met sociale interpretaties van individuele problemen. In het jaar dat Pray 
directeur werd, verdween het vak mentale hygiëne uit het onderwijsprogramma. Daarvoor in de plaats 
werd een 'nieuwe' filosofie geïntroduceerd, waarin de invloed van de omgeving op individuele proble
men en op verandering daarvan, werd benadrukt. Volgens Pray moest opleiding en praktijk van het 
maatschappelijk gebaseerd zijn op - en niet substituut zijn voor - inzicht in aan individuele problemen 
ten grondslag liggende maatschappelijke problemen. 

Dus, terwijl in andere maatschappelijk werk programma's de nadruk op het individu als focus voor 
verandering werd gelegd, greep The Pennsylvania School terug op de vroegere sociologische benade
ring voor menselijk gedrag, met de nadruk op het individu, dat wordt beïnvloed door participatie in ver
schillende sociale groepen. 

Vanuit een sociaal interactie perspectief op menselijk functioneren en een opvatting over de praktijk 
van het maatschappelijk werk, waarin het individu in haar maatschappelijke context in beschouwing 
wordt genomen, werd in de jaren dertig de functionele theorie aan de Pennsylvania School of Social 

5 Mary Richmond heeft dit model uitvoerig beschreven in haar boeken : The Good Neighbor in the Modem City (1907) en 'Social 
Diagnosis'(1917) 
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Work ontwikkeld. Daarin bleek ook een andere toevallige gebeurtenis een belangrijke rol te gaan spe-
• nöh-?TÏ I f ' ° P ,a ' m 0 m e n t d i r e c t e u r v a n ' T h e Department of Child Study' bij het Seibert Instituut 
in Philadelphia, en als parttime docent verbonden aan The Pennsylvania School, woonde in die pe
riode een presentatie bij van Otto Rank tijdens een internationaal congres over psychoanalyse in At
lantic City ZIJ was zo onder de indruk van zijn ideeën, dat zij ervoor zorgde dat hij lezingen ging hou
den aan The Pennsylvania School. a a a 

Otto Rank (1883-1939) was één van de eerste leerlingen van Freud en jarenlang zijn beschermelinq 
en persoonlijk secretaris. Vanaf 1923 deed Rank echter afstand van de orthodoxe psychoanalyse In 
zijn boek Das Trauma der Geburt" verwierp hij het deterministisch Freudiaanse concept van de per
soonlijkheid als ontwikkeld door gebeurtenissen in de kindertijd. Hij ging er daarentegen van uit dat het 
centrale menselijk conflict, en de bron van de meeste individuele problemen, voortkwam uit de voort
durende spanning tussen de wens van een individu zich te ontwikkelen tot een afzonderlijk van een 
ander onafhankelijk, zelfstandig wezen en de wens psychologisch verbonden te zijn met anderen De
ze strijd werd volgens Rank gesymboliseerd door de scheiding van het kind met de moederschoot 
waarin het conflict tussen de wens om geboren te worden ('separation') en de angst om de moeder te 
verlaten (union ) tot uitdrukking komt. Het geboortetrauma is voor Rank het prototype van angst dat op 
psychisch niveau in alle levensfasen, waarin een nieuw evenwicht tussen scheiding en vereniging ge
vonden moet worden, terugkeert (Bouwkamp, 1999). 

Daarnaast verschilde Rank met Freud vanwege zijn erkenning van individuele verschillen in het ont
wikkelingsproces c.q. hoe individuen met dit basisconflict leren omgaan. Volgens Rank moet de drang 
tot ontwikkeling voortkomen uit het individu zelf door een actieve wil. Bouwkamp (1999) omschrijft dit 
uitgangspunt op de volgende wijze: Het individu "dient zichzelf te ontwikkelen door zich te laten leiden 
door wat hij zelf wil, door verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen keuzes, door zelf te bepalen in 
welke mate hij voor zichzelf en in welke mate hij voor de ander wil zorgen. De wil is de kern van de ac-
leve relatie van de mens ten opzichte van zichzelf en de wereld" (p.20). Rank ging ervan uit dat het de 

taak is van de therapeut de wil te versterken en te mobiliseren. Dit gebeurt volgens hem in de thera
peutische relatie. De therapeutische relatie staat centraal in het hulpverleningsproces. De therapeut 
leert de patent te begrijpen door hem of haar te 'ervaren' zoals die zich op dat moment presenteert in 
de hulpverleningsrelatie. De nadruk ligt op het hier en nu, op wat zich manifesteert tussen de patiënt 
en de hulpverlener en niet op gebeurtenissen en gevoelens uit het verleden (Dore 1990) 

Naast zijn nadruk op het proces in de hulpverleningsrelatie, beschouwde Rank 'tijd' als een belang
rijk instrument en sprak hij bij aanvang van de therapie een einddatum af. Daardoor werden zowel de 
hulpverlener als de cliënt gedwongen zich te richten op separatie en beëindiging van het hulpverle
ningsproces. Volgens Bouwkamp had Rank daarmee een tweeledig doel voor ogen- enerzijds werd 
daarmee voorkomen dat de cliënt extreem afhankelijk werd van de therapeut. Anderzijds werd de 
client door het beperkte tijdspad gedwongen om binnen de hulpverleningsrelatie zich beziq te houden 
met het scheidingstrauma. s 

De bezoeken van Rank aan de The Pennsylvania School hebben uiteindelijk als resultaat gehad dat 
de school zijn fundamentele principes toepaste in een nieuw theoretisch model voor de praktijk van het 
maatschappelijk werk. Dore (1990) beschrijft de belangrijkste uitgangspunten in dit model: 

1. Focus op cliëntparticipatie: 
De cliënt krijgt de centrale rol in zijn of haar veranderingsproces, ervan uitgaande dat de cliënt zelf 
door de ervaringen die hij opdoet tijdens de hulpverleningssituatie, ontdekt wat zijn werkelijke behoef
ten zijn. In de functionele theorie kiest de cliënt en niet de hulpverlener het probleem waaraan gewerkt 
moet worden. De hulpverlener sluit aan bij de interpretatie die de cliënt aan zijn probleem geeft De 
veronderstelling is dat het gepresenteerde probleem niet de werkelijke zorgen of behoeften van de 
client maskeert zoals in het diagnostisch model. In de functionele theorie wordt het gepresenteerde 
prob eem beschouwd als de letterlijke presentatie van de belangrijkste behoefte van de cliënt De 
dient en met de hulpverlener weet zelf het beste wat hij nodig heeft en het is zijn of haar wens en mo-
" Î * ingesproken moet worden om verandering op gang te brengen. Op vergelijkbare wijze 
houdt de cen t controle op de resultaten van de behandeling en niet de hulpverlener. Hij of zij maakt 
de uiteindelijke keuze tussen groei en verandering, of stabiliteit, of mogelijk stagnatie. 

2. De helpende relatie: 
Centraal in de behandeling staat de interactie tussen de cliënt en de hulpverlener. Uit deze interactie 
komt verandering op gang. Binnen en door dit interactieproces onthult de cliënt zichzelf ten opzichte 
van de hulpverlener en treedt verandering op. Voortbouwend op Rank's identificatie van 'tijd' als zijnde 
een cruciale variabele in het veranderingsproces, identificeert het functionele model drie specifieke fa-
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sen in de ontwikkeling van de hulpverleningsrelatie, ledere fase - het begin, het midden en eind - dra
gen alle bij aan het totaal van het veranderingsproces. 

3. Het gebruik van de specifieke functie en doelstelling van de organisatie: 
In tegenstelling tot de psychoanalyse waarin de hulpverlener alleen verantwoordelijkheid draagt voor 
de structuur en de richting van de behandeling, bewerkstelligt de functie van het maatschappelijk werk 
een dynamiek waarin het hulpverleningsproces zich ontwikkelt. De hulpverlener bepaalt de voorwaar
den overeenkomstig de functie en de procedure van zijn instelling. De cliënt reageert op deze beper
kingen. Hij probeert deze functie te accepteren, te verwerpen, te beheersen of te wijzigen totdat hij uit
eindelijk in staat is te omschrijven en te ontdekken wat hij uit deze situatie denkt te halen. De interactie 
tussen de hulpverlener en de cliënt is dus beperkt en vanaf het begin duidelijk omschreven overeen
komstig de functie en de doelstelling van de instelling. 

In de loop der jaren is de functionele theorie steeds verder ontwikkeld en zijn veel basisprincipes van 
de functionele theorie geïncorporeerd in de huidige professionele zorgverlening. Dore (1990) noemt 
onder andere de volgende principes: 

het recht van de cliënt op zelfbepaling 
erkenning van individuele verschillen. 
hulp sluit aan bij actuele situatie waarin de cliënt zich bevindt. 
de belangrijke rol van de hulpverleningsrelatie. 
de erkenning van 'tijd' als een structurerende variabele in het hulpverleningsproces. 

Daarnaast wijst Dore erop dat een tweetal theorieën, resp. de crisisinterventietheorie en de sociaal-
ecologische benadering principes van de functionele theorie hebben overgenomen. In de crisisinter
ventietheorie zijn dat de volgende principes: 

'tijd' als structurerende variabele in het hulpverleningsproces. 
de opvatting dat individuen zich door een intrapsychische strijd constant in een proces van 
groei en verandering bevinden. 
de cliënt is een actieve partner in het veranderingsproces, een proces dat tijdsgebonden en 
gestructureerd is door het doel van de interventie. 

In de ecologische benadering wordt volgens Dore eveneens het belang van 'tijd' onderkend. Daarin 
wordt in pogingen om de (problematiek van) cliënt te begrijpen binnen haar zijn of haar actuele sociale 
context, gefocust op het hier - en - nu, op gebeurtenissen in het heden. 

Daarnaast wordt de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het individu gekoppeld aan een con
stant proces van groei en verandering. Diverse obstakels kunnen dit groeiproces belemmeren en het is 
de taak van de hulpverlener om deze samen met de cliënt uit de weg te ruimen en het groeiproces te 
herstellen. Dore spreekt in dit kader van een interactioneel praktijkperspectief, dat voortbouwt op func
tionele principes enerzijds met daaraan toegevoegd concepten uit later ontwikkelde systeemtheorieën. 

Een aantal van deze functionele uitgangspunten zijn terug te vinden in de de algemene kenmerken 
en uitgangspunten van intensieve Family Preservationprogramma's. Intensieve Family Preservation-
programma's hebben een specifieke functie en doel, namelijk het voorkomen van onnodige uithuis
plaatsing. De hulp is tijdsgebonden en gestructureerd. Met name in het crisisinterventiemodel wordt 
het gebruik van tijdslimieten, als een structurerende variabele in het interventieproces, benadrukt. De 
cliënt wordt gezien als een belangrijke partner in het veranderingsproces. Zoals Kinney et al. (1990) 
formuleren: "clients are our colleages" (p.36). Door intensieve Family Preservationprogramma's wordt 
gebruik gemaakt van een "strength"of groeimodel dat zich richt op de actuele praktijk van het dagelijks 
leven van het gezin, in plaats van op gebeurtenissen uit het verleden die niet relevant zijn voor de hui
dige situatie. In intensieve Family Preservationprogramma's staat, net als in de functionele theorie, em
powerment van de cliënt centraal. 

2.5 Typologie van 'Family Preservation'. 
Ruim geformuleerd verwijst 'Family Preservation' als methodiek naar interventies die gericht zijn op het 
beschermen van kinderen en het sterker maken van gezinnen, zodat de kinderen veilig thuis kunnen 
blijven wonen. In de Verenigde Staten, maar ook daarbuiten, - waaronder in Nederland - zijn talloze 
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programma's ontwikkeld die zich scharen onder bovenstaande doelstelling. Zij onderscheiden zich 
echter van elkaar qua doelgroep, functie, theoretische en methodische uitgangspunten, intensiteit en 
tijdsinvestering. 

Er zijn diverse pogingen ondernomen om tot een typologie van 'Family Preservation' te komen. Zo 
spreekt Whittaker over 'family-oriented prevention' programma's waaronder hij zowel preventieve op
voedingsondersteuningsprogramma's rangschikt als intensieve Family Preservationvormen (Whittaker, 
1996). 

Baartman (1996) maakt een onderscheid qua functie van de hulp. Daarop aansluitend kan bij 'Family 
Preservation' een onderscheid gemaakt worden tussen crisishulp, curatieve hulp en preventieve hulp. 

Bij crisishulp gaat het om hulp van zeer intensieve en kortdurende aard aan gezinnen waar sprake is 
van een zodanige crisis dat een uithuisplaatsing van één of meer kinderen dreigende is. Deze hulp 
richt zich op het oplossen van de crisis en het voorkomen van uithuisplaatsing. Daarin staat het be
schermen van het kind en het sterker maken en in standhouden van het gezin centraal (Fraser, Pecora 
& Haapala, 1991a). Families First is een duidelijk voorbeeld van crisishulp. 

Bij curatieve hulp gaat het om hulp die zich richt op verbetering van die gezinsomstandigheden en 
van die aspecten in het functioneren van ouders en kinderen, die een rol spelen bij het ontstaan van 
opvoedingsproblemen. Voorbeelden daarvan in Nederland zijn onder andere 'Directieve Thuisbehan-
deiing' (Van Acker, 1991; Muller, 1997) en 'Intensieve' en 'Zeer Intensieve Gezinsbegeleiding' (Coen-
gracht, 1997; Van Vugt, 1997; Baartman, 1998) en het 'Project Systeembegeleiding Oost-Groningen' 
(SOG) (Lokven, 1998). 

Preventieve hulp richt zich op doorgaans jonge risicogezinnen en biedt die steun en begeleiding, 
waardoor meer of minder ernstige opvoedingsproblemen voorkomen kunnen worden (Baartman, 1996; 
zie ook: Kagan et al. 1987). Voorbeelden daarvan zijn Headstart in Amerika (Zigler & Freedman, 1987; 
Weissbourd, 1987), en Home Start, ontwikkeld eind jaren zeventig in Groot-Brittannië en sindsdien 
wereldwijd verspreid, waaronder in Nederland (Harrison, 1990; Van der Eyken, 1990; Van Dijke & 
Terpstra, 1997). 

Naast de functies die Baartman noemt, kan nog een vierde functie onderscheiden worden, namelijk 
'Family Preservation' in het kader van nazorg. Dit geldt bijvoorbeeld bij terugplaatsing van kinderen in 
het oorspronkelijke gezin na een tijdelijke uithuisplaatsing in een tehuis of pleeggezin. Er wordt dan ge
sproken over 'family reunification' (Kaplan & Girard, 1994; Littel & Schuerman, 1995; Department of 
Health and Human Services, 1995; Thomlison, Maluccio & Wright, 1996). 

Exacte gegevens over het huidige aantal Family Preservationprogramma's in de Verenigde Staten 
ontbreken. Onderzoeken van o.a. Whittaker en Tracy (1990), Tracy (1991) en Wasik en Roberts 
(1994), alle vermeld in Baartman (1996), hebben aangetoond dat er de afgelopen jaren een enorme 
toename heeft plaatsgevonden in de omvang en diversiteit van Family Preservationprogramma's. In 
1982 bestonden er nog slechts 20 van dergelijke programma's. In 1988 was het aantal uitgegroeid tot 
333 (Pecora, 1991). Deze onderzoekingen doen echter geen melding over de hoeveelheid gezinnen 
die daarbij betrokken was. 

In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op Family Preservationprogramma's die vallen on
der de functie 'crisishulp'. Het betreft hier intensieve kortdurende thuishulpprogramma's die er op ge
richt zijn een dreigende uithuisplaatsing te voorkomen. Daarvoor is gekozen, omdat Families First, 
waarbinnen het empirisch onderzoek plaatsvindt, in deze categorie thuis hoort. 

Ondanks het feit dat er een grote verscheidenheid bestaat in dergelijke kortdurende, intensieve Fa
mily Preservationprogramma's hebben zij een aantal methodische eigenschappen gemeenschappelijk: 
zij bieden hulp in de thuissituatie, zij zijn gericht op het hele gezin en zij concentreren zich op gezinnen 
met een zodanige problematiek dat uithuisplaatsing van één of meer kinderen dreigt. 

Een andere eigenschap die alle programma's gemeenschappelijk hebben, is dat de aard van de 
hulpverlening zowel therapeutisch als praktisch is (Rossi, 1991). Bij therapeutische hulp moet gedacht 
worden aan interventies die gericht zijn op (inter) persoonlijke problemen en op het aanleren van 
nieuwe vaardigheden. Voorbeelden van praktische hulp zijn onder meer het op orde brengen van 
huishoudelijk werk, het helpen bij het vinden van een baan en het bieden van financiële hulp. 

2.6 Kenmerken van kortdurende, intensieve Family Preservationprogramma's. 

2.6.1 Inleiding. 
De huidige intensieve Family Preservationprogramma's bieden een kortdurende, zeer intensieve hulp
verlening aan gezinnen thuis met als voornaamste doel om onnodige uithuisplaatsing van één of meer
dere kinderen te voorkomen ( Kinney et al. 1991). 
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Omdat het empirisch gedeelte van dit onderzoek plaatsvindt binnen het kader van Families First, 
wordt voor de beschrijving van intensieve Family Preservationprogramma's aangesloten bij het 'Home-
buildersmodel', waar Families First een replicatie van is (Slot, 1992). Ook wordt daarin regelmatig ver
wezen naar een omvangrijk evaluatieonderzoek bij Homebuilders van Fraser, Pecora & Haapala (eds.) 
(1991) in de staten Utah en Washington. Deze beschrijving wordt gevolgd door een kort overzicht van 
andere Family Preservationprogramma's. 

2.6.2 Ontwikkeling van 'Homebuilders'. 
Onder 'Homebuilding' wordt een intensieve, relatief kortdurende, ambulante vorm van hulpverlening 
aan gezinnen in de thuissituatie verstaan (Blythe & Kelly, 1992; Slot, 1992). 

'Homebuilders' wordt wel het prototype voor intensieve 'Family Preservation' hulpverlening genoemd 
(Bath & Haapala, 1993; Kaplan& Girard, 1994).'Homebuilders' is volgens Fraser, Pecora & Lewis 
(1991) en Kaplan & Girard (1994) het kortstdurend en meest intensief van alle thuishulpprogramma's. 
Van alle gezinsgerichte hulpverleningsmodellen geniet het Homebuildersmodel verreweg de meeste 
bekendheid (Rossi, 1991; Kaplan & Girard, 1994; Littel & Schuerman, 1995). Het Homebuildersmodel 
is vooral bekend geworden door 'The Edna Mc Connell Clark Foundation' in New York, die het pro
gramma exclusief ging ondersteunen (Howard, 1992; Kaplan & Girard, 1994). 

Door de psychologen David Haapala en Jill Kinney werd het programma 'Homebuilders' in 1974 ge
start als onderdeel van 'The Catholic Community Services' in Tacoma in de staat Washington (Fraser, 
Pecora & Haapala, 1991a; Kaplan & Girard, 1994) met als doel het bieden van crisisinterventie en op-
voedingsvaardigheden bij gezinnen thuis. Aanvankelijk vormde het programma een onderdeel van een 
project dat de effectiviteit van intensieve 'Family Preservation' hulpverlening bij psychiatrische patiën
ten en jongeren met ernstige gedragsproblemen evalueerde (Fraser et al.1991a). 

In 1981 is het Behavioral Science Institute opgericht om als zelfstandige organisatorische basis voor 
de ontwikkeling en implementatie van 'Homebuilders' dienst te doen. Voor het laatste beschikt zij over 
een aparte trainingsdivisie (BSI; Kinney et al. 1990). Zij heeft het Homebuildersmodel verder ontwikkeld 
en uitgewerkt en wordt het sindsdien niet alleen meer gebruikt voor psychiatrische patiënten en jonge
ren met ernstige gedragsproblemen, maar ook voor het voorkomen van uithuisplaatsing van kinderen 
in het algemeen (Nelson, Landsman & Deutelbaum, 1990; Fraser.et al.1991a; Bath & Haapala, 1993). 

Om zich te kunnen onderscheiden van andere programma's verwijst 'Homebuilders' naar zichzelf als 
een 'intensive 'Family Preservation' (IFPS) model'(Kinney et al. 1990; Bath & Haapala, 1993). 

Het Homebuildersmodel heeft zich echter door de jaren heen zodanig ontwikkeld dat het voor velen 
een synoniem lijkt te zijn geworden voor 'Family Preservation', in plaats van slechts een specifieke 
vorm daarvan (Kaplan & Girard, 1994). 

In de afgelopen vijftien jaar is het Homebuildersmodel in meer dan dertig Amerikaanse staten en in 
diverse westerse landen gerepliceerd, elk met een eigen aangepast programma (Kamerman & Kahn 
1989; Blythe & Kelly,1992; Bath & Haapala, 1993; Kaplan & Girard, 1994). Eén van deze replica's is 
Families First. Zij is tot ontwikkeling gekomen in de staat Michigan en is uitgegroeid tot het grootste 
Family Preservationproject van de Verenigde Staten (Blythe & Kelly, 1992). 

2.6.3 Centrale uitgangspunten. 
Kinney, Haapala, Booth & Leavitt (1990, p. 34-38) beschrijven de belangrijkste uitgangspunten waarop 
'Homebuilding' is gebaseerd. Vrij vertaald komen deze uitgangspunten op het volgende neer: 

1. In de meeste gevallen is het voor kinderen het beste om in hun natuurlijke gezin op te groeien. 
Ongeacht de problematiek blijft er altijd een basaal verlangen bestaan tussen ouders en kinde
ren om samen te zijn. Ook al lijkt dat verlangen volledig weggevaagd te zijn. In bijna alle gezin
nen is sprake van sterke emotionele banden, die niet zonder hevige pijn verbroken kunnen 
worden. Zelfs als deze gevoelens gemengd zijn, gaan zij meestal samen met gevoelens van 
verbondenheid, zorg, verlangen.hoop en liefde die weer op kunnen bloeien als gezinsleden 
nieuwe manieren leren om met hun problemen om te gaan. 

2. Gezinnen blijven verantwoordelijk voor hun eigen leven. Het kan zijn dat zij niet langer bij 
machte zijn deze verantwoordelijkheid te dragen. Dat betekent echter niet dat de hulpverlener 
deze verantwoordelijkheid moet overnemen. Integendeel, gezinsleden moeten geholpen wor
den om deze verantwoordelijkheid weer zelf te kunnen dragen. 

3. Er bestaan op voorhand geen 'hopeloze gezinnen'; iedereen, ongeacht de problematiek heeft 
recht op hulp. Hoop op verandering moet te allen tijde de drijfkracht zijn. 
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4. Cliënten en hulpverleners zijn eikaars collega's: de kracht voor verandering zit in de cliënt zelf. 
De taak van de hulpverlener is er op gericht de cliënt te leren beter gebruik te kunnen maken 
van zijn kracht, door hem te helpen belemmeringen daartoe uit de weg te ruimen. 

5. Meestal leeft er bij gezinsleden de wens om goed met elkaar om te gaan, om gerespecteerd te 
worden, om ergens bij te horen en op hun eigen manier invulling te geven aan hun leven. Deze 
behoefte is vaak niet meer zichtbaar en verborgen achter machteloosheid en gevoelens van 
schuld en schaamte over het falen. Juist daarom is het van belang gezinsleden op een res
pectvolle, gelijkwaardige wijze te bejegenen, zodat zij zichzelf weer gaan respecteren en weer 
geloof krijgen in zichzelf. Meegaan in hun misère, bijvoorbeeld door hen te betichten van hun 
gedrag, of door hen de verantwoordelijkheid uit handen te nemen, versterkt hun gevoel van 
onmacht. 

6. Mensen doen het beste wat ze op een bepaald moment kunnen. Zelden wordt zonder spijt 
leed aan een ander berokkend. Misbruik, verwaarlozing e.d. zijn eerder symptomatisch voor de 
persoonlijke strijd die voortkomt uit de onmacht om op een bevredigender wijze invulling te ge
ven aan het leven. 

7. Hulpverlening kan ook verkeerd uitpakken, bijv. wanneer te hoge eisen aan cliënten gesteld 
worden of wanneer adviezen gegeven, c.q. beslissingen genomen worden die niet aansluiten 
bij hun behoeften en/of mogelijkheden. Cliënten kunnen zich daardoor overdonderd voelen, 
en dit kan ertoe leiden dat hun gevoelens van verwarring en falen versterkt worden. Ook de 
hulpverlener kent gevoelens van onmacht. Die moeten niet verborgen worden achter een 
'professionele houding' op afstand met het risico dat verkeerde adviezen of beslissingen ge
nomen worden. Openheid naar cliënten over informatie en uitleg met betrekking tot het doel 
van het handelen is essentieel. 

8. Het laatste uitgangspunt betreft de hulpverleners zelf: hulpverleners dienen op een vergelijk
bare wijze ondersteund te worden als de cliënten. Luisteren naar en openstaan voor hun be
hoeften in het werken met cliënten dient continue aandacht te krijgen. Het structureel aanbie
den van trainingen vormt hiervoor de sleutel. 

Volgens Blythe en Kelly (1992) en Slot (1992) past 'Homebuilding'\r\ de benaderingen die worden aan
geduid met 'Family Preservation' en 'Family resource'. 'Family Preservation' staat voor interventies die 
erop gericht zijn het gezin intact te houden, door het wegnemen van het risico dat het kind in het gezin 
iets overkomt in plaats van het kind uit huis te plaatsen (Blythe & Kelly, 1992, Slot, 1992). Family re
source verwijst naar het aangrijpingspunt van hulpinterventies. De nadruk ligt daarbij op het aanslui
ten op en het versterken van de mogelijkheden die in het gezin bestaan om problemen het hoofd te 
bieden. De family resource benadering vindt men terug in de nadruk op empowerment: het krachtiger 
maken van het gezin. Het terugbrengen van de overtuiging dat het mogelijk is om als ouder of als kind 
invloed uit oefenen op je eigen leven en op het functioneren van het gezin (Slot, 1992) 

2.6.4 Doelstelling 
De centrale doelstelling is het voorkomen van uithuisplaatsing en het creëren van veiligheid voor be
dreigde kinderen door middel van een kortdurend, intensief hulpaanbod (4-6 weken) (Kinney et al. 
1991). 'Homebuilders' richt zich exclusief op gezinnen waar een ernstige crisis gaande is en waarbij 
uithuisplaatsing van een kind onherroepelijk zal plaatsvinden als de interventie niet aanslaat (Slot, 
1992). 'Homebuilders' is dus niet bedoeld voor gezinnen waar geen sprake is van een op handen 
zijnde uithuisplaatsing, ook al is de situatie nog zo problematisch. 

2.6.5 Doelgroep. 
De doelgroep van 'Homebuilders' bestaat uit gezinnen die verwezen worden door instellingen uit het 
sociale welzijnscircuit, de geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulpverlening en het justitiële circuit. Dit 
kunnen zowel natuurlijke gezinnen zijn als pleeg- en adoptiegezinnen (Fraser et al. 1991a). 

Fraser & Pecora (1991) en Slot (1992) stellen dat 'Homebuilders' het meest wordt geïndiceerd bij 
kinderen uit de circuits van de geestelijke gezondheidszorg en jeugdwelzijn. Dit wekt de indruk dat het 
hier vooral om verwijzingen gaat uit het vrijwillige circuit. Daarbij dient echter opgemerkt te worden dat 
uit onderzoek van Fraser & Pecora (1991)6 blijkt dat vrijwel de meeste kinderen verwezen zijn door 

Fraser et al. (1991) deden van 1985-1987 een uitgebreid evaluatieonderzoek bij Homebuilders programma's in de staten Utah 
en Washington. De evaluatie, 'family-based intensive treatment (FIT) genoemd, was opgezet om gezinnen te identificeren die 
wel en die geen baat hadden bij deze vorm van hulpverlening. De steekproef bestond uit 453 gezinnen. Gegevens werden ver-
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resp. 'Child Protective Services' en 'Family Reconciliation Services'. Beide organen zijn te vergelijken 
met de Nederlandse Raad voor de Kinderbescherming, die gemachtigd zijn een juridische maatregel 
op te leggen, zoals het besluit tot uithuisplaatsing. 

Rossi (1991) noemt een aantal contra-indicaties die 'Homebuilders' stelt: 

Geen van de volwassenen in het gezin staat open voor hulp; 
Indien er sprake is van alcohol en/of drugsverslaving; 
Indien het gezin dakloos is; 
Indien de veiligheid van de kinderen en de hulpverlener niet gegarandeerd is vanwege een ge
welddadig familielid of een bekende in de directe nabijheid van het gezin; 
Indien het gezin reeds eerder hulp heeft gekregen en waaruit bleek dat deze ontoereikend 
was; 

Volgens Rossi (1991) worden deze contra-indicaties door programma's in verschillende staten ver
schillend gehanteerd. Sommige staten verplichten gezinnen om deel te nemen aan 'Homebuilders', 
wat haaks staat op de eerst genoemde contra-indicatie. In verscheidene staten worden factoren zoals 
dakloosheid en verslaving minder stringent gehanteerd. Zo bestaan er ook per staat verschillen in de 
leeftijdscategorie waarop 'Homebuilders' zich richt. Sommige programma's richten zich specifiek op 
adolescenten, terwijl anderen zich eerder richten op jonge kinderen (Rossi, 1991; Fraser et al. 1991a). 

2.6.6 Doelen. 
Centraal in de hulpverlening van 'Homebuilders' staat dat men cliënten zoveel mogelijk aanmoedigt 
zelf beslissingen te nemen over wat zij willen veranderen in hun leven. Concreet houdt dat in dat de 
verantwoordelijkheid voor de invulling van de hulp zoveel mogelijk bij de gezinsleden wordt neerge
legd. Bij de aanvang van de hulpverlening worden in overleg met de gezinsleden doelen opgesteld. 

In het onderzoek van Fraser et al. (1991b) werd in overleg met hulpverleners en supervisors van 
'Homebuilders' uit Utah en Washington een lijst opgesteld met de meest gangbare behandelingsdoe
len. 'The Goal Checklist' bestaat uit 16 doelen, met gedragsspecifieke voorbeelden van ieder doel. Aan 
hulpverleners werd gevraagd alle doelen te noteren die tijdens de hulp aan een gezin aan bod kwa
men en welke twee doelen het meest belangrijk waren. Lewis (1991) geeft een percentueel overzicht 
van de meest gestelde doelen (zie tabel 2.6.1). 

Tabel 2.6.1 Lijst met meest gangbare behandel ingsdoelen 
Doelenoverzicht ( N - 453) aantal doelen percentage gezinnen 

Increase parenting skills 352 77.7 
Increase anger management 276 60.9 
Increase communication 246 54.3 
Increase compliance with house rules 235 51.9 
Establish trust 200 44.2 
Improve schooi performance 155 34.2 
Decrease anxiety/worry/fear 97 21.4 
Increase self-esteem 89 19.7 
Decrease depression 79 17.4 
Increase use of communication resources 66 14.6 
Decrease running away 60 13.3 
Increase social support 58 12.8 
Improve home physical conditions 38 8.4 
Decrease delinquent behavior 38 8.4 
Increase appropriate sexual behavior 34 7.5 
Decrease drug/alcohol 30 6.6 

Uit dit overzicht blijkt dat de eerste zes doelen duidelijk vaker gesteld werden dan andere. Dit is 71.3% 
van alle door de 453 gezinnen gestelde doelen. De meest voorkomende doelen hebben te maken met 
factoren binnen het gezinssysteem, zoals opvoedingsvaardigheden, woedehantering, het verbeteren 
van de communicatie en het naleven van huisregels. Doelen die meer verwijzen naar individuele fac-

zameld uit vier verschillende bronnen: ouders of opvoeders, kinderen, hulpverleners en gegevens verzameld door een computer 
gestuurd informatiesysteem in de openbare jeugdwelzijnsinstellingen in beide staten. 
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toren, zoals het vergroten van eigenwaarde en het verminderen van depressie, worden beduidend 
minder gesteld. Datzelfde geldt voor doelen die zich voornamelijk buiten het gezinssysteem concen
treren, zoals het vergroten van sociale ondersteuning en toegang tot maatschappelijke hulpbron
nen.Dit veronderstelt dat 'Homebuilders' zich voornamelijk richt op factoren die zich binnen het gezin 
manifesteren. Dat wordt bevestigd door onderzoek van Weiss (1990) en Whittaker (1996). 

2.6.7 Responstijd. 
Congruent met het uitgangspunt van de crisisinterventietheorie, dat cliënten in een crisis meer open
staan voor verandering, vangt bij 'Homebuilders' de hulp binnen 24 uur na aanmelding aan. Dit wordt 
bevestigd door het eerder genoemd onderzoek van Fraser et al.(1991b) waaruit naar voren komt dat 
bij twee derde van de gezinnen dit ook daadwerkelijk het geval was (Lewis, 1991). 

Concreet komt het er op neer dat voorafgaande aan het eerste bezoek aan het gezin, de hulpverle
ner die het gezin gaat begeleiden, telefonisch contact opneemt met het gezin. In dit telefoongesprek 
introduceert hij of zij zichzelf en overlegt met één van de ouders wat een geschikt moment is om het 
gezin te bezoeken. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat bij 'Homebuilders' het criterium geldt, dat 
minimaal één van de ouders gemotiveerd moet zijn om met deze vorm van hulp in zee te gaan (Kinney 
et al. 1991). 

2.6.8 Intensiteit. 
De hulpverlening van 'Homebuiders' is zeer intensief. De hulpverlener is tussen de 5 en 20 uur per 
week in het gezin aanwezig gedurende 4 tot 6 weken. Bovendien is hij of zij 24 uur per dag telefonisch 
bereikbaar (Kinney, et al. 1990; 1991). De intensiteit van de hulp varieert afhankelijk van de behoefte 
van het gezin èn de fase van de behandeling. In de beginfase is een hulpverlener vaak meer dan 10 
uur per week in het gezin. In de eindfase wordt de hulp teruggebracht tot 5 à 8 uur per week. De hulp
verlener is in principe 7 dagen per week, 24 uur per dag voor het gezin beschikbaar. Het gezin kan, 
naast de bezoeken volgens afspraak, via een pieper de gezinsmedewerker altijd bellen met vragen of 
problemen. Als de situatie uit de hand dreigt te lopen, gaat de hulpverlener naar het gezin toe. Deze 
flexibele inzetbaarheid is mogelijk omdat de hulpverlener normaliter slechts 2 gezinnen tegelijkertijd 
begeleidt (Kinney et al.1990;1991). Grofweg zijn in de behandeling een aantal fasen te onderscheiden: 

- de eerste fase concentreert zich rond het opbouwen van een werkrelatie. Met name het eerste be
zoek vergt meestal veel tijd. De hulpverlener neemt dan alle tijd om te luisteren naar het verhaal van 
de diverse gezinsleden, zonder direct met oplossingen te komen. 

- In de tweede fase, die meestal na een paar dagen aanvangt, worden de gegevens verzameld en ge
analyseerd en wordt in overleg met het gezin de werkdoelen opgesteld. Daarbij wordt aangesloten 
bij de wijze waarop de gezinsleden hun problemen ervaren en bij de doelen die zij willen bereiken. 
Daardoor ervaren de gezinsleden van meet af aan dat zij invloed kunnen uitoefenen op hun eigen 
situatie. 

- De derde fase staat in het teken van gerichte interventies voor het bereiken van de gestelde doelen 
(zie Kinney, et al.1991). In de laatste fase staat de afsluiting van de hulp centraal. De hulpverlening 
wordt afgebouwd en het gezin moet er aan wennen dat zij zonder tussenkomst van de gezinsmede
werker op eigen krachten verder moet. 

Veerman, De Kemp & Ten Brink (1996, p.10) onderscheiden vijf hoofdelementen aan het proces van 
'Homebuilding' : 

1. Kalmte brengen (actief luisteren, structureren). 
2. Tot contact komen (een werkrelatie tot stand brengen). 
3. Gegevens verzamelen (het verkrijgen van concrete informatie over de sterke en zwakke pun

ten van een gezin). 
4. Tot doelen komen (korte en lange termijn doelen, aansluitend bij het perspectief van de ge

zinsleden). 
5. Interventies (aanleren van vaardigheden, informatie bieden, praktisch hulp geven). 

2.6.9 De hulp vindt plaats in de natuurlijke omgeving van het gezin. 
Hoewel het vertrekpunt van de hulp de thuissituatie van het gezin is, betekent dat niet dat deze slechts 
plaatsvindt binnen de muren van de woning van het gezin. De hulp strekt zich, naar gelang de behoef
ten en wensen van het gezin, uit naar de buurt, de school en het werk van de gezinsleden. 

66 



Door bijvoorbeeld met een moeder naar een buurthuis te gaan, doorbreekt de hulpverlener het isole
ment waarin de vrouw verkeert (Kinney, 1990;1991; Girard & Kaplan, 1994). 

Vaak zijn gezinnen niet op de hoogte van bestaande sociale en financiële voorzieningen. De hulp
verlener ondersteunt gezinsleden niet alleen bij het vinden van de wegen die naar dergelijke instanties 
leiden, maar ook bij de wijze waarop zij daar het best hun belangen kunnen behartigen. Bijvoorbeeld 
door het bieden van ondersteuning bij de voorbereiding op vragen die tijdens ontmoetingen met diver
se instanties aan gezinsleden gesteld kunnen worden. 

2.6.10 Beroepsprofiel. 
'Homebuilders' werkt met hulpverleners die een hogere beroepsopleiding Maatschappelijk Werk heb
ben genoten of een vergelijkbare opleiding in de sociale wetenschappen. Dat blijkt ook uit het onder
zoek van Fraser et al. (1991) in Utah en Washington waaruit naar voren komt dat 51.1% van de hulp
verleners een HBO-maatschappelijk werk diploma hebben en 31.1% een universitaire opleiding heb
ben genoten in de sociale wetenschappen; 4.4% heeft een doctoraaldiploma in een andere studierich
ting en 4.4% is gepromoveerd (Kohlert &Pecora, 1991). 

Het 'Behavioral Institute' in Washington hanteert een strakke structuur ten aanzien van opleidings
routes en bijscholing. Dit wordt bevestigd door het onderzoek van Fraser et al.(1991) waaruit naar vo
ren komt dat zij in het jaar voorafgaande aan het onderzoek gemiddeld 5.5 relevante cursussen had
den gevolgd (Kohlert & Pecora, 1991). Daarnaast hanteert BSI strakke regels ten aanzien van gestruc
tureerde supervisie, voorbereiding en nabespreking van de contacten met de gezinnen, 'assessment', 
rapportage, dataverzameling en 'shadowing' (supervisor gaat mee naar het gezin). Anderzijds biedt zij 
aan de individuele hulpverleners voldoende flexibiliteit om hun eigen interesses en specifieke vaardig
heden in te zetten. Zij houdt controle op deze eclectische benadering door de hulpverlener steeds te 
dwingen om duidelijk te maken welke doelen het gezin nastreeft, en wat daarbij de bijdrage is van de 
interventie die gepland wordt. Bij ieder gezin wordt er via verslaglegging, observatie en supervisiebe
sprekingen meegekeken door zeer ervaren supervisoren (Slot, 1992). 

2.6.11 Praktische of materiële hulp. 
'Homebuilders' biedt, om de taken van de gezinsleden te verlichten, praktische hulp zoals het helpen 
bij de huishouding, het helpen vinden van een baan en assistentie bij het verkrijgen van financiële bij
stand. Centraal daarin staat dat de hulpverlener de gezinstaken niet zonder meer overneemt, maar de 
gezinsleden helpt om dingen zelf te doen, of hen helpt om in dingen te voorzien. Men gaat ervan uit 
dat deze hulp niet alleen bijdraagt aan het verkrijgen van een goede werkrelatie, maar vooral aan het 
(weer) op gang brengen van de dagelijkse routine (Kinney et al. 1990;1991; Fraser et al. 1991a). 

'Homebuilders' beschikt over een vastgesteld budget voor materiële hulp. Dit geld kan aangewend 
worden om acute problemen op te lossen, bijv. de reparatie van een wasmachine of de aanschaf van 
een gasfornuis, kleding of speelgoed (Kinney et al.1990;1991 ; Slot,1992). 

Op basis van literatuuronderzoek en Homebuilderstrainingsmateriaal ontwikkelden Fraser et al. 
(1991) een checklist van 25 praktische hulpvormen. Aan hulpverleners werd gevraagd schriftelijk bij te 
houden hoeveel uren zij bezig waren geweest met praktische hulp. Daarin werd onderscheid gemaakt 
tussen het bieden van directe praktische hulp door de hulpverlener zelf en praktische hulp waarbij de 
hulpverlener de cliënt in staat stelt (enabling) of sterk maakt (empowering) zelf actie te ondernemen 
(Lewis, 1991). 'Enabling' is dan gericht op gezinsleden bijvoorbeeld te laten zien hoe een bepaald for
mulier ingevuld moet worden, hoe financiële bijstand aangevraagd moet worden enz. 

Dit onderzoek wijst uit dat aan ruim 74% van de gezinnen praktische hulp werd verleend. Bij deze 
gezinnen werd 25.6 % van de totale tijd waarin directe hulp werd verleend besteed aan praktische 
hulp. Bij het totale aantal gezinnen nam de praktische hulp een vijfde van de hulpverleningstijd in be
slag (Lewis, 1991, zie tabel 2.6.2. in bijlagel). Opvallend is, dat vrijwel in ieder gezin vervoer aange
boden werd. De hulpverleners boden vaker zelf vervoersmiddelen aan dan dat zij gezinnen hielpen bij 
het regelen van eigen vervoer. Wellicht hangt dit samen met sociaal-economische factoren in het gezin 
en logistieke factoren in de omgeving waar het gezin woonachtig is. Bij het vinden van een baan, blijkt 
dit andersom te liggen. Dit is natuurlijk sterk afhankelijk van de mate waarin de hulpverlener toegang 
heeft tot specifieke hulpbronnen. Het overzicht maakt echter wel duidelijk dat binnen het Homebuil-
dersmodel relatief veel belang gehecht wordt aan het verlenen van praktische hulp. 

2.6.12 Klinische hulp. 
'Homebuilders' omschrijft haar klinische aspecten als "psycho educational", daarmee doelend op het 
gebruik van een combinatie van psychotherapeutische en sociale - leertheoretische benaderingen. De 
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2. 7 Andere Family Preservationprogramma's. 

Se d r e FamnrPreä^at , d on H O m e b U i l d e r S ' V e r g e l e k e n m e t a n d e r e P ^ m m a ' s die vallen onder de noe-

mi t dFe
a^, ' fpn d e p a r a g r a a f wo;,dt a P a r t a a n d a c h t Gateed aan een 'programma' dat raakvlakken heeft 

n n i ^ J ï L H . 0 n q ü a f"OSOf le e n d o e l s t e l l i n 9 . maar in haar praktische uitwerking zich daarvan 
onderscheidt omdat z.j vanuit een veel breder maatschappelijk perspectief opereert dan de meeste 

^an"!vn, ' T l °
n P r 0 . g r t m m a ' S - H S t b e t r e f t h i e r T h e Wraparound Process' dat model staat voor 

een expl ciete ecologische benadering van kinderen en gezinnen in hun directe omgeving 

.«n n^t 'Jkt d a t t U S S e n d e d i v e r S e F a m i l y Preservationprogramma's in de Verenigde Staten 
ofaatena Z Z Z T ^ 9 ^ ^ ° V 8 r d e œ n t r a ' e d o e l s t e l l i n 9 . namelijk het voorkomen van uithuis
plaatsing. Hetzelfde geldt ten aanzien van de beoogde doelgroep (Tracy, 1991). Het gaat om een bre-
n £ £ Ä P V a n 9 e Z J n n e n m e t 6 e n P'aatsin9srisico voor één of meer kinderen. Het betreft kinderen 
die ten behoeve van hun eigen veiligheid uit huis geplaatst dreigen te worden. Zij komen zowel uit het 
S T V n Ü?01 e l eJ Jeu9dhulpverlening, als ook uit het circuit van de geestel ke gezondhe dszorg 
(Blythe & Kelly, 1992; Bath & Haapala, 1992; Kaplan & Girard 1994) y^onune.aszorg 

Een plaatsingsrisico wordt echter op verschillende manieren gedefinieerd (Tracy 1991 • Berrv 1993) 
Homebuilders spreekt over gezinnen met een onmiddellijk plaatsingsrisico. Andere programma's zijn 
minder stringent ,n hun definiëring van een plaatsingsrisico en laten bijvoorbeeld gezinnen toe w a a ï 
sprake ,s van mogelijke mishandeling, multi-racialiteit of afwezigheid van één van de ouders Tßerry! 

ho-w r n a a S t b l i j k t ,u i t d e l i t e r a t u u r dat er ook programma's zijn met een specifiekere doelgroep bijvoor
beeld programma's die zich richten op een bepaalde leeftijdsgroep, of waarbij sprake is van een spe-
Cn) 1993-TS3 ! 'e , Î S S AH

 d r U 9 T ^ l a V i n g ' SekSUee' miSbrUik besmettin ™t W H T E S Ber ry, 1993, üttell et al. 1993; Adnopoz & Nagler, 1993) 

n r o h ^ Z d n b e S t a H a t d e d°e '9 r o eP e c h , e r u i t 9 e z i n n e n * te kampen hebben met een meervoudige 
S Z l r Z l t Opvoedingsproblematiek is meestal de aanleiding tot verwijzing. Opvoedingsproblemen 
h p ? n ^ n nauw verweven met problemen op terreinen die buiten de directe invloedssfeer van 

v a n E n ? , ? " ' " ' T ,d le K a a I W e ' d e g e H j k ° P V a n i n v l 0 e d z iJn- T e d e n k e n v a l t a a n stress (ten gevolge 
Ä m o a J ? werkeloosheid, armoede, slechte huisvesting en maatschappelijke Isolatie Kaplan & 
Girard (1994) spreken in dit kader van 'multineed families'. Ook is er in een groot aantal gevalle?i spra 
ke van eenouder gezinnen (Adams, 1994 in Bikker, 1998). De doelgroep bestaat dus voornamelNk^t 
ns.copopulat.es met chronische problemen en in veel geringere mate uit gezinnen d i p l o t e e l g me 
H o m e b u i ^ ^ 9 e C O ! ? f r o n t e e r d w o / d e n - D i t * * « op gespannen voet met de centrale doelstelling van 
Homebuilders, waaru.t naar voren komt dat slechts gezinnen voor hulp in aanmerking komen waarbij 
sprake is van een acute crisissituatie (Bikker, 1998). 'Homebuilders' koppelt een dreiging van een on 
herroepelijke uithuisplaatsing aan een ernstige crisissituatie 

Empirisch onderzoek heeft echter aangetoond dat intensieve Family Preservationproqramma's deze 
criteria met consistent hanteren ( Yuan, SRivest, 1990; Feldman, 1991; S c h u e r m ï ï S T ï ï ï ï n ' w e H s 
t S " 6 ^ K ° ' f n S W e N S & T r a C y ( 1 9 9 6 ) h a n g t dat onder andere samen met de ambigultSl 
deZn T.'m l ' ' f '-1? n U t 0 e e 6 n g 6 b r e k a a n V a l i d e e n ^trouwbare meetinstrumenten waar mee 
de aard de mate en de intensiteit van begrippen als bijvoorbeeld 'imminent', 'risk', 'unnecessary place 
ment en cnsis kunnen worden gedefinieerd. Dat betekent dat verwijzers deze begrippen moeten 

S ! 6 " °P b a s i s v a n h u n ei9en omschrijvingen en oordelen. Bovendien kunner?zich p r a S h e 
problemen voordoen ,n het precies hanteren van deze criteria, bijvoorbeeld door tijdrovende intakepro 
cedures opnamestops en wachtlijsten. Volgens Tracy (1991) en Wells & Tracy (996) ka ^intensieve 

t e S van f r t J ° m b e t e : b e s c h r e v e n w o r d e n a l * een alternatief voor uithuisplaatsing dân in termen van het voorkomen van uithuisplaatsing a 

rZ^ïf^T ,m e t a n d e r e jn tensieve Family Preservationprogramma's beschrijft 'Homebuilders' expli-
S m ™ ï h u PveMf n i n 9 b ' n n e n 24 uur na aanmelding aanvangt. Uit beschrijvingen van andere pro
grammas valt minder goed op te maken wat de maximum responstijd is. Aangenomen mag worden 
a a n£ i ,H e "Tl*:;ntensieve F a m i | y Preservationprogramma's de hulp binneneen aantel dagen na 
aanmelding start (Yuan et al. 1990). Dit hangt samen met het feit dat de meeste p r o g r a m m a n t s 
georiënteerd zijn en dus als uitgangspunt hebben dat 'het ijzer gesmeed moet worden wTnneer het 

w P
D I ^ h r r l e n i n 9 V a n 'Horr,ebuilders' is zeer intensief. De hulpverlener is tussen de 5 en 20 uur per 

Ä E £ a a n W e Z ' g 9 e d u r e n d e 4 to* 6 weken. Bovendien is hij of zij 24 uur per dag telefonisch 
bereikbaar (Kmney, et al. 1990; 1991). Er bestaan ook programma's die minder intensief z in en dtó 
Zen\eJ™an9erTSP,n W ° r d e n u i ' 9 e s m e erd . Uit de literatuur blijkt dat de J S S ^ S E l ^ i ken tot 20 maanden. (Rossi, 1991; Littet, 1997). « w o u v a n * we 
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De meeste intensieve Family Preservationprogramma's bieden, vergelijkbaar met 'Homebuilders' 
klinische en praktische hulp ( Souleé et al. 1993; Berry, 1993; Girard & Kaplan, 1994; Litteil, 1997). 
Er bestaan echter grote verschillen in de nadruk die op de verschillende categorieën wordt gelegd. 

Het programma The In-Home Family Care' legt de nadruk op het sterker maken van het sociale en 
ecologische netwerk van het gezin en volgen daarbij niet een conventioneel gezinstherapie model. 
Hulpverleners helpen gezinnen bij het verkrijgen van concrete hulpbronnen, waaronder het vinden van 
een huis, dagbehandeling voor het gezin enz. In dit programma wordt gewerkt met hulpverlenings
contracten, waarin de hulpverlener en de gezinsleden afspraken maken over welke taken een ieder 
voor zijn rekening neemt. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en uitgesplitst in wie, waar en 
hoe de taken worden uitgevoerd. Hulpverleningsdoelen worden gespecificeerd in gedragstermen. Het 
contract moet door alle betrokkenen ondertekend worden en geldt als leidraad voor de voortqanq van 
de hulp (Berry, 1993). 

'Intensive Family Services' in de staat Oregon legt daarentegen veel meer nadruk op therapeutische 
interventies en men houdt zich minder bezig met het bieden van praktische en/of materiële hulp (Nel
son et al. 1990 in Bikker, 1998). 

Veel programma's beschikken over een vastgesteld budget voor materiële hulp. Dit geld kan aange
wend worden om acute problemen op te lossen, bijv. de reparatie van een wasmachine of de aanschaf 
van een gasfornuis, kleding of speelgoed (Kaplan & Girard, 1994). 

In de literatuur over 'Family Preservation' wordt slechts sporadisch gesproken over specifieke hulp
verleningsdoelen. In de meeste gevallen wordt verwezen naar het centrale doel dat men beoogt, na
melijk het voorkomen van onnodige uithuisplaatsing (Berry, 1993). 

'Homebuilders' kiest expliciet voor één hulpverlener op een gezin. Kinney et al. (1990) noemen als 
voordelen daarvan dat a) het gezin slechts één persoon hoeft te accepteren; b) de hulpverlener de ver
antwoordelijkheid heeft voor alle gezinsleden, waardoor versnippering van aandacht of identificatie met 
één van de gezinsleden minder snel zal optreden; c) er vaak sneller aansluiting ontstaat tussen cliënt 
en hulpverlener als één en dezelfde persoon zowel praktische als therapeutische hulp verleent; d) 
communicatie en coördinatie tussen meerdere hulpverleners onnodig veel tijd kost en het risico be
staat dat zich onderling samenwerkingsproblemen voordoen. Andere Family Preservationprogram
ma's kiezen er juist voor om te werken met teams waar ook paraprofessionals deel van uitmaken. 
Lloyd, Bryce & Schulze (1984) benoemen de voordelen van het werken met teams: a) teamleden kun
nen elkaar ondersteunen in gecompliceerde situaties of in extreem problematische gezinnen; b) het 
kan de therapeutische expertise en objectiviteit vergroten, waardoor men minder snel het risico loopt 
verstrikt te geraken in de gezinsdynamiek; c) de continuïteit kan worden gewaarborgd als een hulp
verlener tijdelijk niet beschikbaar is; d) de aanwezigheid van twee hulpverleners bevordert de flexibili
teit in therapeutische rollen en in het werken met verschillende individuen of subsystemen in een ge
zin; e) paraprofessionals delen waarschijnlijk eerder een gemeenschappelijke achtergrond met gezin
nen. Dat maakt het voor gezinnen, die negatieve ervaringen hebben met professionele hulp gemakke
lijker om de hulp te accepteren. 

Soulé.Massarene & Abate (1993) gaan ervan uit dat de argumenten van beide zijden valide zijn en 
dat er geen afdoende empirische bewijzen zijn die erop wijzen dat de ene manier van werken effectie
ver is dan de andere. 

Wat betreft de theoretische onderbouwing van de diverse Family Preservationprogramma's stelt Bik
ker (1998) op basis van literatuuronderzoek vast (Nelson et al. 1990; Cimmarusti,1992; Adams, 1994) 
dat een aantal programma's in vergelijking met 'Homebuilders' veel meer gebaseerd is op een sys
teemtheoretische benadering. Als voorbeeld geeft zij het programma van 'Illinois Department of Child
ren and Family Services' dat voor een groot deel gebaseerd is op de 'structural family therapy' van Mi-
nuchin. De hulpverlening is in dit programma gericht op het gezin te helpen bij het identificeren en ver
anderen van disfunctionele gedragspatronen. Daarbij wordt alles wat zich in het gezin afspeelt van 
belang geacht voor de interventie.Daarnaast wijst zij, verwijzend naar Frankel (1988) en Scannapieco 
(1994) op programma's die eclectisch van aard zijn, zoals o.a. 'The Oregon's Intensive Family Service', 
waarin ideeën zijn overgenomen uit de crisisinterventietheorie, de 'structural family therapy', de sociale 
leertheorie, de 'multiple impact' theorie en de communicatietherapie. Bikker's conclusie is dat sommige 
programma's qua theoretische onderbouwing explicieter zijn dan 'Homebuilders', terwijl andere pro
gramma's op een vergelijkbare manier als 'Homebuilders' te werk gegaan zijn. Deze hebben uit ver
schillende theoretische benaderingen technieken overgenomen die effectief bleken te zijn. 

In het voorgaande (§ 1.6; § 2.4.2; § 2.4.3; en § 2.6.6) kwam reeds aan de orde dat veel Family Pre
servationprogramma's in hun praktische uitwerking zich vooral richten op (het functioneren van) gezin
nen als individuele eenheden en dat minder aandacht wordt besteed aan de interactie van gezinnen 
met andere sociale informele en formele netwerken, buiten het natuurlijke milieu van herkomst. In de 
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volgende paragraaf wordt kort ingegaan op een 'programma' dat weliswaar raakvlakken heeft met 
'Family Preservation' maar qua doelstelling en uitwerking vanuit een veel breder perspectief opereert 
dan de meeste Family Preservationprogramma's. 

2.7.1 The Wraparound Process: achtergrond en filosofie. 
De term 'Wraparound Process' staat voor een filosofie, een totaalbenadering, ervan uitgaande dat 
hulp afgestemd dient te worden op de specifieke behoeften van ieder gezin afzonderlijk. Het verwijst 
naar specifiek beleid, naar de hulpverleningspraktijk en concrete stappen die worden genomen om op 
het individu afgestemde hulp en ondersteuning te ontwikkelen voor kinderen en gezinnen die chro
nisch te kampen hebben met ernstige gedrags- en/of emotionele problemen. 

Bij The Wraparound Process' (verder te noemen Wraparound) gaat men ervan uit dat deze proble
men zelden op zich zelf staan. Doorgaans hebben deze kinderen en hun gezinnen te kampen met pro
blemen in vele levensdomeinen, en als daar niets in verandert, dit een negatief effect zal hebben op de 
kwaliteit van het leven van het gezin. 

Zij stelt zich ten doel om a) de kwaliteit van ondersteuning aan gezinnen te verbeteren en de nood
zaak van uithuisplaatsing te minimaliseren; b) gezinnen te helpen onafhankelijk te worden en te leren 
hoe zij gebruik kunnen maken van lokale voorzieningen; c) gezinnen aan te moedigen zelf besluiten te 
nemen inzake de door hen gewenste dienstverlening; d) gezinnen te ondersteunen bij het bereiken 
van hun doelstellingen. 

Wraparound tracht bovenstaande doelstellingen te realiseren door in samenwerking met bestaande 
lokale voorzieningen op het gezin afgestemde zorgverlening te ontwikkelen. Daartoe worden de bud
getten van alle instellingen van jeugdzorg binnen een bepaalde regio overgeheveld naar een neutrale 
organisatie. Deze worden vervolgens via de casemanager of zorgcoördinator van een bepaald gezin 
weer gebruikt om zorg, hulp en behandeling in te kopen bij dezelfde instellingen. Welk pakket nodig is, 
wordt vastgesteld in onderhandelingen tussen cliënt (kind, jongere en/of hun ouders en andere direct 
betrokkenen) en de casemanager (Hermanns,2000). 

De hulp van Wraparound richt zich op de thuissituatie van het gezin, de buurt waar zij deel van uit
maakt, scholen, bestaande instellingen op het gebied van zorgverlening, en andere zorg- en onder
steuningsnetwerken. 

Wraparound wordt sinds de jaren tachtig in toenemende mate in de Verenigde Staten aangewend 
als alternatief voor het op aanbod gerichte dienstverleningsmodel en het onttrekken van kinderen uit 
hun gezin en vertrouwde omgeving (VanDenBerg & Grealish,1996; Milwaukee County Mental Health 
Division, 1999). 

2.7.2 De oorsprong van Wraparound. 
De wortels van Wraparound liggen in het werk van de Canadese hulpverlener John Brown, die in de 
jaren zestig de Browndale programma's ontwikkelde. John Brown stichtte een aantal kleine groeps-
huizen voor jongeren met emotionele problemen als een alternatief voor de in zijn ogen inhumane en 
ineffectieve residentiële hulpverlening. Bij hem stond onvoorwaardelijke en flexibele hulp gebaseerd op 
individuele behoeften voorop. 

In de zeventiger jaren werden Brown's opvattingen overgenomen door de stichters van The Kaleido
scope Program in Bloomfield en Chicago, Minois. Kaleidoscope ontwikkelde aanvankelijk een aantal 
kleine groepshuizen voor probleemjongeren op basis van onvoorwaardelijke en geïndividualiseerde 
hulp. Veel van deze kinderen waren afkomstig uit residentiële instellingen buiten Illinois. In 1975 ging 
men er vervolgens toe over het groepshuismodel los te laten en plaats te maken voor een op individu
ele behoeften afgestemd dienstverleningssysteem voor gezinnen. 

In 1985 consulteerden naar aanleiding van een fiscale crisis autoriteiten uit de sociale dienstverle
ning, de gezondheidszorg en de jeugdzorg uit de staat Alaska Kaleidoscope. In hetzelfde jaar adop
teerde de staat Alaska een aantal elementen uit het proces en paste deze onder leiding van John Van
DenBerg toe in een experimenteel inter- institutioneel samenwerkingsverband, waarin de sectoren wel
zijn, opvoeding, justitie, gezondheidszorg vertegenwoordigd waren, het 'Alaska Youth Initiative' (AYI) 
genoemd. De term 'Wraparound' werd gekozen om aan te geven dat de inspanningen van AYI zowel 
gericht waren op het maatschappelijk institutioneel - als op het interventieniveau. Wraparound werd op 
instelingsniveau omschreven als een proces dat instellingen zowel op lokaal als op landelijk niveau sa
menbrengt. Op interventieniveau hanteerde men het begrip om de manier te beschrijven waarop een 
geïndividualiseerd hulpverleningsplan werd opgesteld en uitgevoerd. 

Het experiment bleek succesvol te zijn. Vrijwel alle residentiële hulp aan jongeren kon daardoor wor
den beëindigd. Nadien werd het experiment in meer dan 30 staten gerepliceerd en gaf de aanzet tot 
een snelle groei en verfijning van op het individu afgestemde hulpverlening (VanDenBerg,1998). Van-

71 



DenBerg & Grealish (1996) vermelden dat in januari 1996 reeds 20000 gezinnen door Wraparound zijn 
geholpen. 

2.7.3 Elementen uit 'The Wraparound Process'. 
Wraparound stelt zich ten doel om kostenbesparende, op het individu afgestemde zorg te verlenen 
aan kinderen en gezinnen met complexe problemen. Zij probeert daartoe alle krachten te identificeren 
(persoonlijke, lokale, spirituele en professionele) die vervolgens voor, door en rondom ('wrap around' ) 
het gezin gemobiliseerd kunnen worden (Milwaukee County Mental Health Division, 1999). Zij gaat uit 
van een ecologische benadering. De hulp vindt plaats binnen de context waarin het kind interacteert 
met zijn of haar omgeving. Om het welzijn van het kind te verbeteren moeten krachten vanuit de om
geving, waaronder het gezin, de buurt en het dienstverleningssysteem, de krachten van het kind en 
zijn of haar gezin ondersteunen (Burns & Goldman, 1998). 

Wraparound omvat een reeks fundamentele uitgangspunten die dienen als referentiekader voor het 
proces (VanDenBerg &Grealish,1996; Goldman, 1998; Milwaukee County Mental Health Division, 
1999). Deze zijn achtereenvolgens: 

• Wraparound vertrekt vanuit de lokale omgeving. Een belangrijk onderdeel van Wraparound is het 
in kaart brengen van de bestaande dienstverlening en ondersteuning in de omgeving waar het kind 
woont en het identificeren van de krachten en de hulpbronnen in deze omgeving. 

• Hulp en ondersteuning wordt afgestemd op individuele behoeften en krachten(en dus niet op basis 
van prioriteiten van bestaande instellingen) van kinderen en gezinnen over meerdere levensdomei
nen teneinde stabiliteit te bevorderen in de thuissituatie, de school en in de buurt. 

• Wraparound sluit aan bij de cultuur, de specifieke waarden, normen, krachten en sociale en etni
sche gebruiken van kinderen en gezinnen binnen hun eigen omgeving. 

• Ouders worden op ieder niveau als gelijkwaardige partners bij de ontwikkeling van Wraparound 
betrokken. Dat wil zeggen, niet alleen bij de zorgplanning ten behoeve van hun eigen gezin, maar 
eveneens bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van Wraparound in de lokale omgeving 
waar zij deel van uitmaken. De Wraparound benadering is een door een team aangedreven pro
ces, waarin zowel het gezin, het kind, vertegenwoordigers uit formele en informele lokale (dienst-
verlenings) netwerken samenwerken om een geïndividualiseerd hulpverleningsplan te ontwikkelen, 
te implementeren en te evalueren. 

• Toegang van het Wraparound team tot een flexibele, niet-categoriale subsidiestroom is essentieel. 
• Wraparound stelt zich ten doel op lokaal niveau hulp te organiseren en te implementeren op inter

disciplinaire basis en deze onder de verantwoordelijkheid te brengen van de lokale gemeenschap. 
Concreet houdt dat in dat zij er naar streeft de samenwerking te verbeteren tussen jeugdwelzijn, 
justitie, de geestelijke gezondheidszorg en onderwijs ten behoeve van gezinnen, die te kampen 
hebben met ernstige emotionele, psychische en gedragsproblemen. 

• Hulp aan het gezin heeft een onvoorwaardelijk karakter. Als de behoeften van het kind en het ge
zin veranderen, wordt de hulp daarop afgestemd. 

• Resultaten worden voortdurend geëvalueerd, zowel op micro- en mesoniveau (doelen van het kind 
en het gezin binnen haar omgeving) op exo- en macroniveau (doelen op programma - en institutio
neel niveau). 

2.7.4 Basisstappen van het "Wraparound Process'. 
De basisstappen in het 'Wraparound Proces' zijn de laatste twintig jaar tot ontwikkeling gekomen. De
ze lijken volgens VanDenBerg & Grealish (1996) simplistisch van aard te zijn, maar de implementatie 
daarvan blijkt vaak een moeizaam en langdurig proces. Dat komt volgens hen doordat Wraparound 
een bedreiging vormt ten opzichte van een lange hulpverleningstraditie waarin kinderen met complexe 
en chronische problemen vaak uit hun omgeving worden gehaald, waarin de hulp gestructureerd is op 
basis van de beperkingen van nauwe categoriale subsidiestrategieën, waarin men niet gewend is ou
ders als partners in een veranderingsproces te beschouwen en welke niet gebaseerd is op een colla-
boratief hulpverleningsmodel. Wraparound bestaat uit drie basisstappen: 

1. De ontwikkeling van een lokaal advies team. 
In de lokale omgeving wordt een team samengesteld uit sleutelfiguren uit bestaande overheids - en 
particuliere voorzieningen voor kinderen en gezinnen, scholen, bedrijven, gemeentelijke instellingen, 
universiteiten, ouders, en andere lokale bemiddelings- of actiegroepen. Een dergelijk lokaal team gaat 
een stap verder dan een traditioneel interdisciplinair team. 'Leken' maken nadrukkelijk deel uit van dit 
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team. Enerzijds om toegang te krijgen tot alle informele bronnen die vertegenwoordigd worden door 
bijvoorbeeld ambtenaren en zakenlieden. Anderzijds om de verantwoordelijkheid voor kinderen en ge
zinnen met complexe en chronische behoeften op een breder maatschappelijk niveau te brengen. 

Tot de belangrijkste taken van dit lokaal adviesteam behoren o.a: het ontwikkelen en evalueren van 
onderzoek naar de resultaten van Wraparound en op grond daarvan aanbevelingen te doen voor ver
anderingen; het identificeren van nieuwe formele en informele hulpbronnen; het ontwikkelen van instel-
lingsoverstijgende oplossingsstrategieën; het bewaken van de financiële stabiliteit van Wraparound; de 
inspraak van gezinnen te waarborgen bij de ontwikkeling en de uitvoering van de zorg van Wrap
around; het uitdragen van de elementen van Wraparound door het verzorgen van trainingen binnen de 
gemeenschap. 

De grootte van een lokaal team is onder meer afhankelijk van de grootte van de betreffende ge
meenschap ( kleine regio's met minder dan 30.000 inwoners hebben vaak één team) en de mate van 
cohesie en overeenstemming die er bestaat tussen sleutelfiguren in die gemeenschap omtrent het be
leid en de praktijk ten behoeve van kinderen en gezinnen (VanDenBerg &Grealish,1996; Milwaukee 
County Mental Health Division, 1999). 

2. Identificatie/verwijzing. 
De meeste lokale adviesteams formeren subcommissies die overzicht houden over het 'Wraparound 
Process'. Eén van deze subcommissies houdt zich bezig met de indicatie van kinderen en gezinnen 
die verwezen zijn naar Wraparound. Om de privacy van gezinnen te bewaken nemen alleen vertegen
woordigers van instellingen of scholen deel aan zo'n subcommissie. 

ledere buurt ontwikkelt een specifiek netwerk voor het identificeren en screenen van potentiële Wra
paround kandidaten. De meeste buurten richten zich op kinderen die reeds uithuisgeplaatst zijn of 
waarbij een uithuisplaatsing dreigt. Andere buurten stellen ook subsidie beschikbaar voor vroegtijdige 
interventies. 

De meeste indicatieteams hanteren bij het al dan niet indiceren van gezinnen een besluitvormings
principe op basis van consensus. Pogingen zijn ondernomen om daartoe gestandaardiseerde testsco
res te gebruiken (Clarke, Schaefer, Burchard & Welkowitz, 1992 in VanDenBerg & Grealish, 1996). Dit 
is tot nu toe niet gelukt. De behoeften van kinderen en gezinnen blijken zo complex te zijn dat zij de 
grenzen van instellingen en van levensdomeingebieden overstijgen. Op grond daarvan blijken de ge
standaardiseerde testscores als indicatoren niet bruikbaar te zijn. Daarom kiezen de meeste buurten 
voor een democratische besluitvorming. 

Na de indicatiestelling worden de gegevens van een gezin naar een soort 'makelaar' gezonden, die 
verantwoordelijk is voor het inhuren van zorgcoördinatoren, ook wel casemanagers of Wraparound-
coördinatoren genoemd, die een instellingsoverstijgende pool van flexibele fondsen beheren en over
zicht houden over de uitvoering van Wraparound. 

De meeste zorgcoördinatoren zijn ervaren, geschoolde of hoogopgeleide staffunctionarissen die 
kennis van zaken hebben op het gebied van lokale voorzieningen, die met een brede, niet-categoriale, 
onbevooroordeelde blik zicht hebben op de behoeften van kinderen en gezinnen en die over vaardig
heden beschikken om relaties met gezinnen te ontwikkelen. 

VanDenBerg & Grealish(1996) omschrijven de taken van de zorgcoördinatoren als volgt: 

Het identificeren van sleutelfiguren in het leven van het kind en het gezin ; 
Het op informele wijze inventariseren van krachten in het kind, het gezin, het sociaal netwerk en in 
de buurt; 
Het samenstellen van 'Child and Family' teams en het begeleiden van deze teambesprekingen (zie 
basisstap 3); 
Zorgdragen voor volledige participatie van ouders en kinderen in het proces; 
Het team helpen bij het opstellen van een individueel hulpverlenings - en ondersteuningsplan; 
Het identificeren van bestaande voorzieningen en onderzoeken in hoeverre zij tegemoet komen 
aan de behoeften van het kind en het gezin; 
Het samen met het gezin opstellen van een crisisplan; 
Het nagaan in hoeverre er onder de sleutelfiguren behoefte is aan training en dit vervolgens arran
geren; 
De basis leggen voor onvoorwaardelijke hulp; 
Het creëren en organiseren van nog niet bestaande hulp; 
Het aanwenden van flexibele subsidies; 
Het bieden van directe ondersteuning; 
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Het evalueren van de voortgang van de hulp; 
Het voorbereiden van vervolgplannen. 

3. 'The Child and Family Team'. 
De zorgcoördinator, stelt nadat hij samen met de gezinsleden de krachten in en rond het gezin geïn
ventariseerd heeft, in overleg met het gezin een team samen, dat bestaat uit het kind en het gezin en 
uit mensen uit de directe omgeving van het gezin. Dit kunnen andere familieleden zijn, buren, deskun
digen of vrienden. Het team moet voor minstens de helft uit 'leken' bestaan die toegang hebben tot 
informele hulpbronnen en ondersteuning kunnen bieden. De deelnemende deskundigen moeten be
kend zijn met het gezin, omdat vreemden niet op de hoogte zijn van de krachten van het gezin en hun 
culturele achtergrond. De grootte van een Child and Family team varieert tussen vier tot tien personen. 
Een belangrijk element bij de samenstelling van het team is dat de culturele competentie in het speci
fieke hulpverleningsplan tot uitdrukking komt. Een juiste configuratie van een team betekent dat ver
schillende leden de cultuur van het gezin vertegenwoordigen. 

Het team is verantwoordelijk voor de ontwikkeling voor een op het gezin afgestemd zorg - en onder
steuningsplan. 

De taak van de coördinator is het arrangeren en faciliteren van teambijeenkomsten. Deze vinden 
plaats op tijden dat alle deelnemers aanwezig kunnen zijn en op neutrale plaatsen, bijvoorbeeld in een 
kamer van de openbare bibliotheek of bij het gezin thuis. 

Behoeften van gezinnen worden gerelateerd aan diverse levensdomeingebieden, waaronder huis
vesting, de gezinssituatie, het sociale netwerk, emotionele/psychologische ontwikkeling van ouders en 
kinderen, onderwijs, werkgelegenheid, veiligheid, jurisprudentie, gezondheid, godsdienst, cultuur, ge
drag en financiën. 

De coördinator onderzoekt samen met de teamleden waar de prioriteiten liggen. Op basis van deze 
prioriteiten draagt de coördinator er zorg voor dat de teamleden iedere hulpvraag uitwerken en vanuit 
de aangedragen ideeën de beste oplossingsstrategie kiezen. Het plan wordt vervolgens omgezet in 
een gedetailleerd plan van aanpak. De verantwoordelijkheid voor wie wat doet en wanneer wordt 
schriftelijk vastgelegd en wordt binnen twee dagen na de teambijeenkomst aan de leden toegestuurd. 

De coördinator presenteert het voorgestelde plan aan het lokale adviesteam of een subcommissie 
daarvan. Deze bekijkt of het plan consistent is met resp. de waarden binnen de gemeenschap en de 
uitgangspunten van de op het individu afgestemde hulp. Daarnaast bestuderen zij het budget om te 
kijken of aan de behoeften van het gezin tegemoet gekomen kan worden en in hoeverre daar subsidie 
voor aangesproken moet worden of dat creatief gebruik gemaakt kan worden van bestaande voorzie
ningen of informeel aanwezige ondersteuningsbronnen binnen de gemeenschap. Het lokale team mag 
het plan niet op eigen houtje aanpassen of veranderen. Als zij het met bepaalde elementen uit het plan 
niet eens is, kan zij suggesties doen voor verandering. Zij stuurt het vervolgens terug naar het 'The 
Child and Family Team' die zich daar dan verder over gaat beraden. 

De volgende stap is de implementatie van het plan. The Child and Family Team' komt in de eerste 
fase van de implementatie tenminste één keer per twee à drie weken bij elkaar. Wanneer de situatie 
van het gezin zich gaat stabiliseren neemt de frequentie van de bijeenkomsten af naar één keer per 
kwartaal. Als de behoeften van het gezin veranderen, wordt het plan herzien (VanDenBerg & Grealish, 
1996). 

2.7.5 Evaluatie van Wraparound. 
Ondanks het feit dat Wraparound inmiddels uitgegroeid is tot een nationaal erkend en gekwalificeerd 
project dat zich de laatste twintig jaar snel heeft verspreid over de verschillende staten, staat de ont
wikkeling van het project nog in de kinderschoenen. Dit blijkt onder andere uit de summiere verslag
legging van onderzoeksresultaten in de vakliteratuur. Ook in literatuur over 'Family Preservation' wordt 
nog nauwelijks melding gedaan van het bestaan van Wraparound. Hermanns (2000) verwijst naar een 
onderzoek van Brown en Hill uit 1996. Zij evalueerden de opbrengsten van 28 Wraparound-pakketten 
binnen het 'Halton Wraparound Program' in Canada voor evenveel kinderen en jongeren tussen de 
twee en achttien jaar in multi-problemsituaties. Dit onderzoek wees uit dat de meeste vooraf omschre
ven hulpverleningsdoelen werden bereikt, dat uithuisplaatsing niet plaatsvond en dat alle betrokkenen 
(kinderen, jongeren, ouders en hulpverleners) tevreden waren over de werkwijze. De gemiddelde kos
ten per gezin in een periode van drie maanden bedroegen een zesde van de kosten die een uithuis
plaatsing in diezelfde periode gekost zou hebben. 

The Milwaukee County Mental Health Division vermeldt in 1999 welke onderzoeksinstrumenten wor
den gehanteerd om Wraparound te evalueren. Voor het beoordelen van gedragsverandering wordt ge
bruikt gemaakt van 'The Child Behavior Checklist' (CBCL), die ingevuld wordt door ouders; 'The Youth 
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Self-Report' (YSR), dat is de CBCL voor kinderen, die ook door henzelf wordt ingevuld en 'The Child 
and Adolescent Functioning Scale' (CAFAS) die ingevuld wordt door de coördinator, op basis van in
formatie verkregen van de zorgdragers, het kind en de school. Het meet het adequaat functioneren 
van het kind in de thuissituatie, in de buurt en in de school; het gedrag van het kind ten opzichte van 
anderen; emotionele problemen, zelf-mutulatie, drugsmisbruik, en cognitieve problemen. 

Gegevens over welke vormen van hulp aangewend zijn, wordt verzameld met het Wraparound MIS 
systeem, ledere vorm van hulp wordt gestandaardiseerd tot een gemiddelde per maand gedurende de 
evaluatieperiode. 

Daarnaast wijzen VanDenBerg & Grealish (1996) op het belang van kwalitatief onderzoek naar de 
consumenttevredenheid. De resultaten worden aangewend als feedback voor 'The Child & Family' 
teams en nadat zij in het kader van privacybewaking gecodeerd zijn, worden zij gezonden naar het 
lokale advies team ten behoeve van verdere ontwikkeling van het dienstverleningssysteem in de ge
meenschap. 

'The Division of Community Supportive Services' in Michigan doet verslag van een evaluatieonder
zoek in 1998 binnen 22 samenwerkende regionale instellingen, verspreid over 75 graafschappen, waar 
ongeveer 2000 gezinnen bij betrokken waren. Het onderzoek was gericht op de effectiviteit en de 
klanttevredenheid van Wraparound. Aangetoond werd dat 95% van de gezinnen die hulp hadden ge
kregen van Wraparound beter functioneerden. 100% van de gezinnen waren geïntegreerd binnen de 
lokale gemeenschap en wisten hoe zij een beroep moesten doen op lokale voorzieningen. 

The Milwaukee County Mental Health Division (1999) komt tot vergelijkbare resultaten. De verslag
legging over de onderzoeksresultaten is echter dermate summier dat er geen inhoudelijke conclusies 
aan verbonden kunnen worden. 

Wel kan geconcludeerd worden dat qua uitgangspunten en opzet Wraparound zich nadrukkelijk on
derscheidt van de eerder genoemde programma's van 'Family Preservation'. Op de eerste plaats is er 
bij Wraparound geen sprake van een min of meer vaststaand programma of model, dat als referentie
kader dient voor het handelen. Het moet worden opgevat als een proces dat letterlijk aansluit bij de 
behoeften van ieder gezin én gemeenschap afzonderlijk. Op de tweede plaats vertrekt Wraparound 
vanuit een expliciet sociaal-ecologische benadering. De hulpverlening richt zich zowel op het micro
niveau (hulp aan het gezin), als op mesoniveau ( hulp aan het gezin, gerelateerd aan informele en for
mele netwerken binnen de gemeenschap waar het gezin deel van uitmaakt ); op het exoniveau van
wege het expliciet zoeken naar commitment en samenwerking met bestaande voorzieningen binnen 
de gemeenschap; en tenslotte op macroniveau doordat zij door uitdraging van de filosofie en werk
wijze van Wraparound in resp. commissies, trainingen - met daarbij de nadruk op participatie van de 
gezinnen - invloed uitoefent op lokale, en nationale overheden teneinde de hulpverlening aan gezinnen 
met complexe problematiek te verbeteren. Met andere woorden: Wraparound richt zich niet alleen op 
het sterker maken van het gezin binnen haar eigen omgeving, maar richt zich tegelijkertijd door actieve 
participatie en samenwerking op verandering van die omgeving. 

2.8 Onderzoeksgegevens van Family Preservationprogramma's. 
Onderzoek naar de effecten van Family Preservationprogramma's heeft voornamelijk plaatsgevonden 
bij kortdurende intensieve crisishulp ('Intensive Family Preservation') en in veel geringere mate bij pro
gramma's die vallen onder preventieve en curatieve hulp. In deze evaluatieonderzoeken zijn volgens 
Baartman (1996) en Veerman, De Kemp & Ten Brink (1997) drie fasen te herkennen. 

In de eerste fase waren de onderzoeksresultaten van intensieve Family Preservationprogramma's 
veelbelovend. Deze wezen uit dat op grote schaal uithuisplaatsing werd voorkomen en dat de veilig
heid van kinderen gewaarborgd was. Volgens Blyte & Kelly (1992) slaagde bijvoorbeeld het program
ma 'Homebuilders' erin dat voor 80% à 90% van de kinderen uithuisplaatsing voorkomen kon worden, 
gerekend over een periode van een jaar na afsluiting van de hulp. Pecora, Fraser & Haapala (1991) 
noemen een percentage tussen de 40% en de 95%. Deze eerste onderzoekingen, die dateren uit de 
jaren zeventig en begin jaren tachtig waren echter niet-experimenteel van aard. Spoedig volgde dan 
ook vanuit de onderzoekswereld en van uit de praktijk kritiek op deze onderzoeksdesigns en hun resul
taten, omdat vanwege het uitblijven van controlegroepen de onderzoeksresultaten onbetrouwbaar wa
ren. Ook richtte de kritiek zich op het feit, dat vaak slechts één variabele (al of niet uithuisplaatsing) 
onderzocht werd en dat andere ingrediënten die van invloed zijn op het effect van "Family Preserva
tion' onderbelicht bleven. 

Uit recenter onderzoek, dat vaker experimenteel van aard was, bleek dat ook veel kinderen uit de 
controlegroepen thuis woonden. Dit leidde tot de conclusie dat de uitkomsten met betrekking tot de 
effecten van Family Preservationprogramma's op zijn minst gemengd waren, dus soms wel en soms 
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niet konden worden aangetoond. Bovendien wierpen deze uitkomsten de vraag op of de beoogde 
doelgroep wel bereikt werd. 

In het reeds een aantal keren genoemde FIT-project (Fraser et al. 1991) werd in de staten Utah en 
Washington, verspreid over 6 locaties het verband onderzocht tussen effecten van Homebuilderspro-
gramma's met gezinskenmerken, hulpverleningskenmerken en hulpverleners- en organisatie kenmer
ken. Bij dit onderzoek waren 453 gezinnen betrokken. De centrale hypothese was dat deze drie cate
gorieën verband hielden met het falen van de hulpverlening. Daartoe werd een quasi-experimenteel 
onderzoeksdesign opgesteld (pretest-posttest in één onderzoeksgroep) met een follow-up onderzoek 
12 maanden na de behandeling. Bovendien werd een kleine controlegroep samengesteld in Utah be
staande uit gezinnen die weliswaar verwezen waren naar 'Homebuilders', maar wegens volle case
loads van de hulpverleners nog niet waren geholpen door 'Homebuilders'. Deze gezinnnen (26 in to
taal) werden gevolgd totdat het gezin in aanmerking kwam voor hulp of gedurende 12 maanden Van 
de onderzochte gezinnen woonde bij afsluiting van de hulp 92.9% nog thuis. Na 12 maanden was dit 
percentage 67% (Pecora et al. 1991). 

Uit het onderzoek kwamen verschillende gezinskenmerken naar voren die van invloed zijn op het ef
fect van de hulpverlening. Er bleek bijvoorbeeld minder kans op succes te zijn bij ouders die zelf om 
uithuisplaatsing van hun kind hadden gevraagd, of bij ouders waarbij de opvoedingsvaardigheden be
perkt werden door ernstige psychische problemen. Ook bleek minder kans op succes te zijn bij kinde
ren die drugs en alcohol gebruikten of die al vaker uit huis geplaatst waren. Opvallend was dat bij kin
deren wiens lichamelijke verzorging op het moment van de intake te wensen overliet, de kans op uit
huisplaatsing minder groot was vergeleken met kinderen, waarbij deze behoeftes wel vervuld werden 
Deze bevindingen representeren waarschijnlijk het algemenere patroon, dat minder positieve uitkom
sten worden waargenomen bij kinderen die weliswaar lichamelijk goed verzorgd worden maar waarbij 
emotionele of lichamelijke mishandeling de bron van verwijzing is. 

Dit houdt ook verband met bevindingen ten aanzien van geboden praktische hulp. In gevallen waar 
verwaarlozing aanleiding was tot verwijzing, bleek het bieden van praktische hulp een positief verband 
te houden met het verminderen van de kans op uithuisplaatsing.De kans op succes bleek groter te 
zijn bij etnische minderheden dan bij blanke kinderen. Daarnaast bleek er een positief verband te zijn 
tussen het bereiken van gestelde doelen, in combinatie met het bieden van praktische hulp en het 
voorkomen van uithuisplaatsing. 

Een groot opgezet nationaal onderzoek 'Putting Families First' in Illinois, waar gebruik werd gemaakt 
van controlegroepen, en waar meerdere variabelen in ogenschouw genomen werden zoals kind - en 
gezinsfunctioneren, tevredenheid met de hulp, afname kindermishandeling, slaagde er niet in om tref
fende verschillen aan te tonen tussen Family Preservationprogramma's en de reguliere hulpverlenings
vormen (Bath et al. 1994; Littell & Schuerman, 1995, zie ook Wells & Tracy, 1997) Naast vragen met 
betrekking tot de beoogde doelgroep werden ook vragen gesteld over de bekwaamheid om 'een drei
gend risico van uithuisplaatsing' in termen van een 'acute crisis' - de belangrijkste voorwaarde voor 
aanmelding - te operationaliseren. Hetzelfde geldt ten aanzien van de variabele 'veiligheid' 

Volgens Veerman et al. (1997) werden bovenstaande vragen naar de beoogde doelgroep en andere 
specifieke door programma's gehanteerde criteria het centrale thema van het onderzoek in de tweede 
fase. Baartman (1996) gaat uitvoerig in op een aantal belangrijke onderzoeken uit deze fase Zo wijst 
hij o.a. op een onderzoek van Bath, Richey en Haapala (1992), die factoren onderzochten die een rol 
spelen bij al of niet voorkomen van een uithuisplaatsing. Zij concludeerden dat de kans op uithuisplaat
sing groter bleek te zijn bij kinderen die verwaarloosd werden - met name als het ging om jongere kin
deren - , dan in geval van mishandeling. Dit werd later ook door andere onderzoekers aangetoond Op 
grond daarvan kan geconcludeerd worden dat de kans op het voorkómen van uithuisplaatsing door 
kortdurende intensieve hulp geringer is indien er sprake is van verwaarlozing dan in andere gevallen 
en dat voor deze gezinnen serieuzer aandacht besteed moet worden aan hun specifieke behoeften 
onder meer door te voorzien in hulp van langere duur. 

Ook deze recentere onderzoeken werden bekritiseerd. Gewezen werd op verschillende methodolo
gische gronden op basis waarvan onderzoek plaatsvond. Daardoor zijn uitkomsten tussen diverse on
derzoeken moeilijk vergelijkbaar en kunnen geen betrouwbare conclusies getrokken worden De kritiek 
richt zich ook op onregelmatigheden inzake de samenstelling van steekproeven, afgestemd op speci
fieke door Family Preservationprogramma's gehanteerde criteria. 

Ondanks alle commotie met betrekking tot validiteit van de diverse onderzoeken en de betrouwbaar
heid van de uitkomsten, menen Wells en Biegel (1991) dat in zijn algemeenheid gesteld kan worden 
dat Family Preservationprogramma's hun effectiviteit inzake het in stand houden van gezinnen en het 
beschermen van kinderen hebben aangetoond. 
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De derde evaluatiefase, die recent is aangevangen, richt zich meer op vragen naar differentiële ef
fecten van de programma's en naar afgrenzing met andere programma's die op dezelfde doelgroep 
gericht zijn. Zo zijn het volgens Littell (1997) niet zozeer de intensiteit, de duur en de breedte van de 
programma's die de kern vormen van 'Family Preservation'. Veel belangrijker is het volgens haar te 
onderzoeken "what inside the black box of treatment really matters?" (p.35). Zij doelt daarbij op speci
fieke elementen, die meer te maken hebben met de aard van de relaties die zich ontwikkelen tussen 
hulpverleners en cliënten. Het betreft hier een pleidooi voor kwalitatief onderzoek met als doel meer 
diepgang in inzicht te verwerven ten aanzien van de aard van het werk met gezinnen in 'Family Pre
servation' en de context waarin dat gebeurt. Met dit laatste wijst zij erop dat het eveneens van belang 
is te onderkennen wat er buiten 'the blackbox' gebeurt. Complexe sociale en psychologische proble
men die bijdragen aan kindermishandeling en verwaarlozing hebben volgens Littell hun wortels in ar
moede, werkeloosheid, slechte huisvesting, drugsverslaving en ernstige, chronische psychische pro
blematiek. Het succes van 'Family Preservation is volgens haar dan ook mede afhankelijk van aspec
ten in de omgeving waarin 'Family Preservation' geïmplementeerd is. In afwezigheid van een adequaat 
inkomen, huisvesting, gezondheidszorg en opvoedingsondersteuning hebben 'Family Preservation' en 
jeugdzorg in het algemeen volgens Littell minimale en korte termijneffecten in gevallen van kindermis
handeling en kinderverwaarlozing. 

In feite benadrukt Littell hiermee het belang van een sociaal-ecologische benadering ten aanzien van 
de opzet én de evaluatie van Family Preservationprogramma's. 

Op kleine schaal worden recentelijk pogingen ondernomen specifieke werkbare bestanddelen uit de 
behandeling te expliciteren en te meten. Het betreft hier aandacht voor procesonderzoek, waarin het 
gaat om wat hulpverleners nu precies in de 'van moment tot moment interacties' met gezinsleden doen 
(De Kemp, 1995, Craig - Van Grack, 1997). 

Nelson (1997) wijst in dit kader op een aantal onderzoeken waarin wordt aangetoond dat er een ver
band bestaat tussen gezinsparticipatie in het stellen van doelen en in de wijze waarop deze doelen ge
realiseerd worden, en het voorkomen van uithuisplaatsing. Volgens Nelson (1997) zijn deze door haar 
genoemde empowermentinterventies erop gericht de afstand tussen de hulpverlener en de cliënt te re
duceren door a). aan gezinnen de keuze te laten of zij al dan niet willen participeren in een program
ma; b). gezinnen zelf te vragen om doelen ten identificeren en prioriteiten aan te geven waaraan met 
het eerst wil werken; c). gezinnen te ontmoeten in hun eigen omgeving en d). gezinnen met respect en 
hoffelijkheid tegemoet te treden. Volgens Nelson komt de impact van empowerment benaderingen het 
best tot uitdrukking in uitspraken van de cliënten zelf. Zij citeert een participant uit een Families First 
programma in Minnesota, die deelnam aan een evaluatiegroep: "It's the best program I've ever been 
in. They've given me a feeling of security, a feeling of power, a feeling that...there's hope for the fu
ture". De hoge mate van tevredenheid onder gezinnen en hulpverleners over Family Preservation
programma's werd eveneens aangetoond door andere onderzoekingen ( zie Walton, 1997). 

Naast onderzoek naar wat hulpverleners precies doen, is het ook belangrijk te meten hoe hulpver-
leners zich gedragen tijdens de interactie met cliënten. Het betreft hier kwalitatief onderzoek naar de 
attitude van de hulpverlener. Verondersteld wordt dat een op empowermentgerichte aanpak ander ge
drag van de hulpverlener vraagt dan hulp die gericht is op het compenseren van tekorten bij cliënten. 
Naast methodische aspecten, gaat het hier om specifieke persoonskenmerken, die van invloed kunnen 
zijn op het succes of falen van de hulpverlener. Voor zover bekend is daar binnen 'Family Preserva
tion' nog geen empirisch onderzoek naar gedaan. 

2.9 Conclusie. 
In het voorgaande hoofdstuk is getracht het begrip empowerment te verduidelijken vanuit de literatuur 
over Family Preservation. Daaruit blijkt dat ofschoon Family Preservationprogramma's verschillen in 
functie, intensiteit en doelgroep ze alle als doelstelling hebben: het beschermen van kinderen en het 
sterker maken van gezinnen in hun eigen omgeving, zodat de kinderen veilig thuis kunnen blijven 
wonen. Uit de beschrijvingen van de werkwijze van de verschillende programma's blijkt dat 'het sterker 
maken' (empowerment) op verschillende wijzen wordt geoperationaliseerd. Zoals in hoofdstuk 1 reeds 
werd beschreven, vertrekken de meeste programma's vanuit een individueel perspectief: de hulp is 
gericht op individuele competentievergroting binnen de bestaande sociale context. Anderen 
daarentegen vertrekken vanuit een sociaal-ecologische benadering, waarbij de hulp gericht is op een 
proactieve participatie van cliënten binnen informele en formele structuren in hun omgeving met als 
doel een op de individuele de behoefte van de cliënt afgestemd hulpaanbod te bewerkstelligen. De 
basis van ieder Family preservationprogramma is echter het uitgangspunt dat individuen zelf krachten 
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in huis hebben om problemen op te lossen. De hulpverlener heeft vooral een ondersteunende taak bil 
het aanboren en versterken van individuele krachten onaersieunende taak bij 

In de literatuur worden o.a. de volgende empowermentbevorderende interventies als belanariike 
kenmerken van de hulp genoemd: de hulp dient aan te sluiten en afgestemd te worden op de bete 
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servationprogramma's. Met name het vertrouwen in de krachten van individuen, het respect voor auto
nomie en menselijke waardigheid en de daadwerkelijke participatie van gezinnen in (het opstellen van) 
het behandelingstraject lijken daarin doorslaggevend te zijn. Daarin manifesteert zich een belangrijk 
verschil met de Nederlandse situatie, waarin van oudsher een bevoogdende houding domineert ten 
opzichte van 'probleemgezinnen', waarin de aandacht vooral gericht is op tekortkomingen van indivi
duen en het aan de deskundige wordt overgelaten wat er moet veranderen. Dit roept tegelijkertijd de 
vraag op of de ideeën die ten grondslag liggen aan empowerment verenigbaar zijn met deze bevoog
dende denkwijze. 

Sinds de jaren tachtig tekenen zich weliswaar verschuivingen af in het denken over 'probleemgezin
nen' in Nederland en voltrekken zich dienovereenkomstig veranderingen in het hulpaanbod. De vraag 
is echter in hoeverre de ideeën die daaraan ten grondslag liggen overeenkomen met wat in zijn alge
meenheid onder empowerment wordt verstaan. 

In hoofdstuk 3 wordt onderzocht in hoeverre de gedachten die ten grondslag liggen aan empower
ment daadwerkelijk aansluiten bij recente ontwikkelingen binnen de jeugdzorg, in het bijzonder binnen 
de intensieve thuishulpverlening. Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt het ontstaan en de 
ontwikkeling van de intensieve ambulante thuishulpverlening in Nederland beschreven, gerelateerd 
aan empowerment. Daarin zullen twee ontwikkelingslijnen gevolgd worden, namelijk die van de ont
wikkeling van de maatschappelijke zorg voor volwassenen en die van de ontwikkeling van de zorg 
voor jeugdigen. 
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