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Hoofdstuk 3 

Historisch-maatschappelijke achtergrond van het ontstaan van intensieve 
thuishulp aan 'multi-problem'gezinnen in Nederland. 

3.1 Inleiding. 
In de beginjaren negentig wordt het begrip empowerment geïntroduceerd in Nederlandse vakliteratuur 
op het terrein van zorg en welzijn en van jeugdzorg in het bijzonder. Het wordt daarin in verband ge
bracht met de veranderende positie van de cliënt binnen de jeugdzorg. Vanaf de jaren negentig vat de 
gedachte post dat de inbreng van de cliënt zelf bij het vaststellen van problematiek en verandering 
daarvan belangrijk is en het is deze gedachtegang die gerelateerd wordt aan het begrip empowerment. 
De hulp dient in dit kader gericht te zijn op het aanboren en activeren van potenties in het individu zelf 
binnen zijn of haar eigen leefomgeving. 

Tegen deze achtergrond beginnen in de jaren negentig intensieve ambulante thuishulpvormen een 
steeds belangrijker plaats in te nemen binnen de jeugdzorg. Ook daarin is een trend te ontdekken 
waarin de hulp zich richt op het aanboren en/of versterken van krachten in en rondom het gezin. 

In de vorige twee hoofdstukken werd vanuit de literatuur getracht het begrip empowerment te ver
helderen voor de praktijk van de jeugdzorg. Uit hoofdstuk 1 kwam naar voren dat de betekenis van 
empowerment nauw gelieerd is met politieke en filosofische grondslagen van de Verenigde Staten. 
Daarin domineert een mensmaatschappijbeeld dat gekenmerkt wordt door een onbeperkt vertrouwen 
in menselijk kunnen en respect voor ieders autonomie. Uit hoofdstuk 2 bleek dat dit mensmaatschap
pijbeeld nadrukkelijk weerspiegeld wordt in de filosofie en werkwijze van Family Preservationprogram-
ma's in de V.S. 

In Nederland domineert daarentegen van oudsher een bevoogdende houding ten opzichte van indi
viduen, die op enigerlei wijze afwijkend gedrag vertonen gerelateerd aan een op een bepaald moment 
gehanteerde maatschappelijke standaardnorm. Dit geldt met name voor de Nederlandse zorgverlening 
aan jongeren en volwassenen. Daarin domineert van oudsher een bevoogdende cultuur met de nadruk 
op aanpassing van het individu aan de maatschappelijke orde. Het individueel welzijn is daaraan on
dergeschikt. De aandacht is vooral gericht op tekortkomingen van individuen en het wordt aan de des
kundige overgelaten wat er moet veranderen. Dit roept tegelijkertijd de vraag op of de ideeën die ten 
grondslag liggen aan empowerment verenigbaar zijn met deze bevoogdende denkwijze. 

Zoals reeds werd vermeld treedt er sinds de jaren tachtig weliswaar een verschuiving op in het den
ken over zorg aan jongeren en volwassenen die zich in een problematische situatie bevinden. 

In dit hoofdstuk wordt gepoogd helderheid te krijgen over de vraag of en in hoeverre de gedachten 
die ten grondslag liggen aan empowerment daadwerkelijk aansluiten bij recente ontwikkelingen binnen 
de jeugdzorg, en binnen de intensieve thuishulpverlening in het bijzonder. Mocht deze vraag positief 
beantwoord kunnen worden, dient zich vervolgens de vraag aan hoe deze empowermentgedachte ge
operationaliseerd wordt in de praktijk van het handelen. Om deze vragen te kunnen beantwoorden 
wordt het ontstaan - en de ontwikkeling van de intensieve ambulante thuishulpverlening in Nederland, 
gerelateerd aan empowerment, beschreven. Daarin zullen twee ontwikkelingslijnen gevolgd worden, 
namelijk die van de ontwikkeling van de maatschappelijke zorg voor volwassenen en vervolgens die 
van de ontwikkeling van de zorg voor jeugdigen. 

3.2. De ontwikkeling van de maatschappelijke zorg voor volwassenen. 
In hun dissertatie over de geschiedenis van de onmaatschappelijkheidsbestrijding geven Dercksen en 
Verplanke (1987) inzicht in de wijze waarop gemarginaliseerde bevolkinggroepen in de loop van de 
twintigste eeuw in Nederland getypeerd werden en hoe de samenleving daarop vervolgens reageerde. 

Vergelijkbaar met de Verenigde Staten heerste er in Nederland in de 19e eeuw een grote armoede 
onder de arbeidersbevolking. Aanvankelijk had de heersende klasse geen oog voor deze erbarmelijke 
omstandigheden. Haar belang concentreerde zich in eerste instantie op het handhaven van deze 
maatschappij, zodat verdere uitbouw van de productie binnen de voortgaande industrialisatie mogelijk 
zou blijven. De armoede werd in eerste instantie niet gezien als een voortvloeisel van de economische 
omstandigheden, maar werd afgewenteld op individuele factoren. 
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Deze gedachtegangen paste in 'de geest des tijds', waarin de liberale machthebbers uitgingen van 
een onbeperkt vertrouwen in het menselijk kunnen, geleid door de rede, dat tot uitdrukking kwam in 
het principe van de ' vrije arbeid'. Degenen die daar niet aan voldeden, werden beschouwd als lui en 
dom en hadden het aan zich zelf te wijten dat zij in een armoedig bestaan verkeerden (Romein, 1973; 
Brugmans, 1978; Michielse, 1978). Op deze wijze werd de bestaande sociale ongelijkheid tussen de 
bezittenden en bezitlozen in standgehouden en als vanzelfsprekend gezien. 

De hulpverlening was individueel gericht en werd door particulieren bedreven als gunst van de rijke 
tegenover de arme. Men had alleen oog voor de materiële nood. De daarmee fysieke en psychische 
factoren bleven buiten beschouwing. Door het geven van aalmoezen meende men in de menselijke 
nood te voorzien ( Romein, 1973; Michielse, 1978). 

Aan het einde van de 19e eeuw nam, net als in de Verenigde Staten, naarmate de industriële ontwik
keling vorderde, de maatschappelijke zorg voor de minder bedeelden in Nederland toe. De heersende 
klasse was langzamerhand tot het inzicht gekomen dat de traditionele armenzorg voor de door armoe
de geteisterde arbeidersklasse ontoereikend was (Brugmans, 1978; Michielse, 1978). In tegenstelling 
tot in de Verenigde Staten beschouwde men het armoedeprobleem niet als een individueel probleem 
maar als een maatschappelijk probleem. De samenleving moest beschermd worden tegen de negatie
ve invloeden die de armoede met zich meebracht. Dit hing direct samen met enerzijds de krapper wor
dende arbeidsmarkt waardoor in toenemende mate kwalitatieve eisen aan arbeidskrachten gesteld 
moesten worden en anderzijds de arbeiders strijd gingen voeren voor betere arbeids- en levensom
standigheden (Michielse, 1978). 

Vanaf het einde van de 19e eeuw zetten progressieve fracties van de bourgeoisie (de links-liberalen) 
via de Staat de eerste sociale maatregelen door, die - noodzakelijk geworden door de economische 
ontwikkeling zelf en door de toenemende strijdvaardigheid van de arbeidersklasse - de levensomstan
digheden van de arbeiders in principe, zij het eerst nog uiterst bescheiden, verbeterden (Michielse, 
1978; Brugmans, 1978; Romein, 1973). Getuige hiervan zijn onder meer de invoering van het Kinder
wetje'van Van Houten in 1874, de leerplichtwet in 1900, de Woningwet en de Gezondheidswet van 
1901 en uiteindelijk ook de Kinderwetten, die in 1905 tot uitvoering kwamen. 

Een groot aantal arbeidersgezinnen kon zich daardoor langzaam maar zeker een levenswijze eigen 
maken die voldeed aan de normen van de gegoede burgerij. Juist vanwege de gestegen lonen en voor 
velen de zekerheid van een vast inkomen, konden zij zich permitteren naar nieuwe arbeiderswijken 
aan de rand van de steden te trekken. 

Zo was tegen 1914 de grote heterogene groep armen van weleer verdwenen. Degenen, die uit de 
boot vielen, de ongeschoolde, losse arbeiders, werkelozen, maar ook bejaarden, zieken, gebrekkigen 
en weduwen met een groot gezin, bleven als een soort restgroep over (Dercksen & Verplanke,1987; 
Michielse, 1978). Het is deze groep die in maatschappelijk opzicht de onderste laag van de samenle
ving uitmaakte, waarbij onderscheid gemaakt werd tussen 'valide' armen ofwel 'schijnarmen' en 'niet 
valide' armen. De valide armen waren de mensen met 'slecht gedrag' zoals de werkelozen, schulde
naren en dronkelappen, de niet-valide armen waren degenen die vanwege ziekte, ouderdom of tijde
lijke onvrijwillige werkeloosheid in de problemen zaten (Dercksen en Verplanke, 1987; Van Wel, 1988). 

3.2.1 "valide armen'of 'schijnarmen' 
Eind negentiende eeuw ontwikkelde zich, op initiatief van de progressief liberalen, naast de traditionele 
armenzorg een modernere vorm van armenzorg, die zowel gericht was op het bieden van materiële 
ondersteuning, als op heropvoeding. Toonaangevend voorbeeld hiervoor was het 'Elberfelderstelsel' 
dat sinds 1853 in Elberfeld werd toegepast. Op basis van dat stelsel werden steden in verschillende 
districten onderverdeeld en werden per district één of meer armenverzorgers aangesteld (Michielse, 
1978; Van Nijnatten,1986). Door een individueel gerichte aanpak en een persoonlijke contact tussen 
de armenverzorger en het gezin werd een strenger toezicht op het functioneren van het gezin moge
lijk. 

De heropvoeding was met name gericht op de 'valide'armen of 'schijnarmen''(Van Wel, 1988; Der
cksen en Verplanke,1987) terwijl de 'niet - valide' armen aanvankelijk aangewezen bleven op de tradi
tionele armenzorg. De valide gezinnen konden geld krijgen, mits men bereid was te gaan werken en 
een zuinig leven te gaan leiden. Een armbezoek(st)er kwam wekelijks op huisbezoek om daartoe ad
viezen te geven en om te controleren of deze adviezen gehonoreerd werden. Zo niet, dan stopte de 
geldelijke ondersteuning. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat door strenge selectie
criteria die gehanteerd werden maar weinigen in aanmerking kwamen voor deze moderne armenzorg 
(Derksen en Verplanke, 1987). 

82 



3.2.2 'Ontoelaatbare gezinnen'. 
Tegen de achtergrond van de nieuwe woningwetgeving (1901) verklaarden tijdgenoten van deze 'mo
derne' armenbezoekers het armoedeprobleem waar deze gezinnen mee te kampen hadden vanuit de 
erbarmelijke woontoestanden. Zij pleitten voor verbetering van de huisvesting en namen daartoe ook 
initiatieven door o.a. nieuwe huurwoningen te bouwen. 

Al snel bleek echter dat verbetering van de woonsituatie onvoldoende antwoord gaf op de problemen 
waar deze gezinnen de samenleving mee confronteerden. Men kwam tot het inzicht dat er meer met 
deze gezinnen aan de hand was dan alleen een armoede - en/of huisvestingsprobleem. Deze gezin
nen vielen maatschappelijk uit de toon vanwege hun ontoelaatbaar woongedrag. De benaming 'ontoe
laatbare gezinnen'raakte in gebruik. 

Dit leidde ertoe, dat men strenge selectiecriteria ging toepassen bij het toewijzen van een verbeterde 
huisvesting - mensen met schulden of met een slecht levensgedrag werden niet toegelaten - en kre
gen zogenaamde 'woningopzichteressen' de opdracht deze gezinnen te heropvoeden. Deze opzichte
ressen kregen een opleiding aan de Opleidingsinrichting voor Sociale Arbeid, die in 1899 in Amster
dam werd opgericht, later de School voor Maatschappelijk Werk genoemd (Dercksen en Verplanke 
(1987). Deze opzichteressen kwamen op huisbezoek om te controleren of het gezin zich netjes ge
droeg in de huurwoning, maar hielden tegelijkertijd ook controle op het totale gezinsfunctioneren, of de 
kinderen naar school gingen, of de vrouw des huizes haar huishouding goed op orde had enz. Zij ga
ven daarbij dwingende adviezen, want als deze door het gezin niet in acht genomen werden, werd de 
financiële ondersteuning aan het gezin stopgezet en werd de woning in beslag genomen (Verplanke & 
Derksen, 1987;Van Wel, 1988;Michielse, 1978) 

Het werk van de Nederlandse armbezoeksters en woningopzichteressen kan beschouwd kan wor
den als een eerste afspiegeling van de huidige intensieve thuisbehandeling van gezinnen, wat o.a. 
blijkt uit een citaat uit een in 1905 gehouden lezing van Muller-Lulofs (in Van Wel,1988): 

"Bezoekster brengt rapport uit en komt met 't in veler oog zonderlinge voorstel voor den dag de schulden af te 
doen, en den onderstand te doen bestaan in 't zenden van een huisnaaister een keer per week. Bezoekster 
leerde haar de huishouding netjes besturen; de vrouw leerde naaien zonder dat zij zelf 't eigenlijk wist. De 
bedoeling is volkomen geslaagd. Langzamerhand maakte de vrouw zich eigen wat haar ontbrak; na verloop 
van tijd werd de naaister afgedankt, en thans is 't een ordelijk, geregeld en gelukkig huisgezin. De aard van 
de hulp was ontleend aan een niet oppervlakkige kennis van 't gezin, en had daarom opvoedende kracht" 
(p.26). 

3.2.3 'Asociale' of 'onmaatschappelijke' gezinnen 
Naast de normale gezinnen uit krotwoningen tekende zich steeds scherper een groepering af die van
wege hun totale functioneren uit de boot vielen. Naast hun slecht woongedrag, begon men zich ernstig 
zorgen te maken over de criminaliteit, drankzucht, onzedelijkheid en kinderverwaarlozing binnen deze 
groepering, waar de opzichteressen, ondanks al hun inspanningen, onvoldoende grip op konden krij
gen. 

Vanaf de jaren twintig begon de typering 'ontoelaatbaar' (woon) gedrag langzamerhand plaats te 
maken voor 'asociaal' of 'onmaatschappelijk gedrag' (Dercksen en Verplanke, 1987, Van Wel, 1988). 
Deze gezinnen moesten uit de samenleving verwijderd en heropgevoed worden. Er werden her en der 
tehuizen opgericht en speciale woonwijken ingericht, waar gezinnen onder toezicht konden wonen. 
Door heropvoeding streefde men er naar dat deze gezinnen na verloop van tijd door konden stromen 
naar normale gemeentewoningen. 

De aandacht richtte zich overigens niet slechts op de ouders. Met name de invoering van de Kinder
wetten in 1901, uitgevoerd in 1905, had het mogelijk gemaakt om van overheidswege in te grijpen in 
de ouderlijke - patriarchale - macht, als bleek dat kinderen ernstig gevaar liepen verwaarloosd te wor
den of tekenen vertoonden van crimineel of misdadig gedrag. Ouders konden daartoe worden onthe
ven of ontzet uit de ouderlijke macht en werden de kinderen in een gesticht geplaatst of in geval van 
crimineel gedrag in een Rijksopvoedingsgesticht of tuchtschool. 

Doel van de gestichtverpleging was evenals bij de 'ambulante' hulpverlening aan diens ouders ge
richt op het bevorderen van maatschappelijke aanpassing. Men achtte het van belang dat het kind be
schermd werd tegen het verwaarlozende milieu enerzijds, en de maatschappij beschermd werd tegen 
de toenemende jeugdcriminaliteit (De Vries en Van Tricht, 1907; Winnubst, 1978; Van Wel,1988; Van 
Montfoort, 1994; Kruithof, 1995). 
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3.2.4 'Geestelijk onvolwaardige' of 'sociaal-zieke'gezinnen. 
In de jaren dertig gingen ook artsen en psychiaters zich buigen over de problematiek van deze gezin
nen en zij kwamen tot de conclusie dat met name 'geestelijke onvolwaardigheid' de oorzaak was van 
het ontoelaatbare gedrag. De gezinnen werden voortaan 'geestelijk onvolwaardig' of 'sociaal ziek'ge
noemd (Dercksen & Verplanke ,1987; Van Wel, 1988). Vanaf dat moment werd de problematiek dus 
gemedicahseerd en werd erfelijke belasting als oorzaak van marginaliteit aangeduid. Sommiqen pleit
ten zelfs voor sterilisatie. 

De invloed vanuit de psychiatrie heeft echter in eerste instantie geen invloed gehad op de heropvoe-
dingpraktijken. Ongetwijfeld speelde het voornamelijk ongeschoolde personeel in deze heropvoedinqs-
complexen daarin een grote rol. 

Aan het eind van de jaren dertig groeide er twijfel over deze heropvoedinggemeenschappen De 
streng disciplinerende aanpak bleek weinig soelaas te bieden. Van het tijdelijk karakter bleek niets te
recht te komen. Daarnaast ontstond een grote leegstand in de woonwijken, omdat veel gezinnen wei
gerden zich aan het strenge regime van heropvoeding te onderwerpen. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verdwenen de discussies over oorzaken van het verschijnsel 'on
maatschappelijkheid' tijdelijk naar de achtergrond.'Geestelijk onvolwaardige' gezinnen vielen niet meer 
op in de massale ellende, die de oorlog bij veel gezinnen teweegbracht (Dercksen & Verplanke- Van 
Wel, 1988). 

3.2.5 'Onmaatschappelijke'gezinnen. 
Nadat de oorlog beëindigd was en de wederopbouw van de samenleving de hoogste prioriteit kreeq 
werd het probleem van 'onmaatschappelijkheid' opnieuw manifest. De oorlog had bij velen geleid tot 
vervaging van normen en tot een gehavend gezinsleven, waardoor naast de wederopbouw vooral ook 
het geestelijk herstel van de samenleving centraal kwam te staan. De overtuiging dat Nederland er al
leen bovenop kon komen, wanneer het gezinsleven hersteld werd, leefde sterk. In alle geledingen van 
de maatschappij, levensbeschouwelijk en politiek, was men het er over eens, dat het gezin de hoek
steen van de samenleving is, waar alles op rust (Dercksen & Verplanke,1987). In het kader van 'Volks
herstel is Gezinsherstel' en 'Gezinsherstel brengt Volksherstel' werden o.a. de volgende maatregelen 
genomen: vanuit de Verenigde Staten werden in 1947 de 'comprehensive approach'en het 'social 
case work' geïmporteerd, die als voorbeeld moesten gaan dienen voor het individueel maatschappe
lijk werk (Michielse, 1978). 

De 'comprehensive approach' houdt in dat verschillende disciplines bij de hulpverlening aan qezin-
nen nauw met elkaar samenwerken. De 'case work' methode gaat ervan uit dat bij ieder mens en elk 
gezin een eigen specifieke oorzaak ten grondslag ligt aan problemen en ook aan onaangepast qedraq 
Deze methodiek is er op gericht om samen met de cliënt te onderzoeken waar de oorzaken van de 
problemen liggen. Maatschappelijke oorzaken van problemen blijven in deze methode buiten beschou
wing. Aan deze methodiek ten grondslag liggende principes zijn o.a. naast het uitgangspunt van ieders 
eigen individualiteit met specifieke behoeften, het grote vertrouwen in individuele vermogens van ieder 
mens, gepaard gaand met een afkeer tegen overheidsbemoeienis op dit vlak. Dat komt tot uitdrukkinq 
in de grote eerbied voor de menselijke waardigheid van het in nood verkerende individu Principes als 
gelijkheid en vrijheid van handelen van individuen wordt vooral benadrukt in de wijze waarop men het 
zelfbeschikkingsrecht van het individu respecteert bij het oplossen van aanpassingsproblemen (Van 
Hooy, 1952). Het doel van de interventie is dat de cliënt leert zichzelf te helpen. De nadruk wordt dan 
ook gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt in het zoeken naar oplossingen waarbij de 
caseworker' een steunende inbreng heeft. Om dit te realiseren acht zij het opbouwen van een vertrou
wensrelatie tussen 'caseworker' en cliënt van het grootste belang (Dercksen & Verplanke 1987) 

Vervolgens werd ook het 'social group work'uti. Amerika geïmporteerd, dat als voorbeeld moest die
nen voor het sociaal-culturele werk (buurt- en clubhuizen; volksontwikkelingswerk) (Michielse 1978) 
In het praktiseren van de 'social case work' methode bleek al snel dat zij onvoldoende resultaat ople
verde bij de 'onmaatschappelijke gezinnen'. Dit hing samen met het vrijwillige karakter van de metho
diek: de client moet zelf om hulp vragen en moet bereid zijn om zelf naar oplossingen te zoeken De 
onmaatschappelijke gezinnen kwamen echter niet uit zichzelf, hooguit met een vraag om materiële on
dersteuning. Bovendien vond men dat er eisen gesteld diende te worden aan deze gezinnen en men 
sancties achter de hand moest hebben om hun gedrag te kunnen corrigeren, en dat stond haaks op de 
filosofie van het klassieke 'casework'. 

Onmaatschappelijke gezinnen werden beschouwd als een onherroepelijke bedreiging voor het maat
schappelijk herstel en moesten uit de samenleving verwijderd worden. In epidemiologische termen 
werd gesproken over 'uiterst schadelijke en besmettelijke infectiehaarden van moreel verval waarte
gen de (nog) gezonde gemeenschap moest worden beveiligd door deze kankergezwellen uit de maat-
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schappij te lichten' (Van Wel, 1988, p. 60). De oorzaken van de onmaatschappelijkheid werden nog 
steeds gezocht bij het individu of het individuele gezin. Deze wist zich immers niet aan te passen, in 
vergelijking met het overgrote deel van de bevolking die daar wel toe in staat bleek te zijn. De nood 
was zo hoog, dat de aanvankelijk gegroeide twijfel over het nut van de heropvoedingskampen van 
vóór de oorlog, volledig verdween. 

3.2.6 'Zwak-sociale ' gezinnen en 'asociale ' gezinnen. 
In de jaren vijftig kwam het heropvoedingwerk voor onmaatschappelijke gezinnen tot grote bloei. On
derscheid werd gemaakt tussen 'zwaksociale gezinnen' aie' onder toezicht, weliswaar in speciale wij
ken, in de maatschappij konden blijven. Bij deze gezinnen werden ook maatschappelijke misstanden in 
de verklaring betrokken (werkeloosheid, armoede, oorlog, woningnood). Het is met name het in Neder
land tot ontwikkeling gekomen plaatselijke maatschappelijk werk en de gespecialiseerde gezinsverzor
ging, gebaseerd op het 'social case work' en het 'social group work' dat zich bezig ging houden met 
deze gezinnen door het bieden van maatschappelijke en psychotherapeutische hulp. 

'De asociale gezinnen' werden uit de maatschappij verwijderd in speciale gezinskampen vanwege 
hun biologische en psychische onvolwaardigheid (Van Wel, 1988). Deze gezinskampen zouden een 
totaal hulpverleningspakket moeten bieden op alle levensdomeinen, bestaande uit woningverzorging, 
kleding, voeding, hygiëne, zuigelingenzorg, opvoeding, arbeid, jeugdwerk en cultureel werk voor vol
wassenen (Van Wel, 1988) en diende gericht te zijn op aanpassing aan de burgerlijke moraal. 

Naast het inzicht dat professionalisering van de hulp noodzakelijk was groeide het besef dat afge
rekend moest worden met het 'vrijwillige' karakter van de geboden hulp. Te vaak liep de hulpverlening 
immers spaak vanwege voortijdig vertrek van de gezinnen. 

Bovenstaande overwegingen leidden ertoe dat de gezinskampen vanaf 1948 ondergebracht werden 
bij de nieuwe Rijksdienst voor Maatschappelijke Zorg van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij 
werden omgedoopt tot 'Gezinsoorden voor Maatschappelijk Onaangepaste Gezinnen'. Daarnaast 
werd in 1952 een wetsvoorstel ingediend om 'onmaatschappelijken' gedwongen onder toezicht te stel
len. Een door de rechter aangestelde gezinstoezichthouder zou dan gedurende een jaar (met mogelijk
heid van verlenging) de maatschappelijke aanpassing van deze gezinnen dienen te bevorderen via het 
bieden van stringente aanwijzingen. Als de gezinnen deze aanwijzingen onvoldoende zouden nako
men, zou kunnen worden besloten tot opname en observatie in een particuliere of rijksinrichting (Van 
Wel, 1988). 

3.2.7 'probleemgezinnen '. 
In 1952 kwamen de gezinsoorden onder de verantwoordelijkheid van het nieuwe Ministerie voor Maat
schappelijk Werk, met een aparte afdeling Maatschappelijk Werk voor 'probleemgezinnen' (Dercksen 
en Verplanke,1987; Van Wel, 1988). Dit nieuwe ministerie reageerde aanvankelijk behoedzaam op het 
wetsontwerp om 'onmaatschappelijken' gedwongen onder toezicht te stellen. In haar optiek diende 
daartoe eerst nader onderzoek naar het verschijnsel 'onmaatschappelijkheid' te moeten plaatsvinden 
en bovendien ontbrak het aan deskundige krachten en particuliere instellingen om het werk op een 
dergelijk intensieve wijze te kunnen uitvoeren. Men besloot extra te gaan investeren in deze gezins
oorden door het aantrekken van wetenschappelijk onderlegd personeel. Psychiaters, psychologen, 
pedagogen en sociologen werden aangetrokken en kregen de opdracht om op basis van wetenschap
pelijk onderzoek binnen deze doelgroep nieuwe behandelingsmethoden te ontwikkelen. Het doel dat 
het ministerie met dit wetenschappelijke experiment voor ogen had, was dat het als voorbeeld zou die
nen voor het totale maatschappelijk werk, dat op particulier initiatief of vanuit gemeenten was opgezet, 
maar over het algemeen nog in de kinderschoenen stond. 

Ook op plaatselijk en provinciaal initiatief ontstonden commissies of werkgroepen die zich bezig gin
gen houden met onderzoek naar de omvang, de spreiding en de geaardheid van de onmaatschap
pelijke gezinnen. Met name de invloed van sociologen was daarin groot. Zij waren het, die in hun on
derzoekingen - in tegenstelling tot psychologen, pedagogen en psychiaters - de oorzaken van onmaat
schappelijkheid voor het eerst in een breder kader plaatsten, waarin, naast individuele factoren, ook 
rekening gehouden werd met de invloed van rol- en cultuurpatronen op 'onmaatschappelijk gedrag'. 
Daarnaast wezen zij op de invloed van de snelle maatschappelijke veranderingen, zoals industrialisa
tie, urbanisatie, secularisatie enz. die voor menigeen niet bij te benen waren en waardoor mensen in 
sociale en psychische problemen konden komen (Van Wel, 1988). 

De uitkomsten van het totaalpakket van deze onderzoeken waren echter teleurstellend. Men slaagde 
er vanuit de diverse disciplines niet in om eenduidigheid te krijgen over de achtergronden, oorzaken en 
symptomen van 'onmaatschappelijken'. De enige overeenkomst bestond eruit, dat de gezinnen door 
anderen op grond van hun gedrag negatief beoordeeld werden (Van Wel, 1988). Dit komt nadrukkelijk 
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naar voren in de 21 genoemde definities van het begrip 'onmaatschappelijkheid' in het rapport 'Sociale 
integratie in Probleemgezinnen' (1961, p. 233-236). 

Wel hebben met name de sociologische georiënteerde onderzoeken een belangrijke bijdrage gele
verd aan de kentering die zich langzamerhand ging aftekenen in het debat over de oorzaken van 'on
maatschappelijkheid'. Was het tot nu toe zo dat de oorzaken geïndividualiseerd werden (vooral vanuit 
de psychiatrische, psychologische en pedagogische disciplines), eind jaren vijftig ontstond het inzicht 
dat ook de invloed van macrofactoren op het verschijnsel 'onmaatschappelijkheid' in ogenschouw 
moest worden genomen. 

3.2.8 'Zwak problematische ' gezinnen en 'moeilijk opvoedbare ' gezinnen. 
Mede op grond van bovengenoemde 'kritische' geluiden, vooral vanuit de sociologische hoek en vanuit 
de praktijk zelf, werd in 1959 besloten de gezinsoorden te sluiten vanwege het gebrek aan rendement 
afgezet tegen de hoge investeringen. Men zag uiteindelijk meer heil in het subsidiëren van plaatselijke 
initiatieven, tot uitdrukking komend in het rapport 'Sociale Integratie Probleemgezinnen', opgesteld in 
1961 door de Adviescommissie 'Bestrijding Onmaatschappelijkheid', ingesteld door de Minister voor 
Maatschappelijk Werk. In het rapport staat beschreven dat de 'zwak problematische' gezinnen in hun 
eigen omgeving heropgevoed moeten worden; voor de 'moeilijker opvoedbare' probleemgezinnen pleit 
men voor een concentratie in een heropvoedingwijk. 

Onder invloed van vooral kritische beschouwingen vanuit de sociale wetenschappen en de toegeno
men professionalisering binnen het maatschappelijk werk enerzijds en tegen de achtergrond van de 
bloeiperiode van de welvaartsstaat anderzijds ontstond er in de loop van de jaren zestig een keerpunt 
in het denken over 'onmaatschappelijkheid'. Niet langer vormden de gezinnen het grootste probleem, 
maar de samenleving die niet iedereen voldoende kansen bood om optimaal te kunnen functioneren. 

3.2.9 'Kansarme'gezinnen of 'maatschappelijk gedepriveerde'gezinnen. 
Tegen het einde van de jaren zestig werden 'probleemgezinnen' voortaan 'kansarme gezinnen' of 
'maatschappelijk gedepriveerden' genoemd (Michielse, 1978). Intra-familiaire problemen binnen der
gelijke gezinnen verdwenen in het welzijnsbeleid naar de achtergrond en maakten plaats voor sociale 
en immateriële problemen (Van Wel, 1988, p.219). 

Michielse spreekt over het proces van 'vermaatschappelijking', waarmee hij bedoelt dat de verant
woordelijkheid voor de opvoeding van kinderen en volwassenen niet meer alleen een privé-aangele-
genheid is van het gezin, maar vooral een taak is van de 'maatschappij'. Deels direct door de opvoe
ding over te dragen aan instellingen voor openbare opvoeding, deels indirect door via specifieke werk
vormen voor specifieke doelgroepen - de kansarmen - de opvoedingsfunctie van het gezin te herstel
len en te verbeteren (het opbouwwerk, maatschappelijk werk, bureaus voor levens-en gezinsmoeilijk
heden, medisch- opvoedkundige bureaus enz). 

Naast deze uitgebreide, algemene en specifieke voorzieningen voor cultureel en maatschappelijk 
welzijn, werden eveneens voorzieningen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en sociale ze
kerheid als onmisbaar beschouwd. 

Samengevat kan men spreken van een overgang van armenzorg naar een welvaartsstaat, met als 
kern: door de overheid gegarandeerde minimum-normen voor inkomen, voeding, gezondheid, huisves
ting, vorming en scholing voor iedere burger, niet bij wijze van gunst maar als een politiek recht (Mi
chielse, 1978, p. 186-190). 

In deze ontwikkeling heeft ook het geloof in de maakbaarheid van het individu door heropvoeding 
plaatsgemaakt voor het geloof in de maakbaarheid van de samenleving via een uitgebreid sociaal 
voorzieningenstelsel. 

Alhoewel in theorie de kernopdracht van het welzijnswerk was het welzijn van iedereen op peil te 
brengen en te houden, wees de praktijk uit dat zij met name bestemd bleef voor 'groepen met achter
stand'. Impliciet kreeg het welzijnswerk de taak ertoe bij te dragen dat deze 'kansarmen' zich gingen 
aanpassen aan het grotere samenlevingsverband, waarbij het functioneren van het gezinsleven de 
hoeksteen moest zijn van het beleid. Dit 'maakbaarheidsprincipe' stond in feite haaks op de filosofie 
die ten grondslag lag aan de nieuwe binnengehaalde methodieken uit de Verenigde Staten, waarin 
zelfhulp van sociaal achtergebleven groepen centraal staat. Met name de daarin dominerende begrip
pen als 'optimale ontplooiing' voor iedereen, 'respect voor de uniciteit van elk individu', 'democracy' 
enz. kwamen in het gedrang. 

Er ontstond een spanningsveld tussen enerzijds de wens van maatschappelijk werkers en opbouw
werkers om 'resultaat' te bereiken, en anderzijds het feit dat het aantal cliënten niet daalde maar steeg. 
Volgens Michielse groeide onder welzijnswerkers het inzicht dat de bestaande maatschappelijke struc
turen welzijnsproblemen eerder veroorzaakten dan oplosten. Omgekeerd raakte een steeds groter 
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wordende groep cliënten gefrustreerd door deze aanpassingspolitiek die vaak haaks stond op datgene 
wat zij daadwerkelijk nodig hadden. 

Dit spanningsveld werd met name apert vanaf de eindjaren zeventig, waarin langzamerhand een 
kentering kwam in de bloeiperiode van de maatschappelijke dienstverlening en waarin de sociale ver
zorgingsstaat haar hoogtepunt had bereikt. De economische recessie bracht met zich mee dat veel 
van het verworven gemak in het kader van bezuinigingen weer moest worden ingeleverd. Deelname 
aan het maatschappelijk leven ging weer hogere eisen stellen. 

Dit gold ook voor de opvoeding. Om zich te kunnen handhaven in de maatschappij moesten ouders 
eisen stellen aan hun kinderen, maar tegelijkertijd was het voor velen onduidelijk geworden waar zij de 
opvoeding op moesten baseren. Het houvast van traditionele waarden- en normenpatronen was ver
vaagd en maakte plaats voor een steeds pluriformer wordende samenleving gekenmerkt door onze
kerheid. 

Naarmate de recessie zich scherper ging aftekenen, verloren meer mensen hun houvast mede door
dat het verkrijgen van materiële en immateriële steun steeds minder vanzelfsprekend werd. 

De alternatieve hulpverleningsvormen sneuvelden als eerste in de bezuinigingspolitiek. Naderhand 
moest ook het buurt- en opbouwwerk het ontgelden. Sociale voorzieningen in het kader van (jeugd)-
werkloosheid, studiefinanciering, ziekte, ouderdom, huisvesting en dergelijke werden ingeperkt en niet 
op de laatste plaats werd ook de jeugdhulpverlening en de geestelijke gezondheidszorg geteisterd 
door ingrijpende bezuinigingsoperaties (Verzaal, 1991). 

3.2.10 'Multi-problem' gezinnen. 
In de jaren tachtig werd het begrip 'kansarmen' of 'maatschappelijk gedepriveerden' losgelaten en ging 
plaats maken voor omschrijvingen van risicogroepen, die in een specifieke sociale context maatschap
pelijke aandacht vroegen, zoals diverse minderheidsgroeperingen die in een achterstandpositie ver
keerden binnen de sectoren arbeid, onderwijs, gezondheidszorg en hulpverlening. 

In de jeugdhulpverlening begon men in de jaren tachtig over 'multi-problemgezinnen' te spreken als 
zijnde een specifieke doelgroep die zich qua problematiek onderscheidde van de doorsnee clientèle 
(Baartman, 1988, 1991, Ghesquière, 1996). Baartman (1988) definieert deze gezinnen als "gezinnen 
waarin door de complexiteit en de chroniciteit van de problematiek veranderingen ten goede van bin
nenuit en van buitenaf (door de hulpverlening) slechts moeizaam tot stand komen. Ofte wel een 'multi-
problem' gezin is een gezin dat veel problemen heeft en hulpverleners veel problemen geeft" (Baart
man, 1988,p.315, 1991, p.9). Volgens Baartman (1988; 1991) betreft het hier ook marginale gezinnen, 
die echter niet zonder meer gelijkgesteld kunnen worden met wat eerder verstaan werd onder een 
arm, een sociaal ontoelaatbaar, een onmaatschappelijk of een kansarm gezin. Hij verklaart de intro
ductie van het begrip 'multi-problem' gezin voornamelijk vanuit een crisis die in de jaren tachtig binnen 
de jeugdhulpverlening in Nederland ontstond. Ook Ghesquière (1996) stelt dat het begrip 'multi-pro
blem' gezin alleen in het jargon van de jeugdhulpverlening voorkomt en slechts zelden in de literatuur 
wordt gebruikt. 

Volgens Baartman (1991) wordt de crisis binnen de jeugdhulpverlening op twee manieren zichtbaar. 
Op theoretisch niveau had er in de jaren zeventig een verschuiving plaatsgevonden in het denken over 
het gezin als instituut voor morele en maatschappelijke vorming naar het gezin als een relationeel net
werk. Voor de opvoeding hield dat in, dat het accent verlegd was van een proces van aanpassing van 
het kind aan de gevestigde maatschappelijke orde naar een proces van persoonsvorming. Nieuwe in
zichten voornamelijk vanuit de ontwikkelingspsychologie hadden aan het licht gebracht dat dit proces 
van persoonsvorming het best tot ontwikkeling komt binnen het eigen gezin. Dat hing samen met de 
opvatting dat de band tussen ouders en kind een belangrijk fundament vormt voor de verdere ontwik
keling van het kind en dat op grond daarvan deze band bij voorkeur in stand gehouden dient te worden 
(zie § 3.3.7). Daardoor werd bij opvoedingsproblematiek het uit huis plaatsen van kinderen minder 
vanzelfsprekend en werd in plaats van een geïsoleerde individueel (psychotherapeutische) benadering 
meer heil verwacht van een gezinstherapeutische benadering. De oorzaak van de problematiek is vol
gens deze benadering gelegen in stoornissen in (actuele) interactie- en communicatie patronen tussen 
gezinsleden en subsystemen van het gezin. 

Ook vanuit de politiek werd bijgedragen aan deze nieuwe ontwikkeling. In het eindrapport Tussen 
droom en daad uit 1984 van de Interdepartementale werkgroep Ambulante en Preventieve Voorzie
ningen werd het het 'zo-zo-zo-zo' beleid geïntroduceerd. Daarmee werd aangeduid dat de hulp zo tij
dig mogelijk dient plaats te vinden, hulp zo licht mogelijk moet zijn, van zo kort mogelijke duur en zo 
dicht mogelijk bij huis. 
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Naast een aantal inhoudelijke argumenten lagen ook economische motieven aan deze beleidsuit
gangspunten ten grondslag. Deze nieuwe inzichten waren voor de politiek aanleiding om de dure resi
dentiële capaciteit drastisch te reduceren ten gunste van de goedkopere ambulante hulpverlening. 

De praktijk van de ambulante jeugdhulpverlening zag zich echter geconfronteerd met een groep ge
zinnen waarbij de problematiek dermate veelvuldig, complex en chronisch was, waar zij met hun 'know 
how', gericht op het verbeteren van het relationele netwerk, herhaaldelijk op vastliepen. Het veelvoud 
aan problematiek had tot gevolg dat meerdere hulpverleners vanuit verschillende instanties, onafhan
kelijk van elkaar, tegelijkertijd over een langere periode zich met een gezin bezighielden, zonder dat 
dat voldoende resultaat bood. 

Hierop aansluitend definieert Ghesquière 'multi-problem'gezinnen alsvolgt: 'een multiproblem gezin 
is een gezin dat kampt met een chronisch complex van socio-economische en psycho-sociale proble
men waarvan de betrokken hulpverleners vinden dat het weerbarstig is voor hulp' (Ghesquière, 1996, 
p. 42, vergelijk ook het St. Paul Project uit de jaren vijftig in de Verenigde Staten §.2.2). Met deze defi
nitie wordt tot uitdrukking gebracht dat het begrip 'multi-problemgezin' verwijst naar problemen van het 
gezin zelf, de problematische hulpverleningsrelatie tussen de gezinnen en de hulpverleners en naar de 
maatschappelijke context waarin beide zijn ingebed. 

Volgens Baartman leidden de gesignaleerde knelpunten in het werken met multi-problemgezinnen 
tot een herbezinning op de gangbare hulpverlening. Enerzijds ging men inzien dat het aanbod niet aan 
sloot bij de hulpvragen van 'multi-problemgezinnen' en anderzijds werd men vanwege bezuinigingen 
gedwongen te zoeken naar alternatieve hulpverleningsvormen voor de gangbare ambulante en resi
dentiële jeugdhulpverlening (Baartman, 1988;1991;1996; zie ook Bogaart & Wintels, 1988; Ghesqui
ère, 1996). Hierop aansluitend ontstaat eind jaren zeventig in de jeugdhulpverlening een alternatieve 
hulpverleningsvorm, namelijk de intensieve thuisbehandeling als vorm van ambulante hulp bij opvoe
dingsproblemen. 

3.2.11 'Maatschappelijk kwetsbare' gezinnen. 
De jaren negentig staan aanvankelijk nog scherper dan daarvoor in het teken van schaarste. Dienten
gevolge tekent de problematiek van 'multi-problemgezinnen' zich ook steeds duidelijker af en kan niet 
meer volstaan worden met hulpverlening gericht op herstel van psychosociale problematiek, zonder 
dat aandacht voor sociaal-economische en culturele factoren daar integraal onderdeel van worden. 

In het laatste decennium van de twintigste eeuw eeuw valt een steeds groter wordende groep men
sen maatschappelijk uit de boot, wat repercussies heeft voor het psychisch en sociaal functioneren 
binnen de samenleving. 

Een grootschalig onderzoek van Engbersen, Vrooman & Snel (1997) brengt aan het licht dat ruim 
670.000 huishoudens van een inkomen leven dat zich onder, op, of net boven het in Nederland gel
dende sociaal minimum bevindt en dat een kwart miljoen kinderen daar het slachtoffer van zijn, en 
daardoor eerder kans lopen op probleemgedrag, uitval op school, en regelovertreding. 

Schuyt (1995) introduceert het begrip 'maatschappelijk kwetsbaren'. "Maatschappelijk kwetsbaar is 
degene, die in contact met maatschappelijke instellingen telkens weer te maken krijgt met de contro
lerende en sanctionerende aspecten ervan en minder geniet van het positieve aanbod" (p.14). Volgens 
Schuyt hebben maatschappelijk kwetsbare groepen onvoldoende hulpbronnen om aan moeilijkheden 
van welke aard dan ook op eigen kracht adequaat het hoofd te bieden. Volgens hem komt deze kwets
baarheid tot uiting in een aaneengeschakelde probleemketen, waarin naast psychosociale factoren, 
eveneens culturele - en socio-economische factoren een rol spelen en die elkaar wederzijds beïnvloe
den. Deze probleemketen is volgens hem niet alleen vanuit één sector - zoals bijv. de jeugdhulpver
lening - op te lossen. Hij pleit voor een samenhangend beleid dat al deze probleemschakels (het gezin, 
de school, vrijetijdsbesteding, arbeid, multiculturaliteit) in onderling verband ziet. 

Het model van Schuyt dat richting moest gaan geven aan het beleid voor 'maatschappelijk kwets
bare' groeperingen doet op theoretisch niveau sterk denken aan 'het ecologisch systemen model' van 
Urie Bronfenbrenner (1979, zie § 2.4.3). Bronfenbrenner onderscheidt in de sociale context waaraan 
individuen participeren systemen op vier niveaus: resp. micro-, meso-, exo-, en macrosystemen. 
Hoofdkenmerk van de benadering van Bronfenbrenner is dat deze vier systemen voortdurend met el
kaar interacteren en daardoor van invloed zijn op de wijze waarop het individu in deze systemen parti
cipeert. 

Gezinnen kunnen in één of meerdere niveaus (systemen) binnen hun sociale context problemen 
vertonen. Als deze problematiek meervoudig en langdurig van aard wordt, is er volgens Hermanns 
(1997b) geen sprake meer van participatie, maar van marginalisatie in de betekenis van 'uitval'. 

De kern in het betoog van Schuyt is dat de hulpverlening aan 'multi-problem'gezinnen zich dient te 
richten op een effectieve participatie aan de verschillende probleemschakels of - om in termen van 
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Hermanns (1997b) te spreken - aan de systemen in de sociale context waarin zich 'uitvalsverschijn-
selen' voordoen. 

Op politiek niveau wordt tegen deze achtergrond in de jaren negentig voor het eerst gesproken over 
'het versterken van de eigen kracht' van individuen, waarbij niet langer gedacht wordt in termen van 
'risicogroepen', maar in termen van 'risicofactoren'. Trefwoorden daarbij zijn 'draagkrachtvergroting' in 
plaats van 'draaglastverkleining', 'versterken van eigen kracht' en 'sociale binding', 'activeren' in plaats 
van 'compenseren', geen 'micro-perspectief' zonder 'mackro-perspectief' ( Nota Intersectoraal Jeugd
beleid: Jeugd verdient de toekomst, 1993; Nota Lokaal preventief jeugdbeleid,1995; Schuyt, 1995). 

Dat deze activeringstendens niet toevallig is ontstaan, wordt beschreven door Matthijs & Vincken 
(1997). Dit is volgens de auteurs niet alleen ingegeven door invloeden vanuit de sociale wetenschap
pen. Zij moet in hun optiek eveneens begrepen worden tegen de achtergrond van de afbraak van de 
gecentraliseerde verzorgingsstaat van de zestiger en zeventiger jaren, waardoor het individu op zich
zelf wordt teruggeworpen inzake het herstel -, instandhouding -, en bevorderen van zijn eigen welzijn. 
Hij dient daartoe zijn eigen creativiteit en krachten aan te boren en gebruik te maken van hulpbronnen 
in zijn eigen sociale omgeving. Maatschappelijke zorg en hulp zijn schaars en duur geworden en zijn 
alleen nog toegankelijk voor degenen, waarbij alle andere hulpbronnen in de natuurlijke omgeving zijn 
uitgeput. Ook in de hulpverlening wordt volgens Matthijs en Vincken steeds meer benadrukt, dat het 
individu eerst moet leren zichzelf te helpen in plaats van snel een beroep te doen op hulp van het zorg
systeem. Binnen het zorgsysteem zelf wordt ook steeds meer de nadruk gelegd op zelfredzaamheid 
en daarmee op zorgonafhankelijkheid. Daartoe dienen in interventies creatieve potenties van het indi
vidu en het gezin in zijn eigen sociale netwerk gemobiliseerd en versterkt te worden, opdat zij in de 
toekomst niet langer een beroep hoeven te doen op de hulpverlening. Deze insteek blijkt echter in de 
praktijk niet voor iedereen die hulp nodig heeft, weggelegd te zijn. 

3.2.12 'Moeilijk bereikbare ' gezinnen ? 
In oktober 1999 beschrijven Dogan, Dijke & Terpstra dat de term 'moeilijk bereikbare' doelgroepen in
middels gemeengoed is geworden binnen de zorgsector. Het betreft jeugdigen, ouders of gezinnen die 
op meerdere terreinen problemen ondervinden, maar die nauwelijks gebruik maken van de bestaande 
mogelijkheden voor hulp en ondersteuning. Naar hun zeggen lukt het de zorgsector niet of maar 
mondjesmaat om in contact te komen met deze doelgroepen, terwijl de inschatting gemaakt wordt dat 
het risico van problemen, ontsporing of uitval groot is. Veel gehoorde klachten zijn volgens de auteurs 
"dat er met deze gezinnen niet valt te werken, dat ze claimen, dat ze shoppen, dat ze psychosomati-
seren, dat het draaideurklanten zijn, dat ze zich niet aan de afspraken houden en dergelijke" (p.26). 

Zijn we nu weer terug bij af? Duiden de beschrijvingen van Dogan et al. 1999 over gezinnen die te 
kampen hebben met een meervoudige problematiek daadwerkelijk op een herleving van de van ouds
her binnen de Nederlandse zorgverlening dominerende visie van 'blaming the victim, not the system'? 

De auteurs maakten een inventarisatie van enkele veelbelovende praktijken7 in Nederland die wel 
succesvol blijken te zijn in het bereiken van 'nog niet bereikte doelgroepen' en kwamen tot de conclu
sie dat jeugdigen, ouders en gezinnen die getypeerd worden als 'moeilijk bereikbaar' wel degelijk te 
bereiken zijn, maar waarvoor het reguliere aanbod ontoereikend is. Volgens deze praktijken ligt de 
kern van het succes in een aantal factoren, die grotendeels met elkaar samenhangen. Het sleutel be
grip bij de geanalyseerde praktijken is vraaggericht werken en een daarop aansluitend hulpaanbod. Bij 
vraaggericht werken benadrukken de succesvolle programma's "datje eerst moet gaan kijken wat voor 
problemen de klant zelf ervaart en wat de klant zelf wil iedere klant is uniek want dé cultuur en dé 
aanpak bestaan niet" (Dogan et al.1999, p. 31). 

Vervolgens beschrijven Dogan et al. dat een vraaggerichte werkwijze valt of staat met de attitude en 
houding van de hulpverlener. Deze kan volgens hen getypeerd worden met "de cliënt serieus nemen, 
luisteren naar en openstaan voor de cliënt" (p. 31 ). Daarvoor is in hun optiek nodig dat professionals 
zich bewust zijn van hun eigen waarden en normen en dat ze bereid zijn deze ter discussie te stellen. 
Daarbij is het uitgangspunt dat je geen prioriteit geeft aan (professionele) waarden en normen. "Een 
onbevangen houding naar cliënten, eigen normen en waarden niet opleggen, bewustzijn van eigen 
vooroordelen en beeldvorming zijn onmiskenbare kenmerken van een hulpverlener die met deze groe
pen werkt" (p. 31). 

Verder constateerden Dogan et al. (1999) dat alle geanalyseerde praktijken een 'outreachende' ma
nier van werken hebben. Zij gaan naar de mensen toe in plaats van te wachten tot ze op het bureau 
komen. 

Stichting Woonhuis te Gouda, Nieuwe perspectieven, Jeugd-Preventie-Project (Eindhoven), Vertrektraining, Stichting 
Zorgnetwerk (Sneek) en Families First 
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Andere basiselementen in de werkwijze zijn het bieden van een integraal aanbod, een wijkgerichte 
benadering en het bieden van praktische hulp. Tenslotte benadrukken de praktijken het belang van 
een korte maar intensieve hulpverleningsperiode, die met name gericht is op het versterken van de 
eigen krachten van het gezin en/of de jongere. Hierbij wordt door hen de nadruk gelegd op positieve 
elementen (empowerment) en op het versterken /opbouwen van sociale netwerken. 

Wat de zorgsector volgens Dogan et al. (1999) kan leren van deze veelbelovende praktijken is dat 
'het concept van de 'moeilijk bereikbare doelgroepen' niet werkt. Er zit volgens hen meer uitdaging in 
het concept van de 'moeilijk bereikbare instellingen' (p. 33). De zorg - en welzijnssector vraagt in hun 
optiek om een ander denkkader, een andere werkwijze, een andere attitude en een andere visie op 
hulpverlening en ondersteuning. Dit geldt overigens niet alleen voor de instellingen, maar ook voor de 
beleidsmakers en financiers. 

3.2.73 Tussenstand. 
In de voorgaande paragrafen is getracht antwoord te krijgen te krijgen op de vraag of en in hoeverre 
de gedachten die ten grondslag liggen aan empowerment daadwerkelijk aansluiten bij recente ontwik
kelingen binnen de Nederlandse zorgverlening. Daarin werd de ontwikkelingslijn gevolgd van de maat
schappelijke zorg voor volwassenen. 

Samenvattend kan gesteld worden dat tot aan de jaren zestig bij de hulp aan 'probleemgezinnen' 
onmaatschappelijkheidsbestrijding door heropvoeding centraal stond. Nadien tekent zich langzamer
hand een koerswijziging af, waarin de problematiek waar deze gezinnen mee te kampen hebben in 
een breder kader wordt geplaatst. Men komt tot het inzicht dat naast psychosociale factoren ook maat
schappelijke invloeden debet zijn aan het ontstaan en het instandhouden van deze problematiek. 

In de zestiger en zeventiger jaren wordt de verantwoordelijkheid voor de problematiek van individuen 
en gezinnen zelfs geheel op het bordje van de samenleving gelegd en wordt door middel van een uit
gebreid sociaal voorzieningenstelsel beoogd het welzijn van iedere burger op peil te brengen of te hou
den. Zowel op theoretisch niveau als in de praktijk kwam men tot het inzicht dat de hulpverlening aan 
probleemgezinnen een andere inhoud moest krijgen, afgestemd op de specifieke hulpvragen van de 
gezinnen zelf binnen hun eigen sociale context. 

In de jaren tachtig wordt mede door de afbraak van het sociale voorzieningstelsel steeds nadrukke
lijker een beroep gedaan op de kracht en creativiteit van individuen om te leren hun eigen problemen 
op te lossen. 

Geconcludeerd wordt dat tegen deze achtergrond enerzijds ideeën over empowerment in de Ne
derlandse zorgverlening post vatten en anderzijds het ontstaan en de recente groei van intensieve 
thuisbehandelingvormen verklaard kan worden. Er ontstond behoefte aan een hulpverleningsvorm, die 
aan de ene kant gericht is op de meervoudige, complexe en chronische problematiek van gezinnen 
aan de andere kant tegemoet komt aan het 'gat' in de maatschappelijke zorg ten gevolge van de af
braak van het sociale voorzieningenstelsel. Het meest voor de hand liggende antwoord daarop is een 
hulpverleningsvorm, die plaatsvindt daar waar de problemen zich het duidelijkst manifesteren, namelijk 
in het gezin binnen haar specifieke sociale omgeving. Op deze manier krijgt men sneller een duidelij
ker beeld op welke terreinen de problemen zich voordoen en wat er bijgevolg nodig is voor deze ge
zinnen om binnen hun eigen sociale omgeving hun positie te versterken. 
Over de wijze waarop de empowermentgedachte binnen Nederlandse intensieve thuishulp program
ma's daadwerkelijk geoperationaliseerd wordt in termen van specifiek empowermentbevorderend ge
drag bestaat, vergelijkbaar met in de V.S., tot nu toe weinig literatuur. Uit het onderzoek van Dogan et 
al. (1999) bleek dat bij diverse op empowermentgerichte programma's vooral houdingsaspecten van 
de hulpverlener beklemtoond worden, die nadrukkelijk overeenkomen met degenen die binnen Family 
Preservationprogramma's genoemd worden. Het gaat hier dan om een open ondersteunende, vraag
gerichte houding, waarin aangesloten wordt bij de wijze waarop cliënten hun problemen ervaren en 
wat zij daarin willen veranderen. Uitgangspunt is respect voor de uniciteit van ieder individu met zijn 
eigen culturele achtergrond, gepaard gaand met een onbevangen positieve houding naar cliënten. 
Naast houdingsaspecten worden een aantal kenmerken van empowerment bevorderdende hulp ge
noemd, waaronder een kortdurende, maar intensieve 'outreachende' manier van werken, waarbij de 
nadruk ligt op het versterken van krachten binnen het individu zelf en op het opbouwen en/of verster
ken van sociale netwerken. 

In de volgende paragrafen wordt eveneens het ontstaan van de intensieve thuisbehandeling, gerela
teerd aan de empowermentgedachte beschreven, maar dan vanuit het perspectief van de jeugdzorg. 
Mogelijk biedt dat meer aanknopingspunten voor de wijze waarop empowerment binnen de praktijk 
van de hulpverlening gestalte krijgt. 
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3.3 Ontwikkeling van de maatschappelijke zorg voor jeugdigen. 

3.3.1 Inleiding. 
In het voorgaande werd de ontwikkeling van de intensieve ambulante thuishulp beschreven vanuit het 
perspectief van de maatschappelijke zorg voor volwassenen. Op vergelijkbare wijze wordt in de vol
gende paragrafen beschreven wanneer en hoe de zorg voor kinderen in Nederland tot ontwikkeling is 
gekomen. Aangetoond zal worden dat deze ontwikkeling parallellen vertoont met de wijze waarop ge
zinnen achtereenvolgens getypeerd werden en hoe de hulpverlening daar vervolgens op reageerde. Wat 
zal blijken is dat beide ontwikkelingslijnen elkaar in de jaren tachtig treffen en uiteindelijk samenvloeien in 
een ecologische benadering ten aanzien van problematiek van kinderen en hun ouders in de vorm van 
intensieve ambulante thuishulp. Dit levert mogelijk een duidelijker beeld op van de wijze waarop empo
werment binnen de Nederlandse jeugdzorg vorm en inhoud krijgt. 

3.3.2 Aandacht voor het arme, verweesde en misdadige kind. 
Tot halverwege de 19e eeuw bestond voor kinderen uit de lagere bevolkingsklassen geen specifieke kin
dertijd. Zij maakten onderdeel uit van de volwassen leefwereld en genoten daarom ook geen specifieke 
maatschappelijke aandacht.3 

De voor-kapitalistische maatschappij bestond overwegend uit boerenbevolking en ambachtslieden. 
Hun kinderen maakten deel uit van het grote huisgezin, waarin arbeid, opvoeding en sociale leefgemeen
schap in principe samenvielen. De socialisatie van de mensen vond binnen deze (ideaal-typisch) ge
schetste eenheid plaats (Michielse,1978). Degenen, die om wat voor redenen dan ook niet konden terug
vallen op de geborgenheid van de familie waren afhankelijk van de traditionele armenzorg en daarin 
werd nauwelijks onderscheid gemaakt tussen volwassenen en kinderen. Wel maakte men onderscheid 
tussen arme, verpauperde of verweesde kinderen enerzijds en misdadige kinderen anderzijds. De be
strijding van de criminaliteit en de zorg voor misdadige kinderen was een taak van de Staat, de zorg 
voor de armen en wezen was een taak van de kerken en het particulier initiatief (Van Montfoort,1994). 
Deze verdeling van bevoegdheden werd vastgelegd in de Armenwet van 1854. Dit hield in dat de Staat 
zorgde voor Rijksinrichtingen voor criminele kinderen en de heropvoeding van andere kinderen overliet 
aan particulieren. Voor deze laatste groep kinderen bestonden in grote steden sinds de achttiende 
eeuw, naast de reeds eeuwen bestaande weeshuizen, gestichten voor verwaarloosde kinderen. Ook 
kwam het voor dat deze kinderen door armbesturen of diaconieën werden uitbesteed in gezinnen, 
waar men ze als goedkope arbeidskracht kon gebruiken (Winnubst, 1967; Ter Schegget,1976; Van der 
Linden, Van der Reep, Ten Siethoff & Zeijlstra-Rijpstra.1996). 

3.3.3 Het verwaarloosde c.q. criminele kind. 
Met de toenemende maatschappelijke aandacht voor de arbeiders ontstond sinds de tweede helft van 
de negentiende eeuw eveneens een groeiende interesse voor kinderen uit de laagste bevolkingsklas
se, die slachtoffer waren van de slechte toestanden in arbeidersmilieus (Winnubst, 1967; De Regt, 
1984; Kruithof, 1995). Enerzijds brak het inzicht door dat kinderen aparte zorg nodig hadden omdat ze 
anders gevaar liepen in de volwassenwereld ten onder te gaan. Anderzijds vormde de groep verwaar
loosde kinderen een bedreiging voor de samenleving, omdat als ze niet werden opgevangen, zich zou
den vergrijpen aan diefstal, bedelarij en prostitutie ( Winnubst, 1967; Van Nijnatten, 1986; Kruithof, 
1995; Van Montfoort, 1994). 

Van Montfoort wijst erop, dat sinds de tweede helft van de negentiende eeuw in de geschriften 'het 
verwaarloosde kind' steeds duidelijker gekoppeld werd aan 'het criminele kind', alhoewel volgens hem 
de oorsprong van de term 'het verwaarloosde kind' niet precies is te achterhalen (Van Montfoort, 
1994). Waarschijnlijk was hij er niet van op de hoogte dat Van der Zeyde in 1956 vanuit een pedago
gisch gezichtspunt literatuuronderzoek heeft gedaan naar het begrip 'verwaarlozing'. Op grond van 
haar analyse kwam zij tot de volgende conclusies: "Wie over 'verwaarloosde' kinderen spreekt, of in 
het Duits over 'Verwahrloste', 'Jugendverwahrlosung', denkt daarbij veelal niet aan wat het spraak
gebruik onder verwaarloosd of verwaarlozing verstaat, ja denkt in het geheel niet meer aan een han
deling" (Van der Zeyde, 1956, p.9.) In haar oorspronkelijke betekenis verwijst 'verwaarlozing' naar een 
handeling in de betekenis van 'tekort gedaan worden'. Vanuit pedagogisch perspectief verwijst 'ver
waarlozen' naar het afzonderlijke kind in zijn specifieke opvoedingssituatie enerzijds en naar 'schaden 
door gebrek aan zorg' anderzijds. Verwaarlozing duidt dan op opvoedingsnood. Volgens Van der 

Voor kinderen uit de hogere klassen bestond in die tijd wel een aparte - van de volwassenen afgescheiden leefwereld. (Ariës, 
1962, Dasberg, 1979) 
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Zeyde heeft er sinds het begin van de twintigste eeuw een betekenisverandering plaatsgevonden. 
"Deze verandering van betekenis heeft zich het meest konsekwent voltrokken in het Duitse taalge
bied....Het begrip zoals het gehanteerd wordt in de wetenschap en jeugdzorg, heeft in het Duitse 
taalgebied steeds, in Nederland veelal, helemaal geen paedagogische inhoud, al geven de betrokke
nen zich daar zelden rekenschap van. Het heeft meestal een sociale inhoud, die soms naar de sociaal 
psychologische kant gaaf' (Van der Zeyde, 1956, p.9). Het begrip 'verwaarlozing' wordt volgens de 
bevindingen van Van der Zeyde in de regel in sociale termen omschreven, als een complex van ver
schijnselen of als een sociaal toestandsbeeld. "In het midden daarvan liggen criminaliteit (vooral in de 
vorm van kleine diefstallen en verduisteringen), zwerven en spijbelen, sexueel wangedrag ('sexuelle 
Verwahrlosung') eventueel bendevorming; verder naar de periferie ongebondenheid, primitiviteit in 
denken en voelen, ongunstige aanleg, laag maatschappelijk niveau, armoede, domheid, onverschil
ligheid, slordigheid; ook wel slechte opvoeding. Maar die liggen dikwijls aan de uiterste rand van het 
gezichtsveld" (Van der Zeyde, 1956, p.12). 
Ter illustratie volgt hier een citaat van Carp (1932, in Van Montfoort,1994, p. 112): 

"Wanneer men een verwaarloosd kind leert kennen, dan vindt men regelmatig de volgende verschijnselen als-
onlust en tegenzin in arbeid, pseudo-onverschilligheid, oogenschijnlijk gebrek aan wilskracht en doorzettings
vermogen, neiging tot vagebondeeren, verschillende misdadige neigingen, een ontbrekende gemeenschapszin 
een ongeremdheid bij het verkrijgen van bevrediging van lusten en begeerten, alles àl dan niet gepaard gaand' 
met een verwaarlozing in uiterlijk, kleeding, houding, gebaren, manieren, omgangstaal, enz". 

Met andere woorden: wanneer voorheen gesproken werd over 'verwaarloosde kinderen' werden die 
kinderen bedoeld die om welke redenen dan ook binnen familieverband zorg tekort kwamen, zoals bij
voorbeeld wezen en vondelingen. Sinds het begin van de twintigste eeuw wordt er een andere groep 
kinderen mee aangeduid, namelijk die kinderen die op een bepaalde wijze maatschappelijk ontoelaat
baar gedrag vertonen, zonder dat een direct verband gelegd wordt met een aantoonbaar tekort in de 
opvoedingssituatie. Het begrip 'verwaarlozing' waar Van Montfoort over spreekt, stamt dus af van het 
Duitse begrip 'Verwahrlosung' als aanduiding voor een sociaal verschijnsel of een sociaal-psycholoqi-
sche toestand. 

Door deze betekenisverandering is het begrip volgens Van der Zeyde onbruikbaar geworden voor de 
pedagogiek als wetenschap, maar ook voor de praktijk. Enerzijds doordat het handelingsaspect 'tekort
komen' is losgelaten, anderzijds doordat het afzonderlijke kind in de voor hem specifieke opvoedings
situatie uit het gezichtsveld is verdwenen. Voor de handeling 'verwaarlozen' is volgens Van der Zeyde 
een andere handeling in de plaats gekomen, namelijk het verwaarlozen van de belangen van het gezin 
en zijn leden, de toestand die het resultaat van de handeling is; een dergelijke toestand, waarvan in 
het midden gelaten wordt wat hem veroorzaakt, maar die tot onmaatschappelijk gedrag leidt 

De analyse van Van der Zeyde maakt inzichtelijk dat, zoals Van Montfoort constateert, in het begin 
van de twintigste eeuw het 'verwaarloosde ('verwahrloste') kind gekoppeld werd aan 'het criminele 
kind'. 
Een bepaalde gedragswijze van een kind wordt niet beschouwd als een individuele uiting van een mo
gelijk tekort in de opvoedingssituatie, maar als storend voor de maatschappelijke orde. Uitgangspunt 
van actie is dan niet de opvoedingsnood, maar het maatschappelijk ontoelaatbaar gedrag. Het doet er 
dan in wezen niet toe welk gedrag het kind precies vertoont, wanneer en in welke mate het is ontoe
laatbaar en dus crimineel. 

Als voornaamste oorzaak van de ontsporing werd onder degenen die zich het lot van deze kinderen 
aantrokken, echter wel het ontbreken van een geregelde gezinsopvoeding gezien. En ook het ant
woord daarop werd in opvoedkundige termen geformuleerd. De nadruk kwam immers te liggen op de 
heropvoeding van de kinderen enerzijds omdat de kinderen 'gevaar liepen', maar anderzijds omdat het 
risico bestond dat zij later een gevaar zouden worden voor de gevestigde orde. De beste remedie was 
het kind te verwijderen uit het verderfelijke milieu en het op te voeden in een geïsoleerd gesticht zo 
ver mogelijk verwijderd van de oorspronkelijke opvoeding, de familie (Kruithof, 1995- Winnubst 1976-
Van Wel, 1988). 

3.3.4 Gevolgen van de koppeling van de begrippen 'verwaarlozing' en 'criminaliteit'. 
Van Montfoort wijst op de gevolgen die de koppeling van het verwaarloosde kind met criminaliteit heeft 
gehad voor de institutionalisering en de verdere ontwikkeling van de maatschappelijke zorg voor kin
deren. Op de eerste plaats leverde deze koppeling een pleidooi op voor preventie. Voorheen was de 
aanpak gericht op het wachten totdat het kind 'gevallen' en daardoor niet meer te redden was. Hier 
tegenover groeide het inzicht dat in een vroeg stadium ingegrepen diende te worden (Van Montfoort 
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1994; zie verder § 3.3.6.). Een ander (zeer ingrijpend) gevolg van de koppeling was, dat de Staat be
trokken raakte bij de aanpak van verwaarlozing. Voorheen was de Staat slechts betrokken bij indivi
duen, die een misdaad gepleegd hadden en werd de zorg voor verwaarloosde (in de oorspronkelijke 
betekenis: §.3.3.3) kinderen en diens ouders overgelaten aan particulieren. Maar door de koppeling 
van verwaarlozing met criminaliteit vervaagde deze scheidslijn en hoefde de overheid niet eerst te 
wachten totdat het kind strafbare feiten beging (Van Montfoort,1994). 

Inherent aan bovengenoemde gevolgen - en daarmee kreeg de moderne wetenschap er nieuw on
derzoeksobject bij - was dat er steeds meer aandacht kwam voor het individu. Criminaliteit werd niet 
langer beschouwd als iets waar slechts vergelding tegenover diende te worden geplaatst, maar werd 
naast een juridisch-, resp. een pedagogisch, psychiatrisch, psychologisch probleem. Vanuit de psy
chiatrie, de psychologie, maar ook binnen de jurisprudentie werd verband gelegd tussen 'asociaal' ge
drag en 'geestelijke gestoordheid' enerzijds en criminaliteit, immoraliteit, onproductiviteit enz. ander
zijds (Van derZeyde, 1956; Van Nijnatten, 1986). 

3.3.5 De Kinderwetten. 
Een direct gevolg van de koppeling van verwaarlozing met criminaliteit was, zoals in het voorgaande 
reeds beschreven werd, de intrede van staatsbemoeienis in het gezinsleven, geformaliseerd met de tot 
standkoming van de Kinderwetten in 1901. Een van de belangrijkste gevolgen van de invoering van de 
Kinderwetten was, dat een einde gemaakt werd aan de onschendbaarheid van de ouderlijke - patriar
chale - macht, waardoor de Staat een instrument in handen had gekregen om te kunnen interveniëren 
in gezinnen met het kind als aangrijpingspunt. Van nu af aan kon de rechter in het gezinsleven ingrij
pen als zou blijken dat de ouders hun verplichtingen tegenover hun kinderen niet voldoende nakwa
men. Hij kon daartoe besluiten, maar niet voordat hij advies gevraagd had aan een daartoe in het le
ven geroepen orgaan: de Voogdijraad, de voorloper van de Raad voor de Kinderbescherming (Kruit
hof, 1995; Van der Linden et al. 1996). 

Tegelijkertijd werd daarmee de basis gelegd voor de institutie Kinderbescherming, waarin een huwe
lijk werd gesloten tussen particuliere instellingen en de overheid. In deze verbintenis wordt voor het 
eerst het verband tussen hulp en recht manifest. 

Daar waar ouders ongeschikt bleken om hun kinderen op te voeden (lees: daar waar kinderen 'ver
wahrlost' gedrag vertoonden) en de particuliere zorg op 'vrijwillige' basis ontoereikend was, konden zij 
door overheidsingrijpen uit de ouderlijke macht ontheven of ontzet worden en werden de kinderen uit 
huis geplaatst. De zorg voor deze kinderen werd uitbesteed aan particuliere instellingen, die voortaan 
door de overheid gesubsidieerd werden. Tegelijkertijd kreeg door deze wetgeving de particuliere zorg 
de machtsmiddelen in handen waar zij reeds lang om gevraagd hadden. Naast het inhouden van ma
teriële ondersteuning of het beslag leggen op woningen kon men van nu af aan ook dreigen met ont
heffing uit de ouderlijke macht c.q. uithuisplaatsing van kinderen. 

3.3.6 Preventie. 
Nadat de Kinderwetten in werking traden, ontstond er al snel teleurstelling over de resultaten. Het per
centage jeugdcriminaliteit nam eerder toe dan af. De voornaamste oorzaak was dat uitvoerders (rech
terlijke macht, voogdijraden, inrichtingswerkers en armenverzorgers) onvoldoende toegerust waren 
voor hun nieuwe taken. Steeds nadrukkelijker raakte men er van overtuigd dat eerder ingegrepen 
moest worden, maar ook op een minder zware wijze dan middels ontheffing of ontzetting. Vanuit de 
armenzorg was immers het idee ontstaan dat ouders heropgevoed dienden te worden opdat zij zelf
standig het gezin draaiende konden houden. Daarin paste ook heropvoeding in het kader van verbe
tering van de zorg voor de opvoeding van de kinderen en waren harde maatregelen als ontheffing of 
ontzetting niet in alle gevallen noodzakelijk. 

Toen de jeugdcriminaliteit na de Eerste Wereldoorlog fors toenam, werd gepleit voor invoering van 
preventieve tussenmaatregelen in het Wetboek. Doel daarvan zou dan moeten zijn: een preventieve 
maatregel om ontheffing of ontzetting te voorkomen en het kind zo veel mogelijk in het gezin te hou
den. 

Dit leidde tenslotte tot de invoering van de ondertoezichtstelling en de kinderrechter in 1922. De 
grond voor de ondertoezichtstelling was: indien het kind door welke oorzaak dan ook, zodanig op
groeit, dat het met zedelijke of lichamelijke ondergang bedreigd wordt ( Prins, Van de Werk & Zeylstra-
Van Loghem, 1972; Doek & Vlaardingerbroek,1993). De volledige verantwoordelijkheid voor de onder
toezichtstelling werd bij de kinderrechter gelegd: zowel ten aanzien van de uitspraak als de uitvoering 
van de maatregel. Gezinsvoogdij-instellingen werden opgericht die onder leiding van de kinderrechter 
met het uitvoerende werk in de gezinnen werden belast (Van Nijnatten, 1986; Van Montfoort,1994; 
Kruithof, 1995; Van der Linden et al. 1996). 
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Tegelijkertijd werd duidelijk dat de deskundigheid binnen de particuliere zorg ontoereikend was. 
Het personeel was over het algemeen ongeschoold en de leiding van de instellingen had aanvankelijk 
een voornamelijk juridische signatuur. Er ontstond behoefte aan specialistische hulp op het gebied van 
onderzoek en behandeling van kinderen binnen het justitiële circuit en de particuliere instellingen. On
der invloed van ontwikkelingen binnen de psychiatrie en de psychologie ontstonden daartoe sinds de 
jaren dertig diverse instanties op het terrein van de jeugdwelzijnszorg, waaronder Medisch Opvoed
kundige bureaus (MOB). De bedoeling daarvan was dat deze niet -justitiële instanties complementair 
zouden zijn aan de reeds bestaande instellingen in het voorkomen van criminaliteit onder jeugdigen. 
Men hoopte door middel van samenwerking ondersteuning te krijgen op het gebied van diagnostiek en 
behandeling enerzijds en deskundigheidsbevordering anderzijds. Ook binnen de gestichten verscheen 
vanaf de jaren dertig voorzichtig aan de psychiater met als doel onderzoek te doen naar de psychische 
gesteldheid van de opgenomen kinderen (Ter Schegget, 1976; Richter & Verzaal, 1981). Ondanks de 
hoge verwachtingen ten aanzien van deze deskundigheid bleef de invloed daarvan op de totale hulp
verlening echter beperkt. De M.O.B.'s namen vanwege hun medisch-specialistische karakter een geï
soleerde positie in. De invloed van de psychiater binnen de Kinderbeschermingsinstellingen bleef over 
het algemeen in de individuele sfeer tussen psychiater en kind (Richter & Verzaal, 1981). 

Volgens Van Nijnatten (1986) is dit voor een deel mogelijk te verklaren uit het feit dat de traditioneel 
geschoolde psychiaters met hun op geestesziekten geijkte classificatiesysteem niet goed uit de voeten 
konden met de problematiek van deze kinderen, of hun adviezen waren dermate specialistisch gefor
muleerd dat zij voor werkers in de praktijk van de kinderbescherming niet te realiseren waren. Van der 
Zeyde had er echter al op gewezen dat het hanteren van een medisch (en/of psychologisch) model op 
een als pedagogisch geduid sociaal probleem bij voorbaat gedoemd is te mislukken (zie Van der Zev-
de, 1956). y 

Toch is de invloed vanuit de psychiatrie en de psychologie aanzienlijk geweest op de wijze waarop 
de problematiek van kinderen voortaan werd gekarakteriseerd. Vergelijkbaar met de invloed van de 
psychiatrie op de geestelijke gezondheid van de ouders van verwaarloosde kinderen, wordt binnen de 
wetenschap de problematiek van de kinderen voortaan ook geïndividualiseerd, gepsychologiseerd en 
gemedicaliseerd. De oorzaken van dergelijke verschijnselen werden vooral toegeschreven aan de 
'geestelijke onvolwaardige' ouders, die door hun opvoedkundige ongeschiktheid 'geestelijk onvolwaar
dige' kinderen voortbrachten. Voor psychologen, psychiaters en pedagogen werden vooral de gevol
gen daarvan op de ontwikkeling van het kind een interessant onderzoeksterrein. 

3.3.7 Professionalisering. 
Na de Tweede Wereldoorlog tekende tegen de achtergrond van de wederopbouwvan de samenleving 
de noodzaak van de professionalisering van de kinderbescherming zich nog nadrukkelijker af. Naast 
verweesde, verwaarloosde en criminele kinderen, kreeg men te maken met de opvang van duizenden 
joodse weeskinderen, kinderen van 'foute' ouders en jeugdige politieke delinquenten (Van Montfoort 
1994). 

Daarnaast bracht in de jaren vijftig de wijziging van de sociale structuur van de maatschappij met 
zich mee, dat de problematiek van kinderen en jeugdigen en diens ouders in een ander daglicht kwam 
te staan. Doordat de sociale verzorgingsstaat langzamerhand tot bloei kwam verdween de oorspronke
lijke materiële verwaarlozing naar de achtergrond (Van Montfoort, 1994). Volgens Hudig (1958) trad er 
daardoor een verschuiving op van materiële - naar pedagogische - en affectieve verwaarlozing en dat 
had tot gevolg dat de Kinderbescherming te maken kreeg met moeilijker aan te tonen problemen, die 
zich niet alleen beperkten tot de laagste klassen van de samenleving. Deze diversiteit (en complexiteit) 
in problematiek vereiste specifieke deskundigheid inzake onderzoek en behandeling binnen resp. de 
voogdijraden, de (gezins)voogdij-instellingen en de instellingen die zich bezighielden met het uitvoe
rende werk. 

Daarnaast kreeg men behoefte aan een centraal orgaan, waar alle klachten met betrekking tot min
derjarigen gemeld en vervolgens onderzocht konden worden.Op basis daarvan zou advies aan de 
rechter uitgebracht kunnen worden. Vanuit dit centrale orgaan zou ook toezicht gehouden kunnen wor
den op de uitvoering van de maatregelen, met name op de gezinsvoogdij. Dit leidde tot een reorgani
satie van de oorspronkelijke voogdijraden in nieuwe raden voor de kinderbescherming in 1956 (Van 
Nijnatten, 1986; Van Montfoort, 1994). Er werden op grote schaal maatschappelijk werkers aangetrok
ken die zich bezig moesten houden met de feitelijke uitvoering van het werk. 

Deze professionalisering binnen de kinderbescherming liep parallel met de professionalisering in het 
maatschappelijk werk als geheel. Het daarin vanuit de Verenigde Staten geïmporteerde 'social case 
work' en groepswerk kreeg hierdoor ook zijn beslag in instellingen die maatschappelijk werkers in 
dienst namen. Ook op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg vond na de Tweede Wereld-
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oorlog professionalisering en expansie van hulpverleningsinstellingen plaats. Te denken valt aan een 
enorme toename in M.O.B's, Bureaus voor levens-en gezinsvragen, de voorlopers van de huidige 
RIAGG's. Ook binnen de psychiatrie en de psychologie ontstonden op minderjarigen gerichte specia
lisaties, die binnen de geestelijke volksgezondheid een plaats kregen onder meer in instellingen voor 
kinder - en jeugdpsychiatrie en sociaal-psychiatrische diensten. Alhoewel deze laatst genoemden een 
bescheiden plaats innamen binnen de kinderbescherming werden zij wel steeds vaker door resp. De 
Raad voor de Kinderbescherming en de kinderrechters te hulp geroepen inzake specialistisch onder
zoek naar de persoon van de minderjarige. 

Aanvankelijk was binnen deze specialismen de blik gericht op individueel (onaangepast) gedrag. 
Vanaf de jaren zestig trad langzamerhand een kentering op in deze geïndividualiseerde medisch/ psy
chologische oriëntatie. Nieuwe inzichten vanuit resp. de ontwikkelingspychologie, de opkomst van de 
gezinstherapie en niet op de laatste plaats kritische geluiden vanuit de sociologie droegen daaraan bij 
(vergelijk § 3.2.7 waar het gaat over het keerpunt in denken inzake het ontstaan en het bestrijden van 
'onmaatschappelijkheid'). 

De kritische geluiden vanuit de sociologie waarin de tot dan toe dominerende opvattingen met betrek
king tot 'maatschappelijk onaangepast gedrag' ter discussie werden gesteld hebben ook hun sporen na
gelaten in het denken over (her)opvoeding van 'verwaarloosde' (lees: maatschappelijk onaangepaste) 
kinderen. Toonaangevend voor deze discussie was het boek van de socioloog Milikowski, dat in 1961 
verscheen onder de titel 'Sociale aanpassing, niet - aanpassing, onmaatschappelijkheid' en vanaf 1969 
tien maal herdrukt werd onder de titel 'Lof der onaangepastheid'. Naast een kritisch theoretische reflectie 
op de diverse definiëringen van het begrip 'onmaatschappelijkheid' bevat dit boekwerk een even zo kri
tische analyse van de wijze waarop de samenleving deze - overigens niet nader uitgewerkte en daarom 
uiterst normatieve - begripsomschrijvingen heeft gepleegd te operationaliseren ten behoeve van 'onmaat
schappelijke gezinnen (Milikowski, 1977). 

Binnen de kinderbescherming ontstond langzamerhand een tendens waarin de aandacht werd verlegd 
van het externe functioneren naar het interne functioneren van gezinnen. Volgens Baartman (1996) ver
schoof zij van het gezin als een onderdeel van de samenleving, dat sterk bepalend was voor de kwaliteit 
van die samenleving, naar het gezin als netwerk van relaties dat sterk bepalend is voor het individuele 
functioneren van de gezinsleden. 

Een van de grondleggers van deze gedachtegang binnen de kinderbescherming was Max van Spanje, 
die in het najaar 1960 in zijn voorwoord van het boek 'Het kind in de inrichting' al een pleidooi hield voor 
intensieve samenwerking met de ouders van uit huis geplaatste kinderen (Van Spanje, 1975). Vervolgens 
wijst Baartman (1996) op de invloeden van de systeemtheorie en de daarop gebaseerde gezinstheorie 
die sinds de jaren zestig in opkomst kwam en die hielpen bij het meer zicht krijgen op het functioneren 
van het gezin.Ook van Spanje spreekt over 'een belangrijke tendens, sinds 1960 in toenemende mate 
merkbaar binnen de jeugdzorg, waarin de gezinstherapie geleidelijk aan centraler komt te staan' (Van 
Spanje, 1975, p. 12). 

Maar ook nieuwe inzichten vanuit de ontwikkelingspsychologie droegen bij aan deze koerswijziging. 
Het is met name Bowlby geweest die sinds de jaren zestig het fundament heeft gelegd voor de opkomst 
van de hechtingstheorie. Bowlby toonde op basis van diverse klinische studies aan dat langdurige schei
ding van vooral jonge kinderen en ouders onvermijdelijk ernstige en onherstelbare gevolgen had voor de 
psychische en emotionele ontwikkeling van kinderen. Bowlby sloot daarbij o.a. aan bij bevindingen van 
Spitz die vergelijkend onderzoek had gedaan bij groepen kinderen die resp. wel en niet voor een langere 
tijd van hun ouders gescheiden werden. Spitz concludeerde, dat jonge kinderen die langer dan zes we
ken van hun moeder werden gescheiden, ernstige vormen van hospitalisme vertoonden (Spitz, 1945 in 
Van den Berg, 1958). Ook Anna Freud, de dochter van Sigmund Freud, kwam samen met Dorothy Bur-
lingham tot vergelijkbare bevindingen in de door hen opgerichte 'Hampstead Nurseries': enkele opvang
centra voor kinderen van 0 tot 10 jaar, die hun ouders tijdelijk of voorgoed tijdens of na de oorlog waren 
verloren. Zij concludeerden dat kinderen ondanks een goede lichamelijke verzorging vaak wegkwijnden 
vanwege het wegvallen of niet tot stand komen van de gehechtheidrelatie met ouders (Uzendoorn,1992). 
In opdracht van de Verenigde Naties heeft Bowlby ook zelf onderzoek gedaan naar het lot van kinderen 
die in hun eigen land door oorlogsgeweld van hun ouders gescheiden waren geraakt. In 1951 beschrijft 
Bowlby in zijn verslag "Maternal Care and Mental Health" dat langdurige onthouding van moederlijke zorg 
ernstige en verrijkende gevolgen heeft voor het karakter van het kind en daardoor voor zijn hele toekom
stige leven (Van den Berg, 1958; Oudshoorn, 1990; Uzendoorn, 1992). 

Het zijn met name deze verslagen die het denken over kinderbescherming en traditionele opvattingen 
over kindgerichte, van het oorspronkelijke milieu verwijderde, heropvoedingspraktijken aan het wankelen 
brachten. Dit blijkt onder andere uit het volgende citaat van Van Spanje (1975): 
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"het ernstige en meest tragische gevolg van een oorlog is de vernietiging van ontelbare gezinnen, waaruit een ano
nieme massa thuislozen ontstaat. Tijdens de laatste wereldoorlog en daarna is dit schokkende probleem, zowel van
uit ontwikkelingspsychologisch oogpunt als van de kinderbescherming in het algemeen uitgaande, bij velen centraler 
komen te staan. Vooral de onderzoekingen onder auspiciën van de U.N.I.C.E.F. hebben hier intensief toe bijgedra
gen. De conclusie, waartoe de onderzoekers, ofschoon zij dikwijls heel afzonderlijk te werk gaan, bijna unaniem kwa
men, vormt een dwingende onderstreping van de absolute noodzakelijkheid van de gezinsband, binnen welke het 
kind kan opgroeien. Tevens geeft zij een belichting van de levensverenging en reductie van de gehele ontwikkeling 
bij het jonge kind, dat uitgesloten is van de natuurlijke aanwezigheid van de ouders. Het is alsof het leven door dit uit
gesloten - zijn tot in zijn kern gestoord is, dat het nog wel functioneert, maar zonder verwijzing naar iets toe, zonder 
openheid ook voor de lokkende facetten buiten het kind om, zonder speelse toenadering, zonder jeugd. Het lijkt alsof 

er een verschrompeling plaatsvindt van het normale ontwikkelingsbeeld, zowel psychisch als louter lichamelijk  
hetgeen o.a. duidelijk blijkt uit het feit dat van zeer jeugdige kinderen, die goed verzorgd zijn, doch de moederlijke 
zorg moeten ontberen, het sterftecijfer hoger is dan van kinderen, die in materieel minder goede omstandigheden, 
maar binnen het gezin verkeren" (p. 19-20). 

Van Spanje verwijst daarvoor naar de publicaties van o.a. A.Freud & D.Burlingham: Infants without Fami-
//es,1947; J.Bowlby, Maternal Care and Mental Health, 1951; waarin volgens hem het meest nijpende 
probleem in de kinderbescherming belicht wordt. 

Bovenstaande invloeden vanuit de sociale wetenschappen hebben er toe bijgedragen dat men binnen de 
kinderbescherming meer waarde ging hechten aan de ouder-kindrelatie als hèt fundament voor de ont
wikkeling van het kind. 

Volgens Baartman (1996) verschoven daardoor ook opvattingen over het doel van opvoeden. "De 
kleinburgerlijke opvatting dat kinderen geleerd moest worden zich aan te passen aan de bestaande tradi
tie en zich te voegen naar het gezag van degenen die met het handhaven van de traditionele normen en 
codes belast waren, maakte plaats voor een andere opvatting. Waren binnen genoemde opvatting zaken 
als volgzaamheid, gehoorzaamheid en aangepastheid belangrijke deugden van een kind, die desnoods 
met harde hand afgedwongen konden worden, nadien werden zaken als zelfstandigheid, autonomie en 
authenticiteit hoger in het vaandel van de pedagogiek geschreven. En de ontwikkeling van deze idealen 
is moeilijk met een harde hand af te dwingen" (p.21). 

3.3.5 Kinderbescherming in opspraak. 
Naarmate het maatschappelijk werk binnen de kinderbescherming meer op de voorgrond was komen 
te staan en de verstrengeling tussen justitiële en niet- justitiële instellingen toenam, kwam de oorspron
kelijke legitimatie van de kinderbescherming van het verwaarloosde kind teneinde de maatschappij 
voor jeugdcriminaliteit te behoeden, onder druk te staan. 

Mede onder invloed van de toegenomen professionalisatie binnen het werkveld begon het geloof in 
heropvoeding en staatsinterventie als vorm van preventie van jeugdcriminaliteit af te nemen. Ook het 
naoorlogse optimisme over de maakbaarheid van de mens door (her)opvoeding verloor aan kracht. 

In de jaren zeventig ontstaat een debat over de verhouding tussen hulp en recht. Deze discussie 
leidde uiteindelijk tot een storm van kritiek op de kinderbescherming. Deze kritiek richtte zich niet alleen 
op de Raad voor de Kinderbescherming, maar op de hele kinderbescherming, inclusief de residentiële 
kinderbescherming. De kritiek was afkomstig van minderjarigen in tehuizen, van ouders, van hulpverle
ners in de kinderbescherming, van de universiteiten en sociale academies en van de publieke opinie, 
massaal kenbaar gemaakt via de media (Van Montfoort,1994; Doek en Vlaardingerbroek,1994; Van der 
Linden et al.1996). De kritiek richtte zich vooral op de legitimatie van de kinderbescherming: het in toom 
houden van potentieel gevaarlijk geachte minderjarigen. De kinderbescherming werd geïdentificeerd met 
gezag en de kritiek daarop paste binnen de golf van protest tegen vrijwel elke vorm van gezag en het 
streven naar democratisering aan het einde van de jaren zestig. 

Her en der werden belangenorganisaties van ouders opgericht, maar ook van minderjarigen, zoals de 
Belangenvereniging Minderjarigen, opgericht door (ex)pupillen in de Kinderbescherming samen met 
hulpverleners. Zowel ouders, minderjarigen als ook de werkers voelden zich in hun eigenwaarde aange
tast en in hun zeggenschap beknot. Het verzet richtte zich met name tegen het te snel en op onvoldoen
de gronden gebaseerde overheidsingrijpen en het daarmee gepaard gaande disciplinerende karakter 
van deze interventie. Niettemin werd ook kritiek geventileerd op het uitblijven of te laat optreden van de 
kinderbescherming. 

Ook groeide er verzet onder de geprofessionaliseerde hulpverleners tegen de structuur van de kinder
bescherming. Zij voelden zich in hun deskundigheid en zeggenschap ernstig beperkt door de verouderde 
bestuurskaders, bestaande uit niet-professioneel geschoolde en niet democratisch gekozen 'regenten'. 
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Een uiting daarvan was onder meer de oprichting van de actiegroep Het ROZE Pamflet, die een zwart
boek Kinderbescherming publiceerde. 

In dezelfde periode ontstonden verschillende vormen van alternatieve hulpverlening, waarvan de Sos-
jale Joenit in Den Haag en Release en het Jongeren Advies Centrum (JAC) te Amsterdam de meest be
kende zijn. De alternatieve hulpverlening ging uit van de autonomie van de jeugdigen en beriep zich 
hierbij op de toegenomen mondigheid van minderjarigen in de maatschappij. Zij wierpen zich op als de 
'echte' belangenbehartigers van de minderjarigen en keerden zich daarmee af tegen de kinderbescher
ming als repressief staatsorgaan. 

Tenslotte liet deze golf van kritiek ook de overheden zelf niet onberoerd. Aanvankelijk had het Ministe
rie van Justitie een monopoliepositie binnen de kinderbescherming. Dit betrof zoals al eerder aangetoond 
werd, niet alleen de Raad voor de Kinderbescherming, maar ook de (gezins)voogdij-instellingen, de kin
derrechter en de pleegzorg. Daarnaast was zij de voornaamste subsidiegever van de residentiële kinder
bescherming. Sinds de jaren vijftig was daarin verandering gekomen door de expansie van hulpverle
ningsinstellingen buiten het circuit van de kinderbescherming. Deze vielen onder de verantwoordelijkheid 
van andere ministeries, zoals bijv. Het Ministerie van Volksgezondheid en het Ministerie van Maatschap
pelijk Werk/CRM, het huidige Ministerie van VWS. 

Deze versnipperde structuur als gevolg van de verkokering van zorg voor minderjarigen over verschil
lende departementen werd ernstig bekritiseerd. Dit werd nog eens extra beklemtoond door het feit dat 
andere overheden dan justitie hun steun gingen betuigen aan sommige vormen van alternatieve hulp
verlening door het verschaffen van overheidssubsidie. Een onderlinge strijd tussen de overheden over de 
legitimatie van de kinderbescherming kon daardoor niet uitblijven. 

In antwoord daarop verschenen sinds de beginjaren zeventig een brede stroom van rapporten, waarin 
het eindrapport van de gemengde Interdepartementale Werkgroep Jeugdwelzijnsbeleid (werkgroep Mik) 
het voortouw nam. In deze rapporten werd een op de hulpvragen van de cliënten afgestemd, samen han
gend jeugdwelzijnsbeleid bepleit, dat zowel de vrijwillige jeugdhulpverlening als de justitiële jeugdbe
scherming zou moeten omvatten. 

Naar aanleiding van de legitimatieproblemen binnen de kinderbescherming kwam er eveneens kritiek 
op de wijze waarop de interventiepraktijk tot nu toe werd beschreven. Het woord 'kinderbescherming' riep 
bezwaren op vanwege haar negatieve connotatie en omdat dat in strijd was met de toegenomen mondig
heid en autonomie van jongeren (De Langen, 1971). Tegen deze achtergrond werd ook tegen het woord 
'kind' bezwaar gemaakt, omdat dit denigrerend klonk ten aanzien van minderjarigen in de leeftijd van 12 
tot en met 20 jaar. Beter is te spreken over 'jeugd' (commissie Wiarda,1971 in: Van Montfoort, 1994). 
Gevolg daarvan was dat deze terminologie in de beginjaren zeventig werd losgelaten en plaats maakte 
voor 'justitiële jeugdbescherming' enerzijds en 'jeugdwelzijnswerk' (later jeugdhulpverlening) anderzijds. 
Voor inzicht in de veranderende positie van jongeren gerelateerd aan ontwikkelingen binnen de justitiële 
kinderbescherming wordt ook verwezen naar Komen, 1999). 

3.3.9 Koerswijziging in de zorg voor 'multiproblem'gezinnen en jongeren: twee ontwikkelingslijnen 
leiden naar het ontstaan van intensieve thuishulp. 

Tegen bovenstaande achtergrond vond er sinds de jaren zeventig een inhoudelijke verdieping plaats 
binnen een aantal instellingen die zich met het welzijn van kinderen en jeugdigen bezighielden. Daarin 
trad een verschuiving op van kindgericht naar gezinsgericht denken en werden nieuwe hulpverlenings
vormen ontwikkeld. Te denken valt bijvoorbeeld aan de introductie van het gezinsmodel binnen de re
sidentiële hulpverlening, de zogenoemde leefgroephuizen waarin men het gewone gezinsleven zoveel 
mogelijk trachtte na te bootsen (Blankstein, 1971; Schouten, Hirsch & Blankstein,1974; Van Spanje, 
1975; Graafsma, 1975; Van der Ploeg,1981b). 

Ook groeide het aantal gezinsgerichte hulpverleningsvormen, naast de reeds bestaande instellingen. 
In dit kader dient o.a. de toename van Boddaert-centra9 genoemd te worden: dagcentra voor kinderen 
en schoolgaande jeugd, waar gezinnen nadrukkelijk betrokken worden bij de behandeling (Van Ree
nen, 1976; Van der Ploeg, 1981a). Ook de Browndale-huizen en de gezinshuizen passen in dit kader 
(Roeland, 1976; Helmantel, Van der Oord-Samson, & Rasterhof-Huisingh, 1976; Van der Ploeg, 
1981a). 

Vanuit de praktijk van de residentiële hulpverlening kwam in de jaren tachtig in het tehuis voor ado
lescente meisjes 'Op Dreef' te Amsterdam een model tot ontwikkeling dat omschreven wordt als 'erva-

Het eerste Boddaertcentrum dateert van 1903, opgericht doorjkvr. E.C. Boddaert (1868-1948), die als één van de weinigen in 
die tijd propageerde dat het verwaarloosde kind niet aan zijn ouders onttrokken moest worden, maar dat kind en ouders gesterkt 
dienden te worden temidden van de verleiding ( Mulock Houwer, 1970). 
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ringsgerichte gezinsbehandeling als basis voor residentiële hulpverlening aan jongeren' (Verzaal, 

De zorg voor resp. gezinnen en jongeren kwam pas echt samen in nieuwe gezinsgerichte hulpverle
ningsvormen, waaronder de in de jaren zeventig tot ontwikkeling komende Video-hometraining, waar
van de wortels in het behandelingstehuis 'De Widdonk' liggen; de Praktische Pedagogische Thuishulp, 
ontstaan in 1978 vanuit het Medisch Kleuterdagverblijf 'De tweegelanden'; Het project 'Intensivering' 
Hulpverlening' dat vanaf 1974 tot ontwikkeling kwam, specifiek voor probleemgezinnen, in samenwer
king tussen de RIAGG - Nijmegen en een plaatselijke sociaal-psychiatrische dienst (Baartman, 1991). 

In de loop van de jaren tachtig vond er een differentiatie c.q. uitbreiding plaats in thuisbehandelings-
vormen. Zowel op het gebied van preventieve hulp, als op het gebied van curatieve hulp en crisishulp 
kwamen diverse typen thuishulp tot ontwikkeling. 

Een voorbeeld van preventieve thuishulp is 'Home Start' (Hermanns, Van den Venne & Leeseman, 
1997a); 'Project aan Huis' is een typisch voorbeeld van curatieve hulp (Baartman et al. 1989) en Fami
lies First is een programma gericht op crisisinterventie (Berger & Spanjaard, 1996). 

Toch namen deze nieuwe hulpverleningsvormen aanvankelijk een marginale positie in binnen het 
stelsel van de kinderbescherming dat van oudsher onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie 
van Justitie valt. Opvallend daarin is hoe op bestuurlijk niveau en van overheidswege hardnekkig werd 
vastgehouden aan verouderde structuren, gebaseerd op de uitgangspunten waarop het stelsel van de 
kinderbescherming indertijd is gebaseerd ( Hermanns, 1992, 2001). De fundamenten van dit stelsel 
kwamen weliswaar vanaf eind jaren zestig onder druk te staan, maar begaven het pas echt tijdens de 
crisis die in de jaren tachtig in de jeugdhulpverlening ontstond. 

Het is, zoals in § 3.2.10 geschetst werd, deze crisis die uiteindelijk de doorbraak teweegbracht voor 
de implementatie van nieuwe opvattingen inzake hulpverlening aan jongeren en diens gezinnen bin
nen de jeugdzorg. Sindsdien werd bij opvoedingsproblematiek het uit huis plaatsen van kinderen min
der vanzelfsprekend en werd in plaats van een geïsoleerde individueel (psychotherapeutische ) bena
dering meer heil verwacht van een gezinstherapeutische benadering. 

Zoals ook in § 3.2.10 werd beschreven waren deze nieuwe inzichten voor de politiek aanleiding om 
de residentiële capaciteit drastisch te reduceren ten gunste van de ambulante hulpverlening. Daar
naast waren ook economische motieven drijfveer voor de politiek om te bezuinigen op de dure residen
tiële hulp. 

De praktijk wees echter uit dat de ambulante jeugdhulpverlening, met haar gerichtheid op het ver
beteren van het relationele netwerken, onvoldoende aansloot bij gezinnen, die te kampen hadden met 
meervoudige, complexe en chronisch problematiek. Dit veelvoud aan problematiek had tot gevolg dat 
meerdere hulpverleners vanuit verschillende instanties, onafhankelijk van elkaar, tegelijkertijd over een 
langere periode zich met een gezin bezighielden, zonder dat dat voldoende resultaat bood. 

Deze gesignaleerde knelpunten in het werken met 'multi-problemgezinnen' leidden volgens Baart
man tot een herbezinning op de gangbare hulpverlening. In aansluiting op de hulpvragen van 'multipro-
blem gezinnen' enerzijds en gedwongen vanwege bezuinigingen anderzijds ging men over tot het zoe
ken naar alternatieven voor de gangbare ambulante en residentiële hulpverlening (Baartman, 1988; 
1991). Dit leidde tot de ontwikkeling van de intensieve ambulante thuisbehandelingsprogrammâ's. 
Zij zijn in eerste instantie in de jaren tachtig tot ontwikkeling gekomen ten behoeve van gezinnen met 
een meervoudige problematiek en waar de gangbare hulpverlening onvoldoende aan tegemoet kon 
komen. Naderhand, sinds de beginjaren negentig werden deze programma's verder ontwikkeld als een 
specifieke vorm van hulp bij opvoedingsproblemen, ook wel aangeduid met de term 'Hometraining'. 

Alhoewel de programma's onderling variëeren qua methodiek, intensiteit en doelgroep hebben ze 
een gemeenschappelijk doel, namelijk in de thuissituatie samen met het gezin het welzijn van kinderen 
te verbeteren. Het centrale doel is de opvoedingsvaardigheden van het gezin zodanig te verbeteren dat 
het kind zonder risico's thuis kan blijven wonen. Een daarvan afgeleid doel is om onnodige uithuisplaat -
sing van kinderen te voorkomen. 

Eind jaren tachtig bestaan er grofweg een tiental verschillende thuishulpvormen (Van den Boogaart & 
Wintels,1988). Sinds de eeuwwisseling neemt de ontwikkeling van intensieve thuishulpvarianten echter 
een grote vlucht. In een inventarisatierapport van Loeffen.Van Butselaar & Ooms (2001 ) wordt gespro
ken over een toename van in 1993 acht bestaande hulpverleningsvarianten naar 56 varianten in 2001. 

Volgens Hermanns (2000) is een overgangsfase naar een nieuw paradigma in de jeugdzorg inge
treden. Overheerste tot de beginjaren negentig vooral het diagnostiekgerichte paradigma (waarin diag
nostiek en behandeling gericht was op identificeren en vervolgens behandelen van stoornissen in het 
individu c.q. gezin door de professionals), nu lijkt het tijdperk aangebroken van het vraaggestuurde 
paradigma. In het vraaggestuurde paradigma formuleren cliënten zelf hun problemen, ze bedenken 
zelf de oplossing en zijn in die zin zelf verantwoordelijk voor de hulp. Dit moet natuurlijk niet al te 
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letterlijk opgevat worden. Zeker niet op het moment dat cliënten bij de hulpverlening aankloppen. Als 
zij daar op dat moment toe in staat zouden zijn kwamen ze niet vragen om hulp. Het betekent veel 
meer dat de hulpverlener cliënten stimuleert om zelf hun problemen te formuleren zoals die in hun be
leving tot uiting komen, dat hij of zij hen stimuleert bij het bedenken van oplossingen die passen bij hun 
handelingsrepertoire en die aansluiten bij hun culturele achtergrond. De taak van de jeugdzorg krijgt 
daarmee een andere inhoud. Niet ia ,ger staan stoornissen en de behandeling daarvan centraal, maar 
het herstel van het zelfregulerend vermogen van mensen binnen hun eigen leefomgeving. De jeugd
zorg krijgt vooral een ondersteunende taak in het proces waarin het gezin binnen haar eigen context 
opnieuw greep probeert te krijgen op haar leven. "In het nieuwe paradigma zijn cliënten gewone men
sen die geconfronteerd zijn met een opeenstapeling van problemen in hun leven. Deze problemen 
overschrijden hun draagkracht waardoor een aantal zaken in hun leven fout beginnen te lopen. Ze ver
liezen hun greep op hun leven en op de opvoeding van hun kinderen of, als het gaat om de kinderen 
en de jongeren zelf, ze raken het spoor bijster en verliezen de greep op hun eigen gedrag en ontwik
keling. De taak van de jeugdzorg is niet om de problemen van deze mensen op te lossen, maar om ze 
de greep op hun eigen leven terug te geven. Het woord empowerment wordt steeds meer gemeen
goed in de jeugdzorg" (Hermanns,2000, p. 2). 

De opvattingen van Hermanns zien we ook terug in de vakliteratuur en in beleidsnotities van de over 
heid. Daarin wordt sinds de beginjaren negentig ook gesproken over empowerment, 'activeren in 
plaats van compenseren', 'versterken van de positie van de cliënt'. In de beleidsnotities wordt empo
werment omschreven als het bevorderen van de eigen krachten en mogelijkheden van jeugdigen en 
opvoeders en het versterken van diens maatschappelijke positie. 

Ook Clarijs (1993) relateert de introductie van het concept 'activeren' aan de veranderde positie van 
de cliënt binnen de jeugdzorg. De opvattingen van Clarijs zijn vergelijkbaar met die van Hermanns. 
Ook Clarijs wijst erop dat het traditionele paternalistische karakter van de jeugdzorg zich de laatste de
cennia heeft ontwikkeld in een andere richting die focust op mogelijkheden en kansen van individuen. 
De ontwikkeling van de intensieve ambulante thuishulpprogramma's past geheel of gedeeltelijk binnen 
het nieuwe paradigma. 

Een van de belangrijkste conclusies uit hoofdstuk 1 was echter dat er geen eenduidigheid bestaat over 
de betekenis van empowerment en dat op grond daarvan operationalisatie van het begrip empowerment 
in de praktijk op problemen stuit. Dit bleek o.a. uit literatuur- en praktijkonderzoek van Nolan & Cal-
dock, 1996. Ook door Nederlandse auteurs wordt er op gewezen dat professionele hulpverleners 
slecht in staat zijn behoeften van cliënten anders te definiëren dan in termen van hulpaanbod en dat 
de cliënt daardoor vaak niet krijgt waar hij om vraagt (Schuyt, 1995; Riet, 1996; Van den Bergh, 1991; 
Knorth, 1987). Dat hangt echter niet alleen samen met het ontbreken van een conceptueel kader ten 
aanzien van empowerment. Andere knelpunten, vergelijkbaar met die zijn beschreven in § 1.8.2 spe
len daarin een rol. Deze knelpunten liggen zowel op conceptueel, op ideologisch, op procedureel en 
op structureel niveau. 

3.3.9.1 KNELPUNTEN OP CONCEPTUEEL NIVEAU BIJ DE IMPLEMENTATIE VAN HET VRAAGGESTUURDE PARADIGMA. 
Nog steeds bestaat er, naast geen eenduidigheid over de betekenis van empowerment ook verwarring 
over het uiteindelijke doel en daaraan gerelateerd over wiens vraag het gaat in de jeugdzorg, met an
dere woorden: wie wordt als cliënt beschouwd. Zijn dat de ouders die hulp vragen bij problemen in de 
opvoeding van hun kinderen of zijn dat de kinderen van ouders die in hun opvoeding tekort hebben 
geschoten? 

Van Berchum & Haarsma (1998) wijzen naar aanleiding van een door het NIZW in 1997/1998 ver
zorgd inventariserend onderzoek naar de stand van zaken rond cliëntenbeleid in de Friese jeugdhulp
verlening en - bescherming op een aantal hiaten, tegenstrijdigheden en belemmeringen in het reali
seren van een op de cliënt afgestemd cliëntenbeleid. Dit onderzoek toont onder andere aan dat er in 
de praktijk van de jeugdzorg nog steeds geen eenduidige definitie van 'de cliënt' wordt gehanteerd. De 
ene keer is dat het kind/ de jongere, de andere keer de ouders, vaak ook beiden. Vaak wordt gespro
ken over het 'cliëntsysteem': het kind in zijn gezin c.q. directe omgeving. Daarnaast wijzen de auteurs 
erop dat er in de praktijk soms onduidelijkheid bestaat over de vraag of de niet-gezaghebbende ouder 
(in de jeugdbescherming), de pleegouder, de ouder en het pleegkind (in de pleegzorg) en de plaatsen
de instantie als cliënten worden beschouwd. 

Dit dilemma lijkt tegenwoordig grotendeels opgelost te zijn binnen de huidige thuisbehandelingsvor-
men waarin het de bedoeling is dat de hulpverlener zich zowel richt op de hulpvragen van het kind als 
op die van de ouders en waar men in onderling overleg tot oplossingen probeert te komen. 
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3.3.9.2 KNELPUNTEN OP IDEOLOGISCH NIVEAU: EEN TEGENBEWEGING? 

In het voorafgaande werd aangetoond dat men zich in de jeugdzorg bij termen als 'hulp' en 'behoefte' 
vooral richtte op de kinderen, die hulp nodig hebben vanwege gebreken en/of tekorten in de opvoe
ding. Het aanbod van de jeugdzorg is er van oudsher op gericht de opvoedingstaken van deze ouders 
(voor een deel) over te nemen. Dat houdt direct verband met het maatschappelijk doel van het instituut 
jeugdzorg. Tot voor kort was de jeugdzorg gericht op handhaving van de status-quo en niet op het be
reiken van een grotere zelfstandigheid van ouders en kinderen. Daar waar kinderen en/of jongeren 
een bedreiging gingen vormen voor de maatschappelijke orde, en ouders niet in staat bleken dit pro
ces te keren, werd van hogerhand ingegrepen. In dit model werden ouders verantwoordelijk gesteld 
voor de tekortkomingen en het gedrag van de kinderen. Tegelijkertijd benadrukt het de tekortkomingen 
van ouders zelf. Zij zijn immers niet in staat hun kinderen op te voeden tot sociaal aangepaste perso
nen. 

Naderhand werd problematisch gedrag van kinderen (en/of ouders) gemedicaliseerd: het problema
tische gedrag werd veroorzaakt door medische en/of intra-psychische factoren. Ouders konden het 
problematische gedrag van hun kinderen niet hanteren, waardoor de hulpverlening de verantwoorde
lijkheid voor de opvoeding van de ouders overnam. De hulpverlening was erop gericht het problemati
sche gedrag van de kinderen te beïnvloeden tot sociaal, aangepast gedrag. 

In de beginjaren negentig is volgens Hermanns (1992) de jeugdzorg nog steeds op basis van dit 
principe - toewerken naar sociaal aangepast gedrag - gestructureerd. 

Maar ook in de huidige situatie, anno 2001 lijkt dit principe zowel in de publieke opinie als in het 
overheidsbeleid met de dag belangrijker te worden. Te denken valt onder andere aan het opleggen 
van allerlei al dan niet verplichte opvoedcursussen voor ouders en voor jeudigen, daar waar kinderen 
dreigen te ontsporen. Ook in de ontwikkeling van het nieuwe jeugdrecht is een verharding te signale
ren ten aanzien van jonge wetsovertreders. Nog steeds ligt daar impliciet een ideologische maatschap
pelijke standaardnorm aan ten grondslag over wat gezien wordt als 'maatschappelijk gewenst gedrag'. 

Een vergelijkbare concludering wordt verwoord door Matthijs en Vincken (1997). Zij typeren het pe
dagogisch kader van waaruit het jeugdzorgbeleid van de jaren negentig begrepen kan worden als een 
tweesporenbeleid. Aan de ene kant signaleren zij een sterke uitbouw van de 'activerende' aanpak bin
nen de jeugdzorg, waarin probleemjongeren en probleemgezinnen aangespoord worden om zelf ver
antwoordelijkheid voor de aanpak van hun problemen te nemen. Aan de andere kant wijzen zij op een 
krachtige toename van repressieve maatregelen in het geval individuen deze verantwoordelijk niet wil
len of kunnen dragen. Volgens hen worden de jaren negentig gekenmerkt door het paradigma van de 
geïndividualiseerde verantwoordelijkheid waarin een ieder in principe verantwoordelijk wordt gesteld 
voor zijn eigen handelen. Tegelijkertijd gaat dit gepaard met een grotere intolerantie tegenover de
genen die deze verantwoordelijkheid niet waarmaken. "De aandacht gaat nu uit naar creatieve en posi
tieve mogelijkheden van het individu of het gezin. Het doel van de meeste interventies is het gezin of 
de jeugdige te leren handelen vanuit een verantwoordelijkheids- en keuzebesef. Lukt dit niet, dan 
wordt dat geweten aan individuele onwil en onvermogen. In het geval van onwil verschuift de aanpak 
in een meer gedisciplineerde richting. In geval van onvermogen komt de geestelijke gezondheidszorg 
in zicht" (Matthijs &Vincken, 1997,p. 52). 

De Winter (1995) komt tot een vergelijkbare constatering. Hij signaleert het ontstaan van een sociale 
en politieke atmosfeer, waarin de schuld voor allerlei maatschappelijke misstanden bij de verloedering 
van de publieke moraal van burgers wordt gelegd. Ten aanzien van jongeren komt volgens hem een 
beeld naar voren van normvervaging en gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef, dat deels op eigen 
conto, deels op dat van hun opvoeders wordt geschoven. 

De vraag die zich voordoet is of in de toekomst op beleids - en interventieniveau het accent gelegd zal 
worden op 'activering' dan wel 'disciplinering'. Deze vraagstelling lijkt gegrond op basis van recente sig
nalen vanuit de wetenschap, de overheid en niet in de laatste plaats vanuit de publieke opinie, waarin op
vattingen post lijken te vatten die de richting opgaan van de wens tot heropvoeding middels discipline
ring. Er lijkt zich een maatschappelijke tendens af te tekenen die verwijst naar een disciplinerende aan
pak en daarvoor steun zoekt bij opvattingen over moreel verval en toenemende maatschappelijke agres
sie (De Winter, 1995; Baerveldt, 1996; Matthijs & Vincken, 1997). Dit blijkt o.a. uit een duidelijke stijging 
in de toepassing van maatregelen van kinderbescherming sinds 1987 (Doek & Vlaardingerbroek, 1993). 

Ook de wijze waarop van overheidswege wordt gereageerd op de onrustbarende ontwikkeling van de 
jeugdcriminaliteit zou kunnen duiden op een tegenbeweging, die haaks staat op de bovengenoemde acti-
veringsgedachte. De aanbevelingen die door de in 1993 ingestelde commissie Jeugdcriminaliteit (Com
missie Van Montfrans) worden gedaan in hun rapport 'Met de neus op de feiten'(1994) waarin gepleit 
wordt voor verschillende repressieve maatregelen in het kader van preventie, vertonen opmerkelijke gelij
kenissen met overwegingen die honderd jaar geleden aanleiding waren tot de totstandkoming van de 
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Kinderwetten. In haar in 1997 verschenen tweede rapport 'Jeugd en Gezin II, Vroege interventie is de 
toekomst' pleit Junger-Tass voor 'heropvoeding van ouders'. In feite komt haar betoog neer op afge
dwongen hulp aan risicogezinnen, waarin al naar gelang de problematiek gradaties aangebracht worden 
in de mate van dwang. Het betoog van Junger-Tass doet eveneens denken aan de woorden van haar 
collega's van 100 jaar geleden. Opnieuw staat heropvoeding daarin centraal van degenen, die zich niet 
aan de heersende opvattingen met betrekking tot opvoeden conformeren. 

Tenslotte laten de media zich niet onbetuigd in het beklemtonen van het fenomeen 'probleemjongeren' 
die zich schuldig maken aan diverse vormen van criminaliteit. In negen van de tien gevallen wordt gepleit 
voor een hardere aanpak van deze jongeren in het kader van preventie. Al deze signalen roepen beel
den op van de onmaatschappelijkheidsbestrijding van voor- en naoorlogse methoden van disciplinering. 

Ondanks het feit, dat de negatieve belangstelling voor 'probleemjongeren' en de aandacht voor 'risico
gezinnen' binnen de politiek en de publieke opinie lijkt te groeien, gaat Baerveldt (1996) ervan uit dat 
deze uitlatingen eerder beschouwd dienen te worden als vormen van regressief gedrag in plaats van dat 
zij zouden wijzen op signalen van een tegenbeweging die ingaat tegen de nieuwe koerswijziging binnen 
de jeugdhulpverlening, waarin het versterken (empowerment) van het kind en gezin in haar eigen omge
ving centraal staat. Hij concludeert op grond van criteria uit wetenschappelijke publicaties uit de jaren ne
gentig dat er sterke argumenten zijn om, met enige nuancering, te spreken van een morele paniek over 
criminaliteit, in het bijzonder de criminaliteit van jongeren. Hij baseert zich daarbij o.a. op onderzoeken 
waarin wordt aangetoond dat het aantal misdrijven sinds 1984 min of meer constant gebleven is (Junger-
Tas, Kruissink & van der Laan, 1992; Kester & Junger-Tas, 1994, in Baerveldt, 1996). 

In 1995 verscheen een bundel met de titel 'Ontspoord' uitgegeven door de Wiarda Beekman Stich
ting, dat opstellen bevat over de toenemende criminaliteit en rechtshandhaving. Daarin wordt gesteld 
dat er de laatste jaren een veel te eenzijdig beleid gevoerd werd bij de bestrijding van de jeugdcrimi
naliteit. De nadruk kwam steeds meer te liggen op controle en beveiliging, terwijl er nauwelijks aan
dacht besteed werd aan de daders. Vooral het Ministerie van Justitie in het kabinet Lubbers/Kok legde 
de nadruk op het verdwijnen van de algemeen aanvaarde normen en waarden. Dit ging gepaard met 
een roep om meer en strengere straffen, betere beveiliging en meer politie op straat. In dezelfde bun
del wijst de criminologe Halsema (1995) erop, dat er veel meer moet worden gekeken naar de sociaal-
economische omstandigheden van de daders, omdat die volgens haar voor een belangrijk deel mede 
oorzaak zijn van crimineel gedrag. Voor de jeugdige daders van veel voorkomende delicten dienen 
maatregelen genomen te worden die uitzicht bieden op een opleiding en werk, in plaats van strengere 
straffen en harde maatregelen te nemen. 

Vergelijkbare opvattingen komen naar voren in een in juni 2001 uitgebracht onderzoeksrapport van 
de Onderzoeksgroep Ernstige Criminele Geweldadige Jongeren. Aan dit onderzoek heeft een dertigtal 
Nederlandse onderzoekers meegewerkt onder leiding van Rolf Loeber en Wim Slot van de Vrije Uni
versiteit van Amsterdam. Voor de onderzoekers staat vast dat de jeugdcriminaliteit de afgelopen tien 
jaar is toegenomen en dat kinderen op steeds jongere leeftijd misdrijven plegen. Harde cijfers ontbre
ken echter in het rapport. Wel vermeldt het rapport dat het door de Raad voor de Kinderbescherming 
gedane onderzoeken in strafzaken tussen 1992 en 1999 verdriedubbeld is. Het aantal ondertoezicht
stellingen van jeugdigen steeg volgens het rapport in die periode met vijftig procent. Daarnaast consta
teren de onderzoekers dat de aanpak van ernstige en geweldagige jeugdcriminaliteit in Nederland 
nauwelijks gebaseerd is op kennis. Zij vinden dat veel te weinig bekend is over het effect van alle 
maatregelen die tot dusver zijn genomen tegen jeugdcriminaliteit. Zij pleiten derhalve voor meer onder
zoek naar alle huidige maatregelen en naar ander, beter op elkaar afgestemd preventief beleid (NRC, 
Parool, Trouw, Telegraaf, 13-6-2001). 

3.3.9.3 PROCEDURELE KNELPUNTEN BIJ DE IMPLEMENTATIE VAN HET VRAAGGESTUURDE PARADIGMA. 
Van Berchum en Haarsma (1998) verwijzen met betrekking tot procedurele knelpunten onder meer 
naar onderzoek van resp. van Van Uzendoom en Jumelet (1996) en de Inspectie Jeugdhulpverlening 
en Jeugdbescherming. Uit het onderzoek van Uzendoorn en Jumelet blijkt dat cliënten nog nauwelijks 
een actieve inbreng hebben bij het opstellen van hulpverleningsplannen. 

De inspectie onderzocht in hoeverre instellingen in respectievelijk Zuid-Holland, Haaglanden en 
Drenthe voldoen aan wet- en regelgeving en in hoeverre cliënten worden betrokken bij het hulpverle
ningsproces. Ook zij komt tot de conclusie dat verbeteringen met betrekking tot de inbreng van cliën
ten gewenst zijn. Dit geldt zowel op het niveau van inspraak, het geven van informatie, het inzagerecht 
in dossiers voor ouders, maar ook voor kinderen vanaf twaalf jaar, het klachtrecht, medezeggenschap 
in een cliëntenberaad, cliëntenfeedback op het beleid van de instelling. 

Volgens Van Berchum en Haarsma valt of staat het cliëntenbeleid met het klimaat van de instelling 
en vooral met de houding van de uitvoerend werkers. Zij zijn verantwoordelijk voor de vertaalslag van 
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het cliëntenbeleid in het dagelijkse werk. Dit veronderstelt volgens hen een andere vorm van deskun
digheid, communicatie en bejegening, tot uitdrukking komend in het serieus nemen van cliënten, het 
bevorderen van zelfstandigheid en het stimuleren van verantwoordelijkheid. 

Het hiervoor genoemde onderzoek van het N.I.2.W (1997/1998 in Van Berchum & Haarsma, 1998) 
toont echter aan dat het binnen de jeugdzorg nog geen cultuur is om de cliënt als partner te beschou
wen. Hulpverleners blijken uit dit rapport het vaak als bedreigend te ervaren om cliënten actief te be
trekken bij de hulpverlening. 

3.3.9.4 STRUCTURELE KNELPUNTEN BIJ DE IMPLEMENTATIE VAN HET VRAAGGESTUURDE PARADIGMA. 
Structurele knelpunten komen beeldend tot uitdrukking in de woorden van een respondent in het in
ventariserend onderzoek: Intensieve Pedagogische Thuishulp van Loeffen, Butselaar en Ooms 
(2001,p .9): 

"De periode dat we elkaar de tent uit concurreren moet maar eens voorbij zijn. Het wordt nu tijd om de handen in 
elkaar te slaan en een mooi samenhangend aanbod te maken". 

Het is nog steeds geen gemeengoed dat verschillende sectoren binnen de Nederlandse Jeugdzorg 
samenwerken. Van oudsher bestaat er een scherpe afbakening tussen de jeugdbescherming, de 
jeugdhulpverlening en de geestelijke gezondheidszorg. Zij hebben tot vandaag de dag hun eigen wet
telijke regelgeving en worden op verschillende wijze gefinancierd. Ook de samenwerking tussen instel
lingen binnen sectoren laat nog al eens te wensen over. Instellingen werken vaak langs elkaar heen. 
Dit leidt tot afstemmings- en aansluitingsproblemen in het hulpaanbod. Daardoor lopen cliënten het 
risico dat zij of niet de hulp krijgen die ze nodig hebben, of dat ze te lang ergens in een bepaalde sec
tor blijven hangen (Loeffen et al. 2001). 

Gelukkig zijn er inmiddels diverse voorbeelden aan te wijzen die het tegendeel bewijzen. Loeffen et 
al. (2001) wijzen op de belangrijke bijdrage van de ontwikkeling van de intensieve ambulante thuishulp 
aan de doorbreking van de verkokering in de jeugdzorg. Daarnaast zijn er de laatste jaren op diverse 
plekken dwarsverbindingen ontstaan tussen de drie sectoren die op het gebied van de jeugdzorg werk
zaam zijn. Getuige daarvan is o.a. het in 1998 gestarte Innovatieprogramma Jeugdzorg Limburg. 
Centraal daarin staat de ontwikkeling en implementatie van een vraaggestuurd, op empowerment ge
richt hulpaanbod, dat zich afspeelt in de sociale context van de cliënt, waarin formele en informele so
ciale netwerkstructuren in diens leefsituatie geïntegreerd worden. De doelgroep waar men zich op richt 
bestaat uit kinderen met een indicatie voor residentiële en semi-residentiële vormen van hulp (Damen 
& Veerman, 2001). 

Op andere plaatsen in Nederland voltrekken zich vergelijkbare ontwikkelingen. In Twente ging in 
2000 Hulp aan Huis van start. Hulp aan Huis is een samenwerkingsverband tussen instellingen uit de 
jeugdhulpverlening, jeugd GGZ, jeugdbescherming, kinder- en jeugdpsychiatrie en de zorg voor licht 
verstandelijk gehandicapten. Het programma is oorspronkelijk ontwikkeld in Drenthe. Naderhand is het 
ook geïmplementeerd binnen de jeugdzorg in Groningen. In beide provincies is inmiddels veel ervaring 
opgedaan met intersectorale samenwerking. Ook Hulp aan Huis Twente biedt een intersectoraal pro
gramma voor intensieve ambulante behandeling van gezinnen in crisis, gezinnen met ernstige opvoe
dingsproblemen en multi-problemgezinnen woonachtig in Twente (Algemene informatie over Hulp aan 
Huis Twente, 2000). Afhankelijk van de aard en de ernst van de problemen kan binnen het project ge
bruik gemaakt worden van tien behandelmodulen. Met dit programma beoogt men voor 1 januari 2003 
zo'n 500 gezinnen geholpen te hebben. Het programma Hulp aan Huis is oorspronkelijk ontwikkeld in 
Drenthe. In Drenthe blijkt dat 85 % van de aangemelde kinderen zes maanden na de hulpvraag nog 
steeds thuis woont. In Twente lijkt 90 % haalbaar (Tubantia, 26 maart 2001). 

Er bestaan echter nog veel regio's waar niets aan intersectorale samenwerking op het gebied van 
intensieve ambulante thuishulp wordt gedaan. 

Daarin ligt volgens Hermanns (2000) een uitdaging voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de 
totstandkoming van de nieuwe wet op de jeugdzorg. Daarin zal een duidelijke plaats gegeven moeten 
worden aan het nieuwe vraaggerichte paradigma, zowel in de structuur, de verantwoordelijkheden en 
de financiering. 

3.4 Samenvatting en conclusie. 
De voorgaande paragrafen brengen aan het licht dat evenals bij de zorg voor volwassenen, van ouds
her onmaatschappelijkheidsbestrijding centraal staat in de Nederlandse hulpverlening aan kinderen. 
Probleemgedrag werd niet aangeduid als een individueel probleem, maar als een sociaal probleem, 
waartegen de samenleving beschermd moest worden. 
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Vanaf de jaren zestig trad langzamerhand een kentering op in het denken over probleemgedrag van 
kinderen. Deels had dat te maken met wijzigingen die zich sinds de vijftiger jaren in de sociale struc
tuur van de maatschappij voltrokken waarin de verzorgingsstaat tot bloei kwam. Daarnaast droegen 
nieuwe inzichten vanuit resp. de ontwikkelingspychologie, de opkomst van de gezinstherapie en niet in 
de laatste plaats kritische geluiden vanuit de sociologie daaraan bij. 

Binnen de kinderbescherming verschoof de aandacht van het gezin als een onderdeel van de sa
menleving, dat sterk bepalend was voor de kwaliteit van die samenleving, naar het gezin als netwerk van 
relaties, dat sterk bepalend is voor het individuele functioneren van de gezinsleden. Dit had als gevolg 
dat men meer waarde ging hechten aan de ouder-kindrelatie als hèt fundament voor de ontwikkeling van 
het kind. En dat leidde op haar beurt tot veranderingen in opvattingen over het doel van opvoeden. Niet 
langer stond de eenzijdige aanpassing van kinderen aan de maatschappelijke orde voorop, maar werden 
zaken als het bevorderen van de zelfstandigheid, autonomie en authenticiteit als doel van het opvoeden 
belangrijk. Dit werd mede gevoed doordat, door de toegenomen professionalisatie binnen het werkveld, 
het geloof in heropvoeding en staatsinterventie als vorm van preventie van jeugdcriminaliteit begon af 
te nemen. Bovendien groeide vanaf de jaren zestig een toenemend verzet vanuit de publieke opinie 
tegen het bevoogdende karakter van de kinderbescherming. 

Tegen deze achtergrond vond er sinds de jaren zeventig een inhoudelijke verdieping plaats binnen 
een aantal instellingen die zich met het welzijn van kinderen en jeugdigen bezighielden. Daarin trad 
een verschuiving op van kindgericht naar gezinsgericht denken en werden nieuwe, gezinsgerichte 
hulpverleningsvormen ontwikkeld. De zorg voor resp. gezinnen en jongeren kwam pas voor het eerst 
samen in nieuwe gezinsgerichte hulpverleningsvormen, waaronder o.a. de in de jaren zeventig tot ont
wikkeling komende Video-hometraining en de Praktische Pedagogische Thuishulp. In de loop van de 
jaren tachtig vond er een geleidelijke differentiatie c.q. uitbreiding plaats in thuisbehandelingsvormen, 
zowel op het gebied van preventieve hulp als op het gebied van curatieve hulp. In het begin van de 
jaren negentig komt daar een nieuwe vorm bij, gericht op crisisinterventie, namelijk Families First. 

Aanvankelijk namen deze nieuwe hulpverleningsvormen echter een marginale positie in binnen het 
stelsel van de kinderbescherming. Zij gingen pas daadwerkelijk een centrale plaats binnen het hulp
aanbod innemen, nadat binnen de jeugdhulpverlening in de jaren tachtig een crisis uitbrak. Deze crisis 
kwam op twee manieren tot uitdrukking. Op theoretisch niveau had er in de jaren zeventig een ver
schuiving plaatsgevonden in het denken over het gezin als instituut voor morele en maatschappelijke 
vorming naar het gezin als een relationeel netwerk. Daardoor werd bij opvoedingsproblematiek het uit 
huis plaatsen van kinderen minder vanzelfsprekend en werd in plaats van een geïsoleerde individueel 
(psychotherapeutische) benadering meer heil verwacht van een gezinstherapeutische benadering. 
Ook de politiek haakte op deze nieuwe zienswijze in en introduceerde in de beginjaren tachtig het 'zo
zo-zo-zo' beleid. Daarmee werd aangeduid dat de hulp zo tijdig mogelijk dient aan te vangen, hulp zo 
licht mogelijk moet zijn, van zo kort mogelijke duur en zo dicht mogelijk bij huis moet plaatsvinden. 
Deze inhoudelijke argumenten werden door de politiek tegelijkertijd aangegrepen om de dure 
residentiële capaciteit drastisch te reduceren ten gunste van de goedkopere ambulante hulpverlening. 
Dit had tot gevolg dat de praktijk van de ambulante jeugdhulpverlening geconfronteerd werd met een 
groep gezinnen waarbij de problematiek dermate veelvuldig, complex en chronisch was, waar zij met 
hun deskundigheid, gericht op het verbeteren van het relationele netwerk, herhaaldelijk op vastliepen. 
Deze meervoudige problematiek leidde ertoe dat dat de hulp aan deze gezinnen versnipperd werd 
over diverse hulpverleningsinstellingen, die onafhankelijk van elkaar, zich tegelijkertijd gedurende een 
lange periode met deze gezinnen bezighielden, zonder dat dat voldoende resultaat bood. Door deze 
gesignaleerde knelpunten in het werken met 'multi-problemgezinnen' werd men gedwongen te zoeken 
naar alternatieve hulpverleningsvormen voor de gangbare ambulante en residentiële jeugdhulpverle
ning. Het is dan ook deze crisis geweest die de doorbraak teweegbracht van de implementatie van in
tensieve thuisbehandelingsprogramma's binnen het hulpaanbod van de jeugdzorg. 

Sinds de eeuwwisseling vindt er een enorme toename plaats van het aantal intensieve thuishulp vari
anten. Zij variëren onderling wat betreft methodiek, intensiteit en doelgroep, maar ze hebben een ge
meenschappelijk doel, namelijk in de thuissituatie samen met het gezin het welzijn van kinderen te ver
beteren. Het centrale doel is de opvoedingsvaardigheden van het gezin zodanig te verbeteren dat het 
kind zonder risico's thuis kan blijven wonen. Een daarvan afgeleid doel is om onnodige uithuisplaatsing 
van kinderen te voorkomen. 

Uit het voorgaande bleek dat deze ontwikkeling van intensieve thuisbehandelingsvormen vergezeld 
gaat met een verschuiving van het diagnostiekgerichte paradigma naar het vraaggestuurde paradigma 
binnen de jeugdzorg. In het vraaggestuurde paradigma vindt de hulp thuis plaats, afgestemd op de 
specifieke hulpvragen van gezinnen binnen hun eigen sociale context, formuleert het cliëntsysteem 
zelf haar problemen en bedenkt zelf de oplossing. De hulpverlener heeft daarbij een ondersteunende 
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rol in het proces waarin het gezin binnen zijn eigen leefomgeving opnieuw greep probeert te krijgen op 
haar leven. Niet langer staan stoornissen en de behandeling daarvan centraal, maar het herstel van 
het zelfregulerend vermogen van mensen binnen hun eigen leefomgeving. In dit vraaggerichte para
digma zien we de principes van empowerment weerspiegeld. 

Geconcludeerd kan nu worden dat de empowermentprincipes voor een groot deel aansluiten bij re
cente ontwikkelingen binnen de Nederlandse jeugzorg. De introductie van deze principes sluiten ener
zijds aan bij recente invloeden vanuit de sociale wetenschappen, waarin respect voor de uniciteit van 
individuen, vertrouwen in de krachten van indivividuen zelf en respect voor ieders autonomie bena
drukt wordt. Anderzijds krijgt de empowermentgedachte pas beslag binnen de praktijk van de jeugd
zorg op het moment dat de gecentraliseerde verzorgingsstaat op haar eind loopt, waardoor een 
schaarste ontstaat in de maatschappelijke zorg. Dit heeft tot gevolg dat het individu op zichzelf wordt 
teruggeworpen inzake het herstel-, de instandhouding-, en het bevorderen van zijn eigen welzijn. Hij 
dient daartoe zijn eigen creativiteit en krachten aan te boren en gebruik te maken van hulpbronnen in 
zijn eigen sociale omgeving. Met andere woorden: de introductie van empowerment wordt ook uit nood 
aangegrepen om zoveel mogelijk de zelfredzaamheid en zorgonafhankelijkheid van individuen te be
werkstelligen. Daarin manifesteert zich tegelijkertijd een eerste knelpunt dat in de praktijk kan leiden tot 
paradoxale situaties. Wanneer namelijk het bevorderen van zelfredzaamheid niet lukt, wordt dat gewe
ten aan individuele onwil en onvermogen. In dat geval dreigt de aanpak de richting uit te gaan van een 
meer gedisciplineerde richting. Er wordt in dit kader over 'moeilijk bereikbare' doelgroepen gesproken, 
die niet ontvankelijk zijn voor de geboden hulp en waarvoor strengere maatregelen gepropageerd wor
den. Zowel vanuit de wetenschap, de praktijk, de politiek en de publieke opinie komen signalen die wij
zen op dit tweesporenbeleid, waar aan de ene kant het accent gelegd wordt op empowerment en aan 
de andere kant de nadruk op disciplinering. Ook andere knelpunten, waaronder conceptuele, procedu
rele en structurele knelpunten steken bij het operationaliseren van empowerment in de praktijk van de 
Nederlandse jeugdzorg de kop op. 

Daar staat tegenover dat uit literatuuronderzoek blijkt dat het aantal intensieve thuishulpprogram
ma's die vertrekken vanuit de empowermentgedachte groeit en dat die succesvol blijken te voor de zo
genaamde 'moeilijk te bereiken' doelgroepen. 

Er bestaat in de literatuur echter nog weinig materiaal over de specifieke werkwijze van deze pro
gramma's en de filosofie en theorieën die daaraan ten grondslag liggen.Ook evaluatief onderzoek naar 
uitkomsten, gerelateerd aan specieke (gedrags) kenmerken in de geboden hulp staat nog in de kinder
schoenen. Een van de uitzonderingen daarop is het op empowerment gerichte thuishulpprogramma 
Families First. Families First is een kortdurende, intensieve vorm van hulp, bestemd voor gezinnen die 
zich in een crisissituatie bevinden, waarbij één of meer kinderen uit huis geplaatst dreigen te worden. 
Families First beschikt niet alleen over een gedegen omschrijving van haar filosofie, theoretische uit
gangspunten en werkwijze. Van dit programma zijn bovendien uitvoerige onderzoeksgegevens be
schikbaar, omdat vanaf het moment dat zij in Nederland van start ging, evaluatief onderzoek heeft 
plaatsgevonden naar de beoogde doelgroep, werkwijze en uitkomsten. Op grond daarvan is er in dit 
onderzoek voor gekozen in het volgende hoofdstuk uitvoerig stil te staan bij (de ontwikkeling) van de 
werkwijze van Families First in Nederland. Hopelijk komt daaruit een duidelijker beeld van empower
ment naar voren en biedt de literatuur handvatten voor het operationaliseren van het begrip in speci
fiek empowermentbevorderend gedrag van hulpverleners. 
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