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Hoofdstuk 4 

Families First 

4.1 Inleiding. 
In de eerste drie hoofdstukken werd door middel van literatuuronderzoek getracht helderheid te krijgen 
over de betekenis van het begrip empowerment en welke implicaties empowerment kan hebben voor 
de praktijk van de Nederlandse jeugdzorg. Dit leverde op, dat empowerment nog te weinig concreet 
vertaald is naar de jeugdzorg. Dat leidt er op zijn beurt toe dat het begrip moeilijk naar de praktijk kan 
worden geoperationaliseerd. 

In 1993 werd echter vanuit de Verenigde Staten een vorm van intensieve ambulante thuishulp geïm
porteerd, Families First. Deze methodiek laat zich er expliciet op voorstaan vanuit vanuit de empower-
mentgedachte te opereren. Deze methodiek werd vervolgens vertaald en bewerkt naar de Nederland
se situatie door de afdeling Gedragstherapie van het Paedologisch Instituut (PI-GT) te Duivendrecht. 
Bovendien is de uitvoering van Families First in Nederland van meet af aan vergezeld gegaan met 
evaluatief onderzoek. 

Mogelijk biedt bestudering van Nederlandse literatuur over Families First betere aanknopingspunten 
voor het operationaliseren van empowerment naar de praktijk van de jeugdzorg. 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de theoretische uitgangspunten, de basisfiloso
fie, de programmakenmerken en de onderzoeksresultaten. Aan de hand van deze beschrijving wordt 
bekeken in hoeverre de uitgangspunten van Families First Nederland en de uitwerking daarvan in haar 
methodiek corresponderen met die vanuit de Verenigde Staten ten aanzien van empowerment en die 
van Homebuilders in het bijzonder, waar Families First een replica van is. Daaraan voorafgaand wordt 
eerst kort ingegaan op resp. de herkomst van Families First en op de organisatorische achtergronden 
van de ontwikkeling van Families First in Nederland. 

4.2 De herkomst en de organisatorische achtergrond van de ontwikkeling van Families First in 
Nederland. 

Families First is afkomstig uit de Verenigde Staten. Zij is een vorm van jeugdhulpverlening aan gezin
nen in crisissituaties, waarbij één of meer kinderen uit huis geplaatst dreigen te worden. De centrale 
doelstelling van de hulp is om deze uithuisplaatsing te voorkomen. De veiligheid van de kinderen staat 
hierbij voorop. De hulp is kortdurend, ambulant en intensief en vindt bij het gezin thuis plaats. Uit
gangspunten daarbij zijn onder meer dat geboden hulp aansluit bij de behoeften van het gezin en ge
richt is op het vergroten van de competentie (empowerment) van het gezin (Verzaal, 1994; Berger & 
Spanjaard, 1996; Veerman, De Kemp & Ten Brink, 1996). 

In hoofdstuk 2.6.2 werd beschreven dat Families First gebaseerd is op het Homebuildersmodel dat 
sinds 1981 door het 'Behavior Sciences Institute' in Seattle (VS) werd ontwikkeld. Toen de staat Michi
gan in de eindjaren tachtig besloot tot een wijdverspreide implementatie van deze benadering binnen de 
jeugdzorg gaf zij daaraan de benaming Families First (Slot, 1992). 

In het begin van de jaren negentig namen onder leiding van het Nederlands Instituut voor Zorg en Wel
zijn (NIZW) een aantal beleidsmakers en geïnteresseerde vertegenwoordigers uit het particulier initiatief 
van de jeugdzorg in Nederland het besluit om een aantal Families First programma's in de Verenigde 
Staten nader te verkennen en gingen vervolgens onderzoeken in hoeverre behoefte was aan een verge
lijkbare methodiek in Nederland. 

Zoals uit het vorige hoofdstuk bleek, kwam dit initiatief niet uit de lucht vallen. In de paragrafen 3.2.10 
en 3.3.9. wordt beschreven dat sinds eind jaren zeventig, begin jaren tachtig zowel in de wetenschap als 
in het praktijkveld interesse groeit voor intensieve thuisbehandeling. 

Uit inventariserend onderzoek van o.a. Baartman, Bakker, Jagers, Muller & Slot (1993) bleek, dat er 
weliswaar al vergelijkbare programma's in Nederland bestonden (vgl. ook Van den Boogaart & Wintels, 
1988), maar dat Families First zich daarvan met name onderscheidde vanwege 'het bellen en bezorgen' 
karakter van de geboden hulp (Verzaal, 1994). Enerzijds bleek in Nederland nog geen vorm van crisis
hulp aan huis te zijn, die zich zowel organisatorisch als inhoudelijk toespitst op het thuis bieden van hulp 
in crisissituaties ( Jagers, 1998). Anderzijds onderscheidde Families First zich van andere programma's 
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vanwege het snel beschikbaar zijn en de kortdurende, intensieve en planmatige aard van de hulp (Veer
man et al. 1996; Taekema, Ten Brink, Alarcon Moena, Veerman & Ooms, 2000) 

Bovendien waren voorstanders van het importeren van Families First onder de indruk van de wijze 
waarop bij Homebuilders ( het Amerikaanse Families First programma) door onderzoek, trainingspro
gramma's, hulpformuheren en instrumenten gewerkt werd aan een voortdurende kwaliteitscontrole wat 
in Nederland nagenoeg nog niet gebeurde. De introductie van Families First in Nederland inclusief de 
kwaliteitsinstrumenten, zou een bijdrage kunnen leveren aan het verduidelijken van de kwaliteit van de 
andere vormen van intensieve thuisbehandeling. Ook was men gecharmeerd van het innoverende ka
rakter van de wijze waarop Families First in de Verenigde staten tot ontwikkeling is gekomen Kenmer
kend daarbij is een wisselwerking tussen praktijk en theorie en tussen beleid en uitvoering Bij Families 
First komt deze interactieve benadering tot uitdrukking doordat er sprake is van interne ontwikkelaars 
(mensen die gericht zijn op de uitvoering van Families First) en externe ontwikkelaars (Jagers 1998) 

Nader (effect)onderzoek zou moeten uitwijzen in hoeverre Families First zich op nog meer gebieden 
differentieert en vooral ook wat de toegevoegde waarde ervan zou zijn. 

Op voorhand besloten beleidsmakers c.q. subsidiegevers en initiatiefnemers uit het veld Families First 
in Nederland te introduceren. De sector Jeugd van het NI2W kreeg de coördinatie op zich en de afdelinq 
Gedragstherapie van het Paedologisch Instituut (PI-GT) te Duivendrecht kreeg de opdracht de metho
diek van Families First te vertalen naar de Nederlandse situatie. Op basis van de door PI-GT bewerkte 
methodiek voor Families First werden eind 1993 vier demonstratieprojecten in Nederland qestart in resp 
Amsterdam, Rotterdam, Gelderland en Friesland/Drenthe. 

Van meet af aan is onderzoek gedaan naar de resultaten van Families First. Dit onderzoek werd uitge
voerd door de Afdeling Evaluatief-epidemiologisch onderzoek (EPI) van het Paedologisch Instituut te Dui
vendrecht. In dit onderzoek stond vooral centraal of de beoogde doelgroep bereikt zou worden of de be
oogde behandeling werd gegeven en vervolgens of uithuisplaatsing van kinderen door deze'vorm van 
hulp voorkomen zou worden. 

Subsidiegevers, het NIZW en de uitvoerende instellingen kwamen met elkaar overeen dat afhankelijk 
van de positieve uitkomsten, de deelnemende partners na de experimentele fase ook de zorg op zich 
zouden nemen voor de voortzetting en de verbreding van het programma binnen de bestaande jeugd
zorg. Zo nam men gezamenlijk ook de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van een Consortium 
van waaruit structureel trainingen aan nieuwe projecten konden worden verzorgd 

Inmiddels wordt Families First op 18 locaties in Nederland aangeboden. Al deze locaties maken deel 
uit van een instelling voor Jeugdzorg (Taekema, et al. 2000). 

4.3 Theoretische uitgangspunten. 
Zoals al eerder werd gesteld is de Families First methodiek voor een belangrijk deel gebaseerd op het 
Amerikaanse Homebuildersmodel. (vgl. § 2.6.2. T/m 2.6.10). Conform het Homebuildersmodel is het 
centrale uitgangspunt van Families First dat het voor kinderen het beste is om op te groeien in het ge
zin van herkomst. Ook gaat men ervan uit dat geen enkel gezin bij voorbaat hopeloos is, ook al zijn de 
problemen nog zo ernstig en complex. In ieder gezin zijn mogelijkheden om te veranderen en is ieder 
gezin daar in principe ook toe bereid. Ook wordt er bij Families First vanuit gegaan dat een crisis extra 
mogelijkheden biedt tot verandering (Jagers, 1998). 

In § 2.6.2 werd beschreven, dat ondanks dat bij Homebuilders zelf een gedegen theoretische onder
bouwing ontbreekt, de invloeden van resp. crisis-, sociale leer-, systeem-, hechting- functionele- en 
ecologische theorieën op de methodiek herkenbaar zijn. Datzelfde geldt voor de Nederlandse bewer
king van Families First. In de Nederlandse bewerking wordt door Veerman et al. (1996) zijdelings ver
wezen naar de invloeden van resp. de crisistheorie, en de systeembenadering, maar behoudens het 
verwijzen daarnaar wordt niet omschreven op welke wijze die theorieën gestuurd hebben in de ont
wikkeling en de afgrenzing van de werkwijze in Nederland. 

Families First is volgens Veerman et al. (1996) en Berger & Spanjaard (1996) gericht op empower
ment: het (weer) krachtig maken van het gezin. Voor de operationalisering van deze empowerment-
gedachte wordt in de Nederlandse bewerking van de methodiek van Families First vooral aangesloten 
bij principes uit de opérante leertheorie, de sociale leertheorie en de zelfbepalingstheorie (Berger & 
Spanjaard, 1996) en bij het competentiemodel dat werd ontwikkeld door de afdeling GT-projecten van 
het Paedologisch Instituut te Duivendrecht. Dit model sloot volgens de Nederlandse bewerkers van de 
Families First methodiek goed aan bij de uitgangspunten van het Homebuildersmodel. Uitqanqspunt 
daarbij is het vergroten van de competentie van ouders en kinderen 
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4.3.1 Het competentiemodel. 
Slot,Spanjaard & Berger (1998) geven een beschrijving van de ontwikkeling van het competentiemo
del. Het model werd eind jaar tachtig van de vorige eeuw door PI-GT ontwikkeld, aanvankelijk voor 
kinderen en jongeren, als alternatief voor het door haar eveneens ontwikkelde 'tekortmodel'. Daarin 
werd vooral de nadruk gelegd op het leren van (sociale) vaardigheden vanuit het idee dat een tekort 
aan vaardigheden een belangrijke factor is bij het ontstaan van antisociaal gedrag bij kinderen en jon
geren. Het tekortmodel bleek in de praktijk van de hulpverlening echter beperkingen te hebben, ener
zijds doordat het vooral gericht was op het zoeken naar ontbrekende vaardigheden en niet op (het be
nutten van) vaardig gedrag van jongeren en anderzijds ontbraken er duidelijke criteria met betrekking 
tot de selectie van adequate vaardigheden. In antwoord op deze beperkingen werd het gedragsthe
rapeutisch kader aangevuld met een ontwikkelingspsychologisch perspectief. Op deze wijze werd niet 
alleen meer de aandacht gevestigd op probleemgedrag en vaardigheidstekorten van jongeren, maar 
werd eveneens aandacht besteed aan het ontwikkelingsniveau van de jongere zoals dat tot uitdrukking 
komt in het dagelijks doen en laten. In de negentiger jaren werd het competentiemodel verder ontwik
keld ten behoeve van de hulpverlening aan ouders en aan gezinnen (Slot, Spanjaard & Berger,1998). 

Onder competentie wordt in dit kader verstaan: "als de vaardigheden van een persoon toereikend 
zijn om de (ontwikkelings) taken te vervullen die kenmerkend zijn voor de levensfase waarin de per
soon verkeert. Als de ontwikkelingstaken te zwaar zijn of wanneer er zich teveel ontwikkelingstaken op 
één tijdstip aandienen, kan het evenwicht verstoord raken en functioneert de persoon niet op een com
petente wijze. Hetzelfde kan gebeuren wanneer de persoon over onvoldoende vaardigheden beschikt" 
(Slot et al. 1998, p.117). Van competentie kan gesproken worden als er sprake is van een balans tus
sen (ontwikkelings)taken en vaardigheden. In het model worden tevens factoren onderscheiden die 
deze balans in positieve zin en negatieve zin kunnen beïnvloeden. In dit kader wordt gesproken over 
resp. veerkrachten protectieve factoren en stressvolle gebeurtenissen en pathologie. Veerkracht wordt 
omschreven in termen van individuele eigenschappen om zich succesvol aan te passen ondanks risi
co's en tegenslag, zoals bijv. intelligentie, temperament, autonomie, sociale oriëntatie en zelfwaarde
ring. Protectieve factoren verwijzen naar aspecten in de omgeving van het individu die haar of hem be
schermen tegen risico's en tegenslag, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen factoren in de direc
te omgeving zoals bijv. een prettige woonplek, ondersteuning van ouders en andere gezinsleden, een 
vaste partner, goede vrienden en factoren in de wijdere omgeving waaronder sociale steun in de buurt, 
op school/het werk, door hulpverleners etc. Stressvolle gebeurtenissen staan voor voorvallen waaraan 
men zich moeilijk kan onttrekken en die een ongunstige invloed hebben op het functioneren, zoals ver
lies van een geliefd persoon, het verlies van een baan, slachtoffer van een verkeersongeluk, (de gevol
gen van) seksueel geweld. Pathologie tenslotte wordt omschreven in termen van een binnen de gel
dende cultuur ongebruikelijk patroon van gedragingen dat gepaard gaat met leed ( bijvoorbeeld in de 
vorm van angst, pijn of verdriet bij de persoon zelf of bij anderen) een minder goed functioneren, of dat 
in buitengewone mate het risico verhoogt om in aanraking te komen met lijden, de dood of vrijheidsver-
lies (vgl. DSM.1V; APA, 1994 in Slot et al.1998). 

De ontwikkelaars van Families First Nederland beschouwen het competentiemodel als een waardevol
le aanvulling op de reeds bestaande Families First methodiek, conform het Homebuildersmodel. In hun 
optiek biedt het competentiemodel mogelijkheden de oorzaak van incompetentie precies te situeren. Op 
basis van deze competentieanalyse krijgt de hulpverlener richtlijnen in handen om toe te werken naar 
taakverlichting of het leren van nieuwe vaardigheden (Spanjaard & Berger, 1994; Veerman et al.1996). 

Door de introductie van het competentiemodel binnen de Families First methodiek wordt direct het ver
schil met het oorspronkelijke Homebuildersmodel duidelijk. Op de eerste plaats is bij het Homebuilders
model geen sprake van een dergelijk ingekaderd model, dat als basis gehanteerd wordt voor een compe
tentieanalyse en van daaruit richting geeft aan het handelen van de hulpverleners. In het model wordt 
daarentegen uitgegaan van een aantal centrale doelstellingen, die uitgewerkt zijn in een simpel basis
model en aan de hulpverleners betrekkelijk veel ruimte geeft om hun eigen vaardigheden in te zetten. 
De ontwikkelaars van het Homebuildersmodel legitimeren deze keuze door te verwijzen naar de grote 
diversiteit in het functioneren van gezinnen en dat dientengevolge de hulp ook eclectisch van aard 
moet zijn (zie § 2.6.13). In het Homebuildersmodel wordt ook veel minder dan bij het competentie
model nadruk gelegd op het zoeken naar oorzaken van incompetentie van individuen. Zij richt zich in 
het handelen daarentegen voornamelijk op competentievergrotende interventies, aansluitend bij de 
behoeften van de individuen. Bovenstaande verschillen roepen verschillende vragen op: 

In hoeverre sluit het competentiemodel daadwerkelijk (zoals PI-GT veronderstelt) aan bij de uit-
gangs punten van het Homebuildersmodel? 
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- Wat is de meerwaarde van de invoering van het competentiemodel op het reeds bestaande Home-
buildersmodel? 

In de volgende paragrafen wordt bij de beschrijving van de methodiek van Families First nader OD 
deze vragen ingegaan. M 

4.3.2 Het begrip competentie binnen Families First verband 
De Nederlandse versie van Families First bestaat uit een vertaling van het Homebuildersmodel aan
gevuld met elementen van het competentiemodel (Veerman et al 1996) 

Conform het competentiemodel wordt er bij Families First van uit gegaan dat problemen worden ver
oorzaakt door een tekort aan vaardigheden (draagkracht) en/of als gevolg van te zware taken (dra qlast) 
(Berger & Spanjaard, 1996; Veerman et al. 1996). Voor de hulpverlening impliceert dit dat er na; pro
blemen (pathology stressoren, te zware taken en vaardigheidstekorten) gekeken wordt naar sterke kan
ten en ontwikkelingsmogelijkheden; dat de hulpverlening gericht is op taken én vaardigheden- dat de 
hulpverlening directief en concreet is en aansluit bij de behoeften en belangen van kinderen en ouders 
(Ten Brink, Veerman, De Kemp & Berger, 1999). 

Competentie wordt in de Handleiding voor gezinsmedewerkers van Families First (Berqer en Span
jaard, 1996) in navolging van Slot (1988) gedefinieerd als "de mate waarin iemands gedrag tijdens taken 
die deel uitmaken van het alledaagse leven, als adequaat wordt beoordeeld" (p.17) Van adequaat qe-
drag wordt gesproken als iemand in staat is om op een goede manier in zijn omgeving te kunnen functio
neren. Inadequaat gedrag is schadelijk voor de persoon en zijn omgeving (Slot 1988) 

Maar wie beoordeelt of gedrag al dan niet adequaat is? Is dat de cliënt, conform één van de uitqanqs-
punten van het Homebuildersmodel, of is dat de hulpverlener? Het enige dat Berger en Spanjaard (1996) 
hierover zeggen is dat de begrippen 'adequaat' en 'inadequaat' niet objectief vast te stellen zijn "maar 
dat hun betekenis voor een deel terug te voeren is naar de normen van onze maatschappij". Competen
tie is volgens de auteurs tijd - en situatiegebonden: de aard van de taken waar een gezin voor komt te 
staan is grotendeels afhankelijk van de samenleving en de (sub)cultuur waar een gezin deel van uit
maakt. Slot et al. (1998) zijn zich ervan bewust dat normatieve criteria een rol kunnen gaan spelen in het 
vaststellen of een bepaalde ontwikkelingstaak op een al dan niet adequate wijze wordt vervuld "Het qe-
vaar is niet denkbeeldig dat hulpverleners met goede bedoelingen uitgebreide lijsten van taken qaan op
stellen en vervolgens op grond van een bepaalde ideologie, mensvisie of culturele achtergrond criteria 
voor de invulling van deze taken definiëren" (p.127). Zij wuiven dit probleem tegelijkertijd weer weg door 
e veronderstellen dat een goede kennis van de literatuur en ervaring met de doelgroep de hulpverlener 
kan behoeden voor het hanteren van al te subjectieve criteria" (p.127) 

Bovenstaande argumentatie van Berger & Spanjaard en Slot en collega's leidt tot de veronderstellinq 
dat het vooral aan de hulpverlener is (en niet aan de cliënten) om te beoordelen hoe het gesteld is met 
de competentie van cliënten. En daarmee lijkt één van de door Berger en Spanjaard (1996) zelf qe-
noemde uitgangspunten van Homebuilders (§ 4.4) onderuit gehaald te worden, namelijk dat op een 
respectvolle wijze aangesloten dient te worden bij behoeften van gezinsleden, zonder hen normen en 
waarden op te leggen over 'hoe het hoort'. Dit spanningsveld vormt een belangrijk aandachtspunt bij 
het onderzoek naar de werkzame bestanddelen van empowerment. 

4.4 Basisfilosofie en uitgangspunten. 
De basisfilosofie en uitgangspunten zijn gebaseerd op de principes van het Homebuildersmodel. Daarin 
staat centraal dat ieder kind het recht heeft op te groeien in een duurzaam gezin, mits de veiligheid van 
het kind gewaarborgd kan worden. Daarnaast heeft ieder gezin het recht op respect, ongeacht de spe
cifiek culturele, etnische en godsdienstige kenmerken of achtergronden ( In het Veld 1996) PI-GT heeft 
deze waarden en de daaruit voortvloeiende uitgangspunten als volgt vertaald: 

- Kinderen kunnen het beste opgroeien in een gezin. 
De veiligheid van een kind in het gezin staat voorop. 

- In ieder gezin zijn er mogelijkheden tot verandering. 

" ment)'eS ^ 'S ^ " ^ ° P ^ v e r s t e r k e n v a n d e Po s i t i e v e krachten binnen het gezin (empower-

- Families First respecteert de normen en waarden van de gezinnen waarmee wordt qewerkt 
Gezinsleden hebben de wil tot verandering. 

- Een crisis biedt extra mogelijkheden tot verandering (Berger en Spanjaard, 1996). 
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Berger en Spanjaard (1996) omschrijven het vierde uitgangspunt: 'het versterken van positieve krachten' 
als volgt: "door mee te doen aan Families First krijgen gezinsleden het vertrouwen dat het mogelijk is om 
invloed uit te oefenen op hun eigen leven en op het functioneren van het gezin. Daarom ligt de nadruk op 
competentievergroting: het aanleren van vaardigheden, het benoemen en activeren van krachten in en 
rond het gezin en het verlichten van taken" ( p.15). Zij vatten dit samen onder het begrip empowerment: 
"een gezin moet de kracht krijgen om eigen keuzes te maken en beslissingen te nemen. Vervolgens 
moeten de gezinsleden worden toegerust om die beslissingen zo competent mogelijk uit te voeren" 
(p.15). 

Het vijfde uitgangspunt wordt door Berger, Beumer, Spanjaard en Portengen (1993) als volgt omschre
ven: "een gezin kiest zelf hoe het wil leven (mits de veiligheid van de gezinsleden gewaarborgd is)....De 
gezinsleden die in moeilijke omstandigheden verkeren, zijn gelijkwaardig aan de hulpverleners. Hun me
ningen en visies moeten worden gerespecteerd; zij hebben immers veel meer kennis van het gezin en de 
individuele leden....de ondersteuning van datgene wat het gezin doet om te veranderen, is belangrijker 
dan te constateren wat ze nog meer zouden kunnen. De gezinsleden geven daarmee aan wat ze op dat 
moment kunnen opbrengen" ( p.2). 

4.5 Programmakenmerken. 

4.5.1 Doelgroep. 
Door Berger en Spanjaard (1994) wordt de doelgroep als volgt omschreven: "Families First is bedoeld 
voor gezinnen in een crisissituatie waar uithuisplaatsing van één of meer kinderen (van 0 tot 18 jaar) 
dreigt, bijvoorbeeld omdat de ouders een kind uit huis willen plaatsen, een kind is weggelopen of om
dat een hulpverlenende instantie het kind uit huis wil plaatsen. In het gezin is sprake van een zodanige 
crisis, dat de veiligheid van één of meerdere gezinsleden ernstig wordt bedreigd. Voorbeelden zijn te
kortschietende verzorging en opvoeding, (seksuele) mishandeling, ernstige gedragsproblemen bij het 
kind en ernstige conflictsituaties of gezagsproblemen" ( p.12). Volgens De Kemp,Veerman & Ten Brink 
(1996a) is Families First dus bedoeld voor gezinnen waarbij de situatie zo ernstig is dat zonder onmid
dellijke verandering van de gezinssituatie uithuisplaatsing van één van de kinderen onvermijdelijk is. 

Onderzoek van De Kemp et al. (1996a) wees uit dat de doelgroep van Families First in 1994 voor 
meer dan de helft (52%) bestond uit kinderen die werden verwezen door instellingen uit het justitiële 
circuit. Minder dan een kwart (24%) was afkomstig uit het vrijwillige circuit en de overige 24 % werd 
verwezen door instellingen van de geestelijke gezondheidszorg, voornamelijk het RIAGG. Bij 78% is 
een tekort in de opvoeding de reden van aanmelding, vaak in combinatie met ernstige gedragsproble
men. Andere aanmeldingsredenen waren kindermishandeling (16%), seksueel misbruik (14%) of een 
ernstige levensgebeurtenis welke het gezin heeft ontwricht (9%). Bij dit onderzoek waren in totaal 320 
kinderen uit 234 gezinnen betrokken. Een groot deel van deze kinderen werd verzorgd door een al
leenstaande moeder, praktisch altijd de biologische moeder. Bij ruim een derde (36%) van de kinderen 
woonde de vader nog in het gezin. Bij 30% van de kinderen is de moeder van buitenlandse afkomst, 
waarbij de Surinaamse en Antilliaanse moeders in de meerderheid waren. In 3 1 % was de biologische 
vader van buitenlandse afkomst, ook hier zijn Surinamers en Antillianen in de meerderheid. 

4.4.2 Aanmeldingscriteria. 
Een gezin kan telefonisch worden aangemeld door een door een van overheidswege erkende plaat
sende instelling. Daarvoor gelden onder meer de volgende criteria: 

Er moet sprake zijn van een gezin; 
dat bestaat uit minimaal één biologische of adoptief ouder en een kind jonger dan 18 jaar, 
dat woont in het werkgebied van het Families First project, 
waarvan minimaal één ouder bereid is om een gezinsmedewerker van Families First binnen 24 uur 
te ontmoeten. 

Er moet sprake zijn van een crisissituatie: 
die zo ernstig is, dat één of meer kinderen dreigen uit huis te worden geplaatst, 
waarbij de veiligheid van het kind, de ouders of de omgeving ernstig wordt bedreigd, 
waarbij de ouders en kinderen van boven de 11 jaar op de hoogte zijn van de dreigende uithuis
plaatsing, 
waarbij de crisis zichtbaar wordt door tekortschietende opvoeding (bijvoorbeeld ernstige verwaar
lozing van het kind), lichamelijke, geestelijke of seksuele mishandeling, gedragsproblemen van het 

109 



kind (spijbelen, weglopen, druggebruik.delicten) of een ernstige levensgebeurtenis die leidt tot het 
verdwijnen van een geregeld gezinsleven (bijvoorbeeld overlijden familielid, plotselinge verhui-

- waarbij minder intensieve vormen van hulp niet in aanmerking komen of niet tot de qewenste re
sultaten hebben geleid (Verzaal, 1994; De Kemp et al. 1996a). 

Bij de aanmelding voor Families First geeft de verwijzer aan welke van deze problemen een rol spelen 
tegen de achtergrond van een dreigende uithuisplaatsing, en wat er in zijn of haar optiek moet qebeu-
ren om deze uithuisplaatsing te voorkomen. 

Gezinnen komen niet in aanmerking voor hulp indien: 
- de ouders of het kind de voorkeur geven aan uithuisplaatsing, 

" worden16"16" ' " ^ 9 8 Z ' n Z ° e m S t ' 9 Z>1"' ^ A a " e e n d ° ° r ^ e " u i t h u i s P | a a t s i n 9 opgelost kunnen 

- de veiligheid in het gezin onvoldoende gewaarborgd kan worden 
- de hulp van Families First slechts bedoeld is om het gezin bij elkaar te houden tot aan de uithuis-

plaatsing, 

- de problemen in het gezin nauw samenhangen met een ernstige, lichamelijke of geestelijke handi
cap zoals: autisme, doofheid, of blindheid (Verzaal, 1994). 

Indien de gezinsmedewerker onvoldoende veiligheid van de gezinsleden kan waarborgen wordt de 
hulp van Families First stopgezet en het kind uit huis geplaatst (De Kemp et al. 1996a). 

Het eerste wat opvalt bij bovenstaande criteria is het vrij specifieke karakter waarin zij beschreven 
staan. Het lijkt erop dat het vooral de hulpverlener en/of de verwijzer is die bepaalt of een gezin tot de 
doelgroep behoort. Het oordeel van de cliënten over hun eigen situatie lijkt daaraan ondergeschikt te 

In § 1.4.1. werd reeds de vraag gesteld in hoeverre een dergelijke benadering verenigbaar is met 
empowerment, als het beschreven wordt in termen van het verkrijgen van controle over eigen leven en 
op de voorwaarden die daarop van invloed zijn. Is hier soms sprake van de paradox waar onder 
andere Rappaport (1987), Myers & Donald (1996), Nolan & Caldock (1996) en Duyvendak (1998) aan 
refereren namelijk dat het individu sterker en vaardiger moet worden en eigen keuzes moet kunnen 
m f « i oo ,J m a a r d o e t m e t i n a c h t n e m ' n g van de criteria die door de autoriteiten worden gesteld? 
n J n i „ n Za1 r r !e d ,S a a n d e ° r d e m e t b e t r e k k i n 9 to« de beoordeling van al dan niet adequaat 
gedrag. Dezelfde kritische kanttekeningen kunnen in dit kader gesteld worden ten aanzien van de be
grippen dreigende uithuisplaatsing', Veiligheid' en 'crisissituatie'. In de verslaglegging wordt onvoldoen
de geëxpliciteerd wat onder deze begrippen verstaan wordt en wie vervolgens bepaalt in hoeverre indivi
duen daar al dan niet aan voldoen. Ook Veerman et al. ( 1996) onderkennen de problemen, die gepaard 
gaan met het operationaliseren van deze begrippen. Zij wijzen er onder andere op, dat er tot nu toe qeen 
valide en be rouwbaar diagnostisch instrument bestaat om vast te stellen dat een uithuisplaatsing dreigt 
Het is derhalve volgens hen niet uitgesloten dat persoonlijke waarden, normen, opvattingen en subjec
tieve indrukken van verwijzers een rol spelen bij het vaststellen of een uithuisplaatsing noodzakelijk is 

Onveihgheid wordt door Berger & Spanjaard (1996) voornamelijk geassocieerd met lichamelijk'ge
weld, maar waar de grenzen liggen, en op grond waarvan deze worden vastgesteld - en vervolqens door 
wie -wordt niet nader geëxpliciteerd. Bij het begrip 'crisisituatie' kan onderscheid gemaakt worden tussen 
N , ^ ™ t C r w 'S e P 6 e n ' e X t e m e c r i s i s ' ( v g L W e r k m a P voor programmaleiders Families First, PI-GT/ 

i ^ L . •', e T ' m e r n e CriSiS 2 0 U S p r a k e z i j n a l s h e t 9 e z i n z e l f a a n 9 e e f t d a t ziJ zich in een crisis 
bevindt, terwijl een externe crisis verwijst naar de opvatting van een verwjzer. Dit zou kunnen betekenen 
dat het gezin zelf geen crisis ervaart, maar dat de plaatser aangeeft, dat er acuut iets in het gezin moet 
veranderen, wil men het risico van een uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen voorkomen. 

4.4.3 Werkwijze. 

Vanwege de crisissituatie wordt de hulp snel geboden. De hulpverlening start binnen 24 uur na aan
melding en duurt in de regel niet langer dan een maand. 

n n D i f ^ ' P iS in, t®nsie, f :,de gezinsmedewerker is in principe 24 uur per dag voor het gezin beschikbaar 
en komt vrijwel dagelijks naar het gezin, ook tijdens weekends en feestdagen. Een bezoek duurt door
gaans een tot meerdere uren. De gezinsmedewerker is gemiddeld 15 uur per week in het gezin aan-
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De hulp bestaat uit een combinatie van therapeutische hulp en praktische ondersteuning. Bij de the
rapeutische hulp ligt het accent op het aanleren en vergroten van vaardigheden van gezinsleden. 
Hierbij wordt uitgegaan van leertheoretische en cognitief-gedragstherapeutische principes. 

Bij praktische hulp gaat het vooral om het assisteren van gezinsleden bij huishoudelijke taken en /of 
het bieden van ondersteuning bij contacten met informele en formele netwerken, waaronder officiële 
instanties. 

Na vier weken wordt de hulp beëindigd. Idealiter is op dat moment de crisis geweken en de kans op 
uithuisplaatsing verdwenen. In veel gevallen is daarna minder intensieve ambulante hulp noodzakelijk. 
Deze kan reeds tijdens de Families First periode in gang worden gezet. 

Als in de praktijk blijkt dat de hulp van Families First niet aanslaat, wordt het kind alsnog uit huis ge
plaatst (Verzaal, 1994; Bergeren Spanjaard, 1996; Veerman, De Kemp & Ten Brink, 1996b). 

4.4.3.1 INTERVENTIES. 
Door het PI -GT werd een trainingshandleiding ontwikkeld voor gezinsmedewerkers (Berger, Beumer, 
Spanjaard en Portengen, 1993) die samen met een vijfdaagse training voor gezinsmedewerkers de basis 
vormt voor hulp aan gezinnen in een crisis. In de herziene handleiding (Berger & Spanjaard, 1996) zijn 
alle technieken beschreven. Deze vallen onder zeven hoofdrubrieken (Veerman et al. 1996; De Kemp et 
al. 1996b): 

Basistechnieken (zoals actief luisteren, confronterende ik-boodschappen). 
Verzamelen en analyseren van informatie en het stellen van doelen ( o.a. door het afnemen van vra
genlijsten en gebruikmaking van doelkaarten). 
Aanleren van sociale vaardigheden (zoals gedragsoefeningen, model staan). 
Aanleren van cognitieve vaardigheden (bijvoorbeeld moor middel van potlood- en papiertraining en 
het structureren van de dagelijkse routine). 
Aanleren van vaardigheden voor het omgaan met emoties ( met behulp van een stressthermometer 
en eerste hulpkaart). 
Verlenen van praktische hulp (bijvoorbeeld hulp bij het huishouden; hulp bij vinden van school of 
passende werkkring) 
Verlenen van materiële hulp (zoals financieel/juridische hulp). 

Uit deze 7 hoofdrubrieken heeft PI-GT in samenwerking met de afdeling EPI een lijst samengesteld 
van 36 verrichtingen met behulp waarvan in het evaluatieonderzoek Families First Nederland (Veer
man et al. 1996, zie figuur 4.1) de inhoud van de gezinsbehandeling in kaart gebracht kon worden. 
Elke verrichting wordt in concrete stappen omschreven (Ten Brink, Veerman, Berger, Flipse, Joosten, 
Kerkstra, Leysen, Roosma & Van Vugt, 1997). 

Nadien is de lijst opgenomen in het kliëntinformatiesysteem intensieve thuisbehandeling KISIT (Da-
tawerken, 1995 in Ten Brink et al. 1997). Daardoor werd het mogelijk de uitgevoerde verrichtingen 
binnen een geautomatiseerd systeem te verzamelen. Bovendien maakte deze zogenoemde 'dagboek
registratie' inzichtelijk welke verrichtingen voor bepaalde doelen werden gehanteerd. 

De oorspronkelijke lijst van 36 verrichtingen is in KISIT uitgebreid zodat ook andere gezinsbehan
delingsvormen, waaronder Directieve Thuisbehandeling, Intensieve gezinsbehandeling, Zeer Inten
sieve gezinsbehandeling en Videohometraining in KISIT geregistreerd kunnen worden (Ten Brinketal. 
1997). 

Ten Brink en zijn collega's hebben deze verrichtingen in een schema weergegeven (zie tabel 4.1.). 
De oorspronkelijke verrichtingen van Families First zijn aangegeven met ß. 
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Tabel 4.1. Overzicht van verrichtingen 

Z 
Z1 
Z2 
Z3 

Z4 
Z5 
Z6 

Z7 

B 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 

C 
C1 

C2 
C3 

C4 
C5 

Algemene Interventies 
Luisteren, navragen 
Informatie geven, adviseren 
Ordenen, structureren, verhelderen, 
reconstrueren 
Meedoen met alledaagse gezinssituaties 
Ingrijpen, corrigeren, verbieden 
Aanmoedigen, complimenteren, ver
trouwen uitspreken 
Voordoen, voorbeeldgedrag tonen 

Basistechnieken 
Actief luisteren (reflectief luisteren)Q) 
Feedback op adequaat gedragffj 
Feedback op inadequaat gedragg 
Ondersteunende ik-boodschappen ) 
Confronterende ik-boodschappenj 
Nee-reeksen afbreken 
Benoemen wat er gebeurt 
Beurtverdeling verzorgen 

Z14 

Z8 Oefenen, taken of opdrachten geven 
Z9 Aanspreken, dwingen tot nadenken 
Z10 Aardig en tolerant zijn 

Z11 Openlijk voor- en nadelen uitspreken 
Z12 Teleurstelling of boosheid uitspreken 
Z13 Motiveren van gezin of gezinsleden 

Activeren 

B9 Positief leidinggeven 
B10 Circulair navragen 
B11 ABBA 
B12 Maken van video-opnames 
B13 Nabespreken van video-opnames 
B14 Initiatief en ontvangst 
B15 Uitwisseling in de kring 
B16 Overleg voeren 
B17 Conflicthantering 

Technieken voor verzamelen van informatie en stellen van doelen 
Info inwinnen uit de eerste hand O 
Info inwinnen uit de tweede hand's' 
Een probleem in observeerbaar gedrag 
beschrijvenfl) 
Doelkaarten gebruikenn 
Doelen / prioriteiten stellen met gezin[J 

C6 Introduceren en afnemen van vra
genlijsten 

C7 Nabespreken van vragenlijsten 
C8 Opstellen van werkpuntenfj 

C9 Evaluatiemoment gestelde doelen 
C10 Maken en bespreken van genogram 

D 
Dl 
D2 
D3 

E 
El 
E2 

E3 
E4 

F 
F1 

G 
G1 

G2 

G3 

Technieken voor het leren van sociale vaardigheden 
GedragsinstructiefJ D4 
GedragsoefeningfJ rj5 
DiscriminatietrainingfJ D6 

Technieken voor het leren oplossen van problemen 
Potlood- en papiertraining: indiv.QS ES 
Potlood- en papiertraining: met gezing E6 

Storende en helpende gedachtenfj 
Structureren dagelijkse routine 

E7 

Model staan 
Gedragskaartg 
Leren hanteren van beloningen en 
positieve consequenties 
Leren hanteren van straffen en nega
tieve consequenties 

Structureren tussen bezoeken door 
Opstellen, evalueren en bijstellen van 
een gedragsveranderingprogramma 
Andere technieken... 

Technieken voor het leren van vaardigh. Voor omgaan met emoties 
Thermometer / 1 ste-hulpkaartg F2 Andere technieken.. 

Interventies waarbij tijdelijk taken worden overgenomen 
Praktische hulp bij huish., technische en G4 Organisatie en afstemming van hulp-
inancieel-jundische zaken verlening door derden 

Materiele hulp bij huish., technische en G5 Gezinslid bij crisis (tijdelijk) elders on-
financieel-jundische zaken derbrengen 
Organisatie zorg door derden G 6 Met een gezinslid ergens naar toe 

Bovengenoemde interventies met de daarbij behorende technieken worden ingezet volgens een min of 
meer vastgesteld tijdspad tijdens het verloop van de behandeling. 

Ook hier rijst weer de vraag hoe dit strak omschreven stramien van interveniëren zich verhoudt tot 
een vraaggestuurde werkwijze waarin het vooral de cliënt is die aangeeft waar zijn of haar behoeften 
liggen en waarin hij of zij gestimuleerd wordt zelf aan te geven op welke wijze deze behoeften het best 
gerealiseerd kunnen worden. Of is het misschien zo, dat juist door de aanreiking van een dergelijke 
structuur van buitenaf mensen het gevoel krijgen beter greep te krijgen op hun eigen leven? 

In de periode dat een gezinsmedewerker een gezin begeleidt zijn een aantal fasen te onderschei
den: in de eerste contacten met het gezin begint de gezinsmedewerker een werkrelatie op te bouwen 
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Centraal daarin staan: het kalmeren van het gezin en het verduidelijken van de positie van de gezins
medewerker ten opzichte van de verwijzer. Vervolgens worden de problemen geïnventariseerd, op 
basis waarvan doelen voor de komende periode worden opgesteld. Dit geschiedt met behulp van een 
daartoe ontwikkeld basisinformatieformulier en de vragenlijsten uit het KISIT. Deze informatie wordt 
vervolgens door de gezinsmedewerker geanalyseerd en op grond daarvan maakt hij of zij een com
petentieanalyse. In samenspraak met de gezinsleden worden (veelal met behulp van doelkaarten) de 
doelen vastgesteld waaraan de komende vier weken gewerkt gaat worden. Daarna wordt bepaald 
welke doelen prioriteit hebben die vervolgens worden omgezet in werkpunten. Op dat moment treedt 
de volgende fase in waarin interventies kunnen worden gedaan zoals het leren van nieuwe vaardig
heden en het geven van praktische en materiële hulp. Deze fasen hebben een cyclisch verloop en zul
len zich in de loop van de behandeling een aantal keren herhalen (Berger & Spanjaard, 1996). 

In hoofdstuk 1 werd er reeds op gewezen dat het begrip empowerment in de literatuur vanuit ver
schillende theoretische invalshoeken wordt omschreven. Uit de beschrijving van de doelgroep, de cri
teria en de werkwijze wordt duidelijk dat het programma Families First Nederland valt onder de cate
gorie waarin empowerment wordt omschreven in termen van individuele competentievergroting gekop
peld aan specifieke vaardigheden op het gebied van gezinsfunctioneren. Daarin staat de invloed die 
uitgaat van de maatschappelijke context op het welbevinden van het individu en mogelijk verandering 
daarvan niet ter discussie. 

4.5 Onderzoeksresultaten. 
Vanaf de introductie in Nederland in 1993 heeft bij Families First onderzoek plaatsgevonden. Dit ge
beurt vanuit twee invalshoeken: vanuit de praktijk en vanuit de wetenschap. Vanuit de praktijk ge
schiedt dit door een programma-evaluatie, ontwikkeld door de programma-ontwikkelaars van de af
deling G.T van het P.l. in samenwerking met medewerkers van het NIZW. Het doel daarvan is om aan 
de hand van opgestelde kwaliteitscriteria na te gaan hoe Families First op de verschillende locaties 
functioneert. Deze evaluaties werden oorspronkelijk verricht door de programma- ontwikkelaars zelf en 
vonden plaats op locatie door observaties, gesprekken, bijwonen van vergaderingen en inzage in rap
portage. Op grond daarvan werden sterke en zwakke punten in de uitvoering van het programma be
noemd en werden adviezen ter verbetering gegeven. Dit model is inmiddels overgedragen aan Col
legio, dat in 1998 het totale implementatietraject van Families First heeft overgenomen (Taekema et 
al. 2000). 

Vanuit de wetenschap wordt, zoals al eerder werd vermeld, door de afdeling E.P.l. van het P.l. vanaf 
1994 evaluatieonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek werd in 1994 opgezet om een bijdrage te leveren 
aan de legitimatie van Families First in Nederland (Jagers, 1995). In dit onderzoek staan drie hoofdvra
gen centraal: wordt de beoogde doelgroep bereikt? Worden de beoogde behandelingen gegeven? 
Worden de beoogde uitkomsten bereikt? De onderzoeksgroep in 1994 bestond uit alle behandelingen 
die bij de demonstratieprojecten in dat jaar op vier locaties in Nederland zijn gestart. In totaal ging het 
om 320 kinderen uit 234 gezinnen. Kort samengevat leverde dit onderzoek de volgende uitkomsten op: 
Families First is er voor een groot deel in geslaagd de beoogde doelgroep te bereiken. Negen op de 
tien kinderen die bij Families First geholpen zijn liepen vanwege gedragsproblemen of problemen in 
het gezin het risico uit huis geplaatst te worden. Bij zes op de tien kinderen was de problematiek der
mate ernstig dat de kans zeer groot geacht werd dat zonder ingrijpen van Families First uithuisplaat
sing zou volgen. Ook de tweede onderzoeksvraag kon bevestigend beantwoord worden. De behan
deling in de praktijk vertoonde opmerkelijke overeenkomsten met de beoogde behandeling in theorie. 
Bovendien was er sprake van een grote mate van tevredenheid bij zowel consumenten (de ouders) als 
de producenten (de gezinsmedewerkers) over de uitvoering van de behandeling. Een jaar na afsluiting 
van een Families First behandeling woonde 76% van de kinderen thuis. Van een vergelijkingsgroep, 
bestaande uit voortijdig afgebroken behandelingen bleek slechts 26% thuis te wonen. Follow-up onder
zoek leverde verder op dat in het functioneren van de jeugdige en zijn gezin na een jaar belangrijke 
veranderingen in de gewenste richting werden vastgesteld. Daardoor kon ook de derde onderzoeks
vraag positief beantwoord worden. In de meeste gevallen was echter (minder intensieve) vervolghulp 
geïndiceerd (Verzaal, 1998). Voor een uitvoeriger overzicht van de onderzoeksopzet en de uitkomsten 
van het evaluatieonderzoek Families First Nederland wordt verwezen naar vijf eindrapporten die in 
1998 gebundeld werden (De Kemp, Veerman & Ten Brink, 1998). Om er zeker van te zijn dat Families 
First ook na de demonstratiefase in haar uitvoering getrouw zou blijven aan bepaalde standaarden of dat 
zou blijken dat daarin bijgestuurd zou moeten worden, werd het evaluatieonderzoek voortgezet. Sinds 
die tijd spreekt men niet meer van evaluatieonderzoek, maar van kwaliteitstoets (Taekema et al. 2000). 
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Taekema et al. ( 2000) geven verslag van onderzoeksresultaten uit 1998. Deze verslaglegging kwam 
tot stand in samenwerking tussen medewerkers van Collegio en Het EPI, met als doel de gegevens van 
de programma-evaluatie en die van het evaluatieonderzoek met elkaar te integreren. Aan dit onderzoek 
werd meegedaan door 15 Families First locaties (in 1998 bestond het totaal aantal F.F locaties uit 18) 
waarvan 15 meededen aan de contextuele toetsing en 9 aan de inhoudelijke. De geringe deelname aan 
de inhoudelijke toetsing komt volgens Taekema en collega's voort uit het gegeven dat door de snelle 
groei van het aantal locaties het onderzoek naar de inhoud niet meteen op al die locaties gestart kon 

De opzet van deze kwaliteitstoetsing is gebaseerd op het evaluatiemodel van Veerman en zijn me
dewerkers (Veerman, Damen & Ten Brink, 1999 in Taekema,et al. 2000). In dit model wordt onder
scheid gemaakt tussen inhouden context van de zorg die worden onderverdeeld in resp inhoudelijke 
(sub)aspecten en contextuele (sub)aspecten. Bij de inhoud gaat het met name om de aspecten doel
groep, interventies en resultaten. Bij de context gaat het om allerlei randvoorwaarden die vervuld moe
ten worden om aan de inhoud van de zorg gestalte te kunnen geven. Daar spelen de aspecten organi
satie (structuur en interne en externe communicatie), medewerkers (gekwalificeerde gezinsmedewer
kers; gekwalificeerde teamleider, begeleiding en beloning) en hulpverlening (procedures en inhoud) 
een rol. Voor een uitvoerige beschrijving van de opzet en de resultaten van dit onderzoek wordt ver
wezen naar het rapport van Taekema et al. (2000). Hier wordt volstaan met het beschrijven van een 
aantal belangrijke (sub) aspecten en de resultaten daarvan op inhoudelijk niveau 

Het aspect doelgroep is onderverdeeld in drie subaspecten: 1. probleemgedrag van het aangemel
de kind, 2. ouderlijke stress bij het opvoeden, 3. stress voor het kind en 4. dreigende uithuisplaatsing 
( l aekema et al. 1998). Als criterium voor de aanwezigheid van probleemgedrag dient de Child Beha
vior Checklist (CBCL). De mate van ouderlijke stress wordt vastgesteld aan de hand van de Niimeeo-
se Ouderlijke Stressindex (NOSI) en het subaspect stress voor het kind wordt gemeten met de Vra
genlijst Meegemaakte Gebeurtenissen (VGM). Alle drie de lijsten worden door de ouders ingevuld 
Een dreigende uithuisplaatsing wordt vanuit twee invalshoeken geoperationaliseerd: probleemindexen 
schatting risico op uithuisplaatsing. De probleemindex wordt vastgesteld aan de hand de uitkomsten 
op bovenstaande vragenlijsten. Deze bieden een indruk over de mate van problematiek op verschil
lende domeinen van kind - en gezinsfunctioneren. De veronderstelling is dat bij problemen op meer
dere domeinen de kans op uithuisplaatsing groot is. Om de schatting risico op uithuisplaatsing te bepa-
en wordt aan gezinsmedewerkers bij aanvang van de hulp gevraagd aan te geven hoe groot zij de 
kans inschatten dat het aangemelde kind uit huis geplaatst dreigt te worden. Het aspect interventies 
wordt ondermeer gemeten aan de hand van de lijst van verrichtingen (zie figuur 4.1) Daarnaast wor
den subaspecten onderscheiden: kenmerken met als criteria duur, intensiteit en beschikbaarheid- op
bouw met als criterium de verhouding tussen technieken, waarbij de norm een evenwichtige verdeling 
tussen het hanteren van resp. basistechnieken, specifieke technieken en technieken betreffende het 
tijdelijk overnemen van taken is; fasering met als criterium de voorgestelde volgorde waarin verrichtin
gen plaats moeten vmden.Het aspect resultaten wordt onderverdeeld in de subaspecten- probleemge
drag, ouderlijke stress, kindstress en dreiging tot uithuisplaatsing. Daarnaast vormt de feitelijke uit
huisplaatsing een subaspect. Het criterium voor (afname van) probleemgedrag is een afname op de 
! C ° ^ o 0 , P w C E Î C L H e t c n t e r i u m v o o r (afname van) ouderlijke stress is een afname van de scores op 
de NOSI. Voor (afname van) kindstress zou na afloop opnieuw de VMG moeten worden afgenomen 
wat in dit onderzoek niet is gebeurd en op grond waarvan geen resultaat kan worden vastgesteld 

Opmerkelijk is dat het subaspect competentie niet in het onderzoek is opgenomen Volgens de on
derzoekers wijst een afname van scores op bovengenoemde probleemgerichte vragenlijsten op ver
betering. Dit wekt de indruk dat de onderzoekers ervan uitgaan dat afname van problemen gelijkge
steld kan worden met vergroting van competentie. 

Het criterium voor de feitelijke uithuisplaatsing is de vraag of het kind na 6 maanden nog thuis woont 
of niet. Om de tevredenheid van ouders vast te stellen wordt het criterium de Beoordelingslijst Tevre
denheid en Effect (BESTE) gehanteerd en dan met name de vraag aan ouders en gezinsmedewerkers 
ot ZIJ Families First aan anderen zouden aanraden. Om de gegevens te kunnen beoordelen worden de 
resultaten van het onderzoek bij de vier demonstratieprojecten uit 1994 als norm gehanteerd 

Grofweg wijzen de onderzoeksresultaten uit dat op landelijk niveau bovengenoemde hoofdvragen 
opnieuw bevestigend beantwoord kunnen worden, behoudens op een aantal deelaspecten waar hier 
niet nader op wordt ingegaan. Wel is het zo dat op landelijk niveau de norm voor feitelijke uithuisplaat
sing niet wordt gehaald. De norm is dat bij afsluiting 92 % en na 6 maanden nog minstens 84 % van de 
kinderen thuis woont. Geconcludeerd wordt dat in 1998 bij afsluiting 89% thuis woont en bij follow-up 
nog 77/o. Op locatieniveau voldoen ten aanzien van dit aspect slechts 2 locaties aan de norm en b\\ 
follow-up slechts een. Dat betekent dat Families First er iets minder dan verwacht in slaagt om kinde-
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ren thuis te laten wonen. Dit geconstateerde verschil tussen resultaten op landelijk - en locatieniveau 
geldt overigens voor alle criteria. Soms wordt volgens de auteurs wel, soms niet voldaan aan de vooraf 
opgestelde normen. De conclusies die de onderzoekers hier onder meer uit trekken zijn: 

De doelgroep wordt op verschillende locaties niet bereikt. 
Deze verschillen in doelgroep weerspiegelen verschillen in de kans op uithuisplaatsing. 
Door verschillen op niveau van interventies tussen de verschillende locaties is de aard en inhoud 
van de Families First behandeling niet overal hetzelfde. 

Dit laatste kan volgens de auteurs deels het gevolg zijn van de verschillen in doelgroep: verschillende 
hulpvragen leiden immers tot een verschillend hulpaanbod. Ook kunnen deze verschillen veroorzaakt 
worden door verschillende opvattingen over hoe Families First er uit dient te zien. Met betrekking tot 
de resultaten wijzen de auteurs op de geringe respons van locaties op vragenlijsten bij aanvang en 
follow-up. Om de resultaten van een locatie te kunnen generaliseren naar de gehele doelgroep van 
deze locatie is een normrespons van 80% voor alle lijsten nodig. Bij aanvang werd dit percentage door 
geen van de locaties behaald en bij follow-up was dit totaal percentage slechts 12%. 

Aan het begin van dit hoofdstuk werden de vragen gesteld in hoeverre het competentiemodel aan
sluit bij de uitgangspunten van Homebuilders en wat de meerwaarde van de invoering van het compe
tentiemodel binnen de Families First methodiek zou zijn. Ook worden tijdens het verloop van het 
hoofdstuk her en der vragen gesteld met betrekking tot de uitwerking van de uitgangspunten in metho
dische aspecten. Tegen de achtergrond van deze vragen komt uit het onderzoek een interessant detail 
naar voren, namelijk dat het inhoudelijk kader (het werken vanuit het competentiemodel) in de praktijk 
op de achtergrond lijkt te raken. De onderzoekers wijzen erop dat de formulieren, informatie en analy
se die hiervoor als instrument ontwikkeld zijn, in de meeste locaties niet gebruikt worden of niet als 
ondersteunend worden ervaren, terwijl de uitgangspunten en visie van Families First Nederland geba
seerd zijn op competentievergroting van mensen, waarin gezamenlijk gezocht wordt naar een balans 
tussen taken en vaardigheden. Het baart hen zorgen dat deze uitgangspunten niet expliciet gemaakt 
worden tijdens het hulpverleningsproces. In hun optiek dreigt daardoor het gevaar dat "op locaties de 
nadruk wordt gelegd op het aanleren van vaardigheden, zonder dat er een 'eigen visie van de hulpver
lener' [ = het zich eigen maken van het competentiemodel] is ontwikkeld ten aanzien van de competen
tie van gezinsleden" (Taekema, et al.2000, p. 75). De vraag is echter of deze zorg terecht is. De onder
zoeksgegevens wijzen immers uit dat veel gezinnen baat hebben gehad bij de hulp van Families First. 
Dit blijkt ook uit de tevredenheid van ouders. Op landelijk niveau scoren de ouders qua tevredenheid 
zelfs iets hoger dan in het normjaar 1994. 

Een ander punt van zorg die de onderzoekers in dit kader noemen is dat op landelijk niveau er welis
waar het meest gebruik gemaakt wordt van de Basistechnieken (zie figuur 4.1), maar dat deze direct 
gevolgd worden door de Algemene technieken, die oorspronkelijk niet tot het repertoire van Families 
First behoren. Op sommige locaties blijkt zelfs meer gebruik gemaakt te worden van de Algemene 
technieken dan van de Basistechnieken. Zij stellen zich de vraag of niet veel meer aandacht besteed 
zou moeten worden aan het gebruik van de Basistechnieken in plaats van aan de Algemene technie
ken. 

Ook hier kan men zich afvragen of dit een zorgelijke ontwikkeling is. Een vergelijking met de onder
zoeksresultaten van Homebuilders (zie § 2.6.2 ) levert op dat daar van de 75 technieken die bestu
deerd werden er 9 het meest gehanteerd werden, die overeenkomsten vertonen met de eerder ge
noemde Algemene technieken. De hulpverleners zelf gaven aan dat zij het meeste waarde hechten 
aan technieken die gericht zijn op het opbouwen van een relatie en probleemoplossing in termen van 
onder andere begripvol luisteren, aanmoedigen en het bespreken van alternatieve oplossingen, het 
helpen bij het inzichtelijk maken van gedragspatronen etc. Dit leidt tot de veronderstelling dat er moge
lijk ook andere componenten, behoudens die gerelateerd zijn aan het competentiemodel, verantwoor
delijk zijn voor het slagen van de hulp. Waar overigens in het onderzoek niet op ingegaan wordt is dat 
bij 24 % van de gezinnen de hulp voortijdig wordt afgebroken. Het enige dat daarover vermeld wordt is 
dat bij deze gezinnen de kinderen alsnog uit huis geplaatst werden of dat de hulp niet aansloot bij de 
behoeften van het gezin (Taekema,2000). 

Aan het eind van het rapport komen de onderzoekers op basis van de resultaten tot een aantal aan
bevelingen ter verbetering van de kwaliteitstoetsing door samen met het werkveld te reflecteren op de 
(sub)aspecten, criteria en normen en de wijze waarop de kwaliteitstoetsing plaatsvindt. Opmerkelijk is 
daarbij dat aanbevelingen tot reflectie op een aantal uitgangspunten, en dan met name op het streven 
naar competentievergroting, en de wijze waarop dat vertaald wordt in het competentiemodel, achter
wege blijven. 
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4.6 Conclusie. 

Op grond van het voorgaande kan in zijn algemeenheid gesteld worden dat Families First een qoed 
omschreven programma is, zowel wat betreft haar basisfilosofie en uitgangspunten, als haar metho
dische uitwerking daarvan. Daardoor is het mogelijk geweest van meet af aan de praktijk vergezeld te 
laten gaan van kwaliteitstoetsing, iets wat tot nu toe nog vrij uniek is in hulpverleningsland Mede dank
zij deze kwaliteitstoetsing kan gesproken worden van een gestandaardiseerd model, een prototype dat 
als voorbeeld kan fungeren voor de ontwikkeling van nieuwe Families First projecten 

Daarbij dienen echter ook een aantal kritische kanttekeningen in ogenschouw genomen te worden 
waarbij de centrale vraag is in hoeverre bij Families First over empowerment kan worden gesproken' 
wanneer het in zijn algemeenheid beschreven wordt in termen van het verkrijgen van controle over 
eigen leven en op de voorwaarden die daarop van invloed zijn. Vanuit de wetenschappelijke literatuur 
geredeneerd werd m § 4.4.3.1. reeds vastgesteld dat Families First onder de categorie valt waarin em
powerment wordt omschreven in termen van vergroting van competentie van individuen binnen de be
staande sociale context. Individuele empowerment wordt daarin gekoppeld aan specifieke vaardig
heden op het gebied van gezinsfunctioneren. Deze conclusie wordt getrokken op basis van de om
schrijving van (de problematiek van) de doelgroep, de aanmeldingscriteria en de werkwijze van Fami
lies First. De kwaliteitstoetsing wijst uit dat deze conclusie terecht is. Ook uit de onderzoeksresultaten 
en de wijze waarop het onderzoek is opgezet blijkt dat zij zich vooral concentreert op (interventies op) 
het microniveau: op het gedrag van het aangemelde kind en op de kwaliteit van de opvoedingsomqe-
ving. Daarin staat de invloed die uitgaat van de maatschappelijke context op het welbevinden van het 
individu en mogelijk verandering daarvan nauwelijks ter discussie. In § 1.4. werd er reeds op gewezen 
dat in deze benadering het gevaar schuil gaat, dat doordat voornamelijk gefocust wordt op de tekort
komingen in individuen, zij de richting uitgaat van 'blaming the victim' ideologie, waarin het individu 
verantwoordelijk wordt gesteld voor zijn tekortkomingen. Daarin worden impliciet maatschappelijke 
normatieve criteria gehanteerd op grond waarvan wordt vastgesteld of een persoon al dan niet compe
tent gedrag vertoont en aan de hand waarvan besloten wordt of iemand wel of niet in aanmerkinq komt 
voor hulp^ Dit gevaar ligt ook op de loer als de theorie van Families First onder de loep wordt geno
men. Ondanks dat rekening gehouden wordt met het ontwikkelingsniveau van individuen, de daarbij 
behorende taken en vaardigheden en daaraan gerelateerd al dan niet competent gedraq wordt er im
pliciet vanuit gegaan dat mensen in de problemen zijn gekomen omdat zij vaardigheden missen om op 

a f 1 Q û l i n f . T o f ïï •""• T Ä 1 t e k U n n e n f u n c t i o n e r e n (VS'- Berger & Spanjaard, 1996 en Slot et 
al 1998 m § 4.3.2) Slot et al. (1998) wijzen zelf ook op het gevaar dat in de vaststelling of iemand ge-
£,TJÏ f f1 S e n b e p a a l d e ontwikkelingstaak, al dan niet adequaat gedrag vertoont normatieve crite
ria een rol kunnen gaan spelen. Zij veronderstellen echter tegelijkertijd dat het opleidingsniveau en de 
opgedane eivaring met de doelgroep van hulpverleners van een dermate kaliber is dat al te subjectieve 
oordelen achterwege zullen blijven. Een opvatting overigens die getuigt van een a-kritische houding ten 
aanzien van invloeden van buitenaf op het welzijn van individuen 

De ecologische benadering maakt inzichtelijk dat kinderen en diens ouders deel uitmaken van meer
dere microsystemen, waarin bepaalde risico - en protectieve factoren eveneens actief zijn In dit kader 
heeft onderzoek eveneens aangetoond dat het ten aanzien van de invloed van risicofactoren op het 

tel S n ! ^QQ«?' l ?
i e ' Z O z e e r g a a t o m d e a a r d e n d e e m s t ervan, maar hoofdzakelijk om het aan

tal (Hermanns 1996). Kind- en gezinsproblemen worden dan omschreven in termen van (belemme
ring van) sociale participatie aan meerdere systemen dan alleen het gezinssysteem 

Uit de beschrijving van Families First blijkt dat in de probleemanalyse en behandeling nagenoeg 
geen rekening gehouden wordt met risicofactoren èn protectieve factoren in andere levensdomeinen 
nn h«? iw Z , n S S y ? ( ,°P m e S ° " ' e x ° " e n m a c r °™eau) die in onderlinge samenhang van invloed zijn 
op het gedrag van indiv.duen en de kwaliteit van het opvoedingsklimaat. Kunnen we dan noq wel spre
ken over empowerment? Het is in dit kader immers niet ondenkbaar dat men tegen beter weten in feite 
2^ r C nm ^ a a n P. a Sf n g/an individuen aan de maatschappelijke orde met een daarin dominante cul
tuur. Om daar inzicht in te krijgen is een kritische reflectie op het prototype zelf (en dus niet alleen OD 
onderdelen) noodzakelijk. Temeer ook omdat de resultaten van de laatste kwaliteitstoetsing er op wij
zen dat er zich hier en daar scheurtjes in het prototype gaan aftekenen. Hoe komt het dat het werken 
^ h U

7 n f l T c C T a T I " 0 , " ! ™ d e a c h t e r 9 r o n d dreigt * geraken? Doordat gezinsmedewerkers 
w ^ H n f ! , ! 6 a L ( 2 0 0 0 ) v e r w o o r d e n z i c h deze 'eigen visie' niet eigen hebben gemaakt? 
l ^ n H * d S d ° f g r ° e p n i e t ° V e r a l b e r e i k t ? W a a r o m griJPen gezinsmedewerkers terug op tech
nieken die oorspronkelijk niet tot het Families First repertoire behoren? En hoe komt het dat bii 24% 

ZnJZnZïTn d e hU '5 V 0 0 ^ Ü d i g W e r d beëindigd? Dit zijn zo een aantal vragen die niet eenduidig 
beantwoord kunnen worden. Daarvoor is kritische reflectie nodig op meerdere niveaus en waar liefst 
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de betrokkenen zelf ook, dat wil zeggen gezinsmedewerkers èn cliënten in participeren. We hebben tot 
nu toe immers te maken met een theoretisch model, dat ontwikkeld is door professionele buitenstaan
ders ten behoeve van een door hen geformuleerde doelgroep. En de vraag is in hoeverre deze doel
groep zich daarin herkent. 

Onderzoek vanuit een ecologische benadering met daarin een actieve participatie van alle betrokke
nen kan wellicht een genuanceerder inzicht geven in datgene wat cliënten daadwerkelijk nodig hebben 
om beter greep te krijgen op hun eigen bestaan. Daardoor wordt wellicht ook inzichtelijk waarom en 
waar de uitvoering van het model wringt met datgene wat zich in de praktijk aandient. 

Onverlet blijft dat ondanks bovenstaande kritische kanttekeningen, de jarenlange kwaliteitstoetsing 
heeft uitgewezen dat veel gezinnen in Nederland baat hebben gehad bij de hulp van Families First, 
met andere woorden dat 'het werkt'. Uit het evaluatie-onderzoek van De Kemp et al. ( 1996 a) en Tae-
kema et al. (2000) blijkt dat dit zowel geldt voor gezinnen waarbij sprake is van hulpverlening in het 
kader van een justitiële (jeugdbeschermings) maatregel als voor gezinnen die afkomstig zijn uit het 
vrijwillige circuit van de jeugdzorg. Uit beide evaluatie-onderzoeken blijkt dat de doelgroep voor meer 
dan de helft afkomstig is uit het justitiële circuit. 

Vaak (in 78% van de aanmeldingen) is een tekortschietende opvoeding de reden voor aanmelding, 
doorgaans in combinatie met ernstige gedragsproblemen. Andere redenen om kinderen naar Families 
First te verwijzen zijn kindermishandeling, seksueel misbruik of een ernstige levensgebeurtenis welke 
het gezinsleven heeft ontwricht. Het onderzoek van De Kemp et al. (1997) brengt het verband tussen 
werkzame en minder werkzame factoren in het hulpverleningsproces van Families First, gerelateerd 
aan specifieke kind- en gezinskenmerken onvoldoende aan het licht. Op grond daarvan kunnen ook 
geen harde uitspraken worden over de (grenzen) van de toepasbaarheid van het begrip empowerment 
binnen Families Firstverband, gekoppeld aan specifieke doelgroepen. Wel komt uit het onderzoek naar 
voren dat er nagenoeg geen verband kan worden aangetoond tussen kind- en gezinskenmerken en de 
predictie van (feitelijke of dreigende) uithuisplaatsing ( De Kemp et al. 1997). Dit komt overeen met de 
resultaten van veertien onderzoeken naar de effecten van Family Preservationprogramma's in de Ver
enigde Staten, waarin evenmin nauwelijks een relatie kon worden aangetoond tussen kind- en gezins
kenmerken en de uitkomsten van de hulp (Schuerman, Rzepnici en Little in De Kemp et al. 1997). 

Deze uitkomsten overziende, naast de eerder vermelde uitkomsten van het Landelijk evaluatie
onderzoek, mag verondersteld worden dat de empowermentbenadering consistent wordt toegepast , 
ongeacht de aard van de problematiek en specifieke kind- en gezinskenmerken. Dit hangt waarschijn
lijk ook samen met het feit dat er voorafgaande aan de hulp van Families First al een zekere selectie 
plaatsvindt. Men gaat alleen met gezinnen in zee, waarbij minimaal één ouder open staat voor de 
hulp. Dus ook al wordt de hulp opgelegd door een justitieel kader, dan nog heeft het gezin de keuze 
daar al of niet op in te gaan. Bovendien blijkt uit de aanmeldingscriteria dat een aantal gezinnen bij 
voorbaat niet voor Families First in aanmerking komen, bijvoorbeeld die gezinnen waarbij de proble
men in het gezin zo ernstig zijn, dat zij alleen door een uithuisplaatsing opgelost kunnen worden en/of 
waarbij de veiligheid in het gezin onvoldoende gewaarborgd kan worden. In deze gevallen is een em
powermentbenadering niet aan de orde omdat kinderen ten behoeve van hun eigen veiligheid en be
scherming uit huis geplaatst worden. 
Rekening houdend met de hiervoor genoemde restricties kan echter geconcludeerd worden dat de 
empowermentbenadering, zoals die toegepast wordt binnen Families First, erg effectief is om funda
mentele veranderingen binnen gezinssituaties te bewerkstelligen, of er nu wel of geen sprake is van 
een justitiële maatregel. 

4.7 Slotbeschouwing. 
In de voorgaande vier hoofdstukken is vanuit de literatuur getracht het begrip empowerment te verhel
deren voor de praktijk van de jeugdzorg. Enerzijds werd gezocht naar een eenduidige omschrijving 
van empowerment, anderzijds naar wat belangrijke kernelementen in het gedrag van de hulpverlener 
zijn die ervoor zorgen dat mensen weer greep krijgen op hun eigen situatie. 

Uit hoofdstuk 1 kwam naar voren dat aan de betekenisgeving aan empowerment verschillende op
vattingen ten grondslag liggen. Voor een deel kan dat verklaard worden uit de verschillende manieren 
waarop auteurs 'power' definiëren. Dat varieert van 'power' in termen van een individueel gevoel van 
eigenwaarde en competentie tot aan 'power1 in de betekenis van macht. In de Nederlandse taal komt 
dit verschil in interpretatie tot uidrukking in de begrippen 'macht' en 'kracht'. Macht in de betekenis van 
autoriteit en kracht in de betekenis van competentie. 

Vervolgens blijkt uit de literatuur dat er twee uitersten in de opvattingen over empowerment bestaan: 
a. degenen die empowerment omschrijven in termen van het in staat stellen van mensen om controle 
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uit te oefenen over hun eigen leven door individuele verandering binnen een bestaande sociale context 
(bijvoorbeeld door bewustwording van eigen mogelijkheden en/of het aanleren van specifieke vaardig
heden). In deze benadering staat de sociale context waarbinnen het individu zich bevindt niet ter dis
cussie; b. degenen die empowerment beschrijven in termen van sociale verandering. In deze benade
ring staat de context zelf ter discussie vanwege haar onderdrukkende structuur. Empowerment staat 
hier voor verandering van de sociale context opdat het individu in staat gesteld wordt om zijn eigen 
leven te kunnen leiden. Tussen de genoemde opvattingen bestaat een zekere spanning, die vooral 
aan het licht komt in praktijkonderzoek naar de uitwerking van het begrip empowerment in de zorgver
lening. Diverse auteurs signaleerden daarin een groot aantal tegenstrijdigheden tussen belangen van 
resp. de organisatie, de hulpverleners en de cliënten. 

De centrale vraag naar wat de betekenis van empowerment is voor de jeugdzorg, en daaruit voort
vloeiend wat daarvan de implicaties zijn voor de attitude van de beroepskracht, kan dan ook niet zon
der meer eenduidig beantwoord worden. 

Wel is uit het literatuuronderzoek duidelijk geworden dat de sociaal-ecologische benadering, waarin 
bovengenoemde opvattingen samenvallen betere aanknopingspunten biedt voor de omschrijving van 
empowerment. In deze benadering wordt rekening gehouden met individuele en sociale componenten 
en wordt de onderlinge verwevenheid tussen beide benadrukt. In de ecologische benadering wordt er
van uitgegaan dat het handelen van mensen in relatie staat tot hun leefomgeving. Daaruit valt af te lei
den dat inzicht in de aard van die leefomgeving noodzakelijk is voor het inzicht in dit handelen, leder 
individu, groep, cultuur of gemeenschap, waarvan individuen en groepen deel uitmaken is anders 
Naar gelang de situatie variëren behoeften gerelateerd aan de waarden, normen, uitgangspunten atti
tudes en intenties die daarin domineren. Dat betekent dat empowerment niet te omschrijven is in' een 
doel, waar iedereen zich in kan vinden. Doelen die men bij empowerment voorstaat zullen per definitie 
door ieder individu, groep of gemeenschap anders geformuleerd worden. 

De jeugdzorg kan daar een belangrijke richtlijn voor het handelen uit destilleren: de hulpverlener zal 
aan moeten sluiten bij de belevingswereld van ieder individu afzonderlijk binnen zijn of haar sociale 
context en rekening dienen te houden met daarin dominerende waarden - en normenpatronen. Dat be
tekent tegelijkertijd dat bepaalde vooronderstellingen over de betekenis van empowerment en het ob
ject dat men daarbij voor ogen heeft geëxpliciteerd moeten worden door zowel de cliënt als de hulpver
lener. Maar ook door anderen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en uitvoering van de hulp
verleningspraktijk, zoals beleidsmakers en bewindslieden. 

Ook de aard van het proces van empowerment zal per individu of groep verschillend zijn, afhankelijk 
van de behoeften en mogelijkheden van de cliënten. Dit levert vooral een aanwijzing op voor metho-
diekontwikkelaars, namelijk dat men er vooral niet naar moet streven een gestandaardiseerd proto
type te ontwikkelen dat te allen tijde op delfzelfde manier aangewend kan worden. Een programma 
dient voldoende flexibiliteit en ruimte te bieden dat recht doet aan behoeften en moqelijkheden van 
individuen. 

Ook leverde het literatuuronderzoek op dat, in tegenstelling tot over de betekenis van empowerment 
er wel overeenstemming bestaat over een empowermentbevorderdende houding. Een respectvolle' 
gelijkwaardige, begripvolle, vraaggerichte, positieve, activerende houding ten opzichte van individuen' 
wordt in verband gebracht met empowermentbevorderend gedrag. De belangrijkste aspecten die vol
gens de meeste auteurs in deze empowermentbevorderende attitude een rol spelen zijn: vertrouwen in 
potenties en capaciteiten van individuen; aansluiten bij de belevingswereld van individuen binnen hun 
eigen culturele leefomgeving; aansluiten bij behoeften van individuen; het zichtbaar maken en verster
ken van krachten van individuen; vergroten van zelfoplossend vermogen van individuen; bevordering 
van zelfvertrouwen, eigenwaarde en zelfredzaamheid van individuen. Daarnaast benadrukken auteurs 
vooral een ondersteunende, in plaats van een sturende rol van de hulpverlener bij het verduidelijken 
van problemen van individuen en het zoeken naar oplossingen. Tenslotte wijzen de meeste auteurs op 
het belang van het bieden van praktische hulp. 

Als specifiek empowermentbevorderend gedrag wordt in de literatuur o.a. verwezen naar actief luis
teren, positieve feedback op gedrag van individuen en een onvoorwaardelijk respectvolle bejegening 
Minder aandacht wordt in de literatuur besteed aan specifieke technische middelen die een hulpverle
ner tot zijn beschikking heeft. Homebuilders en Families First Nederland vormen daarop één van de 
uitzonderingen. 

Homebuilders onderscheidt weliswaar 75 verschillende technieken binnen haar klinische hulp maar 
onderzoek heeft uitgewezen dat 9 daarvan het meest gebruikt werden. Vier daarvan werden aange
wend om een therapeutische relatie op te bouwen (luisteren, het bieden van ondersteuning het op
bouwen van een relatie en aanmoedigen) en drie andere hielden verband met het bieden van structuur 
(verduidelijken van problemen, het stellen van doelen, herstructureren). Daarnaast werden twee tech-
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nisch specifieke activiteiten, verband houdend met gedragsbeïnvloeding het meest gebruikt, namelijk 
positieve bekrachtiging en identificatie en gebruik van natuurlijke of logische gevolgen. De hulpverle
ners zelf hechtten de meeste waarde aan de volgende technieken: begripvol luisteren, aanmoedigen, 
het bespreken van alternatieve oplossingen en de gevolgen daarvan, cliënten helpen bij het inzichtelijk 
maken van gedragspatronen, model staan en rollenspelen om opvoedingsvaardigheden te leren, het 
continueren van hulp ondanks weerstand van het gezin en het in onderling overleg opstellen van be
handelingsdoelen. De minste affiniteit legden zij bij technieken waarmee het gezin geholpen wordt bij 
het inzichtelijk maken van vroegere levenservaringen en het leggen van verbanden tussen vroegere 
ervaringen met huidig gedrag; het autoritair opleggen van voorstellen; bevoogdend optreden; en het 
exploreren van reacties van cliënten in het kader van de interactie tussen de cliënt en de hulpverlener. 

Van Families First Nederland werden de technieken weergegeven in tabel 4.1. in § 4.4.3.1. Deze zijn 
voor een groot deel ontleend aan het competentiemodel (Slot, 1988), aan de opérante leertheorie, de 
sociale leertheorie en de zelfbepalingstheorie. Uit de kwaliteitstoets van 1998 kwam naar voren dat het 
inhoudelijk kader (het werken vanuit het competentiemodel) in de praktijk naar de achtergrond ver
dwijnt. Formulieren, informatie en analyse die hiervoor als instrument ontwikkeld zijn, worden op de 
meeste locaties niet gebruikt of niet als ondersteunend worden ervaren. Er wordt daarentegen veel ge
bruik gemaakt van de Basistechnieken en de Algemene technieken, waarvan de laatste oorspronkelijk 
niet tot het repertoire van Families First behoren. Deze resultaten komen overeen met die van Home-
builders. Ook bij Families First Nederland gaven de hulpverleners zelf aan de meeste waarde te hech
ten aan technieken die gericht zijn op het opbouwen van een relatie en probleemoplossing in termen 
van onder andere begripvol luisteren, aanmoedigen en het bespreken van alternatieve oplossingen, 
het helpen bij het inzichtelijk maken van gedragspatronen etc. 

De bovengenoemde houdingsaspecten en technieken worden in de literatuur echter niet geoperatio
naliseerd in specifieke empowermentbevorderende gedragskenmerken. Op grond daarvan kan de 
vraag wat nu specifieke empowerment bevorderdende gedragskenmerken zijn die maken dat individu
en opnieuw greep krijgen op hun leven tot nu toe niet beantwoord worden. 

In de volgende twee hoofdstukken wordt verslag gedaan van de bevindingen van een kleinschalig 
empirisch onderzoek, waarin onderzocht wordt wat zich precies afspeelt tussen de hulpverlener en 
cliënten binnen een op empowerment gerichte vorm van hulpverlening. Het doel daarvan is om te on
derzoeken welke elementen daarin te identificeren zijn die in verband gebracht kunnen worden met 
empowerment. Dit kleinschallig empirisch onderzoek heeft plaatsgevonden binnen het kader van Fa
milies First in Nederland. 
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