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Hoofdstuk 5 

Kwalitatief vooronderzoek naar empowermentbevorderend gedrag van hulp
verleners. 

5.1 Inleiding. 
In hoofdstuk 3 kwam aan de orde dat zowel in de praktijk van de jeugdzorg als bij beleidsmakers het 
idee van empowerment als richtinggevend voor de hulp aan jeugdigen en hun opvoeders steeds meer 
vaste grond krijgt. In beide circuits groeit de overtuiging dat het accent van de hulp gelegd moet wor
den op het bevorderen van de eigen kracht en mogelijkheden van jeugdigen en hun opvoeders en op 
het versterken van de maatschappelijke positie van jeugdigen. Tegelijkertijd blijkt dat de operationali-
satie van het begrip empowerment naar de praktijk problemen oplevert. 

Het literatuuronderzoek naar de betekenis van empowerment wijst uit dat dat niet verwonderlijk is. 
Hoofdstuk 1 maakt inzichtelijk dat er op conceptueel niveau geen eensgezindheid bestaat over de be
tekenis van het sleutelbegrip empowerment. Dit blijkt ook uit de beschrijvingen van de verschillende 
Family Preservationprogramma's in hoofdstuk 2. In de paragrafen 3.3.9 en 4.5 wordt beschreven dat 
zich vergelijkbare problemen en tegenstrijdigheden voordoen in de uitwerking van het begrip empo
werment binnen de Nederlandse literatuur over intensieve ambulante thuishulpprogramma's, inclusief 
Families First. Op basis daarvan wordt geconcludeerd dat de literatuur geen bruikbaar theoretisch ka
der voor empowerment biedt van waaruit uitspraken en/of hypothesen gedestilleerd kunnen worden 
met betrekking tot concreet empowermentbevorderend gedrag van hulpverleners. 

Uit de vorige vier hoofdstukken bleek wel dat er overeenstemming bestaat over een empowerment-
bevorderende attitude. Belangrijke kernelementen daarin zijn: een respectvolle, gelijkwaardige, begrip
volle, vraaggerichte, positieve, en activerende houding ten opzichte van individuen. Deze aspecten 
kwamen ook nadrukkelijk naar voren in beschrijvingen van Family Preservationprogramma's in de Ver
enigde Staten en het in hoofdstuk 4 beschreven programma Families First in Nederland. Bovendien 
blijkt uit praktijkonderzoek dat veel Family Preservation programma's, inclusief Families First Neder
land, succesvol zijn in de zin dat daarmee uithuisplaatsing wordt voorkomen. Ook blijken veel cliënten 
en hulpverleners tevreden te zijn over de geboden hulp. Dit komt ook uit het landelijk evaluatieonder
zoek Families First Nederland naar voren (Veerman, De Kemp &Ten Brink, 1997). 

Op basis daarvan is ervoor gekozen empirisch onderzoek te gaan doen binnen de praktijk van een 
op empowerment gebaseerde hulpverleningsvorm, namelijk Families First. Het doel daarvan is te ont
dekken wat bij Families First precies tussen cliënt en hulpverlener gebeurt en welke elementen daarin 
te identificeren zijn die in verband gebracht kunnen worden met empowerment. 

In het empirisch onderzoeksgedeelte staan de volgende vraagstellingen centraal: 

1. Wat zijn belangrijke empowermentbevorderende elementen in het gedrag van de hulpverlener die 
ervoor zorgen dat mensen weer greep krijgen op hun eigen situatie? 

2. Zijn die belangrijke empowermentbevorderende kenmerken in het gedrag van de hulpverlener 
betrouwbaar te observeren? 

3. Wat is het verband tussen deze specifieke gedragingen van de hulpverlener en de uitkomsten van 
de hulp? 

Het betreft hier dus nadrukkelijk geen replicatie-onderzoek, maar een vervolg op het reeds verrichte 
evaluatie-onderzoek naar effecten van Families First ( Veerman et al. 1996, 1997). In dit onderzoek 
wordt in de eerste plaats gezocht naar empowermentbevorderende gedragskenmerken van hulpver
leners. Vervolgens wordt onderzocht in hoeverre deze gedragskenmerken samenhangen met de al 
eerder in het Landelijk evaluatie-onderzoek aangetoonde effecten van Families First. 

In dit hoofdstuk wordt de eerste vraagstelling behandeld. Het gaat hier om een kwalitatief vooronder
zoek. 
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5.2 Verantwoording van de keuze voor Families First. 
De respondenten bestaan uit gezinnen en hulpverleners van Families First. Een aantal redenen heb
ben daar aanleiding toe gegeven: in de eerste plaats is Families First een methodiek die zich er expli
ciet op laat voorstaan empowermentgericht te zijn, wat zowel in haar uitgangspunten als in de beschrij
ving van haar werkwijze tot uiting komt (zie § 4.3. En § 4.4.). In de tweede plaats kan Families First 
beschouwd worden als een 'natuurlijk' experiment, ontwikkeld vanuit een duidelijk omschreven theore
tisch concept met een goed afgebakende en omschreven doelgroep en uitwerking van methodiek De 
richtlijnen voor de opzet van Families First liggen vast. Dit wordt bevestigd door het landelijk evaluatie
onderzoek van Veerman et al. (1996). Daaruit blijkt dat bij de Families First projecten in Nederland 
sprake is van een gestandaardiseerde opzet. 

Verondersteld wordt dat Families First exemplarisch is voor empowerment. Door nu onderzoek te 
doen binnen het praktijkveld van Families First wordt bekeken in hoeverre het mogelijk is om datqene 
wat empowerment inhoudt, concreet te maken. 

5.3 Vraagstelling van het kwalitatief vooronderzoek. 
De centrale vraag waar het in dit vooronderzoek onderzoek om gaat is: 

Wat zijn belangrijke empowermentbevorderende elementen in het gedrag van de hulpverlener die er 
voor zorgen dat mensen weer greep krijgen op hun eigen situatie ? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is ervoor gekozen deze vraag eerst voor te leggen aan de 
betrokkenen zelf, namelijk aan de Families First gezinnen en hun hulpverleners. 

Daartoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

- Wat zijn volgens de cliënten belangrijke empowermentbevorderende elementen geweest in de aan 
hen aangeboden hulp van Families First? 

- Wat zijn volgens de hulpverleners belangrijke elementen geweest in de door hem of haar aange
boden hulp aan het betreffende gezin? 

- In hoeverre komen de antwoorden van resp. de cliënten en de hulpverleners overeen met speci
fieke kenmerken die in de literatuur over Families First worden beschreven? 

Door middel van open interviews met betrokkenen wordt getracht antwoord te krijgen op de eerste 
twee deelvragen. De door hen aangegeven belangrijke elementen worden vergeleken met wat daar
over in de literatuur vermeld staat. Daarvoor wordt teruggegrepen op wat in hoofdstuk 4 als belanqriike 
kenmerken van Families First worden genoemd. 

5.4 Opzet van het onderzoek. 
Het vooronderzoek is kwalitatief van aard, omdat de te ontwikkelen begrippen alleen inhoudelijk wor
den uitgediept en afgegrensd; er vinden nauwelijks getalsmatige metingen plaats. Kwalitatief onder
zoek wordt door Rink & Rijkeboer (1983) omschreven als onderzoek waarin getracht wordt tot een ge
systematiseerd inzicht in de wereld van betekenissen van de onderzochte(n) te komen. 

In dit onderzoek is ervoor gekozen om op inductieve wijze te werk te gaan (Glaser en Strauss 
1976). Dat houdt in dat bij de opzet van het onderzoek niet is aangesloten bij bestaande theorieën Het 
vertrekpunt is gelegd bij het perspectief van de geïnterviewden. Op deze wijze wordt voorkomen dat 
aan de onderzochten een interpretatiekader opgelegd wordt. In een later stadium kunnen bestaande 
theorieën wel ter vergelijking bestudeerd worden (Rink & Rijkeboer, 1983). 

De bedoeling is in het vooronderzoek diepte-interviews bij ouders c.q. opvoeders af te nemen Om 
daartoe een zo'n groot mogelijke representatieve groep te kunnen bereiken werden daaraan vooraf
gaand de volgende stappen gezet: in de eerste plaats werd commitment gevraagd aan de afdelinq 
Jeugd van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) omdat het verantwoordelijk was voor 
de andehjke coördinatie van Families First. Het NIZW droeg er vervolgens zorg voor dat alle program
maleiders van Families First de opzet en het doel van het onderzoek in hun bezit kregen Nadien werd 
het onderzoek op de agenda gezet van het landelijk programmaleideroverleg dat op 4 april 1997 bij het 
NIZW in Utrecht plaatsvond. Tijdens deze vergadering werd het onderzoek door de onderzoeker toe
gelicht en werden de programmaleiders verzocht aan het onderzoek mee te werken Dit leidde ertoe 
dat van de op dat moment 12 bestaande Families First locaties er 6 bereid waren om mee te werken 
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aan het onderzoek. Zes locaties zagen daar van af vooral omdat zij net gestart waren en/of midden in 
de voorbereidingen zaten van de startfase. Deelname aan het onderzoek zou op dat tijdstip voor hen 
een te grote belasting zijn (voor een overzicht van de op dat moment bestaande Families First locaties 
wordt verwezen naar Taekema et al. 2000). De volgende stap was dat de teamleiders en gezinsmede
werkers van de zes Families First locaties zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte werden ge
steld van het doel en de opzet van het onderzoek. Nadien werden deze locaties bezocht door de on
derzoeker en werd in teamverband de bedoeling van het onderzoek en de onderzoeksinstructies nader 
toegelicht. De cliënten werden door de onderzoeker schriftelijk benaderd met de vraag of zij bereid 
waren mee te werken aan het onderzoek met daarbij een uitleg over het doel daarvan. Voor hun 
medewerking ontvingen zij na afloop een vergoeding in de vorm van een cadeaubon. 

5.4.1 De onderzoeksgroep. 
De onderzoeksgroep bestaat uit gezinnen die hulp hebben gekregen van Families First en hun hulp
verleners. In de vorige paragraaf kwam reeds aan de orde dat om een zo representatief mogelijke on
derzoeksgroep te bereiken in eerste instantie alle landelijke programmaleiders van Families First zijn 
benaderd. Op dat moment bestonden er in Nederland 12 teams. Vier daarvan bestonden sinds de start 
van Families First in Nederland in 1993. Dat waren de teams in resp. Amsterdam, Rotterdam, Fries
land/Drenthe en Gelderland Zuid. De teams in Midden Gelderland en Lelystad werden kort daarna op
gezet. De overige zes locaties waren bij de aanvang van het onderzoek net gestart. Uiteindelijk bleken 
de 6 langer bestaande locaties bereid te zijn om deel te nemen aan het onderzoek. De andere zes 
zagen daarvan af omdat zij zich nog midden in de startfase bevonden. Een zelfselectie derhalve die 
gezien het doel van het onderzoek acceptabel werd geacht. 

Vier van de deelnemende locaties hebben deelgenomen aan het landelijk evaluatieonderzoek van 
Veerman et al. (1996) dat in 1994 plaatsvond. Daaruit bleek dat zij voldeden aan de richtlijnen voor de 
opzet van Families First. Criteria daarvoor waren of de beoogde doelgroep werd bereikt, of de beoog
de behandelingen werden gegeven en of de beoogde uitkomsten werden bereikt (zie § 4.5.) De ove
rige twee locaties hebben weliswaar deelgenomen aan het vervolgonderzoek, maar over het jaar dat 
de interviews zijn afgenomen (1997) zijn geen gegevens gerapporteerd. Op grond daarvan kan niet 
met zekerheid gesteld worden of op dat moment aan het onderzoek deelnemende locaties (nog 
steeds) voldeden aan de gestandaardiseerde opzet, waarbij de standaardnormen uit het onderzoek 
van1994 als criteria golden (Taekema et al.2000). 

Om te voorkomen dat alleen 'succesgezinnen' voor de samenstelling van de onderzoeksgroep bena
derd zouden worden werden de volgende criteria gesteld: 1. de interviews dienden vanaf een vooraf 
vastgestelde datum te worden afgenomen binnen een tijdsbestek van maximaal zes weken; 2. gezin
nen werden benaderd waarbij de hulp in de afrondingsfase verkeerde (tijdens de derde week van de 
hulpverlening); 3. deelname van gezinnen geschiedde op basis van vrijwilligheid; 4. zowel gezinnen 
waarbij de hulpverlening als geslaagd werd aangemerkt (de doelen zijn gehaald) als gezinnen waarbij 
dat minder of niet het geval was, dienden benaderd te worden. Voor het laatste criterium gold als 
graadmeter de uitkomst op het meetinstrument 'Inschatting risico uithuisplaatsing' bij aanvang van de 
hulp, een door Families First ontwikkeld instrument waarmee door hulpverleners bij aanvang en beëin
diging van de hulp een inschatting wordt gemaakt van het risico op uithuisplaatsing (zie § 4.5). In tabel 
5.1. wordt een overzicht gegeven van de onderzoeksgroep, waarbij onderscheid is gemaakt tussen 
geslaagde en minder geslaagde hulp. De Families First locaties Amsterdam10 en Rotterdam hebben 
de stad en de omringende gemeenten als werkgebied. De overige locaties hebben de genoemde pro
vincies als werkgebied. 

Tabel 5.1 Overzicht geslaagde / minder geslaagde hulp op basis van inschatting van gezinsmedewerkers tijdens derde week 
van hulp van Families First 

Gezinnen Drenthe Flevoland Midden-Gelderland Zuid-Gelderland Amsterdam Rotterdam Totaal 

Geslaagd 2 ï i 1*(2) 2 i 8* (9) ~ 

Minder/niet ge- 1 1 1 1* (0) 1 1 6* (5) 
slaagd 
Totaal 3 2 2 2 3 2 14 

De locatie Families First/ Amsterdam is sinds 1995 gesplitst in drie kleine teams over drie jeugdhulpverleningsinstellingen, te 
weten: Het Sociaal-agogisch Centrum, Het Centrum voor Jeugdhulpverlening Amstelstad en Stichting Afra Boddaert PPI . Elk 
team bracht in het vooronderzoek één gezin in. 
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In de tabel staan bij Zuid-Gelderland (en vervolgens bij de totalen) 2 verschillende getallen vermeld 
Tijdens de derde week van de hulp werd door de locatie Gelderland Zuid aan een gezin medewerkinq 
aan het onderzoek gevraagd, waarvan men de inschatting op dat moment maakte dat de hulp niet zou 
gaan slagen. Tijdens het interview, dat een week later plaats vond, bleek echter dat de hulp verre van 
mislukt was. Dit brengt het aantal geslaagde hulpverleningen op 9 en de minder geslaagde op 5 
Het aantal te interviewen respondenten werd afhankelijk gesteld van de theoretische verzadiging (zie § 
5.5). Als geen nieuwe informatie meer werd verkregen werd gestopt met het interviewen van noq meer 
respondenten. M 

5.4.2 Het meetinstrument. 
In het vooronderzoek wordt het vertrekpunt gelegd bij het perspectief van cliënten en hulpverleners 
Daartoe zijn bij beide partijen - afzonderlijk van elkaar - diepte-interviews afgenomen Voor de beschrij
ving van de kenmerken van een diepte-interview is aangesloten bij Migchelbrink (1996). Hij beschouwt 
een diepte-interview als de formele variant van een open interview. Een open interview lijkt veel op 
een informeel, alledaags gesprek, waarin interviewer en zijn gesprekspartner een aantal opvattingen 
en gedachten met elkaar uitwisselen. Inhoud en formulering van de vragen staan meestal niet van te
voren vast, maar ontstaan tijdens het verloop van het gesprek zelf. Een diepte-interview is daaren
tegen formeel van karakter en de persoon die wordt geïnterviewd is daarvan op de hoogte 

In dit onderzoek zijn de respondenten eerst schriftelijk op de hoogte gesteld van de bedoeling van 
het onderzoek. Bij de start van het interview werd gerefereerd aan de brief waarin een belangrijk ken
merk van Families First wordt genoemd, namelijk dat de hulpverlener ouders en kinderen helpt bij het 
herkennen en gebruiken van eikaars sterke punten om de gang van zaken in het gezin te verbeteren 
De interviewer stelde vervolgens één openingsvraag: 'heeft u het gevoel dat u sterker bent geworden 
door de hulp en zo ja, wat deed de hulpverlener precies waardoor u zich sterker voelde' Of indien dat 
niet het geval is, wat heeft u in de hulp gemist?' 

De verdere vragen vloeien voort uit het verloop van het gesprek, waarbij de interviewer doorvraaqt 
en vragen stelt om verduidelijking. Baarda, De Goede en Teunissen (1995) spreken in dit kader over 
een focused' interview. Essentieel daarbij is volgens de auteurs dat alle respondenten vóór de onder
vraging in een bepaalde situatie hebben verkeerd en gelijksoortige ervaringen hebben opgedaan Bii 
het focused' interview wordt bij mensen nagegaan die in éénzelfde situatie hebben verkeerd welke 
elementen van deze situatie reacties bij de respondenten oproepen en van welke aard deze reacties 
zijn. 

5.4.3 Onderzoeksprocedure. 
De interviews met de gezinnen werden direct na beëindiging van de hulp bij het gezin thuis afgeno
men. Om vooral praktische redenen is ervoor gekozen alleen ouders c.q. opvoeders te interviewen Dit 
hing samen met het feit dat de meeste gezinnen er de voorkeur aan gaven overdag (tijdens schooltijd 
van de kinderen) of 's avonds als de kinderen naar bed waren geïnterviewd te worden Dat waren voor 
hen momenten dat ze rustig konden praten. Deze keuze werd gelegitimeerd omdat ervan uitgegaan 
wordt dat het vooral de verantwoordelijkheid van ouders is om verandering in het gezin te bewerkstel-
hgen. De interviews duurden niet langer dan een uur en werden op audiocassetteband opgenomen 
Deze werden vervolgens direct na afloop van het interview door de onderzoeker letterlijk uitgetypt Ver
volgens zijn uitspraken van gezinsleden geanalyseerd en met elkaar vergeleken met als doel de hulp
verlening te reconstrueren in termen van voor de betrokkenen belangrijke elementen die ertoe hebben 
bij gedragen dat zij weer greep kregen op hun situatie. De gekozen strategie is de methode van de 
voortdurende vergelijkende analyse van Glaser en Strauss (1976). Daarin worden drie stappen onder
scheiden: 

'Labeling phenomena': het samenvatten van relevante tekstgedeelten. 
'Discovering categories': het groeperen van de samenvattingen die tot hetzelfde verschijnsel beho
ren 

- 'Naming the category': het benoemen van de categorieën. Hierbij wordt gekozen voor het qene-
reren van concepten vanuit het onderzoeksmateriaal zelf. 

Om de betrouwbaarheid van de uitkomsten vast te stellen zijn na afloop van de analyse van de inter
views door de onderzoeker, deze opnieuw geanalyseerd door een onafhankelijke beoordelaar (zie § 
5.5.1). 
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5.5 Resultaten. 

5.5.1 Analyse van interviews met ouders. 
Conform deze strategie werden uit het eerste transcript relevante tekstgedeelten onder elkaar gezet. 
Daaruit werden steekwoorden geïnventariseerd. Vervolgens werd het tweede interview op dezelfde 
wijze geanalyseerd en werd onderzocht in hoeverre uit de tekstfragmenten nieuwe steekwoorden aan 
de lijst konden worden toegevoegd. Zo werden de eerste acht interviews geanalyseerd. Tabel 5.2 
geeft een overzicht van de lijst met steekwoorden uit de eerste acht interviews met ouders. 

Op basis van de eerste acht geanalyseerde interviews werden acht categorieën samengesteld. 
Graadmeter daarbij was enerzijds in hoeverre genoemde kenmerken elkaar overlappen en anderzijds 
in welke mate de genoemde kenmerken door meerdere gezinnen als belangrijk werden aangemerkt. 
Vervolgens werden de overige zes interviews op vergelijkbare wijze geanalyseerd. De daarin genoem
de kenmerken kwamen overeen met de genoemde kenmerken uit de eerste 8 interviews en leverden 
derhalve geen nieuwe categorieën op. 

1. Hulp in de thuissituatie werd door acht gezinnen als een belangrijk kenmerk aangemerkt (ken
merk 1 uit tabel 5.2). De voornaamste reden die daarvoor opgegeven werd was dat op deze wijze 
voor de hulpverlener de problematiek en de krachten van het gezin direct herkenbaar waren. De 
hulpverlener reageerde direct op concrete situaties en ging daarmee aan de slag. Een gezin vond 
dat de hulp thuis niet aansloot bij de wensen en behoeften van het gezin, deze hulp was in hun 
ogen opgelegd, en werd als zodanig negatief bevonden. Vijf gezinnen spraken zich niet specifiek 
uit over het belang van hulp thuis. 

Tabel 5.2 Lijst met door cliënten genoemde belangrijke kenmerken in de aan hun geboden hulp van Families First 

1 .Hulp vindt thuis plaats: problematiek + 
krachten voor hv. direct herkenbaar 

11. Hulp is heel direct: snelle insteek en 
doel (actie) gericht 

21 . Er wordt echt naar je geluisterd 

2. 24 uurs beschikbaarheid van hulpver 
lener geeft veilig gevoel 

12. Hulp is intensief; hv. komt vrijwel da
gelijks. Levert continuïteit op in verande
ringsproces 

22. Respectvolle bejegening, niet be
voogdend, geen afwijzend gedrag 

3. Hulp is niet bevoogdend. Geen dwang 13. Doelgerichte hulpverlening geeft direct 
perspectief. Situatie is niet hopeloos 

23. Het krijgen van erkenning 

4. De instelling van FF. Aansluiten bij 
wat ik wil 

14. In kaart brengen fop papier) van wat 
men wil en hoe men het wil; stap voor 
stap dinqen aanpakken en belonen 

24. Gelijkwaardigheid: hv. staat naast je 
i.p.v. boven je. 

5. Hulpverlener past zich aan aan mijn 
tempo en leefpatroon 

15. Hulpverlener is menselijk, is zichzelf, 
openheid en eerlijkheid. 

25. Trouw: hv. is er altijd als dat nodig is 

6. Zichtbaar maken van, benoemen en 
bekrachtigen van sterke punten 

16. Structuur: ordenen van wensen en 
behoeften 

26. Serieus genomen worden 

7. Behoud van eigen verantwoordelijk -
heid 

17. Bewustwording door te vragen: wat wil 
je veranderen, hoe wil je het veranderen, 
keuzemogelijkheden op een rijtje zetten 

27. Positieve instelling: 'het lukt' 

8. Baas in eiqen huis blijven 18. Benoemen wat er gebeurt 28. Positieve bekrachtiging van gedrag 
9. Geen heropvoeding, maar ondersteu
ning 

19. Krijgen van handvatten, advies, model 
staan 

10. Hulp niet alleen gericht op ou
der/kindrelatie 

20. Het krijgen van uitleg (deskundigheid) 

2. De 24 uurs beschikbaarheid van de hulpverlener werd door zeven gezinnen (kenmerk 2 en 25 
uit tabel 5.2) als een belangrijk kenmerk van de hulp genoemd. Dat gaf hun het gevoel dat ze te 
allen tijde terug konden vallen op de hulpverlener, als dat nodig was. Twee gezinnen gaven aan 
deze beschikbaarheid nadrukkelijk gemist te hebben. Vijf gezinnen deden geen uitspraak over de 
beschikbaarheid. 

3. De intensiteit van de hulp werd door tien gezinnen benadrukt als een belangrijk kenmerk (ken
merk 12 uit tabel 5.2). Daardoor zit er continuïteit in de hulp omdat vrijwel dagelijks gereflecteerd 
wordt op vorderingen. Door vier gezinnen werd dit kenmerk niet genoemd. 

4. Hulpverlener sluit aan bij wensen en behoeften van het gezin: elf gezinnen gaven aan kracht 
te ontlenen uit het gegeven dat consequent, van meet af aan, aangesloten werd bij wat het gezin 
wil veranderen en vervolgens hoe ze dat willen aanpakken (kenmerk 4, 7, 14, 16, 17 uit tabel 5.2). 
Drie gezinnen gaven aan dit kenmerk juist gemist te hebben. Daarentegen moesten zij in hun be
leving steeds van alles wat niet bij hen paste. Zij ervaarden de geboden hulp als bevoogdend, niet 
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6. 

7. 

aansluitend bij hun wensen en behoeften. Bij deze gezinnen is de hulp minder geslaagd resp. niet 
cjGslcicigcl. 

De respectvolle bejegening: twaalf gezinnen benadrukten de respectvolle bejegening van de 
hulpverlener als een belangrijk kenmerk van de hulp (kenmerk 3, 5, 7, 8, 9 21 22 23 24 26 uit 
tabel 5.2). Dit kenmerk werd door gezinnen ook vaak in verband gebracht met'zijn' tegenhanger 
namelijk een bevoogdende bejegening. Men ervoer het als bijzonder positief dat de hulpverlener 
niet bevoogdend was (kenmerk 3 en 9 uit tabel 5.2) en dat de verantwoordelijkheid voor de op
voeding (kenmerk 7 uit tabel 5.2 ) consequent bij het gezin gelaten werd en dat zij daarin onder
steund werd. Twee gezinnen duidden expliciet aan dat zij de respectvolle bejegening gemist had
den en daarvoor in de plaats een bevoogdende houding hadden ervaren 
Hulpverlener brengt vraaggericht ordening aan: elf gezinnen gaven expliciet aan dat zij kracht 
hadden ontleend aan de wijze waarop de hulpverlener ordening aanbracht in hun situatie (ken
merk 14 en 16 uit tabel 5.2). Zeven gezinnen gaven expliciet aan dat zij baat hadden gehad bij het 
stellen van doelen (kenmerk 11, 13, 14, 16 en 17 uit tabel 5.2). Zes gezinnen hebben het als posi
tief ervaren dat de doelen en de uitwerking daarvan op papier werd gezet (doelen op papier daar
in prioriteiten aangeven en met behulp van dagschema's stap voor stap dingen aanpakken en be
lonen (kenmerk 14 uit tabel 5.2). Bij zes gezinnen bleek het consequent doorvragen van de hulp
verlener naar wat men wilde veranderen en hoe men dat wilde, zeer positief ervaren te zijn (ken
merk 17 uit tabel 5.2). Men gaf daarbij als toelichting dat men daardoor continue gestimuleerd 
werd bewust te worden van behoeften, mogelijkheden en krachten. Men ervoer daardoor aan den 
lijve dat de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen consequent bij hen werd gelegd (ken
merk 7 uit tabel 5.2). Door twee gezinnen werd dit kenmerk niet genoemd. Een qezin qaf aan dit 
kenmerk nadrukkelijk gemist te hebben. 

Positieve bekrachtiging: acht gezinnen gaven aan dat zij kracht hebben gekregen door de daqe-
hjkse positieve reflectie (kenmerk 6, 27 en 28 uit tabel 5.2) op hun dagelijkse doen en laten Zij-
koppelden dit eveneens aan een respectvolle bejegening. Zeven van deze 8 gezinnen gaven aan 
dat het continue zichtbaar maken, benoemen en bekrachtigen van sterke punten door de hulpver
lener daarbij extra kracht gegeven heeft (kenmerk 6, 18, 27 en 28 uit tabel 5.2) Vier gezinnen de
den geen uitspraken over dit kenmerk, terwijl twee gezinnen aangaven in plaats van positieve be
krachtiging, negatieve bekrachtiging te hebben ervaren, wat in hun optiek een zeer demotive
rende uitwerking had. 

8. Professionele informatie en praktische tips: acht gezinnen gaven aan het als ondersteunend te 
hebben ervaren dat zij desgevraagd situatiegebonden professionele informatie van de hulpverle
ner kregen. Dit gold wat de gezinnen betreft met name ten aanzien van opvoedingsvraagstukken 
(kenmerk 20 uit tabel 5.2). Twaalf gezinnen ontleenden steun aan praktische tips, die de hulpver
lener hen gaf op momenten dat zij niet meer wisten wat zij moesten doen. Ook dit had vooral be
trekking op opvoedingsvraagstukken (kenmerk 19 uit tabel 5.2). Door één gezin werd dit kenmerk 
niet genoemd. Door een ander gezin werd verwoord dat het behoefte had gehad aan praktische 
tips, en daar ook om gevraagd had, maar dit in haar optiek onvoldoende had gekregen. 

Negen gezinnen benadrukten dat de kwaliteit van de hulp valt of staat met of 'het klikt' tussen de hulp
verlener en hen. Bij navraag bleek dit 'klikken' tot stand te komen tijdens de eerste paar contacten met 
de hulpverlener, soms zelfs binnen de eerste paar minuten bij de kennismaking. Dat hangt volgens 
hen samen met de wijze waarop zij zich bejegend voelen. De respectvolle en positieve bejeqeninq 
werd daarin als doorslaggevend genoemd. Daarnaast speelde een rol dat hen vrijwel direct perspectief 
geboden werd. Daarin overheersen de kenmerken 4, 11 en 13 uit tabel 5 2 

Uit de analyse blijkt dat de kenmerken 10 en 15 'uit de boot' vallen. Kenmerk 10 verwijst naar een 
ecologische benadering: hulp is niet alleen gericht op de ouder/kind relatie, maar op meerdere levens
domeinen van het gezin. Dit kenmerk is niet echt uit de verf gekomen, afgezien van een paar school
bezoeken bij een gezin en hulp bij de communicatie bij artsen in een ander gezin. Dit kenmerk qinq 
echter naar de reservebank, omdat nog interviews in de grote steden moesten worden afgenomen en 
het mogelijk zou zijn dat dit kenmerk daar een grotere rol zou spelen. Kenmerk 15 werd slechts door 
twee gezinnen genoemd. Dit kenmerk wordt dan ook buiten beschouwing gelaten 

Naast de in tabel 5.2 genoemde kenmerken die mogelijk in verband gebracht kunnen worden met 
het begrip empowerment werden door een aantal gezinnen incidenteel nog andere in hun belevinq be
langrijke kenmerken genoemd. Deze waren o.a. het belang van een goede nazorg, dat men de rappor
tage m eigen hand houdt, dat men vrij is in de keuze voor Families First, dat de hulp gezinsqericht 
Lp^v. individueel gericht is en dat de hulp te kort duurde. Laatstgenoemde kenmerken zijn niet in tabel 
5.2 opgenomen omdat deze of slechts door één gezin genoemd werden, of omdat zij binnen dit onder-
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zoek als minder relevant werden beoordeeld, zoals het belang van nazorg. Minder dan 5% van de uit
spraken viel buiten het totaal pakket van uitspraken over empowerment. 

Na de analyse van het 14e interview werd besloten te stoppen met interviewen. De praktijk wees uit 
dat bij de analyse van het 14e interview er sprake was van 'theoretische verzadiging'. Theoretische 
verzadiging treedt op wanneer geen nieuwe gegevens meer gevonden worden waaruit nieuwe ken
merken naar voren komen (Glaser & Strauss, 1976). De interviews met de 14 hulpverleners zijn op 
vergelijkbare wijze geanalyseerd (§ 5.5.2) 

Op basis van uitspraken van 14 gezinnen met betrekking tot voor hen relevante kenmerken in de 
hulp van Families First werden, zoals hierboven gezegd, acht categorieën samengesteld. Daarin is 
geen afnemende volgorde aangebracht van welke categorieën men het belangrijkst vindt. Wel is een 
onderscheid aangebracht tussen categorieën die inherent zijn aan de methodiek van Families First. 
Dat zijn de eerste drie categorieën. Daarna volgen de categorieën 4 t/m 8 die verband houden met 
verbale gesprekstechnische vaardigheden en houdingsaspecten (persoonlijke kenmerken) van de 
hulpverlener. Binnen de Families First literatuur wordt in dit opzicht onderscheid gemaakt tussen ken
merken en verrichtingen (De Kemp, Veerman & Ten Brink, 1996a). 

1. Hulpverlener komt bij het gezin thuis. 
Gezinnen geven aan zich sneller begrepen te voelen doordat de hulpverlener bij hen thuis 
komt zodat hij kan zien wat er gebeurt. Zij vergelijken dit met hulp in een kantoorsituatie 
waarin dit niet of veel minder zichtbaar is. 

'sowieso, dat ze bij je thuis komen; je bent buitenshuis toch anders'. 
'ze zien thuis hoe ik doe, hoe mijn kinderen reageren, niet alleen wat fout gaat, maar ook wat goed gaat'. 
'Doordat ze het zien, heb ik het gevoel dat ik sneller word begrepen'. 
'Op kantoor moetje praten over Dat is toch anders. Nu zitten ze erbij als er wat gebeurt'. 

2. Hulpverlener is altijd beschikbaar. 
De wetenschap dat de hulpverlener te allen tijde beschikbaar is als het in de thuissituatie uit de 
hand dreigt te lopen, ervaren cliënten als een drijfveer om zelfstandig actie te ondernemen. 

'Ik weet dat als het echt niet lukt, dat ik haar kan bellen, dat geeft een vertrouwelijk gevoel'. 
'Een veilig gevoel geeft het, dat je dag en nacht kan bellen. Dat maakt me sterk'. 

3. Hulpverlener komt frequent / hulp is intensief. 
Cliënten geven aan kracht te ontlenen aan het feit dat de hulpverlener vrijwel dagelijks komt en 
hen intensief ondersteunt bij het zoeken naar oplossingen voor hun problemen. 

'Ze komt iedere dag. Ik weet gewoon, morgen komt ze weer. Dat in mijn achterhoofd, maakt me sowieso al sterker'. 

'Het is heel intensief, niet twee keer per week, dat is te weinig, ledere dag dat steuntje in mijn rug om door te gaan'. 

Wat kan je nu in één keer per week een uurtje. Dat werkt niet bij problemen in de gezinssituatie'. 

4. Hulpverlener sluit aan bij behoeften en wensen van het gezin. 
Gezinnen geven aan zich sterker te voelen doordat de hulpverlener aansluit bij de wijze waar
op zij hun problemen ervaren en bij wat zij willen veranderen. 

'Je mag hen vertellen, wat je verwacht'. 
'Hij heeft alles gedaan wat wij wilden; de doelen hebben wij zelf bepaald'.' 
'Ze heeft niet gezegd; " dat moeten jullie doen". Dat werkt niet'. 
'Ze heeft geen oplossingen aangedragen. Ze stimuleert ons daar zelf over na te denken'. 

5. Hulpverlener benadert gezin met respect. 
Naast een aantal methodische aspecten noemen gezinnen specifieke persoonlijke kenmerken 
die betrekking hebben op de wijze waarop de hulpverlener het gezin benadert. Het betreft hier 
de onvoorwaardelijk positieve houding van de hulpverlener. 

'Er wordt echt naar je geluisterd'. 
'Je wordt gerespecteerd zoals je bent' 
'Je wordt serieus genomen'; "ik begrijp het, ik kan het me voorstellen, het is ook moeilijk, daar heb je gelijk in". 
'Ik voelde me geaccepteerd door haar'. 
'Hij is zo rustig, hij neemt alle tijd voor me'. 
Er wordt je niets opgelegd van ...je moet dit of je moet dat'. 
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'Ze zeggen niet wat goed voor jou is'. 
'Ze wijzen niet met hun vinger... .van "het is allemaal jouw schuld". 
'Hij legt me niets in de mond'. 
'Je doet niets verkeerd'. 
'Hij plaatst zich niet boven ons: niet situatie van leerling/meester'. 
'Hij laat de verantwoordelijkheid volledig bij ons liggen'. 

6. Hulpverlener brengt vraaggericht ordening aan. 
Gezinnen geven aan meer vertrouwen te krijgen in hun eigen krachten naarmate de hulpver
lener meer aansluit bij wat zij willen veranderen en hoe ze dat willen bereiken. Met name de 
vraaggerichte attitude van de hulpverlener, waardoor cliënten gedwongen worden na te den
ken over wat zij precies willen veranderen en hoe, lijkt hierin van doorslaggevende betekenis. 

"wat zit je dwars? Wat wil je bereiken?". 

"Wat wil je?" 'Dat wordt op papier gezet'. "Hoe denk je dat te bereiken?" 'Dat wordt er naast gezet'. "Wat is het belano-
njkste? Dat wordt bovenaan gezet'. M 

'Ze vroeg altijd': "hoe los je dit op? Wat had je anders kunnen doen?" 
"Als je het zo en zo zou doen, lijkt je dat wat?" 
"Wat zou het effect daarvan zijn op...?" 

7. Hulpverlener bekrachtigt positief gedrag. 
Gezinnen geven aan zich ondersteund te voelen doordat consequent benoemd wordt wat 
goed gaat. 

'Hij keek alleen maar naar de positieve dingen. Hij zei nooit dat ik iets verkeerd deed' 
'Ze kijken naar wat de problemen zijn, maar daarna wordt er naar je sterke kanten gekeken, wat je wel kan En dat 
benoemt ze steeds. Dat geeft kracht'. 
'Ze zegt niet alleen dat je iets goed doet, maar zij benoemt ook wat je precies goed hebt gedaan' 
'Uit sommige dingen, die ik als probleem zie, haalt zij de positieve dingen en benoemt die dan'. 

8. Hulpverlener geeft professionele informatie en praktische tips 
Gezinnen ervaren de situatiegebonden professionele informatie en tips van de hulpverlener als 
extra ondersteuning 

'Hij geeft desgevraagd uitleg. Niet: 'met ADHD-kinderen is er dat en dat aan de hand en daar moet je zo en zo mee 
omgaan, nee, uitleg waarom mijn zoon zich op dat moment zo gedraagt ...hij doet het niet expres' 
ZIJ legde me uit wat mijn gedrag teweeg bracht bij mijn kinderen en dat was voor mij een 'eye openener' dat had ik 
zelf helemaal niet in de gaten'. ' 
'Ze geeft handvatten, praktische tips als we er zelf niet meer uitkomen'. 
'Hij geeft tips hoe we met die situatie om kunnen gaan'. "Je zou het eens zo kunnen proberen, lijkt je dat wat?" 
Ze kwam met dingen zoals eh....we hebben beloningskaarten gemaakt waarmee ze stickers konden verdienen'. 

In tabel 5.3 wordt een weergave gegeven van welke categorieën door ieder gezin afzonderlijk als 
waardevol werden bestempeld (aangeduid met X) of die zij juist gemist hebben en /of tegenoverge
steld gedrag (bevoogdend of negatief )van de hulpverlener ervaren hebben (aangeduid met 0 ) Daar 
waar een (-) staat betekent dat gezinnen over betreffende categorie geen uitspraak hebben gedaan 
Onderscheid is aangebracht tussen de gezinnen, waarbij door de hulpverleners de hulpverlening als 
geslaagd' werd aangemerkt (1 t/m 9) en de gezinnen waarbij dat niet of minder het geval was (10 t/m 
14). Opvallend is dat (0) scores uitsluitend voorkomen bij gezinnen waarbij de hulp als niet - of minder 
geslaagd werd bestempeld. 

Om de betrouwbaarheid van de 8 categorieën vast te stellen zijn 7 aselecte interviews opnieuw geana
lyseerd door een onafhankelijk beoordelaar aan de hand van een daartoe opgestelde handleiding De 
opdracht daarbij was in elk transscript per categorie aan te geven of het betreffende gezin daar positief 
of negatief op scoort of daarover geen uitspraak doet en deze scores weer te geven in een diagram 
(vergelijk tabel 5.3). Nadien werden de scores tussen de onafhankelijk beoordelaar en de onderzoeker 
paarsgewijs met elkaar vergeleken met Cohen's kappa. Voor de uitkomsten wordt verwezen naar tabel 

Voor de afzonderlijke categorieën bleken de oordelen van beide beoordelaars bij de categorieën 4 
6, 7 en 8 perfect met elkaar overeen te komen. De relatief minder hoge overeenkomst in categorie 1 
betreft twee keer een verschil tussen 'ja' en 'geen uitspraak', een verschil dat minder belangrijk wordt 
geacht. Dat geldt ook voor categorie 2 waarbij dat verschil één keer voorkomt. Bij categorie 5 betrof 
het bij een gezin tussen beide beoordelaars een verschil in mening tussen 'geen uitspraak' en een 'ja' 
op de categorie 'respectvolle bejegening'. Slechts bij categorie 3 waren de beide beoordelaars het in 2 
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van de 7 gezinnen niet met elkaar eens. Het betrof hier een verschil tussen 'ja' en nee'. Bij de catego
rieën 3 en 5 staan geen kappa's vermeld, omdat het aantal score-categorieën niet overeenstemde. Op 
basis van het voorgaande kan de eerste onderzoeksvraag uit het vooronderzoek beantwoord worden: 
uit de uitspraken van gezinnen zijn 8 categorieën in de hulp van Families First naar voren gekomen, 
die mogelijk in verband gebracht kunnen worden met empowerment. De eerste drie verwijzen naar 
methodische aspecten die inherent zijn aan de werkwijze van Families First. De categorieën 4 t/m 8 
verwijzen naar gesprekstechnische vaardigheden en persoonlijke kenmerken van de hulpverlener. 
Deze categorieën zijn met uitzondering van categorie 3 (intensiteit van de hulp) betrouwbaar uit inter
views te destilleren. 

Tabel 5.3.Overzicht van de belangrijkste categorieën in de aangeboden hulp van Families First op basis van uitspraken van 14 
rinnen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Hulp thuis X - X - X X - - X X X 0 X -

2 
Te allen tijde 
beschikbaar 

X - - X X X - X X - X - 0 0 

3 
Hulp is intensief X -- X X X X - X X X X - X -

4 
Hulp sluit aan bij 
behoeften gezin 

X X X X X X X X X X 0 0 X 0 

5 
Respectvolle 
bejegening 

X X X X X X X X X X 0 X X 0 

6 
Vraaggericht 
werken. X X X X X X X X X X n X 0 

7 
Positieve be
krachtiging 

X X X X X X X - X - 0 - - 0 

8 
Professionele 
informatie en 
Praktische tips 

X X X X X X X - X X X X X 0 

Tabel 5.4. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid per categorie (Cohen Kappa) 

Cohen Kappa 

1. Hulpverlener komt bij gezin thuis 
2. Hulpverlener is te allen tijde beschikbaar 
3. Hulpverlening is intensief 
4. Hulp sluit aan bij bij wensen en behoeften 
5. Hulpverlener benadert gezin met respect 
6. Hulpverlener brengt vraaggericht ordening aan 
7. Hulpverlener bekrachtigt positief gedrag 
8. Hulpverlener geeft professionele informatie en tips 

.30 

.77 

1.0 
1.0 
1.0 

5.5.2 Analyse van interviews met de hulpverleners. 
Nadat een interview met een bepaald gezin had plaatsgevonden werd direct daarna (op dezelfde dag) 
de betreffende hulpverlener geïnterviewd. Dat gebeurde in het kantoor van de betreffende Families 
First locatie. Ook aan de hulpverleners werd de centrale vraag gesteld: wat waren naar jouw gevoel 
belangrijke elementen in de door jou aangeboden hulp aan dit gezin? 
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Al snel bleek dat uit deze interviews veel moeilijker belangrijke kenmerken van de hulp te achterha
len waren dan bij de gezinnen. Een aantal hulpverleners benoemde specifieke kenmerken uit de me
thodiek van Families First niet als zodanig. Bij navraag daarnaar, bleek dat men die niet noemde om
dat die naar hun zeggen inherent waren aan de werkwijze. 'Ja, natuurlijk heb ik doelen gesteld maar 
dat doen we altijd'. Of 'natuurlijk heb ik eerst naar hun verhaal geluisterd, maar dat is vanzelfprekend' 
Of men sprak in algemene termen. 'Als dat gebeurt, dan ga je er zo mee om. Dan doe je zus of doe je 
zo, of je pakt dit er bij of dat'. Maar dit soort uitspraken zeggen niets over hoe de hulpverlener in die 
specifieke situatie luisterde, hoe hij de cliënt te woord stond, hoe hij doelen stelde, wat dat voor effect 
had enz. Daarentegen hadden veel hulpverleners minder moeite met het benoemen van kenmerken 
die afwijken van wat in 'het boekje' staat, maar die ze er zelf aan toegevoegd hadden Dit bleken 
vooral persoonlijke kenmerken te zijn, waarmee ze ieder op hun eigen wijze een eigen kleur geven 
aan de hulp. Kenmerken die verband houden met hoe een ieder in het leven staat met zijn of haar ei
gen persoonlijke ervaringen, deskundigheid, krachten en zwakten en persoonlijke interesses Ter illu
stratie worden hier een aantal uitspraken van hulpverleners weergegeven: 

'Ik ben niet zo'n prater, maar meer een doener, ik hou het vooral praktisch' 

IprhnnM h l h H ^ " * * " ' T * 1 de ^ ^ A ' S i k Z i e d a t h e t d a a r n i e t 9 0 e d z i t ' i s é é n v a n m i i n e e r s t e d i n 9 ^ " ie ik mijn ach-terhootd heb dat ik die opeen lijn moet zien te krijgen'. 
Ik focus eerst op de relatie tussen de kinderen en de ouders. Als dat eenmaal goed zit, komt de rest van zelf' 
Ik zeg vrijwel meteen dat de situatie er over vier weken duidelijk anders, positiever uit zal zien, dat ze dat van mij mogen aan

nemen, mits zij volledig meewerken en goed luisteren naar wat ik hen zeg'. 

'Ik ben in eerste instantie behoorlijk afwachtend, ik observeer, vat af en toe wat samen, bevestig dat de situatie ook moeilijk is en 
laat mensen uitgebreid vertellen. ' 

Doordat de meeste hulpverleners vooral hun eigen persoonlijke stijl verwoordden, die per persoon ver
schillend zijn, waren de daaruit naar voren komende elementen nauwelijks te generaliseren Uit de 
analyse van deze interviews kwamen echter geen nieuwe items naar voren die aan de acht cateqo-
neën uit de interviews van de gezinnen toegevoegd konden worden. 

Uit het voorgaande blijkt dat de onderzoeksvraag wat volgens de hulpverleners belangrijke elemen
ten zijn geweest in de door hem of haar aangeboden hulp aan het betreffende gezin niet als zodania 
beantwoord kan worden. 

Getrouwheidsonderzoek, als onderdeel van het Landelijk evaluatieonderzoek Families First heeft 
echter aangetoond dat hulpverleners in de praktijk inderdaad vasthouden aan de richtlijnen van Fami
lies First (Ten Brink, Veerman, De Kemp & Berger, 1999). In genoemd onderzoek wordt onderscheid 
aangebracht tussen kenmerken en richtlijnen van de behandeling. Kenmerken van de Families First 
hulpverlening zijn dat deze kortdurend en intensief is; dat de hulpverlener dag en nacht hulp biedt dat 
doelen binnen drie dagen vastgesteld worden en na twee weken worden herzien en dat er veel vaker 
positieve dan negatieve feedback wordt gegeven. Richtlijnen zijn specifieke eigenschappen van de 
hulp die te maken hebben met de opbouw en fasering. Daarvoor wordt verwezen naar enerzijds de 
handleiding voor gezinsmedewerkers (Berger & Spanjaard, 1996) en de verrichtingenlijst van Families 
First die beschreven wordt in § 4.4.3.1. Om de hulp zoals beschreven is in kaart te brengen is het 
meetinstrument: Formulier Tijdschrijven en Verrichtingen (FTV) ontwikkeld. Na een contact met het 
gezin geven hulpverleners op dit formulier zelf aan wanneer dit contact plaatsvond, hoe lang het 
duurde, of het telefonisch of 'face-to-face' was en welke verrichtingen werden uitgevoerd In dit onder
zoek werden bij 163 gezinnen 14.797 verrichtingen uitgevoerd. Daaruit bleek o.a. dat de gemiddelde 
benandelduur 30 dagen bedroeg. De hulpverlener werkte gemiddeld 9,3 uur met het gezin De totale 
tijd buiten kantooruren die een hulpverlener aan het gezin besteedde bedroeg gemiddeld 13 3 uur In 
de praktijk werd in bijna driekwart van de behandelingen (74%) binnen drie dagen doelen gesteld In 
de helft van de gezinnen werden deze na veertien dagen bijgesteld. In de praktijk bleek dat er in totaal 
per gezin gemiddeld 12,5 maal positieve feedback wordt gegeven. Per gezin wordt gemiddeld 2 2 
maal negatieve feedback gegeven. Dat betekent dat de verhouding tussen positieve en negatieve 
feedback gemiddeld 5,7 op 1 is. Deze resultaten waren alle conform de richtlijnen van Families First 
behoudens het bijstellen van de doelen na veertien dagen dat niet op alle locaties als zodanig ge
beurde. Uit het onderzoek naar de verrichtingen kwam naar voren dat deze goeddeels getrouw aan 
het model en de uitgangspunten werden uitgevoerd. Ook bleken hulpverleners dezelfde volgorde van 
introductie van de verschillende richtlijnen te hanteren. Deze volgorde komt duidelijk overeen met de 
richtlijnen die door de programmaontwikkelaars tijdens de trainingen zijn aangereikt. Op grond van de 
genoemde bevindingen mag met enige voorzichtigheid verondersteld worden dat de 14 hulpverleners 
die geïnterviewd zijn de hulp aan de 14 gezinnen conform de richtlijnen hebben uitgevoerd 
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5.5.3 Mate van overeenstemming tussen uitspraken van ouders en de richtlijnen van Families First 
met betrekking tot essentiële kenmerken in de hulp. 

De derde onderzoeksvraag uit het vooronderzoek betreft de mate van overeenkomst tussen de in § 
5.5.1 beschreven categorieën met specifieke kenmerken die in de literatuur over Families First worden 
beschreven. 

De eerste drie genoemde categorieën uit tabel 5.3 verwijzen naar methodische aspecten van Fami
lies First die inherent zijn aan de methodiek van Families First zoals het feit dat de hulpverlener thuis
komt, dat hij of zij te allen tijde beschikbaar is voor het gezin en dat de hulpverlener vrijwel dagelijks bij 
het gezin over de vloer komt. In de literatuur over Families First wordt in dit kader over kenmerken 
gesproken. De categorieën 4 t/m 8 duiden op gesprektechnische vaardigheden (door Families First 
verrichtingen genoemd) en persoonlijke kenmerken in het gedrag van de hulpverlener. 

Deze categorieën vertonen grote overeenkomsten met De Algemene Interventies uit het overzicht 
van verrichtingen in tabel 4.1 in § 4.4.3.1, terwijl deze algemene interventies oorspronkelijk niet tot de 
richtlijnen van Families First behoren (zie ook § 4.5). Ook kunnen een paar Basistechnieken herkend 
worden in de categorieën. Verwezen wordt o.a. naar feedback op adequaat gedrag en benoemen van 
wat er gebeurt. Hetzelfde geldt voor Technieken voor het verzamelen van informatie en het stellen van 
doelen. De Technieken voor het leren van sociale vaardigheden en Technieken voor het leren oplos
sen van problemen worden door ouders minder nadrukkelijk genoemd, behoudens het gebruik van de 
gedragskaart en het leren hanteren van beloningen en positieve consequenties. Deze vallen in dit on
derzoek onder de categorie: professionele informatie en tips. De Technieken voor het leren van vaar
digheden voor omgaan met emoties en Interventies waarbij tijdelijke taken worden overgenomen wor
den door gezinnen niet genoemd. 

Opmerkelijk is dat gezinnen in de beschrijving van hun ervaringen met Families First in eerste in
stantie geen prioriteit leggen bij de diverse technieken. Dat wil niet zeggen dat ze die niet noemen, 
maar deze komen in de interviews pas later aan bod en worden beschouwd als bijkomende handige 
hulpmiddelen. Dit vertoont overeenkomsten met wat de kwaliteitstoetsing Families First in 1998 aan 
het licht bracht. Daaruit kwam naar voren dat veel gebruik gemaakt wordt van Algemene technieken 
terwijl die oorspronkelijk niet tot het repertoire van Families First behoren. Daarnaast wees het onder
zoek uit dat het inhoudelijk kader (werken vanuit het competentiemodel met daarvoor specifieke tech
nieken) naar de achtergrond lijkt te geraken. 

Nagenoeg alle gezinnen benadrukken het belang van een respectvolle bejegening. In de literatuur 
over Families First wordt dit niet als een kenmerk maar als een uitgangspunt beschreven. Het is dan 
ook niet vreemd dat de operationalisering daarvan in de lijst van verrichtingen van Families First min
der goed uit de verf komt. 

5.6 Samenvatting en conclusie. 
In het voorafgaande zijn belangrijke kenmerken in de hulp van Families First aan het licht gekomen. 
Deze zijn vervolgens ondergebracht in 8 categorieën. Het betrof een kwalitatief onderzoek op basis 
van uitspraken van ouders en hulpverleners. Vergelijking van door ouders genoemde kenmerken met 
wat daarover in de literatuur beschreven staat leverde op dat zij overeenkomen met een aantal tech
nieken van Families First en met houdings - en gedragskenmerken die in hoofdstuk 1 en 2 beschreven 
staan. Op grond daarvan wordt verondersteld dat er specifieke gesprekstechnische en persoonlijke 
kenmerken zijn in het gedrag van hulpverleners die maken dat gezinnen vertrouwen krijgen in de hulp 
en bereid zijn zich in te zetten. 

Op basis van het kwalitatieve onderzoek kunnen echter nog geen uitspraken worden gedaan over 
enerzijds de wijze waarop bepaalde kenmerken in de hulp tot uitdrukking komen en anderzijds over 
mogelijke effecten daarvan. Op grond daarvan is besloten in de volgende fase van het onderzoek door 
middel van systematische gedragsobservatie bovengenoemde categorieën in het gedrag van de hulp
verlener in beeld te krijgen. Als die scherp naar voren komen, en ook effect ressorteren, kunnen ze 
mogelijk worden opgenomen in richtlijnen voor een professionele beroepshouding. 

In het kwantitatief onderzoeksgedeelte staat in eerste instantie de volgende vraag centraal: 

In hoeverre zijn bovengenoemde kenmerken te observeren? 

Als blijkt dat deze kenmerken observeerbaar zijn en dit vervolgens door interbeoordelaarsbetrouw
baarheidsonderzoek bevestigd wordt, kunnen in een derde fase van het onderzoek deze observaties 
gerelateerd worden aan effecten van de hulp. 
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