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Hoofdstuk 6 

Observatieonderzoek naar empowermentbevorderend gedrag van hulpverle
ners. 

6.1 Inleiding. 
In het vooronderzoek is vooral inventariserend te werk gegaan. Gegevens zijn verzameld uit diepte-
interviews die afgenomen zijn bij cliënten van Families First en hun hulpverleners. Daaruit zijn acht 
categorieën samengesteld, die als belangrijke kenmerken in de hulp van Families First kunnen worden 
aangemerkt. Daarin is onderscheid aan te brengen tussen een aantal methodische kenmerken, zoals 
de beschikbaarheid van de hulpverlener en de intensiviteit van de hulp en kenmerken die specifiek 
verwijzen naar het gedrag van de hulpverlener. Vergelijking van door ouders genoemde kenmerken 
met wat daarover in de literatuur beschreven staat leverde op dat zij overeenkomen met een aantal 
technieken van Families First. 

De vraag is nu of deze categorieën ook daadwerkelijk door observatie van hulpverlenergedrag op 
een betrouwbare wijze zijn vast te stellen en vervolgens of deze categorieën gerelateerd zijn aan uit
komsten van de hulp. Om deze vraag te kunnen beantwoorden dienen deze kenmerken geoperationa
liseerd te worden. 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de wijze waarop deze kenmerken worden ge
operationaliseerd in een observatie-instrument, dat op betrouwbaarheid wordt onderzocht. Vervolgens 
worden de mogelijkheden onderzocht in hoeverre gegevens verkregen met dit observatie-instrument 
gerelateerd zijn aan effecten. Dat betekent dat het onderzoek wordt opgesplitst in twee deelonderzoe
ken: een betrouwbaarheidsonderzoek en een correlationeel onderzoek. 

Centrale vraag bij het betrouwbaarheidsonderzoek is: 

Zijn de veronderstelde empowermentbevorderende gedragskenmerken in het gedrag van de hulp
verlener betrouwbaar te observeren? 

Als blijkt dat deze kenmerken betrouwbaar te observeren zijn, kunnen in een tweede fase van het on
derzoek deze observaties gerelateerd worden aan effecten van de hulp. Voor deze fase is de vol
gende onderzoeksvraag geformuleerd: 

Wat is het verband tussen deze veronderstelde empowermentbevorderende gedragingen van de 
hulpverlener en de effecten van de hulp? 

De effecten van de hulp zullen worden vastgesteld met behulp van een aantal indirecte competentie-
criteria en meetinstrumenten vanuit het Landelijk evaluatieonderzoek Families First Nederland (De 
Kemp, Veerman & Ten Brink, 1998). Deze zijn: afname van gezinsbelasting, tevredenheid en ervaren 
effecten van de hulp, afgenomen risico van uithuisplaatsing van het kind en de feitelijke uithuisplaat
sing. 

Belangrijk te vermelden is dat dit kwantitatief onderzoeksgedeelte betrekking heeft een kleine onder
zoeksgroep. Gezien het tijdstip waarop de observaties aanvangen (vanaf het begin van de hulp) en de 
weerbarstigheid van de problematiek (gezinnen verkeren in een crisissituatie) en de grote hoeveelheid 
gegevens die in observatieonderzoek moeten worden geanalyseerd, kon slechts een beperkte groep 
gezinnen bereikt worden. Er moet dan ook voorzichtigheid betracht worden bij de generaliseerbaarheid 
van de resultaten. 

6.2 Onderzoeksopzet. 

6.2.2 Onderzoeksgroep. 
In september 1999 werd een bijeenkomst georganiseerd voor alle Families First locaties die aan het 
vooronderzoek hadden meegewerkt. Doel daarvan was enerzijds terugrapportage te geven over de 
resultaten die het vooronderzoek had opgeleverd. Anderzijds had het als doel de deelnemers te be
trekken bij de opzet van dit vervolgonderzoek en hen te enthousiasmeren daaraan deel te nemen. 
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Sommige locaties bleken huiverig te zijn voor het maken van video-opnames. Daarin speelden zowel 
ethische overwegingen (schending privacy van gezinnen) als onbekendheid van hulpverleners met het 
medium video een rol. Eén locatie had al wat langer ervaring met het maken van video-opnames bij 
Families First gezinnen en leverde een positieve bijdrage in de gezamenlijke discussie over de voors 
en de tegens. Afgesproken werd dat de locaties schriftelijk geïnformeerd zouden worden over de defi
nitieve opzet van het onderzoek. Daarna zouden de teams die bereid waren aan het vervolg onder
zoek deel te nemen bezocht worden voor een mondelinge toelichting op de specifieke instructies 

De onderzoeksgroep werd aselect samengesteld. Aan de locaties werd gevraagd aselect de eerste 
drie gezinnen die aangemeld werden vanaf een bepaalde vastgestelde datum bij het onderzoek te be
trekken. De enige contra-indicatie was als het gezin geen toestemming verleende om aan het onder
zoek mee te werken. Ouders werd vervolgens ook schriftelijk om toestemming gevraagd om video-op
names tijdens de behandeling te mogen maken en zij werden op de hoogte gesteld van het doel en de 
opzet van het onderzoek. 

Het exacte aantal gezinnen dat medewerking heeft geweigerd is onduidelijk, maar opvallend was dat 
vooral in de grote steden Amsterdam en Rotterdam men op verzet van gezinnen stuitte om aan het on
derzoek deel te nemen, terwijl dat probleem in de andere locaties veel minder speelde. 

Gedurende de loop van het onderzoek waren op een aantal deelnemende locaties aparte Families 
First projecten voor ouders met licht verstandelijke gehandicapte kinderen (Ivg) tot ontwikkeling geko
men. Doordat in de uitwerking van de methodiek van Families First geen inhoudelijke veranderingen 
werden aangebracht die in de uitvoering ervan zouden afwijken van de oorspronkelijke (Monshouwer 
l en Brink & Veerman, 1999), werd besloten deze gezinnen eveneens aan het onderzoek te laten deel
nemen. 

In deze tweede fase van het onderzoek hebben in totaal 20 gezinnen uit 7 Families First projecten 
aan het onderzoek deelgenomen. In tabel 6.1 wordt een overzicht gegeven van de deelnemende loca
ties. Daarin zijn tevens een aantal demografische gegevens van de gezinnen opgenomen Daarin is 
onderscheid gemaakt tussen de soort hulp (Ivg of geen Ivg), de gezinssamenstelling (een opvoeder/ 
twee opvoeders), etniciteit (autochtoon/allochtoon), de status van de hulp (normale duur = 4 weken 
extra lang = langer dan vier weken en voortijdig beëindigd = hulp beëindigd binnen drie weken) risico 
van uithuisplaatsing bij aanvang van de hulp, aantal aangemelde kinderen, leeftijd van oudste aanqe-
melde kind en tenslotte of het kind alsnog uit huis geplaatst wordt 

LOCATIE SOORT 
HULP 

GEZINS
SAMEN
STELLING 

ETNICI
TEIT 

STATUS 
HULP 

UHP BIJ 
AANVANG 

AANTAL 
KINDE
REN 

LEEFTIJD UITHUIS 
GEPLAATST 

Twente Lvg 2 opv. Aut. Normaal 76-100% 1 11 
Drenthe Lvg 2 opv. Aut. Normaal 51-75% 1 13 
Drenthe Lvg 2 opv. Aut. Normaal 51-75% 3 15 
Drenthe Lvg 2 opv. Alloch. Voortijdig 76-100% 1 9 Ja 
Geld.Z Lvg 2 opv. Aut. Extra lanq 26-50% 2 14 
Geld.Z Lvg 1 opv. Aut. Extra lang 51-75% 1 11 
Geld.Z Geen lvg 1 opv. Aut. Voortijdiq 76-100% 1 11 Ja 
Geld.Z Geen lvg 2 opv. Aut. Normaal 51-75% 2 15 
Geld.Z Geen lvg 1 opv. Aut. Normaal 26-50% 1 14 
Geld.Z Geen lvg 1 opv Aut. Normaal 51-75% 2 14 
Geld.M Geen lvg 2 opv. Aut. Normaal 76-100% 1 13 
Geld.M Geen lvg 2 opv. Aut. Voortijdiq 76-100% 1 13 
Geld.M Geen lvg 2 opv. Aut. Voortijdiq 51-76% 1 14 
Geld.N Geen Ivq 1 opv. Aut. Normaal 76-100% 1 13 
Geld.N Geen lvg 1 opv. Aut. Normaal 76-100% 1 11 
Geld.N 
Geld N 

Geen ivg 2 opv. Aut. Voortijdiq 76-100% 1 13 Neen 

Drenthe Geen lvg 1 opv. Aut. Normaal 
76-100% 
25-50% 

1 
1 

9 
12 

Neen 
Ja 

Flevopold 
A'dam 

Geen lvg 
Geen lvg 

2 opv. 
2 opv. 

Aut. 
Alloch. 

Extra lang 
Extra lanq 

76-100% 
0-25% 

1 
1 

14 
12 

Neen 
Neen 

Deze demografische gegevens komen in grote lijnen overeen met die vanuit het landelijk evaluatie
onderzoek van Families First. Daaruit blijkt eveneens dat er sprake is van een groot aantal éénouder
gezinnen Voor meer dan de helft van de kinderen is er geen verzorgende vader figuur aanweziq Uit 
het landelijk onderzoek blijkt dat 40% van de kinderen van buitenlandse afkomst zijn ( De Kemp et al 
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1996a). In dit onderzoek doen slechts twee allochtone gezinnen aan het onderzoek mee. Dit wordt 
verklaard doordat allochtone gezinnen moeilijker te bereiken waren voor video-opnames. 

Wat betreft de intensiteit van de hulp wijst het landelijk onderzoek uit dat voor 9 1 % van de gezinnen 
de hulp matig (22%) tot behoorlijk intensief (69%) is. Voor 7% is de behandeling zeer intensief (De 
Kemp, 1996 b). Uit het landelijk onderzoek komt naar voren dat op basis van kind- en gezinskenmer-
ken (gezinsbelasting, stressvolle gebeurtenissen, gedragsproblemen en psychosociale situatie) 30% 
van de kinderen een matig risico en bijna 60% van de kinderen een groot risico loopt om uit huis ge
plaatst te worden. Dit wordt bevestigd door de gezinsmedewerkers die schatten dat, zonder hulp, 59% 
van de kinderen zeker of waarschijnlijk uit huis geplaatst zouden zijn. Vervolgens blijkt uit het landelijk 
onderzoek dat het in 84% gaat om kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar (De Kemp et al. 1996a). Di
rect bij afsluiting van de hulp woont 92% van de kinderen nog thuis ( De Kemp et al. 1997). 

Samenvattend komt het er op neer dat 7 projecten zichzelf geselecteerd hebben om aan het onder
zoek deel te nemen. Voor zover daar zicht op is, heeft men zich gehouden aan aselecte selectie op 
grond van het tijdstip van aanmelding van gezinnen. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de 
zelfselectie van de projecten de representativiteit van de steekproef geweld heeft aangedaan. 

6.2.3 De meetinstrumenten. 
De eerste fase van het empirisch onderzoek bestaat uit een veldonderzoek waarin gegevens verza
meld worden tijdens werkbezoeken van de hulpverlener bij gezinnen thuis. Dit gebeurt door middel van 
een nauwkeurige observatie van de gedragingen van hulpverleners tijdens de werkbezoeken. Voor de 
observatie van het gedrag van de hulpverlener wordt gebruik gemaakt van video-opnamen, die tijdens 
de werkbezoeken van de hulpverlener bij het gezin gemaakt zijn. 

Aan het gebruik van video-opnames kleven zowel voor- als nadelen. Het voordeel van video-opna
mes is dat daarmee het verbale en het non-verbale gedrag van de hulpverlener (gelijktijdig) geregi
streerd wordt. Deze kunnen vervolgens geobserveerd worden met een daartoe opgestelde lijst van ge
dragselementen. Nadien kunnen de gegevens van de observaties geanalyseerd worden. Door objecti
vering van het gedrag aan de hand van microanalyses is het mogelijk inzicht te krijgen tussen moge
lijke verbanden tussen concrete gedragingen van de hulpverlener enerzijds en uitkomsten van de hulp 
anderzijds. Nadelen van video-opnames zijn dat daarmee de privacy van de cliënten in het geding kan 
komen. Ook de hulpverleners zijn niet gewend in de uitoefening van hun beroep door derden geobser
veerd te worden, wat hen extra kwetsbaar maakt. Dit vereist een zorgvuldige voorbereiding, waarin 
enerzijds de privacy van betrokkenen gewaarborgd wordt en waar anderzijds de praktijksituatie geen 
geweld aangedaan mag worden. 

Tijdens de video-opnames is het de bedoeling zoveel mogelijk het procesmatige karakter van de 
hulp in beeld te krijgen. Om dat te realiseren zijn drie opnamemomenten gekozen, namelijk bij aan
vang van de hulp, halverwege en aan het eind van de hulp. De voorkeur ging er naar uit de eerste op
name op de eerste dag te laten plaatsvinden. Dit stuitte echter op bezwaren van een aantal hulpverle
ners. Zij gaven aan het moeilijk te vinden ouders reeds vóór aanvang van de hulp te vragen of zij be
reid waren mee te werken aan het onderzoek en hen dan vervolgens te overvallen met de mededeling 
dat de opnames reeds bij kennismaking zouden aanvangen. Bovendien waren sommige hulpverleners 
bang dat dit een negatieve invloed zou kunnen hebben op het kennismakingsproces zelf. Op grond 
daarvan is na uitvoerig overleg met de hulpverleners besloten de eerste opname binnen de eerste drie 
dagen na aanvang van de hulp te laten plaatsvinden. Omdat de hulp van Families First gemiddeld 30 
dagen duurt is ervoor gekozen de tweede opname halverwege de behandeling (de 13e dag) te laten 
plaatsvinden en de derde aan het eind van de behandeling, één à twee dagen voor de werkelijke af
sluiting van de hulp. 

De hulpverleners kregen vooraf de instructie gelijk bij binnenkomst bij het gezin, dus nog voordat 
mogelijk van daadwerkelijke interventies sprake zou zijn, de camera op statief neer te zetten in de 
ruimte waarin de interactie tussen de gezinsmedewerker en gezinsleden zou plaatsvinden. De voor
keur ging er naar uit de gesprekspartners in een hoek van 90° te laten zitten zodat de interactie tussen 
de hulpverlener en gezinsleden zo goed mogelijk in beeld zou komen. Een bijkomend voordeel van 
deze opstelling is dat het faciliterend blijkt te werken op het verloop van het gesprek, omdat men kan 
wegkijken van de ander zonder dat dit als storend ervaren wordt (Caris,1997). Indien gezinsleden daar 
bezwaar tegen maakten, diende de camera in ieder geval op de hulpverlener gericht te zijn. De hulp
verleners dienden vervolgens de camera onaangeroerd te laten totdat het werkbezoek werd beëindigd 
of dat de band al eerder tot stilstand was gekomen. Nadeel van dit laatste is dat er zich tijdens het 
werkbezoek situaties in het gezin kunnen voordoen waardoor gezinsleden en/of hulpverleners tijdelijk 
uit beeld verdwijnen. Dit had vermeden kunnen worden door iemand anders bij het werkbezoek aan
wezig te laten zijn om de camera te bedienen. De veronderstelling was echter dat dit voordeel niet op-
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woog tegen de negatieve invloed die daarvan uit kan gaan op het natuurlijk verloop van het werkbe-
ZOSK. 

De tijdsduur van de banden varieerde van drie kwartier tot anderhalf uur. Om enerzijds inzicht te 
krijgen in de opbouw van de hulp tijdens een werkbezoek en anderzijds uniformiteit aan te brenqen in 
de tijdsduur van de video-opnames, zijn naderhand uit iedere opname de eerste tien minuten de mid
delste tien minuten en de laatste tien minuten geknipt en apart op cd-rom opgeslagen. Deze afzonder
lijke fragmenten zijn vervolgens geanalyseerd. 

Gegevens die niet met behulp van de videocamera konden worden geregistreerd, waaronder de 
beschikbaarheid van de hulpverlener en de intensiteit van de hulp, zijn verzameld door middel van 
resp. een vragenlijst en een registratieformulier waarmee het aantal werkbezoeken en uren dat een 
hulpverlener in het gezin werkzaam is wordt vastgelegd. 

6.2.3.1 HET GEDRAGSOBSERVATIE-INSTRUMENT. 

• Uit het vooronderzoek zijn belangrijke kenmerken in de hulp van Families First aan het licht qe-
komen, die mogelijk in verband gebracht kunnen worden met het begrip empowerment Deze ziin 
ondergebracht in 8 categorieën: » M K JU 

• Hulpverlener komt bij gezin thuis 
• Hulpverlener is te allen tijde beschikbaar 
• Hulpverlening is intensief 
• Hulpverlener sluit aan bij wensen en behoeften van het gezin 
• Hulpverlener benadert gezin met respect 
• Hulpverlener brengt vraaggericht ordening aan 
• Hulpverlener bekrachtigt positief gedrag 
• Hulpverlener geeft professionele informatie en praktische tips 

. Ten behoeve van de observaties zijn de categorieën 1, 4, 5, 6, 7, 8, uitgesplitst en ondergebracht 
in een daartoe opgestelde lijst met observeerbare gedragsitems (ethogram ) 

• Zoals al eerder werd vermeld, worden de categorieën 2 en 3 op een andere wijze gemeten 
• Vervolgens zijn aan de categorieën uit het vooronderzoek een aantal empowermentverlaqende ge

dragscategorieën toegevoegd, die verband houden met uitspraken van gezinnen over categorieën 
die zij gemist hadden in de hulp en gedragskenmerken die op hen een averechtse uitwerking had
den. Mogelijk kan daarmee een negatief verband aangetoond worden tussen minder effectieve qe-
dragmgen van de hulpverlener en uitkomsten van de hulp. In dit kader is door de onderzoeker zelf 
nog een andere mogelijk empowermentverlagende categorie toegevoegd, namelijk schrijfgedraq 
van de hulpverlener. Tijdens het observeren van de eerste proefopnames viel op dat hulpverleners 
vaak tijdens interventies zitten te schrijven. Op dergelijke momenten kijkt de hulpverlener de qe-
zmsleden niet aan en lijkt er op die momenten geen contact tussen de hulpverlener en het qezin te 
zijn. De veronderstelling daarbij is dat schrijfgedrag een negatieve invloed heeft op het hulpverle
ningsproces. Om dat te verifiëren is deze categorie aan het ethogram toegevoegd 

• Bij de samenstelling van het ethogram is onderscheid aangebracht tussen concrete verbale en 
non-verbale gedragskenmerken. De verbale gedragskenmerken zijn geoperationaliseerd op basis 
van de uitspraken van de gezinnen tijdens het vooronderzoek. Voor de non-verbale gedraqsken-
merken is aangesloten bij het analysemodel van Carls (1997) met betrekking tot de vaardiqheid 
actief luisteren. a 

- De categorieën 4 en 6 zijn samengevoegd in één categorie, namelijk Vraaggericht ordenen' omdat 
de hulpverlener vooral door het stellen van vragen aansluit bij behoeften en wensen van het gezin 

. Categorie 5: de respectvolle bejegening, is een complexe, niet als zodanig observeerbare cateqo-
ne. Vaak werd door ouders deze bejegening ook geassocieerd met gelijkwaardigheid, een item dat 
eveneens moeilijk objectief te scoren is in observeerbare gedragskenmerken. Om de cateqorie 
respectvolle bejegening' te operationaliseren in gedragsobserveerbare elementen is onderscheid 
gemaakt tussen gesprekstechnische vaardigheden en non-verbale houdingsaspecten van de 
hulpverlener. Gesprekstechnische vaardigheden zijn vervolgens gesplitst in resp. open verbale 
ondersteunende reacties van de hulpverlener en gesloten, verbale, niet ondersteunende (betutte
lende) reacties van de hulpverlener. Daarnaast is aan deze complexe categorie het item 'gelijk
waardigheid toegevoegd als een extra meetlat. Omdat 'gelijkwaardigheid' moeilijk objectief te sco
ren is wordt de inbreng van de hulpverlener bij het vaststellen van de problemen, de doelen de 
middelen en de uitkomsten als maatstaf genomen. Aan het eind van de observatie van iedere'op-
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namefile wordt aan de observator gevraagd om op basis van een 5 punt ratingsscale een inschat
ting te maken van de mate van gelijkwaardigheid die de hulpverlener betracht ten aanzien van ge
zinsleden tijdens de geobserveerde interventieperiode. 

• Categorie 7 wordt opgesplitst in positieve - en negatieve bekrachtiging. 
• Tenslotte wordt categorie 8: professionele informatie en tips opgesplitst in twee aparte catego

rieën. De uiteindelijke categorieënlijst voor het empirisch onderzoek ziet er nu als volgt uit: 

1. Hulpverlener komt bij gezin thuis (context) 
2. Hulpverlener brengt vraaggericht ordening aan 
3. Open, ondersteunende reacties van de hulpverlener 
4. Gesloten, niet - ondersteunende, betuttelende reacties van de hulpverlener 
5. Non-verbale vaardigheden van de hulpverlener: actief luisteren 
6. Hulpverlener bekrachtigt positief gedrag 
7. Hulpverlener bekrachtigt negatief gedrag 
8. Hulpverlener geeft professionele informatie 
9. Hulpverlener geeft praktische tips 
10. Hulpverlener schrijft 
11. Gelijkwaardige attitude van de hulpverlener 
12. Hulpverlener is te allen tijde beschikbaar 
13. Hulpverlening is intensief 

Achtereenvolgens worden de gedragscategorieën 1 t/m 11 geoperationaliseerd in gedragsitems en 
voorzien van een code. 

1. Hulpverlener komt bij gezin thuis (context) 
Deze categorie bevat verbale - en non-verbale gedragsitems waarmee de hulpverlener informatie krijgt 
over de wijze waarop gezinsleden binnen de gezinscontext met elkaar interacteren. Daarin is onder
scheid aangebracht tussen: 

1.1 Hulpverlener observeert de context (kijkgedrag) 
Hieronder valt het waarnemingsgedrag van de hulpverlener waarmee hij informatie verzamelt 
over de wijze waarop de gezinsleden met elkaar omgaan, c.q. wat er tijdens zijn aanwezigheid 
in de gezinscontext gebeurt. Het gaat hier om het observeren van het gedrag van gezinsleden 
tijdens hun onderlinge interactie, op momenten dat njet tegen de gezinsmedewerker zelf wordt 
gesproken. Dit gaat niet op in situaties waarin de gezinsmedewerker met slechts één gezinslid 
in gesprek is. 

1.2. Hulpverlener benoemt door hem waargenomen gedrag van gezinsleden (benoemen). 
Hieronder vallen alle uitspraken van de hulpverlener waarin hij verbaal reflecteert op datgene 
wat hij ziet (of daags ervoor zag) gebeuren in de interactie tussen gezinsleden. Dus niet alleen 
uitspraken over de problemen die hij ziet, maar ook over neutrale en positieve elementen in 
gedrag van de gezinsleden. 

1.3. Hulpverlener vraagt na of cliënt herkent wat hij heeft waargenomen c.q. benoemt (check). 
Alle uitspraken van de hulpverlener waarmee hij bij de gezinsleden natrekt of zij zijn 
waarnemingen ook zo beleven. 

1.4. Cliënt vraagt aan hulpverlener of hij bepaald gedrag waargenomen heeft (bevestigen). 
Het gaat hier om alle uitspraken van de hulpverlener waarmee hij de gezinsleden laat merken 
dat hij begrijpt wat ze bedoelen in antwoord op een vraag van een gezinslid omtrent het optreden 
van bepaald gedrag. 

2. Hulpverlener brengt vraaggericht ordening aan. 
Het gaat in deze categorie om alle open vragen (doorvragen) van de hulpverlener waarmee hij infor
matie inwint en ordent bij de gezinsleden over wat zij als probleem ervaren, wat zij willen veranderen 
en hoe zij dat willen doen. Onderscheid wordt aangebracht tussen: 

2.1. Hulpverlener gaat in op hoe gezinsleden problemen ervaren en vraagt daar op door (intern 
exploreren). 
Hieronder vallen alle open vragen (doorvragen en samenvatten) waarin de hulpverlener aansluit 
bij wat het gezin te berde brengt. Hieronder vallen ook openingsvragen van de hulpverlener bij 
begin van gesprek. 
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2 2. Exploreren van problematiek in termen van concreet waarneembaar gedrag (expliciet 
exploreren). 

De hulpverlener vraagt door in termen van situatie, personen, opeenvolgingen intensiteit en 
frequentie van concreet gedrag. 

2.3. Hulpverlener stelt vragen naar nieuw materiaal (extern exploreren). 
Hulpverlener stelt vragen om te achterhalen of er nog andere dingen zijn waar cliënt hulp bij 
wil, zoals bij schoolsituatie van kinderen, ontwikkeling kinderen, huwelijksrelatie verqroten 
sociaal netwerk, werksituatie etc. 

2.4. Open vragen naar gewenste veranderingen (doelen) 
Hieronder vallen alle open vragen van de hulpverlener naar wat gezinsleden willen 
veranderen (al dan niet met behulp van doelkaarten). 

2.5. Open vragen naar gewenste prioriteiten in het veranderingsproces (prioriteiten). 
Alle open vragen van de hulpverlener aan het gezin naar waar zij mee willen beginnen. 

2.6. Open vragen naar concrete operationalisering van doelen (hoe). 
Alle open vragen aan gezinsleden naar de concrete wijze waarop zij doelen willen bereiken. 

3. Open ondersteunende reacties van de hulpverlener. 
Het betreft hier alle uitspraken van de hulpverlener waarmee hij het gezin onvoorwaardelijk laat blijken 
dat hij het gezin respecteert. 

3.1. Emotionele exploratie: het verwoorden van onuitgesproken en half uitgesproken emoties en 
belevingen van een gezinslid. 

3.2. Instemmend benoemen: op een positieve manier ingaan op wat een gezinslid zegt. 

3.3. Aanpassen aan leefpatroon en - ritme van het gezin: vraagt toestemming voor interventies. 

3.4. Small talk: ruimte bieden voor niet relevante conversatie, waarmee hulpverlener het gezin 
zoveel mogelijk op haar gemak probeert te stellen. 

4. Gesloten, niet-ondersteunende, betuttelende reacties van de hulpverlener 
In de beleving van gezinsleden hebben bevoogdende uitlatingen van hulpverleners een negatieve uit
werking op het hulpverleningsproces. Zij krijgen daardoor het gevoel dat zij niet serieus genomen wor
den, wat hen belemmert in hun doen en laten. Hieronder vallen alle uitspraken van de hulpverlener 
waaruit blijkt dat hij het gedrag van gezinsleden corrigeert. 

4.1. Hulpverlener onderbreekt cliënt wanneer die aan het woord is 

4.2. Hulpverlener loopt vooruit op/ voegt toe op basis van eigen interpretatie 

4.3. Hulpverlener stelt prioriteiten 

4.4. Hulpverlener geeft dwingende opdrachten 

5. Non-verbale vaardigheden van hulpverlener: actief luisteren. 
Gezinsleden geven aan zich gesteund te voelen doordat de hulpverlener zo goed luistert Om dit qe-
dragskenmerk te operationaliseren is gebruik gemaakt van het model van Caris (1997) waarmee hii 
de categorie 'actief luisteren' heeft geoperationaliseerd. Daarbij zijn de items: 'het toegewend zitten' en 
de vriendelijke gezichtsexpressie' eruit gelaten. Enerzijds omdat de gezinsleden deze items niet speci
fiek genoemd hebben, anderzijds impliceert aankijken haast een toegewend zitten en is een warme 
vriendelijke gezichtsexpressie voor velerlei interpretaties vatbaar. 

5.1. Hulpverlener kijkt cliënt aan terwijl cliënt spreekt 

5.2. Hulpverlener knikt terwijl cliënt spreekt 

5.3. Hulpverlener vocaliseert terwijl cliënt spreekt (hm,hm, ja, ja) 

6. Hulpverlener bekrachtigt positief gedrag. 
Het gaat in deze hoofdcategorie om alle uitspraken en non-verbale gedragingen van de hulpverlener 
waarin hij het gedrag van de gezinsleden positief bekrachtigt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tus
sen positieve heretikettering', positieve bekrachtiging van inspanning en positieve bekrachtiqinq van 
het gevolg van gedrag en non-verbale positieve waardering. 
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6.1. Hulpverlener geeft positieve omschrijving van een door de cliënt gepresenteerde problematiek 
(positief heretiketteren). 
Hieronder vallen alle positieve uitspraken van de hulpverlener terwijl het gezin haar problematiek beschrijft. 

6.2. Hulpverlener bekrachtigt inspanning positief. 
Alle uitspraken van de hulpverlener waarin hij positief blijk geeft van hun inzet. 

6.3. Hulpverlener bekrachtigt gevolgen van gedrag positief. 
Alle uitspraken van de hulpverlener waarin hij de resultaten van gedrag positief bekrachtigt. 

6.4. Hulpverlener toont non-verbaal positieve waardering. 
Hieronder vallen alle non-verbale gedragingen van de hulpverlener waarmee hij uiting geeft 

aan zijn positieve waardering ten aanzien van gedrag van gezinsleden. 

7. Hulpverlener bekrachtigt negatief gedrag. 
Het gaat hier om alle uitspraken van de hulpverlener waarmee hij gedrag van gezinsleden negatief 
waardeert. 

7.1. Hulpverlener bekrachtigt inspanning van gezinsleden negatief. 

7.2. Hulpverlener bekrachtigt gevolgen van gedrag negatief. 

7.3. Hulpverlener zet vraagtekens achter de juistheid van een uitspraak. 

7.4. Hulpverlener toont non-verbaal negatieve waardering. 

8. Hulpverlener geeft professionele informatie. 
In het vooronderzoek werden 'professionele informatie' en 'praktische tips' ondergebracht in één cate
gorie. Gezien de veelomvattendheid ervan, is besloten deze categorie in deze fase op te splitsen in 
twee aparte categorieën. Gezinnen gaven aan zich gesteund te voelen als zij concrete professionele 
informatie krijgen over thema's waar zij op dat moment vragen over hebben. Zij refereerden daarbij in 
het vooronderzoek vooral aan opvoedingsvraagstukken. In de Handleiding voor gezinsmedewerkers 
(Berger & Spanjaard, 1996) wordt echter nadrukkelijk beschreven dat de hulpverleners zich niet alleen 
dienen te richten op opvoedingsvraagstukken maar ook op problemen van gezinsleden in andere le
vensdomeinen. Het gaat derhalve in deze categorie om alle uitspraken van de hulpverlener waarmee 
hij professionele informatie geeft aansluitend bij de behoeften van het gezin op diverse levensgebie
den. 

8.1. Op het gebied van ontwikkeling kind 

8.2. Op het gebied van gedrag van kind 

8.3. Op het gebied van onderwijs 

8.4. Op het gebied van financiën 

8.5. Op het gebied van huishouden 

9. Hulpverlener geeft praktische tips. 
Gezinnen ervaren het als ondersteunend als de hulpverlener ze in specifieke concrete situaties prak
tische tips geeft. Het gaat hier om alle uitspraken van de hulpverlener waarmee hij gezinsleden prak
tische tips geeft over hoe het gezin met bepaalde specifieke situaties anders om kan gaan. 

9.1. Belonen 

9.2. Structuur 

9.3. Leren van (opvoedings) vaardigheden 

9.4. Andere tips 

10. Hulpverlener schrijft. 

10.1. Hulpverlener schrijft tijdens interactie met cliënt 
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11. Gelijkwaardige attitude van de hulpverlener. 

!letnmHeJî £ i e / . t
de m a t f , v a n gelijkwaardigheid die de hulpverlener betracht ten opzichte van de cliënt

en w K • f ™ gelijkwaardigheid' moeilijk objectief te scoren is, wordt de inbreng van de hulpver-
nomPn'JA,enhaf f H6 " ^ d e P r o b l e m e n ' d e d o e ' en , de middelen en de uitkomsten als maatstaf ge
nomen. Aan het eind van de observatie van iedere opnamefile wordt aan de observator gevraagd om 
op basis van een 5 punt ratingsscale een inschatting te maken van de mate van gelijkwaardigheid die 

£ 1 « Ä ! \ t ï - b e t [ a C h t t e n , a a n Z l e n V a n 9 e 2 i n s l e d e n Widens de geobsen/eerde interventieperiode 
Het gaat daarbij niet om wie de problemen, doelen, middelen en uitkomsten formuleert, dat zal in de 
meeste gevallen de hulpverlener zijn, maar het gaat er om in welke mate de formuleringen van de 
hulpverlener aanslurcen bij de uitgesproken wensen, ideeën en gevoelens van de cliënten Hoe groter 

£ t r X T n I T 9 hf " h
H

u |Pve t !en ,e r i s i n d e z e formuleringen, hoe minder gelijkwaardigheid hij of zij betracht ten opzichte van de gezinsleden. 

Mate van gelijkwaardigheid die hulpverlener betracht tijdens interventies 

1 2= S, 4 5 
Zeer groot groot evenredig kïë]n~ ^ 

11.1. Probleemdefiniëring 

Het gaat hier om wie de problemen definieert. Sluit de hulpverlener volledig aan bij hetgeen de gezinsleden als 
problemen aangeven, of heeft de hulpverlener daar zelf ook een aandeel in. gezinsleden als 

1. Hulpverlener bepaalt welke problemen er in het gezin spelen (zeer grote inbreng) 
2. Hulpverlener heeft redelijk groot aandeel in probleemdefiniëring (grote inbreng) 

4 Hu ZltZ'r h l 9 f f ^ n S ' e d e n , S t f S n 9 e z a m e n l i J k v a s t w a a r de problemen zitten'(evenredige inbreng). 
4. Hulpverlener heeft klein aandeel in probleemdefiniëring (kleine inbreng) 
5. Hulpverlener heeft geen aandeel in probleemdefiniëring (geen inbreng). 

11.2. Doelen. 

Het gaat hier om wie de doelen vaststelt. Doet de hulpverlener dat, ongeacht de wensen van 
het gezin, doen ze dat in gezamenlijk overleg of stelt het gezin de doelen vast. Aan de hand 
van het aantal doelen (gemiddeld zijn dat er 6 à 8) kan vastgesteld worden in welke mate de 
hulpverlener daar een inbreng in heeft. 

1. Hulpverlener stelt alle doelen vast (zeer grote inbreng) 
2. Hulpverlener stelt veel doelen vast (De helft of meer) (grote inbreng) 
3. Hulpverlener en gezinsleden stellen in onderling overleg doelen vast (evenredige inbreng) 
4. Hulpverlener stelt een of twee doelen vast ( kleine inbreng ). 
5. Cliënt stelt alle doelen vast (geen inbreng ). 

11.3. Middelen 

Het gaat hier om wie de middelen ter bereiking van de doelen vaststelt Doet de 
hulpverlener dat, ongeacht de voorstellen van het gezin, doen ze dat in gezamenlijk 
overleg, nadat hulpverlener een aantal mogelijkheden heeft aangereikt of legt de 
hulpverlener de verantwoordelijkheid daarvoor geheel bij het gezin en blijft hij ze net 
zolang stimuleren totdat ze zelf een middel gevonden hebben. 

1 Hulpverlener reikt alle middelen aan (zeer grote inbreng) 
2. Hulpverlener reikt veel middelen aan (grote inbreng). 
3. Hulpverlener en cliënt bedenken samen middelen (evenredige inbreng) 
4. Hulpverlener reikt weinig middelen aan en stimuleert cliënt in het zoeken naar middelen (kleine inbreng) 
5. Hulpverlener reikt geen middelen aan (laat ouders zelf middelen bedenken) (geen inbreng) 

11.4 Uitkomsten 

Het gaat hier om wie tijdens het hulpverleningsproces bepaalt of doelen al dan niet bereikt zijn. 

1 ' inbreng j e n e r ^ * " d o e M n t e r v e n t i e a l d a n n i e t Selukt is, ongeacht wat de cliënt daarvan vindt (zeer grote 

2. Hulpverlener vraagt naar mening cliënt, maar geeft vervolgens eigen visie (grote inbreng) 
3. Hu pver ener en client bepalen samen of doelen gehaald zijn o.g. interventies geslaagd (evenredige inbreng) 

s ? & T . r a 9 t
t

n a a r v i s ! e c l i ë n t °P u i t t o m ^ " en geeft soms besche idenden vis e (k"e nefnb eng? 
5. Client geeft uitkomsten aan (geen inbreng). s ' ' 

iVcla
aor^n0Von rrSHC»e ih ^ f t U S S e n 4 3 obse™eerbare gedragsitems die ondergebracht zijn in 

nlnlnfnl observatie en registratie van het gedrag van de hulpverlener zUn deze gedra-
Œ . ™ ? " ' n e e n d a a r t 0 e ° P 9 e s t e l d e nJs t v a n obseiveerbare gedragselementen. Deze ge-dragselementen zijn voorzien van een code. 
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Gedurende de behandeling die gemiddeld 4 weken duurt, zijn 3 video-opnames gemaakt. Op de der
de dag na aanvang van de hulp, halverwege de behandeling (de 13e dag) en aan het eind van de be
handeling, één of twee dagen voor de werkelijke afsluiting van de hulp. 

Van iedere opname is het gedrag van de hulpverlener tijdens de eerste tien minuten, de middelste 
tien minuten en de laatste tien minuten gescoord. Daarbij is onderscheid aangebracht tussen de fre
quentie en de tijdsduur van de gedragingen van de hulpverlener. Het scoren op alleen frequentie kan 
ten aanzien van een aantal items een vertekend beeld opleveren, omdat sommige gedragingen relatief 
minder frequent zullen voorkomen, maar relatief lang kunnen duren, zoals bijvoorbeeld het observeren 
van de context of 'small talk' terwijl andere relatief vaak kunnen voorkomen, maar waarvan de duur re
latief kort is, zoals bijvoorbeeld knikken en vocaliseren. Vandaar dat gedragingen behalve op frequen
tie ook op tijdsduur zijn gescoord. 

Om deze gedragingen vast te leggen is gebruik gemaakt van het observatieprogramma Observer 
Video Pro (Noldus, 1998). The Observer Video Pro is een computergestuurd instrument met een bijbe
horend softwareprogramma waarmee aan gedragingen, op videoband vastgelegd, door observatoren 
een code wordt gegeven en vervolgens met behulp van een pc worden opgeslagen. 

6.2.3.2 MEETINSTRUMENTEN VOOR BESCHIKBAARHEID VAN DE HULPVERLENER EN INTENSITEIT VAN DE HULP 
(categorieën 12 en 13). 

De beschikbaarheid van de hulpverlener (categorie 12). 
Cliënten gaven in de interviews aan zich sterker te voelen doordat ze weten dat ze altijd op de hulp
verlener terug kunnen vallen als het in de thuissituatie uit de hand loopt. Dit is na afloop van de hulp 
gemeten met behulp van een vragenlijst voor ouders. Deze vragenlijst bestaat uit 3 items. 

1. Was de hulpverlener altijd (telefonisch) beschikbaar? Ja Nee 

2. Heeft u vaak gebruik gemaakt van deze telefonische Ja Nee 
beschikbaarheid? 

3. Als u de hulpverlener vroeg om op een bepaald 
moment te komen, kwam hij dan? Ja Nee 

De intensiteit van de hulp (categorie 13). 
Cliënten geven aan kracht te ontlenen aan het feit dat de hulpverlener vrijwel dagelijks komt (niet één 
keer in de week, dat is te weinig) en hen intensief ondersteunt bij het zoeken naar oplossingen voor 
hun problemen. Met behulp van het Formulier Tijdschrijven en Verrichtingen (FTV)(Veerman et al. 
1996) wordt per gezinscontact door de hulpverlener bijgehouden wat er aan behandelactiviteiten 
plaatsvond en hoelang deze (berekend in minuten) duurden. Dit formulier is speciaal ontwikkeld in het 
kader van het Families First onderzoek. Onder een gezinscontact wordt verstaan: verbale communi
catie met tenminste één gezinslid. Daarin wordt onderscheid aangebracht tussen telefonisch of 'face to 
face' contact. Met behulp van dit formulier kan de intensiviteit van de hulp nauwkeurig gemeten wor
den. De intensiteit van de behandeling wordt gedefinieerd aan de hand van de tijdsduur dat de gezins
medewerker in een gezin aanwezig is. Kemp et al. (1996b) hanteren daarvoor de volgende vierdeling: 
niet intensief (minder dan 2 uur per week), matig intensief (2 tot 7 uur per week), behoorlijk intensief 
(meer dan 7 en maximaal 14 uur per week) en zeer intensief (meer dan 14 uur per week). Zij sluiten 
daarbij aan bij Baartman (1993) die verschillende ambulante vormen van gezinshulp vergeleek en aan
toonde dat de gemiddelde tijdsinvestering varieert van 1,5 uur per week (Directieve thuisbehandeling) 
tot 20 uur per week (Zeer intensieve gezinsbehandeling). In totaal worden in dit onderzoek 13 catego
rieën onderscheiden onderverdeeld in 50 meetbare items. 

6.2.3.3 MEETINSTRUMENTEN VOOR DE EFFECTEN VAN DE HULP. 

Om de verkregen data uit de observatiefase in verband te brengen met de effecten van de hulp, is ge
bruik gemaakt van indirecte competentiecriteria en meetinstrumenten uit het Landelijk evaluatieonder
zoek Families First Nederland (De Kemp, Veerman &Ten Brink,1996a en b). Dat is mogelijk omdat 
gezinnen die aan dit onderzoek meewerken ook deel uitmaken van het lopende evaluatieonderzoek. 
Daartoe dienden wel een aantal aanpassingen gedaan te worden, met name ten aanzien van het tijds
bestek waarin bepaalde instrumenten moesten worden ingezet. 

Als graadmeter voor effect van de hulp geldt bij Families First in principe een toename in competen
tie. In het Landelijk evaluatieonderzoek wordt het begrip competentie echter niet zelf gedefinieerd en 
geoperationaliseerd. Een toename in competentie wordt daarentegen indirect vastgesteld aan de hand 
van 'afname van Ervaren Gezinsbelasting', 'Tevredenheid over de hulp en waargenomen effecten van 
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?,e h u |P'' 'afgenomen Inschatting van risico van uithuisplaatsing' en 'daadwerkelijke uithuisplaatsing' 
Hier wordt in de discussie uitvoerig op teruggekomen. ' 

Afname van Ervaren Gezinsbelasting wordt vastgesteld op basis van uitkomsten van de Nijmeegse 
Ouderlijke Stressindex ( NOSI). NOSI is een onderdeel van de Nijmeegse Vragenlijst voor de Opvoe
dingssituatie (NVOS), ontwikkeld door Wels en Robbroeckx (1989 in Veerman et al 1996) waarmee 
aspecten van een problematische, vastgelopen opvoedingssituatie worden gemeten. De vraqenliist 
wordt ingevuld door de ouders. NOSI (Broek, Verhulst, Gerris & Abidin, 1992) meet subjectief ervaren 
gezinsbelasting op acht potentiële stressbronnen, onderverdeeld in twee domeinen namelijk Ouder-
domem en het Kinddomein. In het Ouderdomein wordt onderscheid gemaakt tussen de bronnen- com
petentie rolrestnctie, hechting, depressie, gezondheidsbeleving, sociale isolatie en huwelijksrelatie In 
het Kinddomein wordt onderscheid gemaakt tussen de bronnen: aanpassing, stemming, afleidbaar-
heid, veeleisendheid, positieve bekrachtiging en acceptatie. Op basis van uitkomsten op de verschil
lende stressbronnen wordt een score berekend van de Totale stress die door ouders bij aanvang van 
de hulp in de opvoedingssituatie wordt ervaren, als ook de totale stressbeleving binnen het Kinddo
mein en het Ouderdomein. Dit instrument wordt standaard bij aanvang van de hulp afgenomen en een 
half jaar na beëindiging van de hulp. 

In dit onderzoek werd NOSI tevens afgenomen bij beëindiging van de hulp. Om te kunnen achter
halen of er verschillen zijn waar te nemen tussen de begin - en eindmeting wordt gebruik gemaakt van 
de totaalscores van resp. het Ouder - en Kinddomein. Onderzoek van Wels & Robbroeckx (1991 1994 
in Veerman et al. 1996) heeft aangetoond dat de betrouwbaarheid van NOSI redelijk tot goed te noe
men is. Wat betreft de validiteit kan met alle acht rubrieken een statistisch significant onderscheid qe-
maakt worden tussen ouders van voor residentiële jeugdhulpverlening en ouders voor ambulante 
jeugdhulpverlening aangemelde kinderen enerzijds en ouders van kinderen zonder hulpvraag ander-

De Tevredenheid en waargenomen effecten van behandeling volgens ouders en hulpverleners wordt 
g ^ e l e n "iet BESTE (Veerman, De Kemp & Ten Brink, 1996). BESTE bestaat uit BESTE Ouder 
(BESTE-O) en BESTE Gezinsmedewerker (BESTE-G). BESTE meet tevredenheid en waargenomen 
effecten uitgesplitst over 6 subschalen. BESTE is ontstaan vanuit ervaringen in eerder follow-up onder
zoek (Veerman et al. 1986; Hofman & Tates, 1987; Veerman, 1990 in Veerman et al. 1996) en nog 
0Veermaï°eTa|P l°996/?997' ^ ^ ^ B E S T E * "°9 9°0n p s y c n o m e t r i s c h e gegevens gerapporteerd 

In dit onderzoek zijn vier subschalen gemeten, namelijk 'verandering van gedrag kind' Verandering 
in het gezinsfunctioneren', 'verandering in wijze van opvoeden' en 'verandering van zicht op het ge
drag van het kind'. Ouders en hulpverleners konden op deze schalen kiezen uit de antwoorden- 'eer
der slechter dan beter geworden'; 'niets veranderd'; 'wel wat verbeterd'; 'goed vooruit gegaan' en 'niet 
e beoordelen'. In het lopende evaluatieonderzoek van Families First wordt aan ouders gevraagd deze 
hjst drie maanden na beëindiging van de hulp in te vullen en hulpverleners vullen de lijst een jaar na 
beëindiging in. In dit onderzoek is aan ouders en hulpverleners gevraagd deze lijst direct na afsluiting 
van de hulp in te vullen. De antwoorden werden alsvolgt gecodeerd: 1. 'niet te beoordelen'- 2 'eerder 
slechter dan beter geworden'; 3. 'niets veranderd'; 4. 'wel wat verbeterd'; en 5. 'goed vooruit geqaan' 

Inschatting risico van uithuisplaatsing wordt door hulpverleners bij aanvang en beëindiging van de 
S ™ geschiedt op een 4-puntsschaal, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 0-25% 
^b-5ü/o,51-75/o en 76-100% kans op uithuisplaatsing (De Kemp, 1996a;Taekema et al. 2000). 

6.4 Resultaten. 

6.4.1. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid met betrekking tot het gedragsobservatie-instrument 
Omdat interne consistentie binnen de categorieën van het observatie-instrument geen adeguate maat 
is voor betrouwbaarheid, vooral vanwege het cumulatieve karakter van de samenstellende items (geen 
conceptuele overlap) is als maat voor de betrouwbaarheid van het instrument gekozen voor de interbe
oordelaarsovereenstemming. Nadat alle opnamefiles door de onderzoeker met behulp van het etho-
gram zijn gescoord en geanalyseerd, zijn door een onafhankelijke beoordelaar een aselect aantal vi
deo-opnames opnieuw gescoord. Deze onafhankelijk beoordelaar heeft een grote ervaring met het 
observeren van gedrag binnen het kader van video-hometraining. Daarnaast is, voordat de onafhan
kelijk beoordelaar met de observaties begon, aan de hand van een daartoe opgestelde handleidinq 
intensief met het scoren geoefend. Daarvoor is gebruik gemaakt van een viertal proefopnames Na het 
oefenen is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid in eerste instantie bepaald over 10 opnamefiles van 
ieder tien minuten. Deze interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bleek voldoende hoog Uit tabel 6 2 wordt 
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duidelijk dat er een grote overeenstemming bestaat tussen beide beoordelaars. Ook is nagegaan in 
hoeverre er per categorie significante en systematische verschillen bestaan tussen de onderzoeker en 
de onafhankelijk beoordelaar. Daartoe is gebruik gemaakt van de paired sample t-test. Daaruit blijkt 
dat er geen significante verschillen bestaan tussen de beoordelaars. Hulpverlenergedrag is derhalve 
met behulp van het observatie-instrument betrouwbaar vast te stellen. Dit geldt zowel voor de 
frequentie als voor de tijdsduur van hulpverlenergedrag. 

Tabel 6.2 Overzicht van correlaties (Pearson) van de beoordelaars met betrekking tot de gedragsobservatie 
Gedragsschalen Frequentie Tijdsduur 

1. Context" 
2. Vraaggericht ordenen 
3. Open, ondersteunende reacties 
4. Gesloten, niet ondersteunende reacties 
5. Non-verbale vaardigheden 
6. Positieve bekrachtiging 
7. Negatieve bekrachtiging 
8. Professionele informatie 
9. Praktische tips 
10. Schrijfgedrag 

.97 .97 

.98 .97 
1.00 .98 

.97 .96 

.99 .99 
1.00 .99 

.97 .96 

.77 .84 

.75 1.00 
1.00 1.00 

Aan het eind van de observatie van iedere opnamefile dienden de observatoren op basis van een 5 
punt ratingsscale een inschatting te maken van de mate van gelijkwaardigheid die de hulpverlener be
tracht ten aanzien van gezinsleden tijdens de geobserveerde interventieperiode. Daartoe werd de in
breng van de hulpverlener ten aanzien het vaststellen van resp. de problemen, de doelen, de middelen 
en de uitkomsten van de geboden hulp als maatstaf genomen. Ook hier wordt voor de interbetrouw-
baarheid Pearson's correlatiecoëfficiënt berekend. Uit tabel 6.3 blijkt dat ten aanzien van de mate van 
gelijkwaardigheid de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid erg hoog is. Ter controle werd met behulp van 
de paired samples t-test per item berekend in hoeverre er sprake zou zijn van significante en systema
tische verschillen tussen beide beoordelaars. Op geen van de items was sprake van significante ver
schillen. 

Tabel 6.3 Mate van overeenstemming tussen beoordelaars m.b.t. De gelijkwaardigheid van de hulpverlener (Pearson) 
Problemen 
Doelen 
Middelen 
Uitkomsten 

.92 

.93 

.98 

.88 

Op basis van hiervoor genoemde uitkomsten met betrekking tot de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
kan geconcludeerd worden dat de onderzoeksvraag of de specifieke kenmerken in het gedrag van de 
hulpverlener met behulp van een daartoe te ontwikkelen gedragsobservatie-instrument betrouwbaar te 
observeren zijn, positief beantwoord kan worden. 

6.4.2 Overzicht van 13 categorieën hulpverlenergedrag. 
Eerst wordt een overzicht gegeven van de 13 categorieën hulpverlenergedrag. Elf daarvan zijn opge
nomen in het gedragsobservatie-instrument. Twee categorieën worden op een andere wijze geregis
treerd. 

1. HET GEDRAGSOBSERVATIE-INSTRUMENT. 

Eerst is nagegaan in hoeverre tijdens de drie opnamemomenten (aan het begin van de hulp, halverwe
ge en aan het eind) sprake was van ander gedrag van de hulpverlener. Dit bleek, anders dan ver
wacht, niet het geval te zijn, behoudens bij een paar gesprekstechnische vaardigheden die inherent 
zijn aan de opbouw van de werkwijze van Families First. Zo kwam uit het onderzoek bijvoorbeeld naar 
voren dat 'het stellen van doelen' en het daarin 'aanbrengen van prioriteiten' (onderdelen van de cate
gorie 'vraaggericht ordenen') in het begin van de hulp plaatsvinden en niet aan het eind. Datzelfde 
geldt voor de vaardigheid 'extern exploreren' waarmee de hulpverlener navraagt of er nog andere za
ken zijn waar de cliënt hulp bij wil. De overige items uit de categorie 'vraaggericht ordenen' en de be
jegeningaspecten waaronder 'positieve bekrachtiging' en open, ondersteunende reacties' bleven ge
durende alle fasen van -de hulp constant. Op grond daarvan is besloten de totalen van de drie obser
vatieperiodes bij elkaar op te tellen. Vervolgens is de totale frequentie en tijdsduur van de verschillen
de in het observatie-instrument opgenomen gedragingen berekend. Daarna zijn de gemiddelden be
rekend van resp. de frequentie en tijdsduur van iedere gedragscategorie. In tabel 6.4. wordt een over-

143 



zicht gegeven van de gemiddelde frequentie en tijdsduur van iedere gedragscategorie afzonderlijk per 
10 minuten observatie, berekend over 20 gezinnen. a a a u c l n , , V l | j e ' 

Tabel 6.4 Overzicht van gemiddelde frequentie en tijdsduur van hulpverlenergedrag per 10 minuten observatie (N =20) 
Gedragsschalen Gemiddelde frequentie S t a n d a a r r J G e m i d d d e l d e tijdsduur s l i nd i aT?  

per 10 minuten deviatie per seconde ged. 10 deviatie  
minuten 

1. Context 
2. Vraaggericht 
ordenen 
3. Open, ondersteu 
nende reacties 
4. Gesloten, niet 
ondersteunende 
reacties 
5. Non-verbaal ge
drag 
6. Positieve be
krachtiging 
7. Negatieve be
krachtiging 
8. Professionele 
informatie 
9. Praktische tips 
Schrijfgedrag 

2.13 

2.24 

2.55 

.39 

27.21 

.46 

.02 

.39 

.44 
3.07 

1.63 

.97 

1.62 

.39 

11.23 

.36 

.04 

.39 

.26 
2.46 

24.57 

5.36 

1.18 

.06 

3.19 
4.14 

29.53 

25.07 

2.53 

4.71 

18.42 

1.13 

.12 

3.49 
2.84 

28.57 

deheulp6verlenersiCh' " " " ° ° r r e l a t i e S ^ ^ ^ ° P f r e q U e m i e 9 e b a s e e r d e m a t e n ™ ° ' empowermentbevorderend gedrag van 

Context 

Vraaggericht 
ordenen 

Open, onder
steunende 
reacties 

Gesloten, niet 
Ondersteu
nende reac
ties 

Non-verbaal 

Context 

.23 

Positieve 
bekrachtiging 

Negatieve 
bekrachtiging 

Professionele 
informatie 

Praktische 
tips 

Schrijfgedrag 

N=20 

.30 

-.01 

-.36 

.06 

Vraagge
richt 
ordenen 

.03 

.45' 

.42* 

-.20 

.23 

Open 
onder
steunende 
reacties 

.65" 

-.32 

-.04 

-.26 

Gesloten, 
niet onder -
steunende 
reacties 

05 

.06 

.41* 

Non-
ver
baal 
gedrag 

Positieve 
bekrachti
ging 

.04 

-.09 

.02 

-.15 

.39* 

.16 

.35 

Negatieve 
bekrachtiging 

Professio
nele infor
matie 

Praktische 
tips 

Schrijfgedrag 

-.31 

Correlatie is significant op 0.05 niveau'i tailed). ** Correlatie is significant op 001 niveau (Mailed). 

-.03 

.36 

J ^ l 6
t '

4 WlJSt U i t „ d a t 9 e d u r e n d e 1 0 m i n u t e n d e gemiddelde gedragingen van de hulpverlener zich 
concentreren op de context van het gezin, het vraaggericht ordenen en open, ondersteunende 
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reacties. De categorie non-verbaal gedrag komt frequent voor. Dat is logisch, omdat iedere keer dat 
iemand resp. aankijkt, knikt of vocaliseert, dit apart gescoord wordt. Daarnaast valt op dat er tijdens 
interventies relatief vaak geschreven wordt. 
In de tabellen 6.5 en 6.6 wordt een overzicht gegeven van de samenhang tussen de onderlinge ge
dragscategorieën resp. op basis van frequentie en tijdsduur. 
Opvallend is dat zowel op basis van frequentie als op basis van tijdsduur weinig significante correlaties 
voorkomen tussen verschillende empowermentbevorderende gedragingen. De verschillende indicaties 
voor empowermentbevorderend gedrag staan voor een groot deel op zichzelf. In plaats van dat ze el
kaar overlappen lijken ze ze eerder cumulatief ten opzichte van elkaar te zijn. Er kan dan ook niet ge
sproken worden van een ééndimensionaal construct voor empowermentbevorderend gedrag. De ver
schillende maten worden derhalve naast elkaar gehanteerd in het onderzoek naar de samenhang met 
effecten. 

Tabel 6.6 Overzicht van correlaties tussen de op tijdsduur gebaseerde maten voor empowermentbevorderend gedrag van 
De hulpverleners. 

Context Vraagge
richt 
ordenen 

Open 
onder
steunende 
reacties 

Gesloten, 
niet onder 
steunende 
reacties 

Non-ver
baal 
gedrag 

Positieve 
bekrach
tiging 

Negatieve 
bekrachtiging 

Professio
nele infor
matie 

Praktische 
tips 

Schrijfgedrag 

Context 

Vraaggericht 
ordenen 

-.21 

Open, onder
steunende 
reacties 

.18 .00 

Gesloten, niet 
ondersteunen
de reacties 

.13 .43' .23 

Non-verbaal 
gedrag 

-.14 .20 .50* .26 

Positieve 
bekrachtiging 

-.27 .14 .24 .06 -.09 

Negatieve 
bekrachtiging 

-.07 -.13 -.44* .12 -.25 -.20 

Professionele 
informatie 

-.12 -.05 .12 .03 -.19 .53" -.04 

Praktische 
tips 

-.45* .22 -.16 .10 -.01 .19 -.33 -.08 

Sch rijfgedrag -.42* .02 -.54" .05 -.43* -.02 -.06 -.07 .71" 

N=20 * Correlatie is significant op 0.05 niveau(l-tailed). ** Correlatie is significant op 001 niveau (Mailed). 

6.4.3 Effecten van de hulp. 
Eerst wordt een beschrijving gegeven van de gemiddelden van alle effectmaten. Vervolgens wordt de 
samenhang tussen de effectmaten beschreven. 

1. DE GEMIDDELDEN VAN ALLE EFFECTMATEN EN DE EFFECTIVITEIT VAN DE HULP. 

Bij Tevredenheid en waargenomen effect volgens de ouders en de hulpverleners en bij Daadwerkelijke 
uithuisplaatsing zijn in tabel 6.7. de gemiddelden opgenomen. Hetzelfde geldt voor de maten Ervaren 
gezinsbelasting en Inschatting van risico uithuisplaatsing, waarvan zowel de scores bij aanvang en bij 
beëindiging van de hulp zijn opgenomen. 

Uit tabel 6.7. blijkt dat de totaalgemiddelden op De vijfpuntsschalen van Tevredenheid en waarge
nomen effect van ouders en hulpverleners goed met elkaar overeenkomen. De uitkomsten wijzen uit 
dat het gemiddelde ligt tussen 'wel wat verbeterd' en 'goed vooruitgegaan' (zie § 6.2.3.3). Tussen de 

Tabel 6.7 Overzicht van gemiddelden van alle effectmaten. 
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Effectmaten N Gemiddelde Standaarddeviatie 
Tevredenheid en effect volgens ouders 

13 4.3 .67 
Tevredenheid en effect volgens hulpverleners 

14 4.4 .49 
Risico uithuisplaatsing bij aanvang 

20 3.3 .91 
Risico uithuisplaatsing bij beëindiging 

17 1.7 1.16 
Gezinsbelasting Ouderdomein bij aanvang 

13 185.3 35.0 
Gezinsbelasting Ouderdomein bij beëindiging 

13 135.2 69.4 
Gezinsbelasting Kinddomein bij aanvang 

13 245.0 31.0 
Gezinsbelasting Kinddomein bij beëindiging 

13 183.0 87.0 
Daadwerkelijke uithuisplaatsing 

20 J .15 .37 

maten Inschatting van risico uithuisplaatsing bij aanvang en beëindiging van de hulp ( deze variabele 
wordt als volgt gecategoriseerd: 1 = 0-25%;2 = 26-50%; 3 = 51-75%; 4 = 76-100%) zit een s i g n ' S 

afenre?mt(tn=
att

4,Mdi n J £ P = ^ ° f W i J S t ,e r 0 P d 3 t 9 e d u r e n d e d e hulp het risico van uithuisplaatsing 
afneemt. Datzelfde geldt voor de maten op de Ervaren gezinsbelasting op Kinddomein (t =2 7 df = 12 
p = .02) en op Ouderdomein (t = 2.7, df = 12, p =.02), alhoewel uit de tabel naar voren komt'dat de Er-
kfnn mafrül t ^ h e t ! < i n d d o m e i n biJ beëindiging van de hulp nog behoorlijk hoog is in vergelij
king met die van het Ouder- domein (zie voor berekening van de scores § 6.2.3.3) Daadwerkelijke ui -
huisplaatsing is een dichotome variabele (0,1). De score .15 in tabel 6.7 betekent derhalve dat in 20 
gezinnen 3 kinderen (= 15%) daadwerkelijk uit huis geplaatst zijn. 

Het één en ander betekent dat Families First duidelijk en significant effect heeft gehad. 

2. SAMENHANG TUSSEN DE MATEN VOOR EFFECTEN 

Om de samenhang te kunnen berekenen tussen de effectmaten is eerst de begin - en eindmeting van 
de Ervaren gezinsbelasting op het Kind - en Ouderdomein van elkaar afgetrokken. Op deze wijze ont 
staan er twee nieuwe maten, namelijk Afname ervaren gezinsbelasting op het Ouderdomein en Afna
me ervaren gezinsbelasting op het Kinddomein. Datzelfde is gebeurd met betrekking tot de maten 

J ^ ^ 8 _ S a m e n h a n g tussen de maten voor effecten. 

Tevredenheid 
en effect ouders 

I n o « l T h e ^ T e v r f l e n h e i d Afname risico Afname gezins- Afname g e z i n s * ~ ™ D 3 e 7 S k e ~ 
en effect ouders ^ e f t o h u l p - uithuisplaatsing belasting Ou- belasting Kind- uithuisplaatsing 

N = 13 N = 14 N = = 17 
derdomein 
N = 13 

domein 
N = 13 N = 20 

Tevredenheid 
en effect hulp
verleners 

Afname risico .62* 
uithuisplaatsing 

Afname gezins
belasting Ou- .31 
derdomein 

.25 

.65* 

Afname gezins
belasting Kind
domein 

Daadwerkelijke 
J j t ^ s p l a a t s i n g 

.03 

- . 6 9 " -.52* 

-.16 .92" 

N = 20 ^ C o T r e i a t ï e T S g T S ^ 

Inschatting van risico uithuisplaatsing bij aanvang en beëindiging van de hulp. Daarvoor in de plaats 
komt nu een maat, namelijk Afname risico uithuisplaatsing P 
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Vervolgens is de samenhang berekend tussen deze en de andere maten van effecten. Daarvan wordt 
een overzicht gegeven in tabel 6.8. Op basis van de uitkomsten uit tabel 6.8 wordt geconcludeerd dat 
er overwegend sterke relaties bestaan tussen de effectmaten. Uit de tabel blijkt dat Tevredenheid van 
de hulpverlener vooral geassocieerd is met Afname van ervaren gezinsbelasting op zowel het Ouder-
domein als het Kinddomein. De Tevredenheid van ouders is vooral geassocieerd met Afname risico 
van uithuisplaatsing. 
Tussen resp. Tevredenheid van ouders, Tevredenheid van hulpverleners, Afname risico uithuisplaat
sing enerzijds en Daadwerkelijke uithuisplaatsing anderzijds is sprake van een significant negatief ver
band. Dat geeft aan dat hoe tevredener ouders en hulpverleners zijn over de hulp en hoe lager de 
kans op uithuisplaatsing wordt ingeschat hoe minder kinderen daadwerkelijk uit huis geplaatst worden. 
Tenslotte wijst de tabel uit dat Afname van risico uithuisplaatsing en Afname gezinsbelasting op beide 
domeinen niet sterk met elkaar samenhangen. 

6.4.4 Samenhang tussen de categorieën voor empowermentbevorderend gedrag van hulpverleners 
op basis van frequentie en tijdsduur met de effecten van de hulp. 

In de tabellen 6.9 en 6.10 wordt een overzicht gegeven van de samenhang tussen de maten voor 
empowermentbevorderend en empowermentverlagend gedrag op basis van frequentie en tijdsduur 
enerzijds en de effecten anderzijds. Voor de overzichtelijkheid zijn de drie maten voor empowerment
verlagend gedrag hier naast elkaar gezet. Vooraf zij vermeldt, dat vanwege missing data het hierbij 
vaak gaat om kleine aantallen gezinnen en dat derhalve niet snel sprake zal zijn van significante cor
relaties. 

Uit tabel 6.9 blijkt dat Tevredenheid van ouders niet significant, maar trendmatig samenhangt met 
open, ondersteunende reacties, positieve bekrachtiging en het ontbreken van negatieve reacties. Te
vredenheid van hulpverleners is significant geassocieerd met de frequentie van door hem/haar gebo
den open, ondersteunende reacties. Afname van risico uithuisplaatsing blijkt significant verband te 
houden met non-verbaal gedrag, positieve bekrachtiging en het uitblijven van negatieve bekrachtiging 
door de hulpverlener. Tussen Afname ervaren gezinsbelasting op zowel het Ouder- als het Kinddo
mein en de gedragscategorieën blijkt nauwelijks significant verband te bestaan. Daadwerkelijke uit
huisplaatsing heeft een significant verband met het ontbreken van open, ondersteunende reacties en 
met negatieve bekrachtiging van de hulpverlener. 
Bij de relatie met de categorie 'negatieve bekrachtiging' staan geen scores. Dit hangt samen met het 
feit dat van de 20 gezinnen er slechts sporadisch bij vijf gezinnen negatieve bekrachtiging optrad, en 
dat van deze vijf gezinnen de gegevens van de Afname gezinsbelasting onvoldoende beschikbaar wa
ren. De ondergrens die daarbij gehanteerd werd, is dat bij tenminste vijf gezinnen data van beide va
riabelen beschikbaar moesten zijn. Een kritische kanttekening zou geplaatst kunnen bij de waarde van 
de resultaten op het gedragskenmerk negatieve bekrachtiging omdat uit het onderzoek blijkt dat dat 
weinig voorkomt. Daar staat tegenover dat als het voorkomt, het sterk negatief correleert met positieve 
bekrachtiging en open, ondersteunende reacties (zie tabel 6.9 en 6.10), wat als een bevestiging kan 
worden gezien voor de validiteit van de waarneming. De combinatie van de grootte van het effect 
(zelfs bij de relatief kleine aantallen een significant effect) en de sterke correlatie met andere variabe
len (in de verwachte richting), maakt het toch zinvol om betekenis toe te kennen aan de gevonden ver
banden. 

De uitkomsten uit tabel 6.10 blijken grotendeels overeen te komen met die uit tabel 6.9 en geven 
daarmee een bevestiging van de gevonden verbanden. Bij de berekening op basis van tijdsduur van 
hulpverlenergedrag blijkt Tevredenheid van ouders eveneens (significant) samen te hangen met open, 
ondersteunende reacties. Ook is er sprake van een samenhang met positieve bekrachtiging en het 
ontbreken van negatieve reacties, ofschoon deze relaties niet significant zijn. Minder verband blijkt er 
te zijn tussen Tevredenheid van hulpverleners met de tijd die zij besteden aan door hun geboden 
open, ondersteunende reacties. Afname van risico uithuisplaatsing blijkt ook qua tijdsduur samen te 
hangen met positieve bekrachtiging en het uitblijven van negatieve bekrachtiging door de hulpverlener. 
De samenhang met non-verbaal gedrag wordt hier niet aangetoond. Daarentegen blijkt er wel een ver
band te bestaan tussen Afname van risico uithuisplaatsing en de tijd die hulpverleners besteden aan 
het geven van praktische tips. Ook op basis van tijdsduur blijkt er geen samenhang te bestaan tussen 
Afname ervaren gezinsbelasting en de gedragscategorieën. Tussen daadwerkelijke uithuisplaatsing en 
het ontbreken van open, ondersteunende reacties enerzijds en negatieve bekrachtiging door de hulp
verlener anderzijds blijkt ook op basis van tijdsduur een zeer hoge en significante samenhang te be
staan. 
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f « e S Ä ^ S T tUSSe" * ^ V°°' emP°—ntbevorderend gedrag van hulpverleners op basis van 

Empowermentbevorderend gedrag EmpowermenWerlagend gedrag 

.35 

Tevredenheid 
en effect ou
ders. N =13 

Tevredenheid 
en effect hulp
verleners N = 
14 

Afname risico 
uithuisplaatsing 
N = 17 

Afname ge

zinsbelasting 

Ouderdomein 

N = 13 

Afname ge

zinsbelasting 

Kinddomein 

N=13 

Daadwerkelijke 
uithuisplaatsing .10 
N = 20 

Context Vraagge

richt 

ordenen 

-.04 

.06 

40 

Open onder

steunende 

reacties 

.27 

49 

.53" 

.20 

Non-ver
baal 

Positieve 

bekrachti-

m  
.53 

43' 

•33 

Professio
nele infor
matie 

15 

Tips 

-.01 

09 

_L 

20 

.07 

•.13 

Schrijf 

gedrag 

.20 

Negatieve 

bekrachtiging 
Gesloten, niet 

ondersteunende 
reacties 

-.22 

.12 

.24 I .01 .59" 

.12 

N - 2 0 * Correlatie is significant op 0.05 niveau (1-tailed). ** Correlatie is significant op OOIniveau (1-tailed). 
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Tevredenheid 
en effect ou
de rsN = 13 

Tevredenheid 
en effect hulp
verleners 
N = 14 

Afname risico 
uithuisplaatsing 
N = 17 

Afname ge
zinsbelasting 
Ouderdomein 
N = 13 

Afname ge
zinsbelasting 
Kinddomein 
N = 13 

Daadwerkelijke 
uithuisplaatsing 
N=20 

Context 
Empgwermentbevorderend gedrag 

Vraagge
richt 
ordenen 

.10 

36 

Open onder

steunende 

reacties 

.33 

Non-ver

baal 

gedrag 

.09 

Positieve 

bekrachti

ging 

Professio
nele infor
matie 

Tips 

.07 .27 

.28 

.54* 

-.35 

.51* 

Empowermentverlagend gedrag 
Schrijf-

gedrag 

.30 

-.20 

.42* 

Negatieve 

bekrachtiging 

.45 

. 5 7 " 

Gesloten, niet 
ondersteu
nende reac
ties 

.24 

-.40 

05 

.02 -.06 

N = 2 ° ' Correlatie is significant op 0.05 niveau (1 -tailed). " Correlatie is significant op 001 niveau (1-tailed). 
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Samenvattend lijkt het erop dat vooral open, ondersteunende en positieve bekrachtiging, gepaard 
gaande met het ontbreken van negatieve bekrachtiging een empowermentbevorderend effect blijken te 
hebben, met name op tevredenheid van betrokkenen en op afname van het risico op uithuisplaatsing. 
Dit sluit echter niet uit dat het omgekeerd ook zo kan zijn dat als tijdens de interventies het risico van 
uithuisplaatsing afneemt, dit hulpverleners ertoe aanzet het gezin daarvoor te complimenteren in de 
vorm van positieve bekrachtiging van gedrag en het geven van open, ondersteunende reacties. Er is 
tenslotte sprake van een transactioneel proces tussen de hulpverlener en de gezinsleden, waarbij het 
ene gedrag het andere oproept en andersom. Verondersteld werd dat schrijfgedrag van hulpverleners 
en gesloten, niet ondersteunende reacties een empowermentverlagend effect zouden hebben. Dit kon 
echter slechts in geringe mate worden aangetoond, alhoewel er wel een trend die richting uitgaat, ge
zien de overwegend negatieve correlaties. 

In grote lijnen lijken deze uitkomsten overeen te komen met de resultaten uit de interviews. Daaruit 
bleek dat het vooral de respectvolle bejegening van hulpverleners is, waarbij de hulpverlener aansluit 
bij de behoeften en mogelijkheden, die er voor zorgt dat cliënten zich sterker voelen. 
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