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Hoofdstuk 7 

Conclusies en discussie. 

In dit onderzoek is nagegaan wat de betekenis van het begrip empowerment is voor de praktijk van de 
Nederlandse jeugdzorg en vervolgens wat belangrijke kernelementen in het gedrag van de hulpverle
ner zijn die ervoor zorgen dat mensen weer greep krijgen op hun eigen situatie. Daartoe zijn de vol
gende stappen gezet: 

Eerst is een literatuurstudie gedaan naar definiëringen en de historisch-maatschappelijke- en zorgin-
houdelijke achtergronden van het begrip empowerment. Vervolgens is vanuit de literatuur nagegaan 
hoe empowerment wordt toegepast in Family preservationprogramma's in de Verenigde Staten, omdat 
deze van oudsher vertrekken vanuit de empowerment-ideolologie. Daarna is literatuurstudie gedaan 
naar de wijze waarop de Amerikaanse empowerment- ideologie zich verhoudt tot de Nederlandse tra
ditioneel bevoogdende ideologie die van oudsher richting geeft aan het handelen binnen de zorgverle
ning aan zogenaamde multi-problemgezinnen. 

Vervolgens is besloten het onderzoek te complementeren met een empirisch onderzoek binnen de in 
Nederland meest gebruikte methodiek op het gebied van Family Preservation: Families First. Het be
treft een kleinschalig onderzoek met als doel duidelijk te krijgen wat zich precies afspeelt tussen de 
hulpverlener en cliënten binnen een op empowerment gerichte vorm van hulpverlening en welke ele
menten daarin te identificeren zijn die in verband gebracht kunnen worden met empowerment. Daar
toe zijn 4 invalshoeken gekozen: 1. de ervaringen van cliënten met Families First; 2. de ervaringen van 
de bij de gezinnen betrokken hulpverleners; 3. de programmabeschrijving van Families First; 4. obser
vaties van hulpverlenergedrag tijdens Families First interventies. 

In dit concluderende hoofdstuk zullen de resultaten van de verschillende fasen in dit onderzoek 
worden samengevat en becommentarieerd. 

Uit de Angelsaksische literatuur over empowerment en uit de literatuur over Family Preservation
programma's in de Verenigde Staten, waarin de empowermentgedachte van oudsher centraal staat, 
blijkt dat aan de betekenisgeving van empowerment verschillende opvattingen ten grondslag liggen. 
Dit hangt voor een belangrijk deel samen met de wijze waarop het begrip 'power' geïnterpreteerd 
wordt. Dat varieert van 'power' in termen van een individueel gevoel van eigenwaarde en competentie 
tot aan 'power' in de betekenis van macht. In de Nederlandse taal komt dit verschil in interpretatie van 
'power' tot uitdrukking in de begrippen 'macht' en 'kracht'. Macht in de betekenis van autoriteit en 
kracht in de betekenis van competentie. 

De wijze waarop aan het begrip 'power' betekenis wordt gegeven, is op haar beurt afhankelijk van 
welk mensmaatschappijbeeld daaraan ten grondslag ligt. Het maakt wat dat betreft verschil of er bij
voorbeeld van uitgegaan wordt dat problemen van individuen vooral het gevolg zijn van repressieve 
maatschappelijke structuren, waardoor zij onvoldoende toegang krijgen tot voor hen belangrijke maat
schappelijke hulpbronnen, of dat men individuen zelf verantwoordelijk stelt voor het feit dat zij in de 
problemen zijn gekomen. In beide gevallen zal naar aller waarschijnlijkheid aan het begrip 'power' een 
andere betekenis worden gegeven. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop men denkt problemen op te 
kunnen lossen. Dit verklaart tegelijkertijd de verschillende opvattingen over de betekenis van empo
werment. 

Grofweg kan onderscheid gemaakt worden tussen individuele empowerment, waarbij de nadruk 
wordt gelegd op individuele verandering door bijvoorbeeld bewustwording van eigen mogelijkheden 
en/of het aanleren van specifieke vaardigheden; community empowerment waarbij het accent ligt op 
het gemeenschappelijk identificeren van, kritisch reflecteren op en vervolgens veranderen van disfunc
tionele omgevingsfactoren, die volledige participatie van individuen binnen de samenleving in de weg 
staan en empowerment vanuit een sociaal-ecologisch perspectief. In deze laatste benadering gaat 
men ervan uit dat individuele en sociale verandering in onderlinge samenhang deel uitmaken van het 
empowerment proces. Daarin staat de interactie tussen mensen en hun omgeving centraal, gebaseerd 
op wederzijds respect en kritische reflectie. Verondersteld wordt dat op deze wijze zowel individuen als 
controlerende instituties veranderen op een manier waardoor individuen een grotere invloed krijgen op 
mensen en instituties die hen verhinderen om een gelijkwaardige positie in de maatschappij te verwer
ven. Wellicht biedt de sociaal-ecologische benadering vanwege haar holistische karakter de meeste 
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aanknopingspunten voor de omschrijving van empowerment. Volgens deze opvatting zijn individuen 
ingebed in een complex geheel van onderling verbonden systemen. Deze systemen omvatten zowel 
primaire (individu, gezin, leeftijdsgenoten, school) als secundaire (buurt, plaats, werk, media, jeugd
zorg, cultuurinvloeden en sociale) invloeden. Gedrag wordt beschouwd als eindproduct van de inter
acties tussen individuen en de onderling verbonden systemen waar zij deel van uitmaken. Om inzicht 
te krijgen in de aard van het empowermentproces dienen derhalve invloeden van al deze niveaus en 
hun onderlinge verwevenheid in ogenschouw genomen te worden. 

Uit de beschrijvingen van de werkwijze van de verschillende Family Preservationprogramma's blijkt 
dat empowerment op verschillende wijzen wordt geoperationaliseerd. Verreweg de meeste program
ma's vertrekken vanuit een individueel perspectief: de hulp is gericht op individuele competentievergro
ting binnen de bestaande sociale context. Anderen daarentegen vertrekken vanuit een sociaal-ecologi
sche benadering, waarbij de hulp gericht is op een proactieve participatie van cliënten binnen informe
le en formele structuren in hun omgeving met als doel een op de individuele behoefte van de cliënt af
gestemd hulpaanbod te bewerkstelligen. In de praktische uitwerking daarvan blijkt toch dat het meren
deel van deze programma's zich concentreert op niveaus rondom het directe gezin en minder op het 
sterker maken van gezinnen in relatie tot instituties op een breder maatschappelijk niveau. 

Er bestaan echter een aantal programma's, waaronder Wraparound in de Verenigde Staten Van-
DenBerg, 1998) die wel degelijk vanuit een sociaal-ecologische benadering opereren en nadrukkelijk 
gericht zijn op participatie van individuen op alle niveaus, die direct of indirect van invloed zijn op hun 
leven. Vergelijkend onderzoek zou moeten uitwijzen vanuit welke optiek empowerment - in de beteke
nis van het sterker maken van individuen - het best tot haar recht komt. Dit kan echter niet voordat in 
jeugdhulpverleningsprogramma's eerst consensus bestaat over wat men onder empowerment verstaat 
en dat kan slechts bereikt worden door participatie van alle betrokkenen, inclusief cliënten, hulpverle
ners en beleidsfunctionarissen. 

Vooralsnog betekent het één en ander dat definiëring en hantering van het begrip empowerment 
voor de jeugdzorg nog in ontwikkeling is. 

Meer overeenstemming lijkt er onder auteurs te bestaan ten aanzien van een empowermentbevorde-
rende attitude van hulpverleners. In de literatuur wordt een empowermentbevorderende attitude vooral 
geassocieerd met een respectvolle, gelijkwaardige, begripvolle, positieve, activerende houding ten op
zichte van individuen. Dit duidt erop dat vooral bejegeningaspecten in verband worden gebracht met 
empowermentbevorderend gedrag. Allerlei (gespreks)technische middelen lijken daar in te passen. 
Deze mogelijk empowermentbevorderende bejegeningaspecten worden in de literatuur echter nog on
voldoende geoperationaliseerd in specifieke gedragskenmerken. Zolang het begrip empowerment niet 
eenduidig gedefinieerd is en dus ook niet geoperationaliseerd kan worden, kan ook niet onderzocht 
worden welk gedrag van hulpverleners empowerment bevordert. 

Daar staat tegenover dat binnen de jeugdzorg in Nederland sinds de beginjaren negentig een vraag-
gestuurd paradigma richting geeft aan het handelen dat in verband gebracht wordt met empowerment. 
In het vraaggestuurde paradigma definieert de cliënt (het cliëntsysteem) het probleem, bedenkt de op
lossing en is verantwoordelijk voor veranderingsproces. Algemeen wordt onderkend dat dit vraagge
stuurde paradigma een andere attitude vraagt van hulpverleners dan binnen het traditionele diagnos-
tiekgestuurde paradigma, waarin vooral de deskundige verantwoordelijk was voor de probleemdefinië
ring en de oplossingsstrategieën. 

Om nu te achterhalen wat belangrijke hulpverleningskenmerken zijn die maken dat cliënten zich ster
ker voelen is besloten empirisch onderzoek te doen binnen een op empowerment gebaseerde metho
diek. Gekozen is voor Families First, enerzijds omdat zij zich er expliciet op laat voorstaan empower-
mentgericht te zijn, wat zowel in haar uitgangspunten als in de beschrijving van haar werkwijze tot ui
ting komt. Anderzijds is bij Families First sprake van een gestandaardiseerde opzet: zij is ontwikkeld 
vanuit een duidelijk omschreven theoretisch concept met een goed afgebakende en omschreven doel
groep en uitwerking van methodiek. De richtlijnen voor de opzet van Families First liggen vast. 

In dit empirisch onderzoek zijn 4 invalshoeken gekozen: 1. de ervaringen van cliënten met Families 
First; 2. de ervaringen van de bij de gezinnen betrokken hulpverleners; 3. de programmabeschrijving 
van Families First; 4. observaties van hulpverlenergedrag tijdens Families First interventies. 

De eerste drie invalshoeken leverden 8 gedragscategorieën op die in verband gebracht kunnen wor
den met empowerment. Drie daarvan blijken inherent te zijn aan de werkwijze van Families First en 
hebben betrekking op resp. het feit dat de hulpverlener bij het gezin thuis komt, dat de hulpverlener 
altijd beschikbaar is en dat de hulpverlening een intensief karakter heeft. De andere vijf categorieën 
verwijzen naar specifieke gedragskenmerken van de hulpverlener, namelijk: 1. de hulpverlener sluit 
aan bij wensen en behoeften van het gezin; 2. de hulpverlener brengt vraaggericht ordening in dat
gene wat het gezin wil veranderen en in de wijze waarop; 3. de hulpverlener bejegent het gezin met 
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respect; 4. de hulpverlener bekrachtigt het gedrag van gezinsleden positief en 5. de hulpverlener geeft 
professionele informatie en praktische tips bij situaties waarin gezinsleden vast (dreigen te) lopen. 

Vervolgens is onderzocht of deze gedragskenmerken betrouwbaar te observeren zijn. Daartoe zijn 
bovengenoemde 8 categorieën opgesplitst in 13 observeerbare gedragscategorieën: 1. de hulpverle
ner komt bij het gezin thuis; 2. de hulpverlener brengt vraaggericht ordening aan; 3. de hulpverlener 
biedt open, ondersteunende reacties; 4. de hulpverlener geeft niet-ondersteunende, gesloten reacties; 
5. non-verbale vaardigheden van de hulpverlener (actief luisteren); 6. de hulpverlener bekrachtigt posi
tief gedrag; 7. de hulpverlener bekrachtigt negatief gedrag; 8. de hulpverlener geeft professionele infor
matie; 9. de hulpverlener geeft praktische tips; 10. de hulpverlener schrijft; 11. de gelijkwaardige atti
tude van de hulpverlener; 12. de hulpverlener is te allen tijde beschikbaar en 13. de hulpverlening is 
intensief. 

Uit het observatieonderzoek bleek dat de boven genoemde gedragskenmerken van de hulpverlener 
betrouwbaar te observeren zijn. Daaruit kwam ook naar voren dat de potentiële empowermentbevor-
derende gedragskenmerken van de hulpverlener voor een groot deel op zich zelf staan. In plaats van 
dat zij elkaar conceptueel overlappen, zijn zij wellicht eerder cumulatief ten opzichte van elkaar. Dit 
duidt erop dat er kennelijk geen sprake is van ééndimensionaal empowermentbevorderend gedrag. Dit 
sluit aan bij de conclusies die eerder getrokken zijn ten aanzien van het begrip empowerment zelf. 
Daaruit kwam naar voren dat een veelvuldigheid aan factoren, uitgaande van diverse (sub) systemen 
waar individuen direct of indirect deel van uitmaken, van invloed zijn op de aard van het empower-
mentproces van individuen. Kennelijk leveren specifieke gedragskenmerken van de hulpverlener ieder 
op hun eigen wijze een bijdrage aan het feit dat cliënten zich sterker voelen. Wellicht is het ook zo dat, 
afhankelijk van de specifieke situatie in specifieke gezinnen, de hulpverleners voor bepaalde acties 
kiezen. Wat in het ene gezin werkt hoeft dit in het andere gezin niet te doen. Het ene gezin zal be
hoefte hebben aan steun en niet aan vraaggericht ordenen, terwijl het andere gezin juist meer behoef
te heeft aan vraaggericht ordenen en niet aan steun. Vervolgonderzoek - bijvoorbeeld binnen een so
ciaal-ecologisch georiënteerd programma als Wraparound - zou mogelijk kunnen aantonen welk ge
wicht specifieke gedragskenmerken van de hulpverlener, naast andere aan te boren hulpbronnen, in 
de schaal leggen bij het sterker maken van individuen. Het programma waarbinnen dit onderzoek 
plaatsvond biedt wat dat betreft beperkte mogelijkheden omdat zij voornamelijk intervenieert binnen 
het primaire gezinssysteem. Er wordt binnen Families First nauwelijks aandacht besteed aan het ster
ker maken van gezinnen in relatie tot informele en formele netwerken, noch binnen de lokale omgeving 
van gezinnen, noch op een breder maatschappelijk niveau. 

In dit onderzoek is nagegaan wat de samenhang is tussen de empowermentbevorderende gedrags
kenmerken van de hulpverlener en het effect van de hulp. Daarvoor is gebruik gemaakt van een aantal 
meetinstrumenten uit het landelijk evaluatieonderzoek van Families First. Als criteria voor effect gol
den resp. de mate van tevredenheid van ouders en hulpverleners over het effect van de hulp, de afna
me van het risico van uithuisplaatsing, de afname van de ervaren gezinsbelasting en tenslotte of het 
kind al dan niet uit huis werd geplaatst. 

Daaruit kwam naar voren dat er sterke relaties bestaan tussen de effectmaten. De tevredenheid van 
de hulpverlener over het effect van de hulp blijkt vooral geassocieerd met afname van ervaren gezins
belasting. Blijkbaar is het zo dat hoe tevredener de hulpverlener is over het effect van de door hem of 
haar geboden hulp, hoe minder gezinsbelasting ouders ervaren. Het omgekeerde kan natuurlijk ook 
het geval zijn. Als ouders er blijk van geven minder gezinsbelasting te ervaren, kan dit door hulpverle
ners geassocieerd worden met vooruitgang en zullen zij derhalve tevredener zijn over het effect van de 
hulp. De tevredenheid van ouders hangt significant samen met afname risico van uithuisplaatsing. 
Kennelijk zijn ouders meer gepreoccupeerd met de angst voor uithuisplaatsing van hun kind dan met 
de afname van ervaren gezinsbelasting. Tussen tevredenheid van ouders, tevredenheid van hulpver
leners en afname risico uithuisplaatsing bestaat een significant negatief verband met daadwerkelijke 
uithuisplaatsing. Klaarblijkelijk is het zo, dat hoe tevredener ouders en hulpverleners zijn over de hulp, 
en hoe lager de hulpverleners de kans inschatten dat de kinderen uit huis geplaatst worden, hoe min
der kinderen daadwerkelijk uithuis geplaatst worden. Afname van risico uithuisplaatsing en afname 
van ervaren gezinsbelasting blijken niet sterk met elkaar samenhangen. Kennelijk is het zo, dat ook al 
schatten hulpverleners in dat de kans op uithuisplaatsing van kinderen kleiner is geworden, dit nog niet 
hoeft te betekenen dat ouders minder stress in de thuissituatie ervaren. Omgekeerd, als ouders minder 
gezinsbelasting ervaren, hoeft dat niet samen te gaan met een lagere inschatting van hulpverleners 
van het risico van uithuisplaatsing. 

Vervolgens is gezocht naar de samenhang van de empowermentbevorderende gedragskenmerken 
van de hulpverlener met de effecten van de hulp. Dit leverde op dat vooral open, ondersteunende re
acties van de hulpverlener en positieve bekrachtiging van het gedrag van de cliënt, gepaard gaande 
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met het uitblijven van negatieve bekrachtiging effect ressorteren. Maar ook hier moet rekening gehou
den worden met het omgekeerde. Het kan ook zo zijn dat als de hulp effect blijkt te hebben, hulpverle
ners daarop met open, ondersteunende reacties en positieve bekrachtiging van gedrag reageren. 

Het feit dat deze gedragskenmerken een positief effect hebben op de uitkomst van de hulp beant
woordt echter niet de vraag of zij er daadwerkelijk voor zorgen dat cliënten zelf beter greep krijgen op 
hun eigen situatie. Daartoe dient - zoals eerder werd vastgesteld - eerst het begrip empowerment zelf 
geoperationaliseerd te worden en daarvoor is het noodzakelijk dat er eerst eenduidigheid bestaat over 
de definitie en betekenis van het begrip. In dit onderzoek is derhalve slechts sprake van een indirecte 
meting van empowerment. 

Dit aandachtspunt geldt ook voor het Landelijk evaluatieonderzoek van Families First. Families First 
operationaliseert empowerment in termen van competentie van individuen en het competentiemodel 
(Slot, 1988) is richtinggevend voor de interventies. In het onderzoeksdesign ontbreekt echter een spe-
cifeke meting van het subaspect competentie. Daarvoor in de plaats wordt een afname van scores op 
probleemgerichte vragenlijsten in verband gebracht met verbetering van de situatie van het gezin. Een 
afname van problemen hoeft echter nog geen verband te houden met de vergroting van competentie 
van individuen. Het verdient hier dus aanbeveling het begrip competentie te operationaliseren, bijvoor
beeld op de wijze zoals Caris (1997) dat gedaan heeft. Door Caris wordt het noemen van oplossingen 
door de cliënt zelf gezien als een operationalisatie van de competentie van de cliënt. Hij onderscheidt 
daarnaast twee mediërende variabelen voor de competentie van de cliënt, namelijk (reductie van) on
zekerheid van de cliënt en actieve deelname van de cliënt aan het consult. Deze drie gedragsvaria
belen werden door hem uitgesplitst in concreet waarneembare gedragsitems. 

In het eerste hoofdstuk werd geappelleerd aan mogelijke grenzen van empowerment, bijvoorbeeld 
bij gezinnen waarbij de hulp, ter bescherming van de rechten van het kind, plaatsvindt in een justitieel 
kader. In die gevallen grijpt de overheid in in gezinssituaties en wordt hulp aan het gezin opgelegd. 
De hulpverlener kan in dergelijke situaties te maken krijgen met belangentegenstellingen tussen kin
deren en ouders, op grond waarvan hij of zij gedwongen wordt (ter bescherming van) het belang van 
het kind te dienen ten koste van het belang van de ouders. En dit laatste staat op het eerste gezicht 
haaks op empowerment. 

In de algemene literatuur over empowerment komt deze thematiek nauwelijks aan bod. Daaruit komt 
vooral naar voren dat er verschillen in opvattingen bestaan over de wijze waarop empowerment moet 
worden toegepast, maar niet over de toepassing er van op zich. Men vertrekt a priori vanuit het centra 
Ie uitgangspunt, namelijk het geloof in de capaciteiten van de burgers. Op grond daarvan wordt de au
tonomie van het individu en het gezin waarvan het deel uitmaakt, benadrukt. Dit is niet verwonderlijk 
tegen de achtergrond van het feit dat de meeste literatuur over empowerment afkomstig is uit de Ver
enigde Staten waar de politieke filosofie is gebaseerd op een vertrouwen in menselijk kunnen en res
pect voor de autonomie van haar burgers. Bovendien hebben de meeste beschrijvingen over empo
werment een overwegend ideologisch karakter, waarin een vertaling van de ideologische uitgangspun
ten in praktisch handelen nagenoeg ontbreekt. Dit verklaart mogelijk waarom grensverkenningen in de 
algemene literatuur over empowerment doorgaans achterwege blijven. 

Bestudering van de literatuur over Family Preservation levert de volgende conclusies op: alle Family 
Preservationprogramma's hebben, ongeacht verschillen in functie, intensiteit en doelgroep, als doel
stelling: het beschermen van kinderen en het sterker maken van gezinnen in hun eigen omgeving, zo
dat de kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen. Het gaat bij alle programma's om gezinnen waarbij 
sprake is van meervoudige complexe problematiek waarbij voor één of meer kinderen ten behoeve 
van hun eigen veiligheid uithuisplaatsing geïndiceerd is. De doelgroep bestaat uit kinderen uit zowel 
het vrijwillige als het justitiële circuit. Er wordt in de literatuur over programmakenmerken en toepas
singsmogelijkheden geen onderscheid gemaakt tussen beide categorieën. Er geldt slechts één crite
rium, namelijk dat er sprake moet zijn van een dreigende uithuisplaatsing. Uit onderzoek van o.a. Fra
ser & Pecora (1991), Blythe & Kelly (1992) en Bath & Haapala (1992) blijkt dat het merendeel van de 
gezinnen voor Family Preservation verwezen wordt door een jeugdbeschermingsinstantie. 

Deze uitkomsten komen overeen met de resultaten uit Nederlandse evaluatie-onderzoeken bij Fa
milies First ( De Kemp et al. 1996 a; Taekema et al. 2000). Daaruit blijkt ook dat de doelgroep voor 
meer dan de helft afkomstig is uit het justitiële circuit. Vaak (in 78% van de aanmeldingen) is een te
kortschietende opvoeding de reden voor aanmelding. Doorgaans in combinatie met ernstige gedrags
problemen. Andere redenen om kinderen naar Families First te verwijzen zijn kindermishandeling, 
seksueel misbruik of een ernstige levensgebeurtenis welke het gezinsleven heeft ontwricht. 

Vergelijkbaar met de evaluatie-onderzoeken binnen de V.S. brengen ook deze onderzoeken het 
verband tussen werkzame en minder werkzame factoren in het hulpverleningsproces van Families 
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First, gerelateerd aan specifieke kind- en gezinskenmerken, onvoldoende aan het licht. Op grond daar
van kunnen ook geen harde uitspraken worden gedaan over de (grenzen) van de toepasbaarheid van 
het begrip empowerment binnen Families Firstverband, gekoppeld aan specifieke doelgroepen. Wel 
komt uit het Nederlands evaluatie-onderzoek van De Kemp et al. (1997) naar voren dat er nagenoeg 
geen verband kan worden aangetoond tussen kind-en gezinskenmerken en de predictie van (feitelijke 
of dreigende ) uithuisplaatsing. Dit komt overeen met de resultaten van veertien onderzoeken naar de 
effecten van Family Preservationprogramma's in de Verenigde Staten, waarin evenmin nauwelijks een 
relatie kon worden aangetoond tussen kind- en gezinskenmerken en de uitkomsten van de hulp 
(Schuerman, Rzepnici en Little in De Kemp et al. 1997). 

Wel blijkt uit onderzoek van o.a. Fraser (1991) en Bath, Richey & Haapala (1992) dat minder posi
tieve effecten bereikt werden bij gezinnen waarin sprake is van verwaarlozing van de kinderen. Dit on
derzoek geeft echter geen inzicht in factoren die daar mogelijk mee samenhangen, omdat slechts het 
criterium 'het voorkomen van uithuisplaatsing' wordt gehanteerd. 

Tenslotte dient in dit kader vermeld te worden dat de summiere verslaglegging over grenzen van Fa
mily Preservation wellicht samenhangt met het feit dat de meeste Family Preservationprogramma's, 
inclusief Families First in Nederland, het criterium hanteren dat minimaal één van de gezinsleden open 
moet staan voor de geboden hulp. Met andere woorden, gezinnen die voor deze vorm van hulp niet 
open staan, vallen bij voorbaat buiten de doelgroep. Mogelijk betreft dit ook gezinnen waarbij de pro
blematiek dermate complex en weerbarstig is dat men op voorhand weinig heil van deze vorm van 
hulp verwacht. 
Met in achtneming van bovenstaande restricties, kan echter op grond van de gerapporteerde positieve 
effecten geconcludeerd worden dat de empowermentbenadering zoals die toegepast wordt binnen 
Family Preservationprogramma's, waaronder Families First in Nederland, erg effectief is om funda
mentele veranderingen binnen gezinssituaties te bewerkstelligen, of er nu wel of geen sprake is van 
een justitiële maatregel. 

Bij de resultaten van het kleinschalige empirisch onderzoek zijn de volgende discussiepunten aan 
de orde: in de eerste plaats kunnen vraagtekens gezet worden bij de waarde die gehecht kan worden 
aan de generaliseerbaarheid van de resultaten, gezien de kleine steekproef en het gekozen onder-
zoekdesign. In dit onderzoek is eerst op basis van uitspraken van cliënten van Families First gezocht 
naar empowermentbevorderende gedragskenmerken van de hulpverlener. Dit onderdeel heeft derhal
ve een kwalitatief karakter waarvoor de steekproef voldoende groot is. Het betreft hier dus geen repli
catie van eerder verricht effectonderzoek en is een vergelijkingsgroep niet aan de orde. Vervolgens is 
onderzocht welke empowermentbevorderende gedragskenmerken mogelijk verband houden met eer
der aangetoonde effecten van Families First. Dat leverde op dat vooral bejegeningaspecten van de 
hulpverlener tot succes leiden, en dat andere, meer technische gedragskenmerken, waaronder het 
vraaggericht ordenen, daaraan ondergeschikt lijken te zijn. Bij deze constateringen speelt de kleine 
steekproef wel degelijk een rol. Gezien de omvang van de steekproef kunnen alleen grote effecten tot 
statistisch significante effecten leiden. Vervolgonderzoek, met een grotere steekproef, waarin het ver
band tussen empowermentbevorderende gedragskenmerken en effecten onderzocht wordt, levert mo
gelijk gedifferentieerdere uitkomsten op. 

In een aantal onderzoeken, waar het verband onderzocht wordt tussen effecten en hulpverlenings-
kenmerken, wordt eveneens aangetoond dat vooral bejegeningaspecten bijdragen aan het succes van 
de hulp. Reeds in 1936 veronderstelde Rosenzweig dat er geen verschil kan worden aangetoond in 
effecten van verschillende vormen van psychotherapie. Hij benadrukte deze veronderstelling door ge
bruik te maken van een metafoor van de Dodo vogel uit Alice in Wonderland die zei: 'Everybody has 
won, and all must have prizes' (in Wampold, Mondin, Moody, Stich, Benson & Ahn, 1997, p.203). Een 
recente meta-analyse van Wanpold et al. 1997 heeft aangetoond dat ongeacht de verschillende tech
nieken die binnen verscheidene theoretisch goed afgebakende psychotherapievormen gebruikt wor
den het verschil in effect nihil is. Wanpold et al. 1997 veronderstellen op basis van deze uitkomsten dat 
niet zozeer de verschillende programmakenmerken succesbepalend zijn als wel attitudeaspecten van 
hulpverleners. Dit werd o.a. ook aangetoond door Klein (1992) en Caris (1997) die onderzoek hebben 
gedaan naar verbanden tussen gedragskenmerken van hulpverleners en effecten van hulp binnen 
laagdrempelige vormen van pedagogische advisering aan ouders van jonge kinderen. 

De uitkomsten van dit onderzoek sluiten bovendien aan bij wat in de literatuur als specifieke kenmer
ken voor een empowermentbevorderende houding worden genoemd. Ook daarin worden specifieke 
bejegeningaspecten benadrukt als empowerment bevorderend. Tenslotte convergeren de uitkomsten 
met de subjectieve beleving van cliënten zelf, zoals die tot uitdrukking kwam in het vooronderzoek. 
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Daaruit kwam vooral naar voren dat cliënten zich vooral gesterkt voelen door de respectvolle, positieve 
bejegening van hulpverleners. 

Dit alles betekent niet dat daarmee de inhoud van de programma's er niet toe doet, en dat een be
paalde bejegening het enige is dat voor effecten zorgt. Alle hierboven beschreven onderzoeken betref
fen immers goed onderbouwde, geprotocolleerde en effectief gebleken werkwijzen. De conclusie moet 
eerder zijn dat verschillen in bejegening zorgen, gegeven een effectief programma, voor verschillen in 
effectiviteit. Het één en ander betekent dat positieve bejegeningaspecten een belangrijke graadmeter 
zijn voor succes van binnen een theoretisch goed onderbouwd interventiekader, zoals in dit onderzoek 
bij Families First. 

Voor de praktijk van de jeugdzorg levert dit op dat in beroepsopleidingen en trainingen speciale aan
dacht aan de attitudevorming van hulpverleners dient te worden besteed. Hetzelfde geldt voor metho
diekontwikkelaars. In plaats van te streven naar de ontwikkeling van een gestandaardiseerd prototype 
bestaande uit een diversiteit van op elkaar afgestemde technieken, zou meer dan tot nu toe aandacht 
besteed moeten worden aan attitudeaspecten. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt 
verondersteld dat er geen directe samenhang bestaat tussen empowermentbevorderende gedrags-
kenmerken, maar dat zij wellicht eerder cumulatief ten op ziehte van elkaar zijn. Waarschijnlijk kiezen 
hulpverleners afhankelijk van de specifieke situatie van specifieke gezinnen voor bepaalde acties. Een 
programma zou derhalve voldoende flexibiliteit en ruimte moeten bieden dat recht doet aan het ge
dragskeuzerepertoire van hulpverleners, afgestemd op individuele behoeften en mogelijkheden van 
individuen binnen een specifieke context. 

Tenslotte wordt gerefereerd aan de aanleiding tot dit onderzoek. De operationalisatie van de empo-
wermentgedachte bleek sinds het moment dat het begrip in de Nederlandse jeugdzorg in het begin 
van de jaren negentig geïntroduceerd werd, op problemen te stuiten. Een belangrijke factor die daarin 
een rol lijkt te spelen, is dat deze 'nieuwe' gedachte haaks staat op het van oudsher bevoogdende ge
dachtegoed, dat niet alleen richting gaf aan de praktijk van de Nederlandse jeugdzorg. Geconstateerd 
werd, dat tot aan de dag van vandaag, van generatie op generatie, de zorg voor de ander, doorgaans 
gepaard gaand met bemoeizucht en betutteling, deel uit maakt van ons maatschappelijk erfgoed. Het 
zijn deze geïnternaliseerde denkpatronen die de kop opsteken op momenten dat cliënten er niet in 
slagen om zelf greep te krijgen op hun situatie. Wanneer in de huidige Nederlandse samenleving men
sen er niet in slagen hun eigen 'boontjes te doppen', wordt dat nog steeds door menigeen geweten 
aan individuele onwil en onvermogen. In dat geval dreigt de hulp opnieuw, of liever gezegd, nog 
steeds, de richting uit te gaan van een meer gedisciplineerde aanpak. Er wordt in dit kader over 'moei
lijk bereikbare' doelgroepen gesproken, die niet ontvankelijk zijn voor de geboden hulp en waarvoor 
strengere maatregelen noodzakelijk zijn. Zowel vanuit de wetenschap, de praktijk, de politiek en de 
publieke opinie komen signalen die wijzen op dit paradoxale tweesporenbeleid, met aan de ene kant 
het accent op empowerment en aan de andere kant de nadruk op disciplinering. Dit tweesporenbeleid 
komt, zoals werd aangetoond, tot uitdrukking in verschillende knelpunten, die zich in de praktijk voor
doen bij de implementatie van het vraaggestuurde, empowermentbevorderende paradigma in de Ne
derlandse jeugdzorg. 

Mogelijk kunnen de opvattingen die ten grondslag liggen aan de sociaal-ecologische benadering ten 
aan zien van empowerment een bijdrage leveren bij het oplossen van deze paradoxale situaties. Deze 
benadering leert ons op de eerste plaats dat empowerment niet te omschrijven is in één inhoud, waar 
iedereen zich in kan vinden. Doelen die men bij empowerment beoogt, zullen per definitie door ieder 
individu, groep of gemeenschap anders ingevuld worden. 

Voor de jeugdzorg kan daar een belangrijke richtlijn voor het handelen uit gedestilleerd worden. Om 
daadwerkelijk te kunnen aansluiten bij de belevingswereld van ieder individu afzonderlijk binnen zijn of 
haar sociale context met daarin dominerende waarden - en normenpatronen, zullen bepaalde vooron
derstellingen over de betekenis van empowerment en het object dat men daarbij voor ogen heeft ge
ëxpliciteerd moeten worden, en niet alleen door de cliënt en de hulpverlener. Maar ook door anderen 
die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en uitvoering van de hulpverleningspraktijk, zoals be
leidsmakers en bewindslieden. 

Of de principes die aan empowerment ten grondslag liggen, vaste grond zullen krijgen binnen de 
jeugdzorg, is zoals uit het voorgaande blijkt, van verschillende factoren afhankelijk. In de eerste plaats 
zullen beleidsmakers, politici en uitvoerders verantwoordelijkheid dienen te nemen voor het creëren van 
eenduidigheid in beoogde doelstellingen. Daartoe is kritische reflectie op daaraan ten grondslag liggende 
veronderstellingen, motieven en belangen essentieel. Als het de bedoeling is een hulpaanbod te ontwik
kelen dat afgestemd is op behoeften van cliënten en gericht is op het versterken van hun positie binnen 
hun eigen omgeving, kan dat niet zonder een actieve participatie van de cliënten zelf. Het actief betrek-
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ken van cliënten bij beleidsontwikkeling vraagt echter om een ingrijpende cultuuromslag binnen het to
tale instituut Jeugdzorg. Attitudeverandering van zowel beleidsmakers, leidinggevenden als uitvoeren
de werkers ten aanzien van cliënten lijkt daarin van doorslaggevende betekenis. 

Mogelijk kunnen de resultaten uit dit empirisch onderzoek in de nabije toekomst een bijdrage leveren 
aan deze attitudevorming. Daaruit blijkt immers dat cliënten ontvankelijk worden voor hulp als de hulp
verlener open, ondersteunende reacties geeft, hen positief bekrachtigt in hun gedrag, gepaard gaande 
met het uitblijven van negatieve reacties. 

Voor de praktische uitvoering van het betrekken van cliënten bij beleidsvorming kan mogelijk het in 
hoofdstuk 2 besproken programma Wraparound als voorbeeld dienst doen. Wraparound, vertrekkend 
vanuit een sociaal-ecologische benadering, richt zich zowel op het microniveau (hulp aan het gezin), 
als op mesoniveau (hulp aan het gezin, gerelateerd aan informele en formele netwerken binnen de 
gemeenschap waar het gezin deel van uitmaakt); op het exoniveau vanwege het expliciet zoeken naar 
commitment en samenwerking met bestaande voorzieningen binnen de gemeenschap; en tenslotte op 
macroniveau doordat zij, samen met cliënten, naar buiten treedt om invloed uit te oefenen op lokale, 
en nationale overheden met als doel de hulpverlening aan gezinnen met complexe problematiek te 
verbeteren. 
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