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Samenvatt ing. 

Inleiding. 
In het begin van de jaren negentig wordt het uit de Verenigde Staten afkomstige begrip empowerment 
in de Nederlandse jeugdzorg geïntroduceerd. Grofweg wordt het in de Nederlandse vakliteratuur geas
socieerd met het aanboren en/of versterken van krachten en potenties van jeugdigen en opvoeders in 
en rondom de gezinssituatie. 

In dit onderzoek is nagegaan wat de betekenis van het begrip empowerment is voor de praktijk van 
de Nederlandse jeugdzorg. Het doel daarvan is het begrip te operationaliseren in specifieke empower-
mentbevorderende gedragskenmerken van de hulpverlener. Concreet betekent dit dat in dit onderzoek 
gezocht is naar specifieke gedragskenmerken van de hulpverlener die er voor zorgen dat cliënten (op
nieuw) greep krijgen op hun eigen situatie. 

Aanleiding voor deze vraagstelling was dat de operationalisatie van de empowermentgedachte, 
sinds het moment dat het begrip in de Nederlandse jeugdzorg in de beginjaren negentig werd geïntro
duceerd, op inhoudelijke en structureel-organisatorische problemen stuitte. Verondersteld werd dat dit 
enerzijds te herleiden was tot onduidelijkheid over wat empowerment precies behelst. Anderzijds dat 
deze voor Nederland nieuwe gedachtegang mogelijk botst met de ideologische grondbeginselen waar
op de Nederlandse jeugdzorg van oudsher gebaseerd en gestructureerd is. Politieke en maatschappe
lijke opvattingen die daarin domineerden waren erop gericht de zorg en opvoeding van kinderen over 
te nemen als men de indruk kreeg dat ouders daar zelf onvoldoende toe in staat waren. Niet alleen 
vanuit de praktijk van de jeugdzorg, maar vanuit de gehele samenleving komen signalen dat deze op
vattingen nog steeds deel uitmaken van ons maatschappelijk erfgoed en moeilijk te verenigen zijn met 
de principes die ten grondslag liggen aan empowerment. 

Op grond daarvan is ervoor gekozen eerst vanuit de literatuur na te gaan waar de oorsprong van het 
begrip empowerment gesitueerd kan worden, tegen welke maatschappelijke achtergrond, en op welke 
wijze zij in de praktijk van het handelen concreet tot uitdrukking komt. Nadat bleek dat de literatuur on
voldoende handvatten bood voor de operationalisatie van het begrip in concrete gedragskenmerken is 
ervoor gekozen empirisch onderzoek te doen binnen een op empowerment gebaseerde methodiek in 
de jeugdzorg, namelijk Families First. 

Eerst is nagegaan door middel van kwalitatief onderzoek wat in de beleving van cliënten empower-
mentbevorderende kenmerken zijn geweest in de hulp die zij gekregen hebben van Families First. Na
dien is onderzocht of deze door cliënten genoemde kenmerken betrouwbaar te observeren zijn met 
behulp van een daartoe ontwikkeld gedrags-observatieinstrument. Tenslotte is onderzoek gedaan naar 
de samenhang tussen deze geobserveerde gedragskenmerken van de hulpverlener en effecten van 
de hulp. 

Theoretische achtergronden. 

Verschillende perspectieven die ten grondslag liggen aan empowerment. 
De ideeën die ten grondslag liggen aan empowerment hebben hun wortels in de politieke en filosofi
sche grondslagen van de Verenigde Staten. Deze worden manifest tijdens de radicale bewegingen in 
de vijftiger en zestiger jaren in de V.S. waarin burgers in opstand komen tegen sociale en economi
sche misstanden en krijgen in de jaren zeventig hun beslag tijdens herwaarderigen van eerdere po
gingen tot sociale transformatie. Sinds de jaren tachtig heeft het gebruik van het begrip in uiteenlopen
de sectoren een wildgroei doorgemaakt en wordt er op verschillende manieren betekenis aan gege
ven. Daarin manifesteren zich twee uitersten: 1. omschrijvingen van empowerment in termen van het 
in staat stellen van mensen om controle uit te oefenen over hun eigen leven door individuele verande
ring binnen een bestaande sociale context (bijvoorbeeld door bewustwording van eigen mogelijkhe
den en/of het aanleren van specifieke vaardigheden). In deze benadering staat de sociale context 
waarbinnen het individu zich bevindt niet ter discussie. 2. omschrijvingen van empowerment in termen 
van sociale verandering. In deze benadering staat de context zelf ter discussie vanwege haar onder
drukkende structuur. Empowerment staat hier voor verandering van de sociale context opdat het indi
vidu in staat gesteld wordt zijn eigen leven te kunnen leiden. Tussen de genoemde opvattingen be
staat een zekere spanning die vooral aan het licht komt in praktijkonderzoek naar de uitwerking van 
het begrip empowerment in de zorgverlening. Diverse auteurs signaleren daarin een groot aantal te
genstrijdigheden tussen belangen van resp. de organisatie, de hulpverleners en de cliënten. 
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Dit verschil m interpretatie van het doel van empowerment en het object waarop men zich richt is voor 
een deel te verklaren vanuit de wijze waarop men aan het begrip 'power' betekenis geeft. 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 uitdruk
king in de begrippen 'macht' en 'kracht'. Macht in de betekenis van autoriteit en kracht in de betekenis 
van competentie. 

Inherent aan de wijze waarop betekenis gegeven wordt aan het begrip 'power' bestaan er onder au
teurs verschillende opvattingen over de betekenis van empowerment. In dit onderzoek wordt ervan uit
gegaan dat de sociaal-ecologische benadering de meest plausibele aanknopingspunten biedt voor de 
omschrijving van empowerment vanwege haar holistische karakter. Daarin staat centraal dat individu
ele- en sociale verandering in onderlinge samenhang deel uitmaken van het empowermentproces In 
deze benadering vallen de twee voorgaande invalshoeken - individuele verandering binnen een be
staande sociale context versus verandering van de sociale context opdat het individu in staat qesteld 
wordt een eigen leven te kunnen leiden - samen. In de ecologische benadering wordt ervan uitgegaan 
dat het handelen van mensen in relatie staat tot hun leefomgeving. Dit impliceert dat inzicht in de aard 
van die leefomgeving noodzakelijk is voor het inzicht in dit handelen, leder individu, groep cultuur of 
gemeenschap, waar individuen en groepen deel van uitmaken is anders. Naar gelang de situatie varië
ren behoeften gerelateerd aan de waarden, normen, uitgangspunten, attitudes en intenties die daarin 
domineren. Ook de aard van het empowermentproces zal volgens de ecologische zienswijze niet ove
ral hetzelfde zijn. Deze zal per individu of groep verschillend zijn, afhankelijk van de behoeften en mo
gelijkheden van de cliënten. Cruciaal is dan ook dat bepaalde vooronderstellingen met betrekking tot 
de betekenis van empowerment en het object dat men daarbij voor ogen heeft expliciet gemaakt wor
den door de deelnemende partijen, inclusief degenen, die van buitenaf aangetrokken zijn om het em
powermentproces te ondersteunen. 

Tegen de achtergrond van de verschillende perspectieven van waaruit aan empowerment inhoud 
wordt gegeven kan empowerment als het ware op een continuüm geplaatst worden. Voor sommige 
mensen zal empowerment leiden tot een besef van controle; voor anderen tot werkelijke controle de 
praktische kracht om vorm en inhoud te geven aan hun eigen leven. Of zoals Van 't Rood (1998) stelt 
dat men bij empowerment een minimum en een maximum kan stellen. Het ene uiterste is dan gericht 
op het leren van praktische vaardigheden opdat men zich adequaat kan aanpassen aan een verande
rende omgeving. Het andere uiterste verwijst naar het zich verwerven door participanten van het ver
mogen (de macht) hun omgeving te transformeren ten behoeve van de emancipatie van henzelf 

Voor de jeugdzorg levert dit op dat een eenduidig antwoord dat recht doet aan de totale populatie 
van de jeugdzorg strijdig is met empowerment. Empowerment moet daarentegen beschouwd worden 
als een proces dat alleen inzichtelijk wordt in de vorm die het aanneemt. De vormen, de strategieën en 
de resultaten die worden bereikt zullen verschillen van situatie tot situatie, naar gelang de specifieke 
hulpvragen die daarin domineren. a H 

Uit de algemene Angelsaksische literatuur over empowerment blijkt dat er meer overeenstemminq 
bestaat over een empowermentbevorderende attitude. Grofweg is men het er over eens dat deze atti
tude gekenmerkt wordt door een respectvolle, gelijkwaardige, begripvolle, positieve, proactieve hou
ding ten opzichte van individuen. Belangrijke aspecten die daarin onderkend worden zijn- vertrouwen 
in potenties en capaciteiten van individuen; aansluiten bij de belevingswereld van individuen binnen 
hun eigen culturele leefomgeving; het zichtbaar maken en versterken van krachten van individuen- ver
groten van zelfoplossend vermogen van individuen; bevordering van zelfvertrouwen, eigenwaarde en 
ze ldzaamheid van individuen. Deze houdingsaspecten worden in de literatuur over empowerment 
echter onvoldoende geoperationaliseerd in specifieke empowermentbevorderende gedragskenmerken 

Vervolgens is nagegaan hoe empowerment binnen Family Preservation (FPP) programma's wordt 
geoperationaliseerd. Het idee van empowerment, conform de grondbeginselen van de Amerikaanse 
politiek, staat van oudsher centraal in FPP programma's. 

Family Preservation kan op de eerste plaats beschouwd worden als een filosofie, vertaald in een 
reeks uitgangspunten, waarvan de herkomst te herleiden is tot verschillende theoretische invalshoeken 
en waarin het traditionele tekortenmodel plaats maakt voor een model dat aansluit bij de krachten van 
mensen in hun eigen omgeving. Vertrekkend vanuit deze filosofie is de methodiek Family Preservation 
tot ontwikkeling gekomen. Daarin kan onderscheid gemaakt worden in programma's die preventieve 
hulp curatieve hulp, crisisinterventie en nazorg bieden. Deze programma's hebben alle als doelstel-
hng: het beschermen van kinderen en het sterker maken van gezinnen in hun eigen omgeving zodat 
de kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen. Uit de beschrijvingen van de werkwijze van de verschil
lende programma s blijkt dat 'het sterker maken' (empowerment) op verschillende manieren wordt ge
operationaliseerd. De meeste programma's vertrekken vanuit een individueel perspectief- de hulp is 
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gericht op individuele competentievergroting binnen de bestaande sociale context. In deze program
ma's is de invloed van resp. de systeemtheorie, de hechtingstheorie, de sociale leertheorie en de func
tionele theorie herkenbaar. 

De invloed van de systeemtheorie komt tot uitdrukking in het zoveel als mogelijk betrekken van alle 
gezinsleden bij de hulpverlening enerzijds en in het verdisconteren van het functioneren van het gezin 
als geheel in de analyse van de problematiek. 

De invloed van de hechtingstheorie weerspiegeld zich in één van de uitgangspunten die Family Pre-
servationprogramma's gemeenschappelijk hebben, namelijk het gegeven dat hechting met anderen 
een veilige basis aan het kind biedt en dat verbreking van die banden of dreiging daarvan van negatie
ve invloed is op de emotionele ontwikkeling van kinderen. De FPP programma's zijn alle gericht op het 
continueren van de ouder-kindrelatie teneinde onnodige uithuisplaatsingen zoveel mogelijk te voorko
men. 

De uitgangspunten van sociale leertheorieën zijn vooral herkenbaar in programma's die in hun werk
wijze gericht zijn op individuele empowerment. De hulp richt zich op de verandering van bepaalde dis
functionele gedragspatronen in gezinnen. Daarnaast leert men gezinsleden nieuwe gedragsmogelijk
heden vooral door het principe van 'modeling'. Daarin fungeert de hulpverlener als rolmodel die positief 
gedrag modelleert en de aandacht van de cliënt op dat voorbeeldgedrag vestigt. Vervolgens stimuleert 
de hulpverlener de cliënt om zelf te oefenen met het bewuste gedrag, geeft feedback en bekrachtigt 
het positieve gedrag. 

De invloed van de crisisinterventietheorie is vooral terug te vinden in kortdurende intensieve FPP 
programma's. Deze interveniëren op het moment dat het gezin zich in een crisis bevindt, waarbij de 
crisis gekoppeld wordt aan een dreigende uithuisplaatsing van één of meer kinderen. Dit gebeurt ener
zijds vanuit de veronderstelling dat als mensen het meest kwetsbaar zijn, zij openstaan voor nieuwe 
ideeën en nieuw gedrag, omdat zij aan den lijve ervaren dat hun gangbare oplossingsstrategieën niet 
langer voldoen. Anderzijds wordt er verondersteld dat crisisinterventie uiteindelijk zal leiden tot een 
toename in kracht of een betere gezondheid van het gezin dan voorafgaande aan de crisis. Ook een 
aantal voorwaarden voor hulp, zoals die in de crisisinterventietheorie omschreven zijn, worden gere
flecteerd in de uitgangspunten van de meeste intensieve FPP programma's. Het betreft hier de voor
waarde van 'cognitieve herstructurering' waarmee bedoeld wordt dat vanaf het eerste contact met het 
gezin de hulpverlener de gezinsleden ondersteunt bij het verduidelijken van hun problemen om vervol
gens taakgericht doelen te kunnen inventariseren om de problemen op te kunnen lossen. Een andere 
voorwaarde is dat de problematiek van het gezin gerelateerd dient te worden aan de maatschappelijke 
context waarin het gezin zich bevindt, en dat dienovereenkomstig de interventies ook vanuit dit per
spectief vorm en inhoud moeten krijgen. 

De invloeden van de functionele theorie zijn terug te vinden in de algemene kenmerken en uitgangs
punten van intensieve FP programma's. Zij hebben alle een specifieke functie en doel, namelijk het 
voorkomen van onnodige uithuisplaatsing. De hulp is tijdgebonden en gestructureerd. De cliënt wordt 
gezien als een belangrijke partner in het veranderingsproces. 

Er zijn echter ook programma's die vertrekken vanuit een sociaal-ecologische benadering, waarbij 
de hulp gericht is op een proactieve participatie van cliënten binnen informele en formele structuren in 
hun omgeving met als doel een op de individuele behoefte van de cliënt afgestemd hulpaanbod te be
werkstelligen. 

De programma's onderscheiden zich van elkaar niet alleen ten aanzien van theoretische en metho
dische uitgangspunten, maar ook in tijdsinvestering en intensiteit, naar gelang hun specifieke doelstel
ling. Uitgangspunt van ieder Family Preservationprogramma is echter dat individuen zelf over krach
ten beschikken om problemen op te lossen. De hulpverlener heeft vooral een ondersteunende taak bij 
het aanboren en versterken van individuele krachten. 

In de literatuur worden o.a. de volgende empowermentbevorderende interventies als belangrijke 
kenmerken van de hulp genoemd: de hulp dient aan te sluiten en afgestemd te worden op de bele
vingswereld van individuen in hun eigen omgeving. Het vertrekpunt wordt gelegd bij hoe individuen 
hun problemen ervaren, en wat zij daar vervolgens aan willen veranderen. De taak van de hulpverle
ner is individuen te ondersteunen bij het verduidelijken van hun problemen en vervolgens taakgericht 
doelen te inventariseren om de problemen op te kunnen lossen. 

Als specifiek empowermentbevorderend gedrag wordt in de literatuur o.a. verwezen naar actief luis
teren, positieve feedback op gedrag van individuen en een onvoorwaardelijk respectvolle bejegening. 
Daarnaast benadrukken auteurs vooral een ondersteunende, in plaats van een sturende rol van de 
hulpverlener bij het verduidelijken van problemen van individuen en het zoeken naar oplossingen. Ten
slotte wijzen de meeste auteurs op het belang van het bieden van praktische hulp. 

Deze empowermentbevorderende gedragskenmerken worden in de literatuur over Family Preserva-
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tion echter onvoldoende geoperationaliseerd in specifieke richtlijnen voor het handelen. Uit de litera
tuur blijkt ook dat er tot nu toe nog nauwelijks onderzoek is gedaan naar specifieke empowerment be
vorderende gedragskenmerken van de hulpverlener, gerelateerd aan uitkomsten. In die zin levert ook 
de literatuur over Family Preservation onvoldoende handvatten voor het verduidelijken van specifieke 
elementen in het gedrag van de hulpverlener die ervoor zorgen dat individuen greep krijgen op hun 
situatie. 

In Nederland werd in 1994 een uit de Verenigde Staten afkomstige, expliciet op empowerment geba
seerde vorm van intensieve thuishulp, Families First, geïmplementeerd binnen de jeugdzorg. Families 
First is een kortdurende, intensieve vorm van thuishulpverlening, gericht op gezinnen die zich in een 
crisissituatie bevinden, waarvan één of meer kinderen uithuis geplaatst dreigen te worden. Deze me
thodiek is vertaald naar de Nederlandse situatie. Families First onderscheidt een groot aantal technie
ken, die voor een groot deel ontleend zijn aan het competentiemodel (Slot, 1988) dat aan het oor
spronkelijke model is toegevoegd. 

Uit de kwaliteitstoets van 1998 kwam naar voren dat het inhoudelijk kader (het werken vanuit het 
competentiemodel) in de praktijk naar de achtergrond verdwijnt. Er wordt daarentegen veel gebruik ge
maakt van technieken die gericht zijn op het opbouwen van een relatie, op verduidelijking van proble
men, op doelen stellen door onder andere begripvol luisteren, aanmoedigen, het bespreken van alter
natieve oplossingen, het helpen bij het inzichtelijk maken van gedragspatronen en positieve bekrach
tiging. De bovengenoemde houdingsaspecten en technieken worden in de literatuur echter niet geope
rationaliseerd in specifieke empowermentbevorderende gedragskenmerken. 

Samenvattend: de vraag wat nu specifieke empowermentbevorderende gedragskenmerken zijn die 
maken dat individuen opnieuw greep krijgen op hun leven kon vanuit het literatuuronderzoek onvol
doende beantwoord worden. 

Empirisch onderzoek naar empowermentbevorderende gedragskenmerken. 
Om duidelijk te krijgen wat zich precies afspeelt tussen de hulpverlener en cliënten binnen een op em
powerment gerichte vorm van hulpverlening en welke elementen daarin te identificeren zijn en in ver
band gebracht kunnen worden met empowerment, is vervolgens empirisch onderzoek gedaan binnen 
het kader van Families First in Nederland. 

Eerst is onderzocht wat in de beleving van cliënten empowermentbevorderende kenmerken van de 
hulp zijn. Het betrof een kwalitatief onderzoek waarin door middel van diepte-interviews uitspraken van 
cliënten met elkaar zijn vergeleken met behulp van de voortdurende vergelijkende methode van Glaser 
en Strauss (1976). Uit de uitspraken van cliënten zijn acht categorieën samengesteld die mogelijk in 
verband gebracht kunnen worden met empowerment. Drie daarvan verwijzen naar methodische as
pecten die inherent zijn aan de werkwijze van Families First. Het betreft hier het feit dat de hulpverle
ner bij het gezin thuis komt, dat de hulpverlener altijd beschikbaar is en de hulpverlening een intensief 
karakter heeft. De overige vijf categorieën verwijzen naar gesprekstechnische vaardigheden en per
soonlijke kenmerken van de hulpverlener. Uit de uitspraken van cliënten komt naar voren dat zij zich 
sterker voelen naarmate de hulpverlener meer aansluit bij hun behoeften en wensen; doordat hij of zij 
hen met respect bejegent; doordat de hulpverlener vraaggericht ordening aanbrengt in datgene wat zij 
willen veranderen en in de wijze waarop; doordat zij positief bekrachtigd worden in hun gedrag en 
doordat zij professionele informatie en praktische tips ontvangen bij situaties waarin zij zelf vastlopen. 

Een onafhankelijk beoordelaar heeft vervolgens een aselect aantal interviews opnieuw geanaly
seerd. De overeenstemming tussen beide beoordelaars bleek nagenoeg perfect te zijn. Daaruit bleek 
dat de categorieën betrouwbaar uit interviews te destilleren zijn. 

In de volgende fase van het empirisch onderzoek is nagegaan of deze gedragskenmerken betrouw
baar te observeren zijn met behulp van een daartoe ontwikkeld gedragsobservatie-instrument, waar
voor de hier eerder genoemde categorieën de basis vormde. 

Om het gedrag te kunnen observeren zijn gedurende het hulpverleningsproces van Families First bij 
gezinnen drie video-opnames gemaakt. De observaties zijn vervolgens geanalyseerd en geregistreerd 
met behulp van het observatieprogramma Observer Video Pro (Noldus, 1998). 

Eerst is de betrouwbaarheid van het gedragsobservatie-instrument gemeten. Daarvoor gold als maat 
de interbeoordelaarsovereenstemming tussen twee beoordelaars. In dit kader zijn door een onafhan
kelijk beoordelaar aselect een aantal video-opnames opnieuw gescoord. Er bleek een grote overeen
stemming te bestaan tussen de beoordelaars. Daaruit bleek dat specifieke kenmerken in het gedrag 
van de hulpverlener met behulp van het daartoe ontwikkelde gedragsobservatie-instrument betrouw
baar te observeren zijn. 

Daarna is nagegaan of er samenhang bestaat tussen de empowermentbevorderende gedragsken
merken. Daaruit kwam naar voren dat de verschillende indicaties voor empowermentbevorderend ge-
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drag voor een groot deel op zichzelf staan. In plaats van dat ze elkaar overlappen zijn ze eerder cumu
latief ten opzichte van elkaar. Er kan dan ook niet gesproken worden van een ééndimensionaal con
struct voor empowermentbevorderend gedrag. 

Vervolgens zijn resp. door een vragenlijst en een formulier waarop de tijd dat een hulpverlener in 
een gezin intervenieert de mate van beschikbaarheid en de intensiteit van de hulp berekend. Omdat 
de gezinnen unaniem positief reageerden op de beschikbaarheid van de hulpverlener, vertoont deze 
variabele te weinig variantie en is zij in de verdere analyses achterwege gelaten. De intensiteit van de 
hulp varieerde van matig intensief (tussen 2 tot 7 uur per week) tot behoorlijk intensief (tussen 7 en 14 
uur per week). Daaruit bleek dat de hulp aan de gezinnen die deel hebben genomen aan dit onder
zoek, conform de richtlijnen van Families First, een intensief karakter had. Er bleek geen samenhang 
te zijn tussen specifieke gedragskenmerken van de hulpverlener met de mate van intensiteit van de 
hulp. Blijkbaar is de wijze waarop hulpverleners zich gedragen onafhankelijk van de tijdsduur die zij in 
een gezin aanwezig zijn. 

Tenslotte is onderzocht in hoeverre er een samenhang bestaat tussen de empowermentbevorderen-
de gedragskenmerken en effecten van de hulp. Voor effectmeting is gebruik gemaakt van een aantal 
meetinstrumenten en criteria uit het landelijk evaluatieonderzoek van Families First. Deze zijn achter
eenvolgens: de tevredenheidheid van ouders over het effect van de hulp; de tevredenheid van hulp
verleners over het effect van de hulp; de afname van het risico van uithuisplaatsing volgens de hulp
verleners; de afname van gezinsbelasting volgens de ouders en de daadwerkelijke uithuisplaatsing. 
Eerst is de samenhang onderzocht tussen de verschillende effectmaten onderling. Daaruit kwam naar 
voren dat er sterke relaties bestaan tussen de effectmaten. Uiteindelijk is de samenhang berekend tus
sen de gedragscategorieën en de effecten. Daaruit kwam naar voren dat er vooral samenhang lijkt te 
bestaan tussen open, ondersteunende en positieve reacties, gepaard gaande met het uitblijven van 
negatieve reacties en de gemeten effecten. Minder samenhang werd aangetroffen tussen effectme
tingen en de andere gedragscategorieën. Deze uitkomsten convergeren met de subjectieve beleving 
van cliënten zelf, zoals die tot uitdrukking kwam in de diepte-interviews. Kennelijk is binnen een theo
retisch goed onderbouwd interventiekader, zoals Families First, vooral een persoonlijke, positieve en 
respecterende houding van de hulpverlener een belangrijke graadmeter voor succes. 
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