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Hoofdstuk 3 

De opzet van het empirisch gedeelte van het onderzoek 

3.1 Onderzoeksontwerp 

Het hier beschreven onderzoek bestaat uit een aantal case-studies ofwel gevalsstudies. 
Hutjes & Van Buuren (1996) geven de volgende definitie van een gevalsstudie: 'bij 

een gevalsstudie gaat het om de intensieve bestudering van een verschijnsel binnen 

zijn natuurlijke situatie, zodanig dat de verwevenheid van relevante factoren behou

den blijft' (p.15). 

Volgens Yin (1994) is de case-study gericht op het zoeken van inzicht en op het 
vinden van verklaringen en niet op omvang of frequentie. Hij acht de case-study de 
benaderingswijze bij uitstek wanneer er weinig mogelijkheden tot controle zijn en 
wanneer de vraag gesteld wordt hoe bepaalde verschijnselen zich in levensechte situa
ties voordoen, waarom zij zich binnen die situatie voordoen of waarom zij zich juist 
op een bepaalde manier voordoen. In mijn onderzoek gaat het om inzicht in de ma
nier waarop ouders en jongeren de interventies van de gezinsvoogd ervaren. Verder 
gaat het om het verklaren van hun houding ten opzichte van de opgelegde hulp. 
Waarom reageren zij op een bepaalde manier? Kortom, het gaat om wat zich afspeelt 
in het hulpverleningsproces tussen hulpverlener en cliënt. 

Yin (1994) stelt naast statistische generaliseerbaarheid de analytische generaliseer
baarheid, die berust op inzicht. Wanneer een aantal cases eenzelfde inzicht ondersteu
nen, is er sprake van externe generaliseerbaarheid. Daarbij moeten de cases met grote 
zorgvuldigheid gekozen worden. Dit heb ik in mijn onderzoek betracht (zie paragraaf 
3.3). 

3.2 Validiteit en betrouwbaarheid 

Hutjes & Van Buuren (1996) noemen drie kwaliteitscriteria die een onderzoeker in 
kwalitatief onderzoek in acht moet nemen, namelijk de begripsvaliditeit, de interne 
validiteit en de betrouwbaarheid. 

Wanneer het gaat om de begripsvaliditeit hanteren Hutjes & Van Buuren (1996) de 
omschrijving zoals geformuleerd door Seger (1975): begripsvaliditeit houdt in dat de 
interpretatie van de onderzoeksgegevens zodanig moet zijn dat op legitieme wijze 
kan worden overgegaan van het niveau van de empirische verschijnselen naar dat van 
de theoretische begrippen. Volgens Hutjes & Van Buuren (1996) moeten daarvoor 
ten eerste empirisch waarneembare verschijnselen worden aangewezen die op adequate 
wijze de te meten theoretische begrippen dekken: het indiceren. Ten tweede moeten 
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de juiste meetinstrumenten worden ontwikkeld om die verschijnselen vast te stellen: 
het operationaliseren. 

Bij de interne validiteit ligt het accent op de juistheid van de in het conceptuele mo
del veronderstelde relatie tussen het onderzochte verschijnsel en zijn achtergronden 
(Hutjes & Van Buuren, 1996). Het gaat bij de interne validiteit om de kwaliteit van 
de conclusie uit een geheel onderzoeksontwerp (Swanborn, 1987). 
Het derde element is de betrouwbaarheid. De uitspraken dienen gebaseerd te zijn op 
een nauwkeurige waarneming van de werkelijkheid en dienen niet terug te voeren te 
zijn op toevallige omstandigheden in het meetinstrumentarium of de onderzochte 
eenheden. Het gaat om de mate waarin een waarneming stabiel is bij verschillende 
metingen. De meting kan in een of ander opzicht worden herhaald (Swanborn, 1987; 
Hutjes & Van Buuren, 1996). 

Ik heb in mijn onderzoek op verschillende manieren rekening gehouden met validi
teit en betrouwbaarheid. Allereerst zijn er twee instrumenten gebruikt, zowel semi-
gestructureerde vragenlijsten als de Goal Attainment Scaling (GAS; zie paragraaf 
3.7). Daarnaast zijn verschillende groepen respondenten, namelijk gezinsvoogden, 
ouders en kinderen, ondervraagd aan de hand van half-gestructureerde vragenlijsten 
over dezelfde onderwerpen. 
Het gehanteerde begrippenkader is tot stand gekomen aan de hand van literatuuron
derzoek en via analyse van het begrippenkader in relevante wetgeving. Vervolgens 
zijn deze begrippen geoperationaliseerd in de vragenlijsten. Verder zijn de hulpverle
ners en de gezinnen eenjaar lang gevolgd en drie keer geïnterviewd waardoor het on
derzoek een longitudinaal karakter draagt. 

De betrouwbaarheid van kwalitatief onderzoek kan via multiple indicering worden 
verhoogd. Deze benadering houdt in dat indicering van een bepaald probleem geba
seerd moet zijn op een sample van indicatoren. Het kan van belang zijn over het
zelfde 'probleem' langs meerdere invalshoeken vragen te stellen (Janssen, 1990). In 
mijn onderzoek heb ik deze methode toegepast. Het aantal respondenten dat geen 
antwoord geeft (weet) op een vraag wordt op die manier geminimaliseerd hetgeen 
door mij noodzakelijk geacht werd omdat bleek dat de jongeren sommige vragen las
tig vonden om te beantwoorden ('weet ik niet'). 
In paragraaf 3.7 wordt ingegaan op de validiteit en betrouwbaarheid van GAS. 

3.3 Dataverzameling 

Er zijn vijf (gezins)voogdij-instellingen benaderd voor deelname aan het onderzoek. 
Daarbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de spreiding over het land. Het 
gaat om twee (gezins)voogdij-instellingen in de Randstad (Amsterdam, Den Haag) en 
drie buiten de Randstad (Arnhem, Zwolle, Groningen). Aan de contactpersonen van 
deze (gezins)voogdij-instellingen is gevraagd om OTS-zaken te selecteren op 'leeftijd' 
(kinderen vanaf twaalf jaar) en op 'recent uitgesproken' (0 tot drie maanden na de uit-
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spraak van de rechter). Via de contactpersonen zijn in totaal 52 recent uitgesproken 
OTS-zaken doorgegeven. Daarvan bleven 19 OTS-zaken als casus over. 
De OTS-zaken hebben betrekking op zowel thuiswonende jongeren als op uithuis 
geplaatste jongeren vanaf twaalf jaar. Om redenen van privacy is besloten de vraag 
aan de ouders en jongeren voor deelname aan het onderzoek via de gezinsvoogden te 
laten verlopen. 
De gezinsvoogden zijn mondeling en/of schriftelijk geïnformeerd over de inhoud van 
het onderzoek. Vervolgens is er telefonisch contact opgenomen met de gezinsvoog
den om verdere uitleg te geven over het doel van het onderzoek. Er is een termijn af
gesproken waarin de gezinsvoogden de gezinnen zouden benaderen en er is een belaf
spraak gemaakt voor terugkoppeling over wel of geen deelname. Wanneer er sprake 
was van weigering, is aan de gezinsvoogden gevraagd wat daarvan de reden was. 

Het voordeel van deze selectieprocedure is dat gezinsvoogden goed geïnformeerd wor
den over de inhoud van het onderzoek. Er is ruimte om vragen te stellen over het on
derzoek. Rekening houdend met de privacy worden gezinnen alleen benaderd wanneer 
zij daar hun toestemming voor hebben gegeven via de gezinsvoogden. 
Maar er is ook een nadeel aan deze selectiewijze van de respondenten verbonden. De 
informatie over het onderzoek kan niet rechtsstreeks aan de gezinnen worden overge
bracht maar via de gezinsvoogden. Een belangrijk gegeven is dat gezinsvoogden be
grijpen wat het onderzoek inhoudt, en ook is het van belang dat ze er positief tegen
over staan. Een positieve attitude van gezinsvoogden ten aanzien van het onderzoek 
kan leiden tot deelname van de gezinnen, maar een negatieve attitude zou het omge
keerde effect kunnen hebben. Daarnaast zou de gezinsvoogd zelf kunnen selecteren. 
Bij de selectie is gestreefd naar zoveel mogelijk spreiding van gezinnen over de ge
zinsvoogden. Op één gezinsvoogd na is dat gelukt (zij heeft twee gezinnen binnen 
haar case-load die deelnemen aan het onderzoek). In paragraaf 3.5 is nagegaan in hoe
verre de groep respondenten afwijkt van de landelijke gegevens. 

Nonrespons 
Het was geen eenvoudige opgave om de ouders en en de jongeren bij het onderzoek 
te betrekken. De nonrespons was ruim 50%. In totaal hebben de (gezinsvoogdij-in
stellingen 52 recent uitgesproken OTS-zaken doorgegeven en daarvan hebben 21 ge
zinnen (ouder(s) en/of jongeren) geweigerd deel te nemen aan het onderzoek en 12 
gezinnen zijn om andere redenen niet betrokken. 
De weigeringen (21 gezinnen) zijn zowel afkomstig van de ouder(s) als van de jonge
ren zelf. Volgens de gezinsvoogden hebben de weigeringen onder andere te maken 
met de afwijzende houding van de ouder(s) of de jongeren ten opzichte van de gezins
voogd. Een tweede reden van weigering vormt volgens hen de problemen binnen het 
gezin. Er deed zich op dat moment een crisissituatie voor binnen het gezin, zoals 
weggelopen jongeren, ouder(s) die overstuur raakten of ruzies die losbarsten. Een 
derde reden van weigering was dat er al veel hulpverlening bij het gezin over de vloer 
was geweest. 
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Twaalf OTS-zaken zijn om diverse andere redenen niet betrokken. Het bleek dat drie 
gezinsvoogden al participeerden in het onderzoek. Zij zijn om die reden niet opnieuw 
benaderd. Vervolgens hebben twee gezinsvoogden, na herhaaldelijke pogingen tot 
contact (zowel telefonisch als per post), geen reactie gegeven. Eén gezinsvoogd heeft 
geweigerd om mee te doen (nonrespons gezinsvoogden is in totaal drie personen). 
Een aantal OTS-zaken waren te "oud" (vier maanden tot een halfjaar). Het kwam 
ook voor dat de gezinsvoogden geen enkel contact kregen met het gezin en in één 
geval ging het om een zwak begaafd meisje (niet of zeer moeilijk te interviewen). 
Door de weigeringen bleven uiteindelijk vier van de vijf (gezins)voogdij-instellingen 
over. Negentien gezinnen (ouder(s) en kind) met hun gezinsvoogden hebben hun toe
stemming gegeven. 
De conclusie is dat er vermoedelijk een selectie heeft plaats gevonden: de gezinnen 
die een negatieve houding hebben ten aanzien van de komst van de gezinsvoogd, ge
zinnen die zich in een crisissituatie bevinden en gezinnen die reeds veel hulp hebben 
(gehad), hebben deelname aan het onderzoek geweigerd. 

3.4 De werkwijze tijdens het interviewen 

Het interview 
Aangezien er nog weinig onderzoek is gedaan naar de beleving van ouders en kinde
ren die met de interventies vanuit de (gezins)voogdij-instellingen te maken krijgen, 
ontbreekt inzicht vooraf in de antwoorden die verwacht kunnen worden. Als gevolg 
daarvan is het niet adequaat een gestructureerde vragenlijst te gebruiken. Bovendien 
laat het onderwerp zich daarin niet gemakkelijk vangen. Een ondertoezichtstelling 
kan diep ingrijpen in het leven van ouders en kinderen. Het spreken over dat onder
werp ligt gevoelig en/of emotioneel. Wil er een sfeer van vertrouwen gecreëerd wor
den tussen onderzoeker en respondent, dan ligt een te gestructureerde aanpak niet 
voor de hand (Peters & Wester, 1989). In het onderzoek wordt daarom gebruik ge
maakt van semi-gestructureerde interviews. De geïnterviewden kunnen op iedere 
open vraag aangeven of zij het er wel of niet mee eens zijn, vervolgens wat de reden 
daarvan is. 
Open vragen bieden enkele belangrijke voordelen. Het stellen van open vragen is 
onvermijdelijk wanneer de mogelijke antwoorden niet in categorieën zijn weer te ge
ven. Het betekent ook dat in veel gevallen een categorie 'overige' wordt toegevoegd 
om uit te sluiten dat bepaalde antwoorden door de onderzoeker over het hoofd worden 
gezien. Een ander voordeel van het stellen van open vragen is dat extra informatie 
gegeven kan worden. Denk- en handelingspatronen van mensen liggen niet vast. Ze 
zijn moeilijk voorspelbaar en de respondenten zijn soms in staat om beschrijvender-
wijs en bij benadering een antwoord te geven. Verder heeft de open vraag oog voor 
de emotionele stijl van het antwoord en sluit beter aan bij de persoonlijke beleving 
van de ondervraagde (Janssen, 1990). 
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Natuurlijk zijn er aan het stellen van open vragen nadelen verbonden. Die hebben be
trekking op de verwerking en het analyseren van het materiaal, de betrouwbaarheid 
en de generaliseerbaarheid. Zo kan de open vraag een enorme hoeveelheid materiaal 
opleveren waarin door de onderzoeker moeilijk ordening is aan te brengen. Een ander 
gevaar is dat de onderzoeker in de antwoorden van de respondenten zoekt wat bij hem 
past (Janssen 1990). Om bovengenoemde problemen te ondervangen, is het be
schrijven van de gevolgde verwerkingsprocedure tijdens de analyse van groot belang 
(zie paragraaf 3.6). 

Aantal en duur van de interviews 
Bij de meeste respondenten zijn drie interviews afgenomen, verdeeld over een jaar, 
namelijk na ongeveer drie maanden, een halfjaar en na een jaar. Voor de start van 
het onderzoek zijn proefinterviews afgenomen. Op die manier is er gecontroleerd op 
de lengte (duur) van het interview en de begrijpelijkheid van de vragen. Het interview 
van de gezinsvoogd bleek te veel vragen te bevatten en is in lengte bijgesteld. De 
vragen zijn verdeeld over het tweede en derde interview. 
Om te meten of er veranderingen optreden in de situatie van de gezinnen, zijn de vra
genlijsten zo opgebouwd dat sommige vragen (bijvoorbeeld vragen naar tevredenheid 
met de hulpverlening of vragen over de problemen in het gezin) in het tweede en 
derde meetmoment opnieuw aan de orde zijn gesteld. Er is naar gestreefd , afhanke
lijk van de onderwerpen die aan de orde kwamen, om de vragen naar verandering mi
nimaal twee keer in het jaar aan de orde te stellen. 
In totaal zijn er 165 interviews afgenomen; 54 interviews met de gezinsvoogden, 53 

" met de ouders en 58 met de kinderen. In paragraaf 3.5 wordt ingegaan op de respons 
per meetmoment en op de 'uitval'. 
De interviews varieerden in duur: de interviews op het eerste meetmoment waren het 
langst omdat de probleemgebieden in kaart moesten worden gebracht; sommige ou
ders raakten emotioneel wanneer de gezinsproblemen en de oorzaken daarvan aan de 
orde werden gesteld. Voor de gezinsvoogden nam het invullen van de Goal 

j Attainment Scaling (zie paragraaf 3.7) veel tijd in beslag. 
De interviews met de gezinsvoogden en de ouders waren gemiddeld anderhalf tot twee 
uur. De interviews met de kinderen varieerden van drie kwartier tot anderhalf uur. 

Introductie 
Er zijn verschillende situaties waarin jonge kinderen en adolescenten te maken kun
nen krijgen met een interview. De interviews kunnen binnen verschillende settings 

I worden afgenomen (van speelkamer tot aan een verhoorkamer), met een verschillend 
doel (diagnose stellen tot aan een verklaring afleggen) en door mensen met verschil-

] lende beroepen (maatschappelijk werker, gedragsdeskundige, politieman). 
Ook voor de jongeren uit mijn onderzoek geldt dat zij op eerdere momenten gesprek-

I ken met een interview-karakter hadden gevoerd. Deze contacten (gesprekken) begon-
I nen bij de meeste jongeren al op jonge leeftijd en vonden plaats binnen het vrijwil

lige hulpverleningscircuit. Door deze diversiteit aan contacten was verwarring over 

55 



'wie nu wie was' en waarom het gesprek plaats vond mogelijk. Reden te meer om 
aan mijn introductie als onderzoeker aandacht te besteden. 
Wanneer de jongere thuis woonde werd er contact opgenomen met de ouder(s) en de 
jongere. Er werd telefonisch opnieuw uitleg gegeven over het onderzoek en vervol
gens een afspraak gemaakt voor een interview. 
De thuiswonende jongeren werden apart geïnterviewd, dat wil zeggen zonder dat de 
ouder(s) erbij aanwezig waren. Dat betekende dat de interviews plaats vonden op de 
slaapkamer van de jongere of dat de ouder(s) de woonkamer verliet(en). Indien de 
jongere uithuis was geplaatst, werd de groepsleider geïnformeerd en werd vervolgens 
een afspraak gemaakt met de jongere zelf. 
Het apart interviewen van de jongeren heeft onder andere te maken met het type vra
gen dat werd gesteld. Vooral bij vragen met betrekking tot problemen thuis zou de 
aanwezigheid van de ouder(s) een belemmering kunnen vormen om 'vrij' te antwoor
den. 

Interviewen en afsluiten 
Tijdens het eerste contact vertelde ik iets over mezelf en mijn werkzaamheden als 
onderzoeker. Vervolgens werd uitgelegd waar het interview over ging en verteld dat 
wanneer de jongere een vraag niet begreep of niet wist, hij of zij vrij was om dat aan 
te geven. Tijdens deze inleiding werd er tijd genomen voor 'social talk'. Dat bete
kende dat er even gesproken werd over de setting (bv internaat, Boddaert) waarin het 
interview plaats vond (hoe vind je het hier?). Op die manier werd een relatie opge
bouwd en kon er worden ingeschat welke stijl van interviewen gehanteerd kon wor
den. Sommige kinderen waren afstandelijk, anderen nieuwsgierig. Er werd een sfeer 
gecreëerd waarin zij zich zo prettig mogelijk voelden. De jongeren kregen ruimte om 
vragen te stellen over het onderzoek. Vervolgens werd de vertrouwelijkheid van de 
inhoud van het interview benadrukt. Na deze inleiding begon het eigenlijke inter
view. 
Tijdens het interviewen werd er ruimte gelaten aan de jongeren om vrij te antwoor
den. Wanneer een vraag niet duidelijk was (de 12/13-jarigen hadden iets meer moeite 
met de vragen), werd de vraag opnieuw geformuleerd. Tijdens het interview vatte ik 
af en toe kort samen wat de jongere had geantwoord. De jongere kon aangeven of de 
samenvatting klopte. Dit om na te gaan of het antwoord goed was begrepen en even
tuele onduidelijkheden en tegenstrijdigheden te ontdekken. 
Bij de afsluiting werd gevraagd of de jongere nog vragen had over het gesprek. 
Vervolgens werd uitgelegd wat de verdere gang van zaken was en gevraagd of zij wil
den blijven meewerken aan het onderzoek gedurende een jaar. Dat was voor niemand 
een probleem. 
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3.5 Kenmerken van de onderzoeksgroep 

In totaal namen 19 gezinnen en 18 hulpverleners deel aan het onderzoek. De onder
zoeksgroep bestond uit 19 (paar) ouders, 21 jongeren (12 - 17 jaar) en 18 gezins
voogden. Alle ouders en kinderen hebben de Nederlandse nationaliteit. 
Aangezien er een bepaalde selectie heeft plaats gevonden is, indien mogelijk, een 
vergelijking gemaakt met de landelijke (onderzoeks)gegevens over de OTS-populatie. 

3.5.1 Ouders 

Respons ouders eerste, tweede en derde meetmoment 

Tijdens het eerste interview zijn 18 (paar) ouders bereid hun medewerking te verle
nen. Eén ouderpaar heeft, na herhaalde pogingen, meegewerkt aan het tweede en derde 
interview. Op het tweede meetmoment zijn 19 (paar) ouders geïnterviewd en in het 
derde meetmoment 16 (paar) ouders (zie tabel 3.1). Op het laatste meetmoment zijn 
twee ouders niet meer geïnterviewd omdat de ondertoezichtstelling voor hun kinderen 
was afgelopen (de kinderen werden 18 jaar). Eén moeder reageerde niet ondanks her
haaldelijke pogingen van mijn kant (brieven, langs gaan) om een derde interview af 
te nemen. 

Tabel 3.1 Respons ouders tijdens de eerste, tweede en derde meetmoment 

Respons Vader Moeder Samen Totaal 

Eerste interview (N=18) 3 (17%) 11 (61%) 4 (22%) 18 

Tweede interview(N=19) 2 (11%) 14 (74%) 3 (16%) 19 

Derde interview (N=16) 3 (19%) 10 (63%) 3 (19%) 16 

De ouders zijn thuis geïnterviewd. De interviews zijn afgenomen bij een natuurlijke 
vader of moeder van de jeugdige. Uit de tabel komt naar voren dat voornamelijk de 
moeders van de kinderen geïnterviewd zijn. In een aantal gevallen zijn beide ouders 
(of ouder-stiefouder) geïnterviewd. De ouders die gezamenlijk zijn geïnterviewd wa
ren het vaak met elkaar eens en vulden elkaar aan in hun antwoorden. Indien dat niet 
het geval was, is gezocht naar overeensteming in hun antwoorden: op die manier is 
een (gezamenlijk) antwoord gecategoriseerd. 

Er is geen onderscheid gemaakt tussen de vaders en de moeders. Een uitzondering is 
gemaakt wanneer er opvallende seksespecifieke verschillen in de antwoorden naar vo
ren komen. 

Kenmerken van de ouders 
! In 12 OTS-zaken (63%) is er sprake geweest van een scheiding. Twaalf ouders zijn 

(weer) getrouwd of samenwonend. Zeven ouders zijn alleenstaand. 
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De leeftijd van de ouders ligt tussen de 34 en 49 jaar. De gemiddelde leeftijd is 42 
jaar. 

Opleiding 
In tabel 3.2 is de opleiding weergegeven van de natuurlijke ouder van de jongere. 
Wanneer de ouders samen geïnterviewd zijn, is de opleiding weergegeven van de ou
der die aan de meeste interviews heeft meegewerkt (niet alle samen-geïnterviewde ou
ders zijn op alle meetmomenten samen geïnterviewd). 

Tabel 3.2 Opleiding ouders (hoogst genoten opleiding) 

Opleiding Moeder Vader Totaal 

(N= = 14) (N =5) (N= =19) 

Lagere school 2 (14%) - 2 (11%) 

Huishoudschool/LBO 5 (36%) 1 (20%) 6 (32%) 

MAVO 1 (7%) - 1 (5%) 
VWO/HBS 3 (21%) - 3 (16%) 

MBO/MTS 3 (21%) 2 (40%) 5 (26%) 

HBO - 2 (40%) 2 (11%) 

Op twee uitzonderingen na, hebben de ouders na de lagere school een vervolgoplei
ding gevolgd. Een derde van de ouders (32%) heeft de huishoudschool (de moeders) of 
een lagere beroepsopleiding (LBO) gevolgd. Vervolgens heeft een kwart (26%) van 
de ouders een middelbare beroepsopleiding gevolgd. Drie moeders (16%) hebben het 
VWO of de HBS afgemaakt, twee vaders het hoger beroeps onderwijs (HBO) gevolgd 
en een moeder heeft de MAVO gedaan. 

Beroep 
Twaalf ouders (11 vrouwen en één man) hebben als beroep huisvrouw, dan wel 
huisman. Van deze ouders zitten er drie in de WAO (twee moeders en één vader). 
De overige ouders hebben, op één uitzondering na (vader in de WW) een baan. De 
moeders zijn werkzaam als administratief medewerkster, ziekenverzorgster en ; 
schoonmaakster. De vaders als operator, fysiotherapeut en marktkoopman. 

Aanmelding van de ouders bij de Raad 
Het verzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming om een onderzoek in te stellen 
naar de gezinssituatie kan door diverse personen en/of instanties worden ingediend: 
door de ouders, de minderjarige zelf of derden. Met derden wordt bedoeld: politie, 
hulpverleningsinstellingen, school of een huisarts. 
Opvallend is dat dat uit diverse onderzoeken naar voren komt dat het initiatief tot 
contact met de Raad in een tamelijk groot aantal gevallen door de ouders zelf wordt 
genomen (Schölte e.a., 1992; Van Montfoort, 1993; Mertens, 1993; De Savornin 
Lohman & Steketee, 1996). Dit varieert van een vijfde tot een derde van de meldin-
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gen (zie verder hoofdstuk 5). Over de beweegreden van de ouders is weinig bekend 
omdat de ouders niet (over dit onderwerp) geïnterviewd zijn. 

In mijn onderzoek hebben veertien (paar) ouders (79%) zelf contact opgenomen met 
de Raad voor de Kinderbescherming. Drie (paar) ouders zijn via school in aanraking 
gekomen met de Raad (het kind spijbelde). Eén moeder geeft aan dat zij geen contact 
heeft gehad met de Raad. Haar zoon is in het strafrechtelijke circuit terecht gekomen 
en heeft vermoedelijk via deze weg een OTS opgelegd gekregen. Het is niet goed te 
achterhalen in hoeverre deze ouders geadviseerd of "gemotiveerd" zijn door andere in
stanties. 

Op basis van deze gegevens kan geconcludeerd worden dat het percentage 
'zelfmelders' in vergelijking met andere onderzoeken hoog is. Dat betekent dat het 
hier gaat om een specifieke groep initiatiefrijke ouders die in staat zijn geweest stap
pen te ondernemen om aan de bel te trekken. 

3.5.2 Jongeren 

Respons jongeren eerste, tweede en derde meetmoment 

Tijdens de eerste interviewronde zijn 21 jongeren (14 jongens en zeven meisjes) ge
ïnterviewd. Van deze jongeren zijn er negen uithuis geplaatst en 12 jongeren wonen 
bij hun ouders. Tijdens de tweede en derde interviewronde is er uitval. Op het tweede 
meetmoment zijn 19 jongeren geïnterviewd. Acht jongeren zijn uithuis geplaatst, 11 
jongeren wonen thuis, van wie twee jongens op het Boddaert. Op het derde meet
moment zijn 18 jongeren geïnterviewd. Van deze jongeren waren er tevens acht uit
huis geplaatst en tien jongeren wonen thuis, van wie één jongen op het Boddaert (zie 
tabel 3.3). 

Tabel 3.3 Respons jongeren tijdens de eerste, tweede en derde meetmoment 

Jongen Meisje Jongen Meisje Jongen Meisje  
(N=14) (N=7) (N=13) (N=6) (N=ll) (N=7) 

Thuiswonend 7 (50%) 4 (57%) 6 (46%) 3 (50%) 5 (45%) 4 (57%) 
Uithuis geplaatst 6 43%) 3 (43%) 5 (39%) 3 (50%) 5 (45%) 3 (43%) 
Boddaert 1 (7%) 2 (15%) 1 (9%) 

De thuiswonende jongeren zijn thuis geïnterviewd. De uithuis geplaatste jongeren 
zijn geïnterviewd binnen de instelling waar zij op dat moment geplaatst waren. 
Ongeveer de helft van de jongeren woonde tijdens de afname van de interviews bij 
hun ouders. 
Op het tweede meetmoment is één jongen niet geïnterviewd omdat hij niet bereik
baar was vanwege een alternatieve straf (hij werkte op een boot). Een meisje is niet 
geïnterviewd vanwege een crisis bij haar thuis. In het laatste meetmoment zijn twee 
jongens niet geïnterviewd omdat zij inmiddels de leeftijd van 18 jaar hadden bereikt 
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en de OTS al een poosje was afgelopen (9/10 maanden OTS). Een uithuis geplaatste 
jongen was door mij niet meer te traceren wegens een aantal doorplaatsingen met 
daarnaast een wisseling van de gezinsvoogd. 
Tijdens het analyseren van het onderzoeksmateriaal is een onderscheid gemaakt tus
sen de antwoorden van de meisjes en van de jongens. Opvallende seksespecifieke 
antwoorden zijn in de tekst vermeld. 

De recent uitgesproken OTS-zaken zijn geselecteerd op kinderen in de leeftijdscatego
rie 12 tot en met 17 jaar. De reden daarvan is dat kinderen vanaf twaalf jaar door de 
kinderrechter worden gehoord. Een van de onderzoeksvragen richt zich op de zitting. 

Tabel 3.4 Leeftijd kinderen bij de aanvang van het onderzoek 

Leeftijd Jongen Meisje Totaal 
(N=14) (N=7) (N=21) | 

12 - 13 jaar 
14 - 15 jaar 
16 - 17 jaar 

Uit tabel 3.4 komt naar voren dat de meeste kinderen in de leeftijdscategorie van 14 

en 15 jaar vallen. 

Een vergelijking met de landelijke gegevens toont aan dat 23% van de OTS-pupillen 
in de leeftijdscategorie 12-13 jaar valt, 46% in de categorie 14-15 jaar en 30% in de 
categorie 16-17 jaar^. Dat betekent dat de eerste twee leeftijdscategorieën in mijn on
derzoek een afspiegeling vormen van de landelijke situatie. Alleen de categorie 16-17 
jaar is ondervertegenwoordigd. 
Allochtone OTS-pupillen zijn in mijn onderzoek niet vertegenwoordigd. Op lande
lijk niveau vindt geen registratie op land van herkomst plaats. Daarom is de mate 
van ondervertegenwoordiging van allochtone pupillen in mijn onderzoek niet te ach
terhalen. 

5 (36%) 1 (14%) 6 (29%) 
6 (43%) 5 (71%) 11 (52%) 

3 (21%) 1 (14%) 4 (19%) 

1 Deze gegevens zijn ontleend aan het beleidskader Preventieve en Curatieve Jeugdzorg 
1997-2000, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 
het Ministerie van Justitie. De peildatum is het jaar 1995. Dit is het jaar waarin de OTS-
zaken zijn uitgesproken. 
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Tabel 3.5 Schooltype kinderen 

School Jongen Meisje Totaal 
(N= =14) (N: =7) (N= =21) 

niet op school 4 (29%) — 4 (19%) 
LOM/MLK/ZMOK 4 (29%) -- 4 (19%) 

VBO 4 (29%) 2 (29%) 6 (29%) 

MAVO/HAVO 2 (14%) 4 (57%) 6 (29%) 

overige -- 1 (14%) 1 (5%) 

Van alle kinderen gaan vier jongens (19%) niet naar school (zie tabel 3.5). Dit zijn 
twee jongens van 17 jaar, een jongen van 12 en een jongen van 14 jaar. De twaalfja
rige jongen zit thuis omdat hij op school niet te handhaven is. De veertienjarige 
jongen is vanuit pure noodzaak 'opgesloten' in het Jongeren Opvang Centrum (JOC) 
en kan niet naar school omdat de man die hem seksueel misbruikt heeft, (nog) vrij 
rond loopt. 

Vier jongens (19%) zitten op het speciaal onderwijs voor kinderen met leer- en op
voedingsproblemen (LOM). Bijna een derde van de kinderen (29%) zit op het voorbe
reidend beroepsonderwijs (VBO). Vijf jongeren (24%) volgen onderwijs op de 
MAVO en één jongen zit op het HAVO. 

3.5.3 Gezinsvoogden 

Op het eerste meetmoment zijn 18 gezinsvoogden geïnterviewd over 19 OTS-zaken. 
Van deze 18 gezinvoogden is één gezinsvoogd verantwoordelijk voor twee gezinnen 
die participeren aan het onderzoek, dus zijn er in totaal 19 interviews afgenomen. Op 
het tweede meetmoment zijn 17 gezinsvoogden geïnterviewd over 18 OTS-zaken. 
Eén gezinsvoogd had ontslag genomen: op het moment van interviewen was geen 
vervanger aangesteld. Op het derde meetmoment zijn 16 gezinsvoogden geïnterviewd 
over 17 OTS-zaken. Een OTS-zaak was inmiddels afgelopen en een (andere) gezins
voogd had ontslag genomen: op het moment van interviewen was er geen nieuwe 
gezinsvoogd (zie tabel 3.6). 

Tabel 3.6 Respons gezinsvoogden eerste, tweede en derde meetmoment 

Gezinsvoogd 
Vrouw 

Gezinsvoogd 

Man 

Totaal 

(aantal OTS-zaken) 

Eerste interview 
Tweede interview 
Derde interview 

9 (50%) 
10 (59%) 
10 (63%) 

9 (50%) 
7 (41%) 
6 (38%) 

18 (19 OTS-zaken) 
17(18 OTS-zaken) 
16 (17 OTS-zaken) 
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De vrouwen zijn iets beter vertegenwoordigd dan de mannen. Aangezien er geen regi
stratie bestaat van de verhouding mannelijke en vrouwelijke gezinsvoogden, valt niet 
na te gaan of dit gegeven overeen stemt met de landelijke situatie. Gedurende het jaar 
vonden er door diverse oorzaken 'wisselingen van de wacht' plaats. Hierboven is ont
slag nemen twee keer aangegeven. Verder kwam het voor dat een gezinsvoogd bin
nen de instelling naar een andere werksoort was overgeplaatst (bijvoorbeeld naar de 
jeugdreclassering of naar de vrijwillige tak binnen de instelling). Verder waren drie 
gezinsvoogden langdurig ziek (overspannen en een auto-ongeluk) en nam een andere 
gezinsvoogd uit het betreffende team 'zijn of haar OTS-zaak waar'. Dat betekende 
meestal dat de nieuwe gezinsvoogd telefonisch contact onderhield en/of indien nood
zakelijk een gesprek aanging. De overdracht naar een andere gezinsvoogd verliep niet 
in alle gevallen soepel. In een OTS-zaak had een moeder enige maanden geen ge
zinsvoogd meer gezien. Zij raakte zeer ontevreden (zie hoofdstuk 5). 
Getracht is om zoveel mogelijk dezelfde gezinsvoogden te behouden in het onderzoek 
vanwege de continuïteit van de GAS. Dat betekent dat ik soms een maand met inter
viewen wachtte totdat de betreffende gezinsvoogd weer aanwezig was. Of bij een 
wisseling van de wacht de 'oude' gezinsvoogd probeerde te bereiken om hem of haar 
te interviewen over de laatste veranderingen. 

Kortom, vanuit het perspectief van de onderzoeker is het aantal wisselingen beperkt 
gehouden: slechts in twee gevallen is een andere gezinsvoogd geïnterviewd (aan het 
einde van het jaar). Vanuit het perspectief van de ouders en de kinderen ligt dat an
ders; in zeven gevallen, in bijna één op de drie OTS-zaken, is er sprake van een wis
seling van gezinsvoogd, van langdurige ziekte met vervanging, van afwezigheid zon
der vervanging. Dit gegeven is zeker van invloed geweest (negatief) op de beleving 
van de opgelegde hulp (zie hoofdstuk 5 en 6). 

Het gemiddelde opleidingsniveau van de gezinsvoogden is hoger beroepsonderwijs 
(HBO) met eventueel een voortgezette opleiding. 

3.6 Analyseren van de gegevens 

De interviews zijn letterlijk uitgewerkt. Tijdens de eerste fase van de analyse is het 
materiaal grondig gelezen, waardoor de taal van de respondenten (met name van de 
jongeren) de taal van de onderzoeker wordt. Bij het gedurig en geduldig lezen en her
lezen wordt duidelijk dat antwoorden op bepaalde vragen niet altijd op de goede plaats 
staan; er vindt een weloverwogen herordening plaats van de antwoorden. 
Bij het doorlezen van de interviews zijn tevens memo's bijgehouden. In een memo 
kunnen ideeën van de onderzoeker over de onderzoeksvraag, de gegevens of de be
grippen (ontleend aan de literatuur) worden bijgehouden. Het kan gaan over een ge
beurtenis, een idee of een opvallend kenmerk van het materiaal (Wester, 1991). De 
memo's in mijn onderzoek gingen ook over het probleem welke vragen gekoppeld 
kunnen worden in een later stadium, welke vragen meerdere malen zijn gevraagd met 
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kleine nuanceringen (zogenaamde 'multiple indicatoren') en algemene indrukken die 
tijdens de interview naar voren zijn gekomen. 

De tweede fase van het analyseren bestaat uit het categoriseren en coderen van het 
materiaal. De vragenlijst bestaat uit een aantal topics (onderwerpen). Uit deze topics 
is vervolgens één vraag behorende tot één meetmoment en één groep (bijvoorbeeld 
gezinsvoogden) onder elkaar gezet. Het oorspronkelijke materiaal is daarbij volledig 
in tact gebleven. Op basis van 70% (N=15) van de respondenten is telkens één vraag 
geanalyseerd en gecategoriseerd^ . Nauwelijks voorkomende categorieën zijn daarbij 
weggelaten. De overige 30% is in de categorieën ingevoegd. Deze procedure is ge
volgd voor elke vraag binnen een topic. Nadat de vragen zijn verwerkt in catego
rieën, is de subvraagstelling beschreven en beantwoord (Janssen, 1990). 

3.7 De Goal Attainment Scaling (GAS) 

De Goal Attainment Scaling (GAS) is een evaluatiemethode ontworpen door 
Kiresuk en Sherman. In 1969 vonden in Amerika de eerste belangrijke toepassingen 
van GAS plaats binnen de geestelijke gezondheidszorg. In deze studie heeft GAS ge
diend als onderzoeksinstrument. 

Deze methode houdt in dat men problemen die iemand heeft, kan ontleden in speci
fieke deelproblemen of probleemgebieden. Voor ieder probleemgebied kan een doel 
worden gesteld om tot oplossing van dat probleem te komen. Men heeft daarbij ver
wachtingen over de haalbaarheid van deze doelen. Na een bepaalde periode wordt na
gegaan of de doelen gerealiseerd zijn. Kortom, er vindt een evaluatie plaats. 

Toepassing in het onderzoek 

GAS is in principe bruikbaar in allerlei situaties waarin men tracht problemen te 
ontleden en tot doelstellingen te komen die men na een bepaalde periode wil evalue
ren. Dit kan een evaluatie zijn van een hulpverleningsproces, maar ook een evaluatie 
binnen organisaties. Vervolgens kan GAS dienen als onderzoeksintrument. 
Melief e.a (1979) geeft een uitwerking van het toepassen van GAS. Deze stappen 
zijn systematisch doorlopen tijdens het invullen van de schaal met de gezinsvoog
den. 

Allereerst dient er voldoende informatie beschikbaar te zijn over de problemen en 
achtergronden van het cliëntsysteem. Dat betekent concreet dat de gezinsvoogden in
formatie hebben over het gezin. Die was aanwezig in de vorm van het raadsrapport, 
alsmede in de eerste gesprekken die de gezinsvoogden hadden gevoerd met het gezin. 
Aan de hand van deze informatie zijn probleemgebieden geformuleerd. Het betreft 
probleemgebieden (gemiddeld vier à vijf) waarop werkelijk iets kan veranderen en die 
tijdens de hulpverlening aan de orde zullen zijn. Vervolgens is aan de gezinsvoogden 

2 In dit boek wordt 'N' gebruikt wanneer het gaat om de hoeveelheid respondenten die een 
vraag beantwoorden. Wanneer de respondenten meerdere antwoorden op een vraag geven, 
staat 'n' voor het totaal aantal antwoorden. 
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gevraagd het belang van een probleem aan te geven door middel van een cijfer. Het 
cijfer 10 staat bijvoorbeeld voor een probleemgebied dat heel belangrijk is en de 
hoogste prioriteit heeft gedurende het jaar van de ondertoezichtstelling. Per pro
bleemgebied wordt een concreet doel aangegeven dat in de hulpverlening nagestreefd 
zal worden. Voor ieder doel wordt vervolgens een indicator vastgesteld waarmee kan 
worden vastgesteld in hoeverre dat doel bereikt is. Een indicator is een concreet 
waarneembaar verschijnsel (gedrag, gebeurtenis) dat aangeeft of een bepaald doel be
reikt is en de mate waarin dat doel bereikt is (Melief, 1979). 
Kortom, voor ieder probleemgebied is een doel gesteld, een gewicht gegeven en een 
indicator vastgesteld. Aan de hand daarvan wordt voor ieder probleemgebied een 
schaal geconstrueerd. Deze schaal bestaat uit vijf verschillende niveau's die gekwanti
ficeerd worden van -2 tot 2: 'veel lager dan verwacht niveau' (-2), 'lager dan verwacht 
niveau' (-1), 'verwacht niveau' (0), 'hoger dan verwacht niveau' (1) en 'veel hoger dan 
verwacht niveau' (2). Deze niveau's dienen te worden ingevuld met behulp van de 
eerder aangeven indicator (zie bijlage). Van Buggenum en Hermanns (1995) gaan in 
de toepassing van GAS binnen het Medisch Kinderdagverblijf (MKD) uit van de 
schaal waarden -1 tot +3. De reden dat zij de oorspronkelijke schaal waarden hebben 
aangepast, is dat volgens hen twee stappen achteruit in de praktijk zelden voorko
men. In dit onderzoek zijn de schaalwaarden -2 tot +2 aangehouden aangezien in de 
praktijk bleek dat er wel degelijk sprake kon zijn van een achteruitgang van twee 
stappen. 
Nadat de schalen zijn geconstrueerd, wordt aangeven op welk niveau van doelrealisa
tie de hulpverlener zich op dat moment bevindt. Omdat er per definitie sprake is van 
de noodzaak tot hulpverlening zijn deze beginschaalwaarden volgens Melief (1979) 
-2 en -1. In de praktijk bleek dat de gezinsvoogden de beginsituatie niet voor alle 
probleemgebieden op het niveau -2 en -1 scoorden. Dit heeft te maken met het feit 
dat het invullen van GAS een momentopname was: de gezinssituatie op het moment 
van het invullen van het GAS-formulier kan beter zijn dan de voorgaande confronta
ties van het gezin met de gezinsvoogd. De begin-schaalwaarden zijn vervolgens om
gerekend tot een begin-index: Tb. Daarbij wordt de formule gehanteerd zoals deze be
schreven wordt door Melief (1979). Op het tweede meetmoment is opnieuw aange
geven op welk niveau van doelrealisatie men zich begeeft, evenals in het derde 
meetmoment. De eind-schaalwaarden zijn omgerekend tot de eind-index: Te. Het ver
schil tussen de begin-index en eind-index {Te - Tb) is een indicatie voor het effect 
van de behandeling. Indien Te groter is dan Tb kan dat duiden op een effect van de 
behandeling en op de mogelijkheid dat de problemen zijn verminderd. 

Betrouwbaarheid, validiteit en objectiviteit van GAS 
De kwaliteit van een meting met behulp van GAS wordt in belangrijke mate bepaald 
door de betrouwbaarheid en validiteit ervan. Zoals eerder gesteld, met betrouwbaar
heid wordt de mate waarin de uitkomst van een meting nauwkeurig is, bedoeld. Met 
validiteit wordt bedoeld of het instrument meet wat het beoogt te meten. Ofwel de 
mate waarin de meting aan zijn doel beantwoordt. De validiteit en betrouwbaarheid 
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van GAS is moeilijk vast te stellen, evenals de objectiviteit van GAS. Ik heb het 
volgende gedaan om een aantal problemen van GAS op dit gebied te ondervangen. 
Het is van belang welke persoon (hulpverlener, cliënt, onafhankelijk persoon of een 
combinatie van deze personen) de doelen vaststelt (Van Peet, 1997; Melief, 1979). 
Een probleem kan ontstaan wanneer de persoon die de schaal invult tevens de per
soon is die de behandeling vaststelt en uitvoert ('de treatmentgiver'). De vraag is dan 
of de doelen ook relevant zijn voor de cliënt. Wanneer de hulpverlener in samenwer
king met de cliënt de doelen formuleert, heeft dit enerzijds als voordeel dat de cliënt 
zich realiseert wat de problemen zijn en wat de verwachtingen zijn rondom de hulp
verlening. Anderzijds kan men zich dan afvragen of de geformuleerde problemen wel 
de juiste zijn. In mijn onderzoek is het evaluatieformulier ingevuld door twee beoor
delaars, namelijk de gezinsvoogd ('treatmentgever') en een onafhankelijk getrainde 
onderzoeker3. De opleiding van de gezinsvoogden was voornamelijk op HBO-ni-
veau. De GAS-formulieren zijn gezamenlijk ingevuld. Deze combinatie maakt de be
trouwbaarheid van GAS iets hoger. 

Een ander probleem bij de toepassing van GAS vormt het toekennen van het ge
wicht aan een probleem. Het gaat hier om het belang van een probleem in relatie tot 
de andere problemen. Van Peet (1997) trekt het belang van een intervalschaal in 
GAS in twijfel en constateert terecht dat het moeilijk is om het belang van de ver
schillende problemen ten opzichte van elkaar te kwantificeren. Dat wil zeggen, is het 
verschil tussen probleemgebieden waarop respectievelijk de gewichten 8 en 6 zijn 
toegekend even groot als het verschil tussen probleemgebieden waaraan de gewichten 
9 en 7 zijn toegekend. Volgens hem zou een eenvoudige rangordening van de pro
bleemgebieden in die zin doeltreffender zijn. Bovendien is het de vraag of een 
'vooruitgang' (bijvoorbeeld 'lager naar verwacht niveau' naar 'verwacht niveau') bij 
het ene probleem gelijk geschakeld kan worden met een vooruitgang op een ander 
probleemgebied (Van Peet, 1997). De problemen betreffende het toekennen van ge
wichten aan de probleemgebieden en de belangrijkheid van de gewichten ten opzichte 
van elkaar zijn ondervangen door in navolging van Van Peet (1997) de formule van 
Schmidt (1974) toe te passen: 

T X w j Xj 

n z + n 

wj : rangordedoelgewicht van schaal i 

Xj : ruwe score op schaal i 

n = aantal schalen 

De gewichten die de gezinsvoogden hebben gegeven aan de probleemgebieden zijn 
gerangordend naar belangrijkheid van 1 t/m 5 (afhankelijk van het aantal geformu
leerde probleemgebieden) waarbij de 1 staat voor het probleemgebied dat als minst 

3 Dit is een door mij in GAS getrainde studente geweest en mijzelf. 
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belangrijk wordt gezien en de 5 voor het probleemgebied dat als meest belangrijk 
wordt gezien. Per gezinsvoogd wordt een T-score berekend. De formule van Schmidt 
(1974) houdt rekening met het aantal schalen, die per gezinsvoogd verschillend zijn, 
en doet geen aannamen met betrekking tot de correlatie tussen schalen. 
Wat betreft de interne validiteit van GAS worden de volgende kanttekeningen ge
plaatst. Bij de GAS procedure is geen sprake van een controlegroep. Op die manier 
is moeilijk te achterhalen waardoor een eventueel verschil tussen beginscore (Tb) en 
eindscore (Te) wordt veroorzaakt. Een vermindering van problemen hoeft niet zonder 
meer te worden veroorzaakt door de hulpverlening (Melief, 1979; Van Peet, 1997). 
Verder hangt de betekenis van Te - Tb ook af van de manier waarop wordt inge
schaald. De schaalwaarde 0 wordt toegekend wanneer het doel is gerealiseerd. Dat be
tekent dat als beginschaalwaarden de waarden -2 en -1 overblijven. Husmann en van 
Peet (1985) constateren dat indien men inschaalt op de waarde -2 een achteruitgang 
per definitie onmogelijk is en altijd zal gelden dat Te groter of gelijk is aan Tb. De 
betekenis van Te - Tb hangt volgens hen ook af van de formule die gebruikt wordt. 
De formule van Kireshuk en Sherman is gebaseerd op de aanname dat de schaalwaar-
den een intervalschaal vormen en dat de waarden normaal verdeeld zijn. Volgens 
Husmann en Van Peet zijn daar weinig gronden voor. Ook heeft de formule volgens 
hen als nadeel dat er een bepaalde correlatie tussen de doelen aangenomen wordt en 
dat de uitkomst samenhangt met het aantal schalen. 
Getracht is de problemen met de interne validiteit te ondervangen door de ouders en 
de kinderen te vragen naar eventuele veranderingen die zij constateren. Op die manier 
is nagegaan of de 'verbeteringen' die via de GAS zijn geconstateerd ook door de ou
ders en de kinderen zo zijn ervaren. Verder is gevraagd wat naar hun oordeel de oor
zaak is van deze veranderingen. In die zin vormen de overwegingen van de ouders en 
de kinderen een vorm van 'controle' op de resultaten van GAS. Dit wordt ook wel 
triangulatie genoemd. In sociaal-wetenschappelijk onderzoek betekent het dat de ken
nis van en het inzicht in het object vergroot wordt door vanuit verschillende bronnen 
gegevens daarover te verzamelen (Swanborn, 1987: p.332; zie ook Wester, 1991). 

Ondanks alle genoemde nadelen van methodologische aard zitten er aan het gebruik 
van GAS grote voordelen vast. 
Wanneer GAS wordt ingevuld door hulpverleners en ouders is een belangrijk effect 
dat er een expliciete en concrete discussie mogelijk wordt tussen ouders en hulpver
leners (Husmann & Van Peet, 1985; Van Buggenum & Hermanns, 1995). Ouders 
worden in feite gedwongen zich te realiseren wat nu eigenlijk hun problemen zijn en 
op welke manier zij deze problemen kunnen oplossen. Vage problemen kunnen wor
den omgezet in concrete doelen. Een voordeel dat daaruit voortvloeit wordt ook wel 
een 'algemeen therapeutisch effect' genoemd (Kireshuk & Sherman, 1968; Van Peet, 
1997). Een vooruitgang op een bepaald probleemgebied kan een effect hebben op an
dere problemen die niet direct zijn opgenomen in GAS. 
Het gebruik van GAS door hulpverleners heeft voor hen als voordeel dat zij een sys
tematische werkwijze zullen hanteren om te komen tot het oplossen van problemen. 
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Men is gedwongen door het volgen van de procedure dieper na te denken over de han
delwijze en dit kan bijdragen tot een meer gerichte manier van werken. Er wordt niet 
met standaardprocedures gewerkt maar er wordt per individueel geval een hulpverle-
nersplan uitgedacht (Melief, 1979). 
Kortom, de betrouwbaarheid en validiteit is niet verzekerd, maar alles wel beschouwd 
is dit een verstandige, efficiënte, stimulerende en daarbij ook nog een therapeutisch 
verantwoorde onderzoeksmethode. 
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