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Voorwoord
‘Effectief te werk met ‘Het gezin centraal’ is het eindrapport dat wij, Eline Ligthart en Robin Geurts
ontwikkeld hebben gedurende het afstudeertraject van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening
aan Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch. In de periode februari tot augustus 2014 zijn wij bezig
geweest om van het onderzoeksproces een volwaardig eindrapport te maken. Dit in opdracht van
stichting Oosterpoort, jeugd & opvoedhulp te Oss.
Het doen van een onderzoek in de praktijk brengt risico’s met zich mee. Er zijn gedurende het onderzoek
beleidszaken aangepast. Het onderzoek vond plaats in een dynamische maatschappij waarin
bezuinigingen en transitie jeugdzorg belangrijke items zijn. Dit vraagt van de medewerkers en van de
onderzoekers veel aanpassingsvermogen en flexibiliteit. Mede dankzij de professionele samenwerking
tussen de onderzoekers en de betrokken partijen is het onderzoek tot een goed einde gebracht.
Het afstudeeronderzoek is gericht op de verbetering van de hanteerbaarheid van de huismethodiek ‘Het
gezin centraal’ die Oosterpoort hanteert. Hierdoor hebben wij gedurende de onderzoeksperiode kennis
opgedaan van verschillende methoden. Dit heeft er toe geleid dat we gegroeid zijn in onze ontwikkeling.
Nu het onderzoek met succes is afgerond kunnen wij zeggen dat we klaar zijn om als professional het
werkveld in te gaan.
Voor het begeleiden, ondersteunen en bijsturen van de afstudeerperiode gaat onze dank speciaal uit
naar de docentbegeleider Juul Donné en onze praktijkbegeleid(st)ers Sanne van Oss, Jos Sparidans en
Judith Verkooijen. Dankzij hun deskundigheid, betrokkenheid, enthousiasme en feedback draagt dit
afstudeerproject bij aan het in de praktijk brengen van de visie van stichting Oosterpoort.
Eline Ligthart en Robin Geurts
’s-Hertogenbosch, 13 augustus 2014
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Samenvatting
Dit onderzoeksverslag: Effectief te werk met ‘Het gezin centraal’ bevat een beschrijving van het
praktijkgerichte onderzoek dat verricht is vanuit de opdrachtgevende organisatie, stichting Oosterpoort
te Oss. Stichting Oosterpoort richt zich op jeugd- en opvoedhulp in omliggende regio’s met een
aansluitende visie ‘Wonen doe je thuis’. Vanuit trainingen rondom de methodiek ‘Het gezin centraal’ en
in werkoverleggen tussen behandelcoördinatoren en ambulante hulpverleners is naar voren gekomen
dat het handboek ‘Het gezin centraal’ niet praktisch hanteerbaar is in combinatie met de gehanteerde
cliëntroute en overige methoden op de werkvloer van de ambulante hulpverleners. In dit onderzoek is
de volgende probleemstelling beantwoord: ‘Hoe kunnen ambulante hulpverleners van Oosterpoort het
handboek ‘Het gezin centraal’ hanteerbaarder en consistenter integreren in de door Oosterpoort
gehanteerde cliëntroute?’
De doelstelling van het praktijkgerichte onderzoek is als volgt: ‘Het in kaart brengen hoe het handboek
‘Het gezin centraal’ in combinatie met de cliëntroute van Oosterpoort hanteerbaarder en consistenter
geïntegreerd kan worden onder de ambulante hulpverleners van Oosterpoort om zodoende de
werkbaarheid te versterken’. Door de werkwijze in kaart te brengen heeft stichting Oosterpoort inzicht
gekregen in de handelingswijze van de ambulante hulpverleners omtrent de basismethodiek ‘Het gezin
centraal’ en de cliëntroute op de werkvloer. Er is literatuurstudie verricht door vakliteratuur en eerder
gedane onderzoeken over het onderwerp te bestuderen. Daaruit is gebleken dat het bij een methodiek
van belang is dat het constructieve-, experiëntiele- en reflectieve niveau met elkaar in balans moeten
zijn. Voor het verkrijgen van data-gegevens is in dit onderzoek gebruik gemaakt van een doelgerichte
selectieve steekproef. Door middel van open interviews is informatie verzameld vanuit de respondenten,
de ambulante hulpverleners van Oosterpoort. Voor dit onderzoek is een behandelcoördinator en uit ieder
ambulant team één ambulante hulpverlener geïnterviewd. Binnen deze interviews is er gericht gevraagd
naar de ervaringen, de werkwijze van het handboek ’Het gezin centraal’ en de cliëntroute en op welke
wijze de praktisch hanteerbaarder en consistentie ervan versterkt kunnen worden in de praktijk. Deze
data-gegevens van de interviews en de literatuurstudie zijn naast elkaar gelegd om conclusies te kunnen
trekken.
De resultaten die voortkomen uit de interviews hebben een beeld weergegeven waaruit blijkt dat de
theorie zoals deze in de basismethodiek ‘Het gezin centraal’ is beschreven niet realistisch overeenkomt
met de huidige praktijkvloer. Het handboek is niet werkbaar op de werkvloer. Het boek is zogezegd te
groot en te dik, waardoor het opzoeken van hulpmiddelen en handvatten wordt bemoeilijkt. De
ambulante hulpverleners houden daarom meer vast aan de gehanteerde cliëntroute van Oosterpoort.
In de cliëntroute staan verplichte onderdelen beschreven die hulpverleners uit dienen te voeren binnen
of met het gezin. Ambulante hulpverleners geven aan dat ze het veel belangrijker vinden om goed aan
te sluiten bij de hulpvraag van het gezin. Het gezin staat tenslotte centraal.
Aan de hand van de beantwoordde deelvragen kan antwoord worden gegeven op de probleemstelling.
Er kan gesteld worden dat het handboek ‘Het gezin centraal’ en de gehanteerde cliëntroute van
Oosterpoort hanteerbaarder en consistenter geïntegreerd kan worden door middel van een checklist.
Een checklist waarin de fasering van de cliëntroute en van het handboek samengevoegd zijn. De fasering
is samengevoegd door middel van verwijzingen naar ondersteunende methoden, hulpmiddelen en
handvatten. Op deze manier wordt er een overzichtelijk beeld gecreëerd van de verplichte onderdelen
van de cliëntroute van Oosterpoort en de mogelijke hulpmiddelen en handvatten die bij de fasen van
het hulpverleningsproces ingezet kunnen worden. Op deze wijze zal de praktische werkbaarheid van het
handboek ‘Het gezin centraal’ en de cliëntroute versterkt worden op de werkvloer van de ambulante
hulpverleners van Oosterpoort.
Aan de hand van de onderzoeksresultaten is geconcludeerd dat er behoefte is aan een checklist. De
respondenten hebben aangegeven door middel van een checklist een overzicht te kunnen creëren over
het gehele proces.
Bovengenoemde punten zullen in dit eindrapport uitgebreid aan bod komen. Daarnaast worden in dit
rapport meerdere aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek en implementatie.
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Hoofdstuk 1: Organisatorische context
Voordat u kennis gaat maken met het praktijkgerichte onderzoek is het van belang om te weten in welke
context het onderzoek plaats heeft gevonden. Hieronder staan per paragraaf de belangrijkste contexten
van het onderzoek beschreven zoals organisatie, de doelgroep en het handboek ‘Het gezin centraal’.

§ 1.1 Organisatie
Stichting Oosterpoort biedt zorg aan kinderen en jongeren (t/m 23 jaar) en aan hun ouders/netwerk bij
wie sprake is van ernstige ontwikkelings- en opvoedingsproblematiek. Oosterpoort activeert en
ondersteunt ouders en jeugdigen bij het opvoeden en opgroeien. Dit doet Oosterpoort door
specialistische zorg te leveren aan gezinnen waar ernstige problematiek op meerdere terreinen tegelijk
aan de orde is. De zorg wordt bij voorkeur in en met de directe omgeving van de jeugdige uitgevoerd.
Stichting Oosterpoort is een organisatie die het van belang vindt om betrokken, open, transparant,
eerlijk en duidelijk te zijn. Op deze manier vormen de kernwaarden, de normen en de waarden samen
de organisatiecultuur (Oosterpoort, 2013¹).
Binnen Oosterpoort zijn 200 tot 250 hulpverleners en bijna 400 pleeggezinnen actief in de regio
Noordoost-Brabant. De organigram van stichting Oosterpoort is te vinden in bijlage 1. De hulpverlening
van Oosterpoort komt tot stand door verwijzing van Bureau Jeugdzorg, Centra voor jeugd en gezin,
huisartsen, justitie en door middel van samenwerkingsverbanden met onderwijs en zorgverzekeraars
(Oosterpoort, 2013²).
‘Wonen doe je thuis’. Stichting Oosterpoort vindt dat alle kinderen recht hebben in een thuis op te
groeien en een thuis te hebben. Om deze reden biedt Oosterpoort zoveel mogelijk hulpverlening aan in
de natuurlijke thuisomgeving van het kind. Indien dit niet mogelijk is wordt een thuisomgeving,
bijvoorbeeld in een pleeggezin, gecreëerd.
De problematiek kan voortkomen uit verschillende omgevingen zoals de thuissituatie, de maatschappij
of vanuit het kind zelf. Vaak is het een combinatie van verschillende factoren. Oosterpoort is dan ook
van mening dat ‘zorg op maat’ de beste aanpak voor het kind en diens verwanten is. Op deze manier
kan Oosterpoort ‘zorg op maat’ aanbieden (Oosterpoort, 2013³).
De visie ‘Wonen doe je thuis’, komt met de volgende uitgangspunten naar voren.
– Jeugdigen hebben het recht om op te groeien in een gezin.
– De hulpvragen van de cliënt en diens omgeving gaan over opvoeding en ontwikkeling van de
jeugdige.
– Opvoedende rol van ouders staat ten diensten van de ontwikkeling van de jeugdige.
– Ontwikkeling en deelneming aan de maatschappij staan centraal.
– Veiligheid en bescherming dienen te worden gewaarborgd.
– Samenwerking op een gelijkwaardige dialoog tussen hulpverlener en cliënt.
– Hulp gericht op de empowerment methodiek.
– Planmatig te werk gaan met de opgestelde doelen.
– Oplossingsgericht werken vanuit meerdere perspectieven.
– Werken met effectieve methoden en technieken (Oosterpoort, 2013⁴).
De vorm en de frequentie van de zorg die aangeboden wordt door Oosterpoort, wordt mede bepaald
door de indicatieladder. Deze is te vinden in bijlage 2. Het hulpaanbod dat Oosterpoort aanbiedt is
onderverdeeld in vier groepen:
– Hulp bij crisis: Dit komt ter sprake wanneer er acute hulp nodig is.
– Hulp aan huis: Ook wel ambulante zorg genoemd, op deze doelgroep gaat het onderzoek zich
richten (Oosterpoort, 2013⁵).
– Hulp bij Oosterpoort: Wanneer thuis wonen niet mogelijk is, kan het kind tijdelijk of langer
verblijven in een behandelgroep/ gezinshuis.
– Hulp bij Pleeggezin: Dit komt voor wanneer ouders de zorg niet aankunnen.
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§ 1.2 Doelgroep
De term ‘ambulant’ staat tegenover de term ‘residentieel’. Oosterpoort maakt gebruik van de term
residentiële jeugdzorg (Oosterpoort, 2013⁷). De ambulante hulpverleners van Oosterpoort bieden hulp
aan het gezin in de thuisomgeving (Bommel, 2003). De ambulante hulpverlening die Oosterpoort biedt
is voor kinderen en jongeren tot en met 23 jaar die op één of meerdere ontwikkelingsgebieden niet goed
kunnen functioneren, zoals in het gezin, op school, in de omgang met leeftijdsgenoten en of met invulling
van de vrije tijd. De ambulante begeleiding richt zich op gezinnen met hulpvragen rond de communicatie
in het gezin en/of de opvoeding van de kinderen (Bolt, 2006).
Sommige gezinnen hebben een heldere, eenduidige hulpvraag. Deze hulpvragen kunnen verholpen
worden door ambulante begeleiding te bieden in een kortdurende (maximaal 6 maanden), vrijwillige
vorm aan de jongeren/gezin. Het is echter ook mogelijk dat achter de hulpvraag ernstige en complexe
problematiek bij gezinnen blijkt te schuilen. Hierdoor kan de frequentie van de intensiviteit van de zorg
hoger zijn en de duur van de zorg langer (Oosterpoort, 2013⁶).
Dit onderzoek is gericht op de vakgroep ambulante hulpverlening.

§ 1.3 Handboek ‘Het gezin centraal’
De methodiek ‘Het gezin centraal’ is in 2006 ontwikkeld door onder andere Arjan Bolt. De methodiek
staat beschreven in het handboek ‘Het gezin centraal’. Het is een gezinsgerichte methodiek voor
ambulante hulpverleners en een gezinsgericht programma waarin een centrale ambulante hulpverlener
samenwerkt met naschoolse daghulp, residentiële projecten en eventueel andere modules. Inmiddels
werken er al verschillende organisaties met deze methodiek. Oosterpoort is een van deze instellingen
die werkt met zowel de methodiek voor de ambulante hulpverleners als met het
hulpverleningsprogramma van ‘Het gezin centraal’ (Buro Bolt, 2013¹).
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Hoofdstuk 2: Aanleiding en analyse
In dit hoofdstuk is de totstandkoming van het praktijkgericht onderzoek beschreven. In § 2.1 staat de
aanleiding tot het onderzoek benoemd. Welke signalen er naar voren zijn gekomen die geleid hebben
tot de probleemstelling. Volgend in paragraaf § 2.2 zijn de signalen geanalyseerd in de probleemanalyse.
Daarop volgend in § 2.3 staat de probleemstelling weergegeven. De deelvragen die ondersteuning
bieden om de probleemstelling te beantwoorden staan benoemd in § 2.4. De doelstelling van het
onderzoek is beschreven in § 2.5. In bijlage 3 zijn de belangrijkste begrippen van het onderzoek
gedefinieerd in meetbare begrippen.

§ 2.1 Aanleiding tot onderzoek
Professionele hulpverleners kunnen zich onderscheiden van niet-professionele hulpverleners doordat zij
methodisch werken. Professionele hulpverleners kunnen methoden en methodieken hanteren op de
werkvloer. Professionele hulpverleners zijn in staat om de juiste methode te kiezen, die passend is bij
de cliënt (Bassant & Roos, 2010).
Een methodiek is een door hulpverleners gezamenlijk te dragen flexibel geheel binnen een organisatie.
In een methodiek staan sturende praktijktheoretische inzichten, beweringen, standpunten en meningen
op normatief en ethisch gebied van de hulpverlening beschreven. Een methodiek maakt het mogelijk
om verantwoord te kiezen in hulpverleningssituaties. Zonder een methodiek is goede hulpverlening
bieden niet mogelijk. Hulpverlenen is namelijk een zoektocht. Het gaat niet om zomaar een willekeurige
keuze, maar vraagt om gericht te zoeken (Bassant & Roos, 2010).
Hulpverlenen is maat houden, kiezen en onderscheiden. Hulpverleners in de dagelijkse praktijk willen
begeleiden, weten en betekenis ontdekken. Om dit te realiseren wordt de hulpverlener ondersteund
door een methodiek. Methodisch handelen wordt in de dagelijkse praktijk gerealiseerd op verschillende
niveaus, namelijk op constructief, experiëntieel en reflectief niveau. Deze drie niveaus zijn van elkaar
te onderscheiden, maar staan ook in verbinding met elkaar. Dit betekent dat de niveaus elkaar kunnen
beïnvloeden. Door te kijken naar de drie niveaus wordt er een beeld geschetst van de manier waarop
hulpverleners methodisch werken in de dagelijkse praktijk brengen.
Deze niveaus zorgen ervoor dat de hulpverlener maat kan houden, kan kiezen en kan onderscheiden in
verschillende hulpverleningssituaties. Roos (2008) beschrijft deze drie niveaus, hieronder staat kort
beschreven wat ieder niveau in relatie tot de praktijk van de ambulante hulpverlening inhoudt.

Een methodiek is constructief. Dit betekent dat een methodiek bestaat uit een
handelingsontwerp. Een handelingsontwerp is een samenhangend geheel van richtlijnen en
handelingsvoorschriften die de hulpverleningsprocessen structuur geven en herkenbaar maken
in de dagelijkse praktijk.

Een methodiek is experiëntieel. Dit houdt in dat de effectiviteit van de methodiek beïnvloed kan
worden door de kennis, vaardigheden en kundigheid van een hulpverlener. Bij het experiëntiele
niveau gaat het vooral om het eens kunnen worden over de doelen, werkwijze en (gewenste)
resultaten van het hulpverleningsproces. Dit zal de effectiviteit van de methodiek versterken.

Een methodiek is reflectief. Dit houdt in dat de hulpverlener constant reflecteert op het eigen
handelen en de resultaten ervan.
Het handboek ‘Het gezin centraal’ roept vragen op bij de ambulante hulpverlener. Vragen zoals; ‘bij
welke fase van het handboek moet nou dat gespreksverslag ingevuld worden?’ En ‘welke methodische
stappen vanuit de cliëntroute van Oosterpoort horen hierbij?’ Dit zijn vragen die vallen onder het
constructieve niveau waar de ambulante hulpverleners dagelijks mee te maken krijgen. Door gemis van
deze richtlijnen en het ervaren van weinig overzicht uit het handboek, ontstaat er voor de ambulante
hulpverleners een grotere handelingsvrijheid. Oosterpoort geeft aan dat deze verschillen te groot zijn
en hierdoor handelingsverscheidenheid ontstaat. Zo pleegt een hulpverlener interventie ‘X’ bij fase 1
en pleegt een andere hulpverlener interventie ‘X’ bij fase 2 (S. van Oss, persoonlijke communicatie,
2014, 10 maart). Handelingsvrijheden kunnen leiden tot een verminderde consistentie binnen het team.
Met het begrip consistentie wordt de uniformiteit in de uitvoering van de hulpverleningsfasen onder de
ambulante hulpverleners aangeduid. Doordat de handelingen en benaderingen van de ambulante
hulpverleners niet consistent zijn ontstaan er haperingen op experiëntieel niveau, wat op zijn beurt weer
gevolgen heeft voor het reflectieve niveau waarop de ambulante hulpverlener functioneert. Immers, als
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je minder goed weet waar je in het proces staat kun je, je eigen handelen niet helder verantwoorden,
wat ook het verantwoorden naar derden bemoeilijkt.
In een hulpverleningsorganisatie komt het veelal voor dat meerdere methodieken en methoden
gehanteerd worden. Hieronder is meer informatie te lezen over de methoden en methodieken die
Oosterpoort hanteert.
Binnen Stichting Oosterpoort wordt ‘Het gezin centraal’ als basismethodiek gebruikt onder de ambulante
hulpverleners. Het boek is ontwikkeld in de dagelijkse praktijk van de intensieve gezinsbegeleiding (IGB)
van de organisatie Cardea Jeugdzorg te Leiden. Om de kwaliteit van de ontwikkelde methodiek te
verhogen hebben ook andere organisaties een bijdrage geleverd zoals onder andere stichting
Oosterpoort te Oss (Bolt, 2006).
Het handboek ‘Het gezin centraal’ is een hulpverleningsprogramma, ontwikkeld voor IGB. De doelgroep
voor deze vorm van gezinsbegeleiding bestaat uit kinderen en jongeren van 0 tot en met 23 jaar met
complexe
psychosociale
problematiek.
Het
gehele
gezin
wordt
betrokken
bij
dit
hulpverleningsprogramma. De hulpverleners richten zich op gezinnen met hulpvragen rond de
communicatie binnen het gezin en rond de opvoeding van de kinderen (Bolt, 2010).
In het handboek worden verschillende doelen beoogd:

Het handboek biedt praktische richtlijnen en structuur in het werk van intensieve
gezinsbegeleiders zoals ambulante hulpverleners die te maken hebben met adviseren,
ondersteunen en begeleiden van gezinnen.

Het boek richt zich naast technieken en methoden ook op het proces van gezinsbegeleiding en
de wijze waarop een gezinsbegeleider een samenwerkingsrelatie met zijn cliënt opbouwt,
onderhoudt en benut.

De beschrijving van de methodiek vormt een belangrijke basis voor wetenschappelijk onderzoek
op het gebied van proces en effect van hulpverlening aan gezinnen.

Het is bedoeld om ambulante hulpverleners te inspireren bij de uitoefening van het vak en om
het werkplezier aan te wakkeren (Bolt, 2006).
De methodiek van het handboek ‘Het gezin centraal’ wordt ondersteund door verschillende theorieën.
Vraaggericht werken’ en ‘gezinsgerichte benadering’ vormen de hoofdlijnen van de methodiek ‘Het gezin
centraal’. Binnen deze methodiek wordt betekenis aan deze begrippen gegeven door te kijken naar het
belang van het relatieniveau met de cliënt (Bolt, 2006). De twee hoofdlijnen zijn bepalend geweest voor
de keuze van de ondersteunde theorieën en de toepassing ervan. De oplossingsgerichte benadering, de
systeemtheorie en contextuele benadering, de leertheorie, competentievergroting en theorieën die
betrekking hebben op de communicatie, ondersteunen de methodiek van het handboek ‘Het gezin
centraal’ (Bolt, 2006). Op deze ondersteunende theorieën wordt nader ingegaan in het theoretisch
kader, deze is te vinden in hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.
De hulpverleners doorlopen het hulpverleningsprogramma volgens het handboek ‘Het gezin centraal’
vier verschillende fasen met het gezin; de aanmeldings-, inventarisatie-, veranderings- en
afsluitingsfase. Binnen Oosterpoort wordt gebruik gemaakt van deze fasering. Oosterpoort heeft deze
fasering verwerkt in de ambulante cliëntroute van de organisatie. De cliëntroute die Oosterpoort heeft
ontwikkeld, wordt dus ondersteund door de methodiek ‘Het gezin centraal’. Het verschil zit onder andere
in het feit dat er in de cliëntroute van Oosterpoort rekening wordt gehouden met het beleid van de
organisatie. Ook gebruikt Oosterpoort voor bepaalde vaktermen een andere benaming. In Bijlage 4
staat de voorlopige cliëntroute van Oosterpoort beschreven. De cliëntroute is gedurende het onderzoek
in revisie geweest. Om deze reden bevindt zich in de bijlage de conceptversie. Het is tot heden mogelijk
dat er wijzigingen optreden in de conceptversie. In deze voorlopige cliëntroute komen de fasen met de
daarbij behorende onderdelen, cliëntencontacten, doelen, werkwijzen en verslaglegging naar voren
(Oosterpoort, 2013⁷).
Een ambulante hulpverlener moet in het methodische hulpverleningsproces rekening houden met de
door Oosterpoort opgestelde cliëntroute. In de cliëntroute zitten vragenlijsten verwerkt die ingevuld
dienen te worden door de ambulante hulpverlener. Dit zijn vragenlijsten zoals de LIRIK
(kindermishandeling/huiselijk geweld), vragenlijsten gebaseerd op onderzoeken die op dat specifieke
moment lopen, de risico-scan, checklist behandelintegriteit en de exit-vragenlijst. Deze vragenlijsten
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staan niet in het handboek beschreven, maar dienen wel uitgevoerd te worden volgens de cliëntroute
van Oosterpoort (S. van Oss, persoonlijke communicatie, 2014, 10 maart).
In het handboek ‘Het gezin centraal’ staan de fasen van het hulpverleningsproces uitgebreid
omschreven. Per fase worden ondersteunende theorieën benoemd met daarbij mogelijke interventies,
middelen en basishoudingen die door de hulpverlener gepleegd kunnen worden. Ook worden er
praktijkvoorbeelden beschreven ter verduidelijking van de theorie of handelingswijze (Bolt, 2008).
Uit ieder ambulant team van Oosterpoort is tijdens teamvergaderingen met behandelcoördinatoren
feedback gegeven over het handboek ‘Het gezin centraal’. Deze hulpverleners geven aan te weinig
overzicht te ervaren in het handboek ‘Het gezin centraal’ ten aanzien van het hulpverleningsproces als
geheel. Onder overzicht wordt het gemis van abstractie in de vorm van een stappenplan en een rode
draad in het hulpverleningsproces verstaan. Er zijn op dit moment onderlinge verschillen in benaderingsen handelingswijze van de ambulante hulpverleners richting het gezin.
Uit eerder uitgevoerde onderzoeken is gebleken dat de praktische richtlijnen worden gemist in het
handboek ‘Het gezin centraal’. Niet enkel de ambulante hulpverleners van Oosterpoort missen deze
praktische richtlijnen, ook andere jeugdhulporganisaties die met het handboek ‘Het gezin centraal’
werken, zoals Triade, Cardea, Timon en Entrea, ervaren hiaten wat dit betreft (Metselaar,2011). Een
methodiek biedt een overkoepelend kader dat in het dagelijks werk nogal eens ontbreekt of veel te vaag
en onduidelijk is. De theorie bevestigt hiermee het probleem van het gemis aan een samenhangend
geheel. Dit is tevens het probleem waar de ambulante hulpverleners van Oosterpoort tegen aan lopen
(Bassent & Roos, 2010).
Een behandelcoördinator, die trainingen aanbiedt rondom de methodiek ‘Het gezin centraal’, heeft
aangegeven dat de methodiek wel kaders kent maar geen strakke jas is. Dit vormt mogelijk een
aanleiding tot verschil in benadering en uitvoering van de hulpverlener richting het gezin. Voor
Oosterpoort is het hierdoor niet goed meet-/zichtbaar hoe de hulpverleningsprocessen doorlopen
worden (S. van Oss, persoonlijke communicatie, 2014, 10 maart).
Het handboek dient volgens de ambulante hulpverleners van Oosterpoort versimpeld en gecombineerd
te worden met items uit de cliëntroute van Oosterpoort, om de praktische bruikbaarheid te versterken.
De effectiviteit van de methodiek ‘Het gezin centraal’ zelf wordt hiermee niet ter discussie gesteld. De
feedback van de ambulante hulpverleners is gericht op de praktische bruikbaarheid van het handboek
‘Het gezin centraal’. De details en theoretische onderbouwing van het hulpverleningsproces vormen de
overhand in het handboek ‘Het gezin centraal’ (S. van Oss, persoonlijke communicatie, 2014, 10
maart).

§ 2.2 Probleemanalyse
Doordat het handboek ‘Het gezin centraal’ niet praktisch bruikbaar is, hebben de ambulante
hulpverleners van Oosterpoort aangegeven behoefte te hebben aan een stappenplan. Een stappenplan
waar de belangrijkste onderdelen en kenmerken van de fasering uit het handboek ‘Het gezin centraal’
zijn samengevoegd met de belangrijkste onderdelen en kernmerken van de cliëntroute van Oosterpoort.
Dit zien de ambulante hulpverleners graag terug in de vorm van een handleiding (S. van Oss,
persoonlijke communicatie, 2014, 10 maart).
Door te kijken naar de drie verschillende niveaus te weten; constructief, experiëntieel en reflectief,
wordt hieronder het handelen van de ambulante hulpverleners in kaart gebracht.
Een methodiek is constructief, het bestaat uit een handelingsontwerp gericht op het handelen van de
hulpverlener.
Een
methodiek
bevat
een
samenhangend
geheel
van
richtlijnen
en
handelingsvoorschriften die het handelen van de hulpverlener structuur geven en herkenbaar maken.
Hierin bestaat nog wel de handelingsvrijheid om in uitzonderlijke situaties zelfstandige keuzes te maken
(Roos, 2008). De handelingsvrijheden zijn op dit moment onder de ambulante hulpverleners te groot,
waardoor het niet consistent genoeg is. Er wordt van te grote handelingsvrijheden gesproken als dit
zichtbaar leidt tot verschillen in de benadering, uitvoering en evaluatie (Remmerswaal, 2006).
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Daarnaast is een methodiek experiёntieel. Op experiëntieel niveau staat de hulpverleningsrelatie tussen
cliënt, hulpverlener en relevante derden centraal. Hierbij denkend aan het gezamenlijk eens kunnen
worden over de doelen, werkwijze en (gewenste) resultaten van het hulpverleningsproces (Roos, 2008).
Door het gemis van concrete richtlijnen in de uitvoering en verantwoording heeft een ambulante
hulpverlener van Oosterpoort het initiatief genomen om eigenhandig een handleiding van het handboek
‘Het gezin centraal’ te ontwikkelen. Tijdens de ontwikkeling van de handleiding is er geen rekening
gehouden met het feit dat de handleiding van de methodiek experiёntieel behoort te zijn. De
initiatiefneemster heeft tijdens het ontwikkelen van de handleiding enkel rekening gehouden met de
begeleidingsbelangen van gezinnen die op dat moment begeleid werden. Daarnaast heeft de
ontwikkelaar de ervaringen van andere hulpverleners niet gebruikt in de uitwerking van de handleiding.
De hulpverleners zijn niet bijeengekomen om het eens te worden over de gehanteerde werkwijze, doelen
en beoogde resultaten die in de handleiding verwerkt staan. Sanne van Oss geeft aan dat de handleiding,
mede doordat deze is gebaseerd op enkel eigen, actuele gezinnen van de initiatiefneemster, niet
geïntegreerd kan worden onder alle ambulante hulpverleners van Oosterpoort (S. van Oss, persoonlijke
communicatie, 2014, 10 maart).
Tenslotte is een methodiek reflectief, hiermee wordt aangeduid dat de hulpverlener reflecteert op zijn
handelen en het resultaat hiervan (Roos, 2008). De ambulante hulpverlener dient het
hulpverleningsproces en de behaalde resultaten te verantwoorden aan de behandelcoördinator. De
behandelcoördinator begeleidt de ambulante hulpverleners, kijkt mee naar de casus en deelt zodoende
kennis en geeft feedback aan de ambulante hulpverlener. Dit gebeurt tijdens werkoverleggen die de
ambulante hulpverlener heeft met de behandelcoördinator. Zodoende houdt stichting Oosterpoort zicht
op de gang van zaken, de uitgevoerde processen en de ondernomen stappen van de ambulante
hulpverleners. Ambulante hulpverleners evalueren doelen in het hulpverlenersplan en maken
rapportages in een rapportagesysteem genaamd ‘Key2jeugdzorg’. Hiermee kan de organisatie
verantwoording afleggen aan de provincie/gemeente. Door de transitie jeugdzorg wordt de gemeente
per 1 januari 2015 verantwoordelijk over de uitvoering van onder andere de jeugdzorg. Het is voor de
gemeente van belang dat de kwaliteit van de zorg gehandhaafd wordt (Jeugd, Samenleving &
Ontwikkeling, 2014).

§ 2.3 Probleemstelling
De ambulante hulpverleners geven aan dat ze vanuit het handboek ‘Het gezin centraal’ te weinig
overzicht in de hoofdlijnen ervaren in combinatie met de cliëntroute. Dit omdat de hulpverleners ook in
aanraking komen met de cliëntroute van Oosterpoort, andere methoden en vragenlijsten. Hierdoor
wordt het geheel ervaren als niet constructief genoeg. Dit houdt in dat het geheel van de methoden en
methodiek in mindere mate een handelingsontwerp bevat, waarin de richtlijnen overzichtelijk naar voren
komen. Dit maakt de uitvoering van het handboek in de praktijk niet consistent genoeg. Om deze reden
heeft een ambulante hulpverlener een handleiding ontwikkeld waar verschillende methoden in verwerkt
zitten. De handleiding is ontwikkeld aan de hand van de vragende gezinnen die op dat specifieke moment
begeleid werden. De handleiding is niet experiёntieel. De methodiek ‘Het gezin centraal’ heeft wel een
kader maar is geen strakke jas. Hierdoor ontstaan er handelingsverschillen om af te kunnen wijken van
de richtlijnen die de methodiek voorschrijft. Handelingsverschillen zijn er altijd door de verschillende
hulpverleningssituaties die zich voordoen binnen gezinnen. De handelingsverschillen die hierdoor
ontstaan, vindt Oosterpoort te groot. Dit leidt tot verschillen in de uitvoering en verantwoording van de
methodiek ‘Het gezin centraal’. Hierin komt het reflectieve niveau van de methodiek naar voren.
Uit de probleemanalyse is de volgende probleemstelling opgesteld:
Hoe kunnen ambulante hulpverleners van Oosterpoort het handboek ‘Het gezin centraal’ hanteerbaarder
en consistenter integreren in de door Oosterpoort gehanteerde cliëntroute?

Eline Ligthart & Robin Geurts

11

§ 2.4 Deelvragen
Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld:
1. Wat hebben de ambulante hulpverleners nodig om de aanmeldingsfase hanteerbaarder en
consistenter te doorlopen binnen de cliëntroute van Oosterpoort?
2. Wat hebben de ambulante hulpverleners nodig om de inventarisatiefase hanteerbaarder en
consistenter te doorlopen binnen de cliëntroute van Oosterpoort?
3. Wat hebben de ambulante hulpverleners nodig om de veranderfase hanteerbaarder en
consistenter te doorlopen binnen de cliëntroute van Oosterpoort?
4. Wat hebben de ambulante hulpverleners nodig om de afbouwfase hanteerbaarder en
consistenter te doorlopen binnen de cliëntroute van Oosterpoort?
5. Hoe kunnen de wensen van de ambulante hulpverleners rondom het concretiseren en
vereenvoudigden van het handboek in combinatie met de cliëntroute het beste vorm gegeven
worden?

§ 2.5 Doelstelling
Het is van belang dat er een generiek product ontwikkeld wordt waarin de fasering van de methodiek
‘Het gezin centraal’ in combinatie met de cliëntroute van Oosterpoort concreter en eenvoudiger wordt
omschreven. Dit om de werkbaarheid van het handboek ‘Het gezin centraal’ te kunnen versterken op
de werkvloer voor de ambulante hulpverleners van Oosterpoort.
In overleg met de opdrachtgevende organisatie, stichting Oosterpoort is de volgende doelstelling tot
stand gekomen:
‘ Het in kaart brengen hoe het handboek ‘Het gezin centraal’ in combinatie met de cliëntroute van
Oosterpoort hanteerbaarder en consistenter geïntegreerd kan worden onder de ambulante hulpverleners
van Oosterpoort om zodoende de werkbaarheid te versterken’.
Door in kaart te brengen op welke wijze de ambulant hulpverleners de methodiek van het handboek
‘Het gezin centraal’ hanteren in de praktijk, kan er onderzocht worden wat de ambulant hulpverleners
van Oosterpoort nodig hebben om het hulpverleningsproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo kan
er gekeken worden hoe en op welke manier de werkbaarheid van het handboek ‘Het gezin centraal’
versterkt kan worden. Onder werkbaarheid wordt de mate van het gebruikersgemak van een instrument
verstaan (Vandamme & Bourgeois, 2004). Als de drie onderscheidende niveaus van het handboek ‘Het
gezin centraal’ overzichtelijk naar voren komen in de dagelijkse praktijk, kan er gesproken worden van
een optimale werkbaarheid voor de ambulant hulpverleners van Oosterpoort. Op dit moment is de
praktische bruikbaarheid van het handboek in disbalans. Een voorbeeld hiervan is dat het constructieve
niveau niet duidelijk naar voren komt in het handboek, waardoor de handelingsvrijheid te groot wordt.
Hierdoor kunnen ambulante hulpverleners het niet eens worden over de uitgewerkte handleiding. Het
gevolg hiervan is dat de ondernomen stappen en handelingen niet goed te reflecteren zijn. Dit komt
door de disbalans tussen het constructieve en het experimentiele, waardoor het reflectieve niveau geen
goede aansluiting kan vinden.
Naast het hoofddoel bevinden zich nog enkele subdoelen:

Voor de ambulant hulpverleners zal er mogelijk een product van het handboek naar voren
komen, waarin, de cliëntroute van Oosterpoort en andere gebruikte methoden stapsgewijs
beschreven staan, waardoor het hulpverleningsproces overzichtelijk doorlopen kan worden.

Het uiteindelijke product, dat aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek naar voren
komt, kan geïmplementeerd worden binnen de ambulante hulpverlening van Oosterpoort. Het
product zal op een aantrekkelijke en resultaatgerichte manier vormgegeven worden voor de
ambulante hulpverlening. De werkbaarheid van het product zal hierbij centraal staan.

Het product dat geleverd wordt aan de hand van de onderzoeksresultaten heeft een
toegevoegde waarde op de verantwoording van het hulpverleningsproces op zowel het
microniveau; ambulante hulpverleners, mesoniveau; behandelcoördinator en macroniveau;
stichting Oosterpoort en Buro Bolt.
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Hoofdstuk 3: Theoretisch kader
In dit hoofdstuk is in § 3.1 de historie beschreven van de intensieve gezinsbegeleiding en zijn er
methoden beschreven die ondersteunend zijn voor het handboek ‘Het gezin centraal’. Vervolgens is per
paragraaf de fase van de methodiek ‘Het gezin centraal’ beschreven; hoe de ambulante hulpverlener de
betreffende fase doorloopt en welke houding hij/zij daarbij aanneemt. Dit alles is beschreven aan de
hand van literatuur. Deze informatie wordt naast de resultaten van de interviewresultaten gelegd.
Hierdoor worden de interviewresultaten onderbouwd met relevante literatuur, waardoor het onderzoek
versterkt wordt. Naast informatie van de verschillende fase en de achtergrond hiervan is er ook literatuur
geraadpleegd over de vormgeving van het vernieuwde product. Informatie die hierover gevonden is,
kunt u lezen in bijlage 5.

§ 3.1 Ondersteunende methoden
Intensieve gezinsbegeleiding (IGB) is een vorm van taakgerichte hulpverlening, die voortkomt uit in
voorgaande decennia ontwikkelde professionele hulpverlening aan gezinnen, kleine groepen en
individuen. Er is aandacht voor de wisselwerking tussen het sociale en het psychische, personen en
situaties. De hulpverlening is de afgelopen jaren ontwikkeld tot een cliëntsituatiegerichte hulpverlening.
Meer cliëntsituatiegerichtheid is ook terug te vinden binnen IGB. Deze manier van werken is ook
kenmerkend voor IGB. Bij IGB staan in elk gezin de volgende punten centraal:

Aandacht voor feiten en belevingen van het probleem van de cliënt en diens omgeving.

Binnen het gezin methodisch en ethisch handelen, die nauw met elkaar betrokken worden.

Gericht op het empowerment van de cliënt. De cliënt leert zichzelf te helpen door gebruik te maken
van eigen kwaliteiten en deze in te zetten zodat ze tot oplossingen leiden. Deze benadering benadrukt
het oplossingsgerichte vermogen van de cliënt (Jagt & Jagt, 2004).
De cliëntgerichte benadering is terug te zien in methodieken en methoden die gehanteerd worden in
hulpverleningsorganisaties. Binnen stichting Oosterpoort wordt de basismethodiek ‘Het gezin centraal’
gehanteerd onder de ambulante hulpverlening. Stichting Oosterpoort valt onder de sector jeugd en
opvoedhulp. Binnen deze sector wordt ambulante begeleiding ook intensieve pedagogische
gezinsbegeleiding genoemd (Bommel, 2003). De methodiek ‘Het gezin centraal’ wordt ondersteund door
verschillende benaderingen en theorieën: De oplossingsgerichte benadering, de systeembenadering en
contextuele benadering, de leertheorie, competentiegerichte hulpverlening en de communicatietheorie
(Bolt, 2006).
Gedurende de IGB stelt de ambulante hulpverlener zich oplossingsgericht op en helpt cliënten hun eigen
oplossingen te construeren. De oplossingsgerichte benadering speelt een belangrijke rol bij IGB. In
eerste instantie wordt gezocht naar de oplossing voor het probleem dat aanleiding was om hulp te gaan
zoeken. Uiteindelijk gaat het erom dat het vermogen van cliënten om oplossingen te bedenken voor hun
problemen wordt versterkt. Oplossingsgericht werken beoogt het effect dat cliënten zelf
oplossingsgericht gaan denken. Oplossingsgericht denken stelt mensen in staat te anticiperen op de
schommelingen in het leven door gebruik te maken van hun eigen krachten en de krachten van hun
omgeving (Durrant, Rademakers & Balkom, 2006).
Naast de oplossingsgerichte benadering zijn de contextuele benadering en de systeemtheorie ook van
belang gedurende het hulpverleningsproces. Het woord ‘context’ verwijst naar de verbondenheid van
de mens met zijn betekenisvolle relaties. De context zal uiteindelijk resulteren in een steunend netwerk.
Het steunend netwerkwerk zal beïnvloed worden door de opgebouwde relaties van de volwassen
gezinsleden. In de context staat het geven, nemen en ontvangen van onderlinge interacties centraal
(De Corte, 2012). Volgens de contextuele benadering wordt het functioneren van personen en gezinnen
beïnvloed door voorgaande generaties. Ieder individu neemt zijn/ haar onmisbare plek in, in de context
van het groter geheel, de familiecontext. De familiecontext zoekt naar evenwicht. Het is hierbij
belangrijk dat de ambulante hulpverlener erkenning geeft aan het gezin, en dat het gezin de erkenning
aanvaardt (Heusden & Eerenbeemt, 1990).
Ook de leertheorie ondersteunt de methodiek ‘Het gezin centraal’. De leertheorie is gebaseerd op het
idee dat mensen leren op basis van modellen uit de omgeving. Ouders worden gezien als rolmodel voor
het kind. Uit onderzoek is gebleken dat een essentieel deel van de opvoedingsondersteuning de
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bewustwording bij de ouders is. Deze bewustwording is gericht op het leren inzien hoe belangrijk het
rolmodel als ouder, opvoeder is voor een kind. Kinderen kopiëren het gedrag van ouders. Er wordt met
de ouders gekeken in de sociale leertheorie naar de eigen gekregen opvoeding, naar de communicatie
tussen kind en ouder en naar het ontwikkelen van een band tussen de kinderen. Naast de ouders heeft
ook de ambulante hulpverlener de functie van rolmodel (Prins, 2014).
Een andere ondersteunde theorie/benadering is het ‘competentiegericht werken’. De hulpverlening
zoekt in het competentiegericht werken naar mogelijkheden om een zo gewoon mogelijk leven te kunnen
leiden met en binnen het gezin waarin wonen, werken en creëren van sociale contacten met
verschillende mensen centraal staat. Het competentiegericht werken wordt gericht op het versterken
van de mobilisatie binnen de sociale context (Bassant & Roos, 2010).
De laatste ondersteunende theorie/ benadering is de communicatietheorie. Communicatie is over het
algemeen een middel voor de ambulante hulpverlener om hulp aan gezinnen te bieden. Het begrip
‘communicatie’ wordt gedefinieerd als het wederzijds uitwisselen van informatie door middel van
woorden en gebaren. Communicatieproblemen hebben veelal te maken met het verschil in de bedoeling,
van de zender en de interpretatie van de ontvanger (Remmerswaal, 2006). De kernpunten van positieve
interactie vormen dan ook de basiscommunicatie van de communicatietheorie. Door de kernpunten
ontstaan er contactinitiatieven, bevestigingen en beurtverdelingen binnen het gezin. Het is voor de
ambulante hulpverlener binnen de communicatietheorie belangrijk om ouders te activeren in de
onderlinge communicatie binnen het gezin. Ook de ambulante hulpverlener zelf zal consequent moeten
zijn op het gebied van communicatie en interactie. Dit om te voorkomen dat de hulpverlener vervalt in
overtuigingen, adviseren en instrueren. Het is juist de bedoeling dat de ambulante hulpverlener de
ouders activeert in het toepassen van communicatieprincipes (Bommel, 2003).

§ 3.2 Aanmeldingsfase
In deze paragraaf staat beschreven hoe de aanmeldingsfase doorlopen wordt, welke stappen daarin
worden ondernomen en wat hierin de rol van de ambulante hulpverlener is om de aanmeldingsfase
consistent te doorlopen.
Bolt (2006) geeft aan dat het doel van de aanmeldingsfase het komen tot overeenstemming met de
cliënt over het hulpverleningsproces is. Van welke hulpvraag wordt uit gegaan gedurende het proces?
Hoe wordt er invulling gegeven aan de hulpvraag? Het resultaat van deze afspraken worden vastgelegd
in een samenwerkingscontract.
In de aanmeldingsfase van Bolt vinden drie verschillende soorten cliëntcontacten plaats namelijk:

Het eerste telefonische gesprek

Het kennismakingsgesprek

Het afstemmingsgesprek
Met het bellen naar de cliënt start de hulpverleningsfase. Het eerste contactmoment is van cruciaal
belang. De samenwerkingsrelatie wordt vanaf dat moment opgebouwd. De eerste indruk die de cliënt
krijgt heeft invloed op het tempo waarmee een constructieve samenwerkingsrelatie zich ontwikkelt.
Tijdens dit telefoongesprek wordt een afspraak gemaakt voor het kennismakingsgesprek. Deze stap lijkt
voor ambulante hulpverleners vanzelfsprekend, maar door deze stap te benoemen wordt benadrukt hoe
belangrijk het is om bewust en zorgvuldig aandacht te besteden aan de eerste kennismaking. Een ‘nietwetende’ houding is van essentieel belang voor de ambulante hulpverlener. Door een ‘niet-wetende’
houding aan te nemen toont de ambulante hulpverlener nieuwsgierigheid en belangstelling (Cauffman,
2001).
De kennismaking vindt bij het gezin thuis plaats, mits daar de mogelijkheid voor is. Het doel van het
kennismakingsgesprek is de cliënt te informeren over de werkwijze, hulpaanbod en de verschillende
procedures van de zorgorganisatie. In dit gesprek staat de kennismaking centraal. Het gezin leert de
ambulante hulpverlener en de werkwijze kennen en de ambulante hulpverlener kan een beeld schetsen
over het gezin. Het belangrijkste facet uit het kennismakingsgesprek is dat ouders een duidelijk beeld
creëren over intensieve gezinsbegeleiding (IGB) en aan de hand van het kennismakingsgesprek een
beslissing kunnen maken om aan de slag te gaan met IGB (Bolt, 2006). Tijdens het
kennismakingsgesprek stelt de ambulante hulpverlener zich allereerst voor en stelt de cliënten op hun
gemak. Hierna wordt er over gegaan op het bespreken van het doel; het uitleggen van de mogelijkheden
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omtrent de IGB en onderzoeken of de IGB aansluit bij de behoefte van het gezin. Vervolgens worden de
gegevens van het gezin gecheckt zoals de demografische gegevens, mogelijke rapportages van
jeugdzorg, vraag naar hoe de aanmelding tot stand is gekomen en of de cliënten ooit eerder met
dergelijke hulpverlening in aanraking zijn geweest. Nadat de gegevens gecheckt zijn worden de
werkwijze en procedures van de IGB besproken. Er wordt uitleg gegeven over de werkwijze en de
ambulante hulpverlener benadrukt het werken aan concrete doelen. De ambulante hulpverlener kan
kiezen om dit te onderbouwen met concrete doelen uit de praktijk. Tijdens de toelichting van de IGB
wordt ook de frequentie tijd en plaats van de hulpverlening besproken. Tot slot wordt de fasering van
de hulp, gebruikte hulpmiddelen, organisatorische zaken, verslaglegging en dossiervorming toegelicht.
Het laatste onderdeel van het kennismakingsgesprek is het bespreken met de cliënten of de hulpvraag
aansluit bij het aanbod van IGB (Bolt, 2006). Het instrument dat de hulpverlener voornamelijk inzet
tijdens het kennismakingsgesprek is communicatie. Het is van belang dat de ambulante hulpverlener al
vanaf de aanmeldfase alert is op de communicatie binnen het gezin (Remmerswaal, 2006).
Volgens Bolt (2006) is het laatste facet van de aanmelding het afstemmingsgesprek. In het
afstemmingsgesprek komen zes verschillende onderdelen aan bod. De onderstaande volgorde hoeft niet
noodzakelijkerwijs aangehouden te worden. Zo kan de hulpverlener bijvoorbeeld ook de onderdelen
bespreken aan de hand van het probleemgebied. Hieronder worden de zes onderdelen beschreven:
1. Bespreken van de aanmeldingsreden
De informatie die de ambulant hulpverlener al van het gezin heeft, wordt (schriftelijk) samengevat en
met de cliënt wordt achterhaald of deze informatie overeenkomt met de werkelijkheid (Bolt, 2006). Het
is voor de ambulant hulpverlener belangrijk om de krachten binnen het gezin op te sporen. Aanwezige
vaardigheden en protectieve factoren zijn van belang, zodat de ambulant hulpverlener een analyse kan
maken van het functioneren van het gezin. Dit is niet alleen van belang tijdens het bespreken van de
aanmeldingsreden, maar blijft gedurende het gehele hulpverleningsproces relevant (Slot & Spanjaard,
2009).
2. Bespreken van de hulpvraag
De hulpvraag wordt vastgelegd in woorden van de cliënt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de
aanmeldingsvraag en de hulpvraag. Uit de hulpvraag die wordt vastgelegd kan opgemaakt worden wat
er moet veranderen, door wie er veranderd moet worden, op welke manier, waar en is gericht op de
cliënt zijn eigen omstandigheden (Bolt, 2006). Tijdens het bespreken van de hulpvraag stelt de
ambulante hulpverlener vragen en luistert actief. Op deze wijze vormt de hulpverlener een beeld van
de perceptie van het vragende gezin, hun problemen en hun situatie. Tevens wordt de context waarin
het gezin zich bevindt onderzocht.
3. Bespreken van het einddoel van de hulp
Er moet consensus komen tussen de gezinsleden over wat het einddoel is van de aangeboden hulp. Op
basis van de gewenste situatie is het einddoel en de hulpvraag concreet te formuleren. Hierop volgend
wordt met de cliënten besproken hoe zij dat einddoel denken te gaan behalen (Bolt, 2006). De ambulant
hulpverlener geeft het gezin gedurende dit gesprek sturing om de problemen om te zetten in wensen.
Hierbij kan de ambulant hulpverlener de ‘wondervraag’ gebruiken. Hierdoor helpt de hulpverlener het
gezin/ de cliënt een situatie te schetsen die de cliënt graag zou willen zien. Een ‘wondervraag’ zou
kunnen zijn: ‘vannacht gebeurt er een wonder, waar merk je dat dan de volgende ochtend aan?’ (Berg,
Szaboì & Scheen, 2013).
4. Bespreken welke eerste stappen gezet gaan worden.
Naar aanleiding van het concretiseren van het einddoel wordt bekeken welke stappen als eerste gezet
moeten worden. Het kan hierbij gaan om concrete praktische stappen bijvoorbeeld het vinden van een
nieuwe school, omdat de cliënt van school is gestuurd. Buiten concrete en praktische stappen kan het
ook om andere stappen gaan. De cliënt komt ’s nachts vaak uit bed, er kan dan bijvoorbeeld gekozen
worden voor observatie om het gewenste en het ongewenste gedrag in kaart te brengen. De
ambulante hulpverlener spreekt samen met de cliënten af wie, wat, wanneer gaat doen en hoe de
ambulante hulpverlener hier ondersteuning bij kan bieden (Bolt, 2006).

5. Maken van afspraken
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Tijdens het afstemmingsgesprek worden verschillende afspraken gemaakt en vastgelegd zoals; de
doelen, de werkwijze, de aanvang van de hulp, afspraken over de frequentie van de aangeboden hulp
en afspraken over data wanneer de aangeboden hulp wordt geëvalueerd. Het is van belang dat er geen
bevelen worden gedaan, zowel bij de gezinsleden onder elkaar als de hulpverlener richting het gezin.
De hulpverlener moet ervoor zorgen dat de bevelen worden omgezet in wensen (Bolt, 2006).
6. Sluiten van de overeenkomst
De informatie die de ambulante hulpverlener heeft verkregen wordt opgenomen in een
samenwerkingsovereenkomst. Door middel van de samenwerkingsovereenkomst geeft de ambulante
hulpverlener aan dat hij op een gelijkwaardig niveau met de cliënt gaat samenwerken. Zowel het gezin
als de ambulante hulpverlener zet zijn handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst (Bolt,
2006).

§ 3.3 Inventarisatiefase
De tweede fase van het hulpverleningsproces, volgens de methodiek ‘Het gezin centraal’, is de
inventarisatiefase. In deze fase verzamelt de ambulante hulpverlener relevante informatie rondom het
gezin/ de cliënt en de sociale context van het gezin. Op deze manier wordt een werkrelatie gecreëerd
tussen het gezin/ de cliënt en de ambulante hulpverlener. Er worden werkpunten en doelen opgesteld
om deze in de veranderfase daadwerkelijk uit te gaan werken (Bolt, 2006).
Tijdens
de
inventarisatiefase
worden
begeleidingsgesprekken
gevoerd.
Het
doel
van
begeleidingsgesprekken is het inwinnen van relevante informatie. Deze informatie is nodig om werkbare
doelen te kunnen formuleren voor en met het gezin/ de cliënt. Deze doelen vormen de basis om met
het gezin werkpunten te kunnen stellen om aan de verandering te kunnen beginnen (Bolt, 2006).
Informatie tijdens de inventarisatiefase wordt verzamelt aan de hand van het verhaal van het gezin
over de klachten en indrukken van het gezin tijdens het gesprek, oftewel observatie. Het gezin kan niet
weten hoe de omgeving hen ervaart, hiervoor zijn andere nodig bijvoorbeeld naaste, politie,
zorginstellingen etc. Derden kunnen verslag doen over de gedragingen, levensloop en
ziektegeschiedenis van het gezin. Het gezin moet hier toestemming voor geven. Bovengenoemde
gegevens worden aangevuld met de observatiegegevens. , Dit alles vormt voor de hulpverlener een zo
volledig mogelijk beeld van het gezin. De verschillende onderdelen in deze fase moeten uiteindelijk een
samenhangend beeld geven over het gezin, waar het functioneren in het heden, verleden en de
toekomstverwachtingen op alle levensgebieden in beeld is gebracht (Kaiser, 2007).
Door het voeren van begeleidingsgesprekken met het gezin wordt een werkrelatie opgebouwd. De
basishouding van de hulpverlening is cruciaal voor het vormen en behouden van een betrouwbare en
werkbare relatie met de cliënt/ het gezin. De basishouding van een ambulante hulpverlener komt voort
uit de uitgangspunten van competentiegerichte hulpverlening. De basishouding van een hulpverlener
wordt geconcretiseerd aan de hand van richtlijnen die opgesteld zijn vanuit de organisatie. Zo wordt er
vanuit de competentiegerichte benadering de agenda opgesteld door de cliënt. Op deze wijze wordt het
initiatief bij de cliënt gelegd en de kwaliteiten van de cliënt benut. De cliënt is immers de deskundige
ten opzichte van zijn eigen problemen en bijbehorende omstandigheden. Ook is de cliënt deskundige in
hetgeen wat hij zou willen veranderen. De ambulante hulpverlener richt zich tijdens de
begeleidingsgesprekken op de positieve krachten, de kwaliteiten van de cliënt. Maar benut ook de
krachten van het gezin om doelen te bereiken. Dit geeft zowel het gezin/ de cliënt het vertrouwen om
de verandering aan te gaan. Deze krachten van het gezin worden door de hulpverlener zo veel als
mogelijk benadrukt. Gedurende deze inventarisatiefase Zo laat de ambulante hulpverlener vertrouwen
zien in de mogelijk veranderingen. Ook toont de ambulant hulpverlener respect naar het gezin/de cliënt
ongeacht de etnische en culturele achtergrond. Zodra een goede verhouding ontstaat in de werkrelatie
met het gezin zal er meer informatie naar voren komen. Het is van belang dat de ambulant hulpverlener
naast het gezin staat en met het gezin werkt om de doelen te bereiken (Spanjaard & Vught, 2005).
De inventarisatiefase wordt afgesloten met het eerste voortgangsgesprek. Gedurende de
begeleidingsgesprekken worden een aantal stappen gevolgd door de ambulante hulpverlener.
Gemiddeld zijn er vier tot zes gesprekken nodig, het kan immers ook dat alle stappen in een gesprek
aan bod komen (Bolt, 2006). Bolt (2006) geeft aan dat het tempo van de inventarisatiefase samen
hangt met de samenwerkingsrelatie die de ambulante hulpverlener met het gezin onderhoudt. Als de
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ambulante hulpverlener een gezin begeleidt met complexe problemen kan het nodig zijn dat stappen
meerdere malen doorlopen moeten worden. De stappen luiden als volgt:
1. De ambulante hulpverlener neemt de klachten samen met de cliënten door die bij de aanmelding
beschreven staan en bespreekt de probleemdefinitie. Het is van belang dat de ambulante
hulpverlener de ‘waarom’ vraag achterwege laat. Dit heeft namelijk een nadelige uitwerking,
vaak draagt dit een beschuldigende boodschap uit.
2. De ambulante hulpverlener verkent de hulpvraag samen met het gezin. Het is van belang dat
de ambulante hulpverlener vragen stelt over de context, de mate waarin het een probleem is
voor de één en voor de ander (Caufman, 2001).
3. De ambulante hulpverlener stelt samen met de cliënten het einddoel, de gewenste eindsituatie
vast (Bolt, 2006).
4. De ambulante hulpverlener gaat op zoek naar de krachten van het gezin/ de cliënt. Als de
ambulante hulpverlener doorvraagt naar de context van het probleem leidt dit tot het ontdekken
van de krachten. De ambulante hulpverlener signaleert tussen alle problematiek de sterke
punten en kwaliteiten van het gezin (Lefevere de ten Hove, 2000). Dit kan hij op verschillende
manieren voltooien:
Door middel van videobeelden. De basiscommunicatie staat voornamelijk uit non- verbale
communicatie. Als de ambulante hulpverlener video home training inzet (VHT), kan hij de
interactie nauwkeurig vastleggen. De VHT wordt door de ambulante hulpverlener ingezet
als het probleemgedrag vermoedelijk is ontstaan doordat ouders de initiatieven van hun
kind niet opvolgen.
Het uitvoeren van observaties, aangezien de basis van gezinstherapie het observeren van
het individu is, dat door zijn omgeving wordt beïnvloed.
Exploreren van uitzonderingen.
Het geven van observatie- en registratieopdrachten.
5. De ambulante hulpverlener formuleert samen met het gezin/ de cliënt werkdoelen, hierbij wordt
eventueel gebruik gemaakt van:
Competentieanalyse, met competentie wordt de mate waartoe iemand in staat is aangeduid.
Iemand is competent als de vaardigheden en de vervulde taken in evenwicht zijn met elkaar.
Door middel van de competentieanalyse kan de ambulante hulpverlener dit overzichtelijk in
kaart brengen, zie bijlage 5 (Slot & Spanjaard, 2009).
Vragenlijst dagelijkse routine, zie voor een voorbeeld bijlage 6.
Netwerkanalyse van het gezin. De ambulante hulpverlener moet met het gezin de invloed
van het ‘bredere’ systeem onderzoeken. Denkend aan de school van de kinderen. De
ambulante hulpverlener moet voortdurend stil staan bij de relatie en de interactie die
onderlinge gezinsleden met elkaar met naaste hebben (Stiers & Cluckers, 1996). Hierin ligt
de systeemtheorie ten grondslag. Dit is het fundament van de ‘systeembenadering’ voor de
gezinstherapie. De gedachtegang van de systeembenadering is dat ieder individu in
interactie met andere individuen in het systeem is. Iedereen in het systeem heeft een relatie
met elkaar. De netwerkanalyse is terug te vinden in bijlage 7 (Lange, 2000).
Analyse van veiligheid
Het stellen van schaalvragen en het doorvragen op de antwoorden die het gezin geeft, werkt
bevorderend voor het opstellen van doelen en werkpunten (Crasborn & Buis, 2013).
De ambulante hulpverlener stelt samen met de cliënten een plan van aanpak op, waar de komende
periode aan gewerkt gaat worden. Een voorbeeld van een plan van aanpak is te vinden in bijlage 9.

§ 3.4 Veranderfase
Vanuit de methodiek ‘Het gezin centraal’ gaat de veranderfase van start wanneer personen gewoonten
en gedragingen willen veranderen. Bijvoorbeeld omdat bepaalde gewoonten en gedrag niet meer bij
hen past. De stap richting de hulpverlening is voor het gezin/ de cliënt een belangrijke beslissing. De
ambulante hulpverlener zal bij ieder gezin moeten realiseren dat het een belangrijke stap vormt voor
het gezin. Het gezin/ de cliënt laat op deze wijze inzien dat zij hulp nodig hebben om tot verandering te
komen (Durrant, Rademakers, & Balkom 2006). In de veranderfase staan ook het vergroten van
competenties binnen een gezin en het mobiliseren en versterken van het steunend sociaal netwerk
centraal (Bolt, 2006).
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Het startpunt van deze fase begint met het opstellen van een doel. Het doel wordt beschreven in het
hulpverleningsplan. Om het doel te behalen worden er stapsgewijze werkpunten gemaakt, zie bijlage 8.
Deze werkpunten worden bepaald door de hulpverlener en het gezin. In de werkpunten staan concrete
acties beschreven die het kind of de gezinsleden uitvoeren om het doel te bereiken. Bij gezinnen met
jonge kinderen heeft de veranderfase veelal betrekking op opvoedingsvaardigheden en/of gedragingen
van de ouders. Naarmate het kind ouder is zullen de werkpunten ook betrekking hebben op het kind.
De werkpunten worden vastgelegd in werkplannen. Op deze wijze kunnen de werkpunten geëvalueerd
worden. Werkpunten worden regelmatig aangepast of vernieuwd zodat het uiteindelijk doel stapsgewijs
behaald zal worden. In de werkplannen worden naast de werkpunten ook de resultaten van de
werkpunten beschreven. Zo krijgt het gezin inzicht in eigen vorderingen (Bolt, 2006). Het gezin wordt
actief betrokken bij het proces van de cliënt. De betrokkenheid van het gezin komt voort uit de sociale
leertheorie. Ouders vervullen een rolmodel voor hun kinderen. Ook ambulante hulpverleners vervullen
een modelfunctie binnen een gezin. Wanneer een ambulante hulpverlener het gezin begeleidt, dan zal
de hulpverlener continu dienen te beseffen dat hij/zij een rolmodel vormt binnen een gezin (Prins, 2014).
In de veranderfase begeleidt de ambulante hulpverlener het gezin om ideeën en interventies om te
vormen tot concrete werkpunten. In de veranderfase leert de cliënt en het gezin in zekere mate een
werkpunt te formuleren om zodoende een doel te bereiken. Naast het activeren van de ideeën die gericht
zijn op de werkpunten, beïnvloedt de ambulante hulpverlener ook de onderlinge interactie binnen en
met het gezin. De omgangsvaardigheden worden hierdoor versterkt. Daarnaast licht de ambulante
hulpverlener de positieve interactiemomenten binnen het gezin uit. Dit stimuleert het gebruik van
vaardigheden om de interactie en omgang binnen een gezin te vergroten. Bij het aanleren en vergroten
van sociale vaardigheden en mogelijkheden van het gezin/ de cliënt wordt de ‘competentiegericht
werken’ gehanteerd. De sociale vaardigheden die versterkt en aangeleerd worden hebben betrekking
op alledaagse gezinssituaties en bijbehorende omstandigheden (Bassant & Roos, 2010).
Omgevingsfactoren kunnen ook een bepalende rol kunnen uitoefenen op de cliënt, denkend aan de
school, de sportclub etc. (Brinkman, 2005).
In de veranderingsfase wordt de sociale context en de omgevingsfactoren door de ambulante
hulpverlener benadrukt. Dit wordt gedaan om een steunend netwerk te mobiliseren voor het gezin (Bolt,
2006). Deze benadering/ werkwijze kan onder de contextuele benadering en systeemtheorie geplaatst
worden. Het gezin wordt gezien als een systeem. De mens is geen losstaand wezen, mensen zullen
altijd verhoudingen aangaan met elkaar. Mensen kunnen afhankelijk van elkaar zijn om bepaalde doelen
te behalen. Gedragingen van individuen kunnen beïnvloed worden door elkaar. De ambulante
hulpverlener maakt hier gebruik van in de veranderfase door de context van het gezin te betrekken in
het proces (Nabuurs, 2007). In de context staat het geven, nemen en ontvangen van onderlinge
interacties centraal (De Corte, 2012). De ambulante hulpverlener pleegt doelgerichte interventies die
gebaseerd zijn op het begrip van de fundamentele verbindingen tussen relaties binnen het gezin en het
gezin met relevante derde, denkend aan familie, vrienden, school, werk en sportvereniging. Er kunnen
verschillende interventies rond de sociale context gepleegd worden door de ambulante hulpverlener
afhankelijk van de situatie zoals een familiebreuk (Nabuurs, 2007).
Afhankelijk van de intensiviteit van de begeleiding en complexiteit van de problematiek wordt na
ongeveer vier maanden het eerste voortgangsgesprek gepland. In een voortgangsgesprek worden de
doelen en werkpunten met het gezin geëvalueerd. De voortgang van het gezin staat in het
voortgangsgesprek altijd centraal. Er wordt gekeken naar het einddoel, de werkdoelen en werkpunten.
Alle bevindingen en resultaten uit het voortgangsgesprek worden door de ambulante hulpverlener in
een voortgangsverslag uitgewerkt. In het verslag staat beschreven aan welke doelen gewerkt zijn, hoe
de doelen bereikt zijn en welke vooruitgangen geboekt zijn. Voor het gezin is het motiverend om de
eigen groei terug te lezen. Op deze manier krijgen de ambulante hulpverlener en het gezin inzicht aan
welke werkpunten en doelen nog gewerkt zal moeten worden (Bolt, 2006). Het zien van vooruitgang
binnen het gezin zorgt voor een positieve ‘boost’. Het geven van complimenten tijdens het proces is
belangrijk. Er wordt dan nadruk gelegd op de positieve veranderingen en wordt de band tussen ouders
en kinderen versterkt. Doordat er minder aandacht aan de minpunten wordt geschonken, worden de
pluspunten worden benadrukt (Bommel, 2003).
Binnen de veranderfase wordt de cliënt door de ambulante hulpverlener gestimuleerd om zelf te
analyseren, doelen te formuleren en deze doelen te beoefenen. In deze cliëntgerichte hantering komt
de oplossingsgerichte benadering naar voren. In de oplossingsgerichte benadering wordt de focus van
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de hulp bij de cliënt gelegd. Het doel van deze vorm van hulpverlening is om gezamenlijk te werken
met de cliënt en het gezin in plaats van alleen maar aan het gezin te werken. De oplossingsgerichte
benadering is gericht op de mogelijkheden en niet op de beperkingen. De hulpverlener zal in de
veranderfase het gezin wijzen op bepaalde gedragingen en patronen, deze worden aan het gezin
gepresenteerd. Dit vormt de basis van bepaalde opvoedings- en opgroeiproblematieken. De basis die
door het ontdekken van patronen wordt gelegd is gericht op de mogelijkheden om daarin vooruitgang
te kunnen boeken (Durrant, 2006).
De stimulerende factor van oplossingsgerichte benadering is dat de nadruk gelegd wordt op het
versterken van de positieve punten van de cliënt. De oplossingsgerichte benadering richt zich niet op
de oorzaken, maar richt zich op het ondersteunen van een gezin. Gezamenlijk zullen er doelen opgesteld
worden waarbij de ambulante hulpverlener het gezin/ de cliënt zal ondersteunen om de doelen te
bereiken of te zoeken naar oplossingen. Dit zorgt voor een betere, snellere en prettige benadering
waardoor het bereiken van het doel haalbaar is (Visser, Schlundt, & Redactiepunt 's-Hertogenbosch,
2009). Het aanleren van deze vaardigheden is een eerste stap. Het inzetten van deze vaardigheden is
een tweede stap. Het leren inzetten van de aangeleerde vaardigheden om bepaalde doelen te bereiken
is de derde stap. In de veranderfase wordt er met de vaardigheden veelal geëxperimenteerd en
beoefend. Er kunnen nieuwe rollen ontstaan binnen het gezin. Dit gebeurt niet zonder slag of stoot.
Herhaling en doorzettingsvermogen zijn nodig om een resultaat te kunnen bereiken. In de
oplossingsgerichte benadering wordt stilgestaan bij iedere (kleine) stap waarmee vooruitgang wordt
geboekt. Op deze manier ervaart de cliënt en het gezin dat zij over bepaalde krachten en eigenschappen
beschikken. Deze worden door de hulpverlener benadrukt zodat het gezin ervaart dat ze competent en
vaardig genoeg zijn om problematieken zelfstandig aan te pakken en te veranderen. De hulpverlener
zal het gezin moeten laten inzien dat terugvallen horen bij het experimenteren en beoefenen van rollen
en vaardigheden. De vooruitgangen worden continu betrokken bij de aanpak en dus bij het proces.
Indien meerdere hulpverleners bij het gezin betrokken zijn, zullen zij ook betrokken worden in het
proces van het gezin. Dit gebeurt zodat het beoefende en behaalde doelen door het gezin voortdurend
geëvalueerd en gestimuleerd worden door de omgeving (Durrant, 2006).
Tijdens het doorlopen van de veranderfase worden er verschillende cliëntcontacten onderhouden om
een bepaald doel te bereiken en om het proces positief af te kunnen laten sluiten.

Begeleidingsgesprek. Dit zijn gesprekken die in een vaste frequentie per cliënt of gezin wordt
gevoerd, bijvoorbeeld wekelijks of één keer in de twee weken. De samenstelling van een
begeleidingsgesprek kan wisselend zijn. De ene keer vindt een individueel gesprek plaats met
de cliënt, de andere keer met het gezin van de cliënt.

Telefonische consultatie. Het kan voorkomen dat de cliënt een acuut probleem heeft. Omdat het
niet altijd mogelijkheid is om de cliënt direct op te zoeken kan er gebruik gemaakt worden van
een telefonisch consult. Hierin kan de ambulante begeleider met de cliënt enkele zaken
doorspreken of dit meenemen naar de eerst volgende afspraak.

Voortgangsgesprek. In het voortgangsgesprek wordt vastgesteld wat de vooruitgang van de van
de cliënt is. Ook wordt met betrokken partijen besproken of de begeleiding gecontinueerd of
afgerond wordt.

Driehoeksgesprek. Als een gezin gebruik maakt van andere vormen van hulpverlening naast
IGB dan is het van belang dat de verschillende hulpverleners regelmatig de vormen van hulp
met elkaar afstemmen. Dit wordt het driehoeksgesprek genoemd. Hieraan nemen het gezin, de
gezinsbegeleider en een hulpverlener van een aanvullende hulpmodule deel. Deze gesprekken
vinden één keer in de vier tot zes weken plaats. De hulpverleners van andere hulpmodules
worden tevens uitgenodigd voor het voortgangsgesprek. De hulpverleners nemen deel aan het
voortgangsgesprek zodat hun gezamenlijk beslissen of de begeleiding afgerond kan worden
(Bolt, 2006).

§ 3.5 Afbouwfase
In het handboek ’Het gezin centraal’ is de vierde en laatste fase van het hulpverleningsprogramma de
afbouwfase. In deze fase staat het evalueren en afronden van de begeleiding centraal. Deze fase gaat
van start zodra de einddatum van de hulpverlening is vastgesteld. Deze datum wordt vastgesteld zodra
het gezin besluit de begeleiding te beëindigen of wanneer het einddoel bereikt is (Bolt, 2006). De
afsluiting van de hulp is vergelijkbaar met voortgangsevaluatie, er wordt geëvalueerd over de
werkpunten en de doelen. Ook wordt er gekeken wat de hulp heeft opgeleverd voor het gezin en wat
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de sterke punten van het gezin/ de cliënt zijn. Daarnaast wordt er gekeken naar de aandachtspunten
van het gezin/ de cliënt zodat deze meegenomen kunnen worden in de toekomst. Voor deze
aandachtspunten worden tips en adviezen door de ambulante hulpverlener aan het gezin gegeven. De
reden hiervan is dat het gezin/ de cliënt, indien nodig is, een beroep kunnen doen op de gegeven
adviezen of personen (Spanjaard & Vught, 2005).
In de afbouwfase bestaat voor de ouders de mogelijkheid om de vaardigheden zelf door te zetten in de
praktijk. De gezinsbegeleiding wordt in deze fase stapsgewijs afgebouwd. Het gezin krijgt dan de
mogelijkheid om tijdens werkbezoeken van de ambulante hulpverlener bepaalde situaties te bespreken
en te evalueren. De ambulante hulpverlener zal hierop feedback geven zodat het gezin/ de cliënt de
feedback zelfstandig omzet in de praktijk. De ambulante hulpverlener geeft zogezegd ‘ feedback op
afstand’ (Verhoef & Ehlers, 2003).
De afbouwfase heeft de volgende doelstelling: ”achterhaal of het gezin zich competent en vaardig
genoeg ervaart om zelfstandig uitdagingen aan te gaan”. Dit doet de ambulante hulpverlener door aan
de gewerkte en behaalde doelen op een rijtje te zetten. De nadruk wordt daarbij gelegd op de behaalde
doelen tijdens de intensieve gezinsbegeleiding van het gezin. Dit houdt in dat de doelgerichte, op
verandering gerichte taakinstellingen van de ambulante hulpverlener plaats maken voor het dagelijkse
leven met de bijbehorende up’s en down’s waar het gezin mee te maken krijgt (Durrant, 2006). Tijdens
het evalueren van het behandelproces wordt er gekeken of vervolghulp nodig is binnen het gezin. Alle
informatie hierover wordt nader beschreven in een rapportage. Deze rapportage kan de eventuele
vervolg hulpverlener weer gebruiken om de eerder gemaakte stappen en behaalde doelen in het gezin
verder voort te zetten (Spanjaard & Haspels, 2005).
In de afbouwfase wordt zoals in de inventarisatiefase, stilgestaan bij het sociale netwerk. Het verschil
in het sociale netwerk van de inventarisatie en de afbouwfase ligt in de ontwikkeling van de sociale
context. In de afbouwfase moet het sociale netwerk volop gaan functioneren (Bolt, 2006). Het sociale
netwerk moet als ondersteunend netwerk in verbinding staan met gezin. Dit houdt in dat er onderzocht
moet worden wie het gezin in bepaalde zaken het beste kan helpen. De ambulante hulpverlener kan het
gezin hierin ondersteuning bieden door samen met het gezin een schema te maken van het netwerk
waarin staat bij wie cliënt terecht met bepaalde onderwerpen en vragen (Nabuurs, 2013).
Als bovenstaande punten geconstateerd zijn, kan de indicatie van het afbouwen van de begeleiding
beginnen. Bij de start van het afbouwen van de intensiviteit van de begeleiding wordt rekening gehouden
met de omstandigheden waar het gezin zich op dat moment in bevindt. Dit om het risico op een terugval
tegen te gaan. De ambulante hulpverlener zal de begeleiding beëindigen wanneer er geen tot weinig
grote veranderingen/ gebeurtenissen plaatsvinden binnen het gezin zijn, die kunnen leidde tot onrust
(Bolt, 2006).
De frequentie van de begeleiding zal afgebouwd worden en vervolgens afgesloten worden door middel
van een eindgesprek. In het eindgesprek komende volgende punten naar voren:

De hulpvraag en het einddoel.

Reden afronding begeleiding.

Evalueren werkdoelen.

Evalueren einddoel.

Evalueren samenwerking hulpverleningsproces.

Evalueren gezinssituatie afbouwfase.

Behoefte aan nazorg en vervolghulp.

Afscheid en afsluiting (Bolt, 2006).
Nadat het gezin ontslag heeft genomen van de hulpverlener en daarmee dus ook van de ambulante
hulpverlener zijn er mogelijkheden voor vervolghulp en nazorgtrajecten. In de eindevaluatie wordt
besproken of en welke vorm van vervolghulp en nazorgtrajecten noodzakelijk is. Deze worden in de
afsluitingsfase, het eindgesprek besproken (Durrant, 2006).
De ambulante hulpverlener vormt een belangrijke factor in het adviseren van de vervolghulp. De
ambulante begeleider heeft het gezin gedurende een periode begeleidt en heeft een duidelijk beeld van
het gezin. De hulpverlener weet exact mee te delen hoe de doelen binnen het gezin zijn bepaald, welke
doelen zogezegd nog open staan en wat het gezin/ de cliënt nodig heeft om met hulpverlening deze
doelen alsnog te bereiken. Daarnaast wordt er van de ambulante hulpverleners goede kennis van de
Eline Ligthart & Robin Geurts

20

sociale kaart gevraagd. Hierdoor kan de juiste vorm van vervolghulp aan het gezin worden aangeboden.
De organisatie die het gezin heeft geplaatst bij de ambulante hulpverlener zal achter de keuze van
vervolghulp dienen te staan. Vervolghulp betreft veelal een lichtere vorm van begeleiding aan het gezin/
de cliënt. Het kan gebeuren dat een bepaalde periode tussen de gekregen hulpverlening en vervolghulp
overbrugd zal moeten worden. Ook hierin heeft de ambulante hulpverlener een adviserende rol. Hierbij
kan de ambulante hulpverlener aangegeven voor welke zaken het gezin altijd een beroep kan doen op
de ambulante hulpverlener (Spanjaard & Haspels, 2005).
Indien het afbouwproces minder spoedig is verlopen, dan bestaat de mogelijkheid dat de hulpverlener
een beperkte begeleiding aan het gezin hulp biedt. De hulpverlener heeft hierin een adviserende rol. In
enkele gevallen zal de hulpverlener naar het gezin gaan om de gegeven adviezen verder te realiseren.
De hulpverlener zal in deze therapeutische vorm vragen stellen die gericht zijn op de verbeteringen en
successen. Vragen zullen uitnodigend gesteld worden om naar situaties te kijken die beter zijn gegaan
te vergelijken met vragen die slechter zijn gegaan (Durrant, 2006).
Het officieel afsluiten van de IGB door de ambulante hulpverlener wordt vaak als spannend ervaren door
het gezin/ de cliënt. Na de intensieve hulp is het toch aan het gezin om alleen verder te gaan of met
minder intensieve hulpverlening (Bolt, 2006). De kans op een terugval kan reëel aanwezig zijn. De
periode van gezinsbegeleiding is vrij intensief en daarom is de kans op een terugval ook groter. De kans
dat er iets mis gaat moet niet worden onderschat. Het is dan ook van belang dat de ambulante
hulpverlener de begeleiding stapsgewijs afbouwt. Gaat er iets mis binnen het gezin, dan kan de
ambulante hulpverlener tijdig ingrijpen en het gezin ondersteuning bieden om de oude gedragspatronen
weer mee op te vangen. Door ouders op dat moment te wijzen op het feit dat ze de vernieuwde
gedragingen al beheersen, geeft het een stimulans op de nieuwe gedragingen te herpakken. Het
belangrijkste is dat ouders het vertrouwen behouden in de mogelijkheden van het gezin en de kinderen
(Verhoef & Ehlers, 2003).

§ 3.6 Vormgeving
Om de fasering zoals hierboven is beschreven consistent en hanteerbaar te integreren in combinatie
met de cliëntroute is literatuur gezocht over verschillende ondersteunende middelen. Aan de hand van
de literatuur over de fasen en de vormgeving kan er uiteindelijk een volledig antwoord worden gegeven
op de probleemstelling. Wat weer leidt tot een praktisch beroepsproduct.
Het product dat uit het onderzoek voortkomt is bestemd om de lezer te informeren over de doelen die
nagestreefd moeten worden. Het product moet zo geschreven worden dat de ambulante hulpverlener
de te ondernemen stappen makkelijk kan vinden en makkelijk kan begrijpen (Smith, Davies, Khoe &
Goebertus, 2009). Er zijn verschillende wijze om dit doel te realiseren:
-

Het
Het
Het
Het

aanbieden
aanbieden
aanbieden
aanbieden

van
van
van
van

een
een
een
een

handleiding
hand- out
stroomschema (Glabbeek, 2012)
stappenplan (Gils & Casaer, 2007)

Hieronder is een beschrijving gegeven van de bovenstaande punten:
Het aanbieden van een handleiding.
Een handleiding is een instructietekst waarin consistente, begrijpelijke en overzichtelijke instructies in
zijn opgenomen. In een handleiding komt het constructieve niveau duidelijk naar voren. In een
handleiding staat een samenhangend geheel van richtlijnen en handelingsvoorschriften gebaseerd op
de bestaande methodiek, zodat de ambulante hulpverlener de handelingen correct en efficiënt kan
uitvoeren. Door de inzet van een handleiding worden cliënten consistent benaderd door de ambulante
hulpverlener, de hulpverlener heeft een beter overzicht in de handleiding, dat weer leidt tot meer
overzicht in het hulpverleningsproces (Glabbeek,2012).Doordat in een handleiding het samenhangend
geheel van richtlijnen concreet naar voren komt, wordt het overzichtelijker waar de hulpverlener in het
hulpverleningsproces staat, dit vergemakkelijkt het voor de ambulante hulpverlener om het eigen
handelen te onderbouwen en erop te reflecteren. Dit leidt ertoe dat het reflectieve niveau wordt versterkt
(Roos, 2008).
-

Het aanbieden van een hand- out.
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Een hand- out bestaat uit een of meerdere pagina’s, hierin is de opbouw van het hulpverleningsproces
beknopt beschreven. Een hand-out heeft veelal het doel om uitgereikt te worden aan derden. Voordelen
hiervan zijn tijdwinst. Je hoeft de over te brengen gegevens niet eerst zelf op te zoeken maar kan het
door middel van de hand- out overbrengen aan het gezin. Hierdoor worden de cliënten op de hoogte
gesteld. Tevens kunnen cliënten aantekeningen maken in de hand-out en kan de cliënt het thuis bewaren
om er later nog eens op terug te blikken (Glabbeek, 2012). Een hand- out versterkt het experiëntele
niveau. Doordat de over te brengen informatie in de hand- out staat, handelen de ambulante
hulpverleners op eenzelfde wijze. Een voorbeeld hiervan is het vragen naar de persoonlijke gegevens,
de ambulante hulpverleners zullen dit door middel van de hand- out op hetzelfde moment doen. Doordat
de cliënt meteen aantekeningen kan maken in de hand-out vereist dit dat de ambulante hulpverlener
en de cliënt het hierover eens moeten worden gedurende het cliëntcontact. Tijdens dit contact zullen de
besproken zaken dus meteen gereflecteerd worden, dit verhoogt het reflectieve niveau (Roos,2008).
Het aanbieden van een stroomschema.
Een stroomschema geeft weer hoe stappen, fasen, gebeurtenissen, processen of procedures doorlopen
moeten worden. Een stroomschema is vooral handig als tijdens processen keuzes gemaakt moeten
worden, waarbij een aantal voorwaarden geverifieerd moeten worden. Een stroomschema heeft twee
duidelijke voordelen. Zo worden onnodige ingewikkelde zinnen vermeden zoals ‘als- dan’ dit kan
vervangen worden met pijlen ja/nee. Het tweede voordeel is dat het de ambulante hulpverleners tijd
bespaart, doordat er in het stroomschema gebruik kan worden gemaakt van eenvoudige taal en de
ambulante hulpverlener alleen dat hoeft te lezen wat van belang is voor hem. Een nadeel van een
stroomschema is dat het minder geschikt is voor complexe taken die frequent uitgevoerd moeten
worden (Nederhoed, 2007). In het stroomschema komt het constructieve niveau duidelijk naar voren.
Doordat in het stroomschema, stap voor stap beschreven staat welke handelingen er gevolgd moeten
worden, immers is er in een stroomschema geen kans om af te kunnen wijken. De handelingsvrijheid
wordt hiermee uitgesloten, als er over consistentie wordt gesproken hebben de hulpverleners nog wel
de ruimte nodig om in afzonderlijke situaties te kunnen handelen( zie paragraaf 3.3) . Dit is door een
stroomschema niet mogelijk. Als het gaat over minder complexe taken kan een stroomschema het
constructieve niveau wel versterken (Roos, 2008).
Het aanbieden van een stappenplan.
Om bepaalde doelstellingen te realiseren is het nuttig om een stappenplan te gebruiken . Hierin staan
de opeenvolgende stappen beschreven die gezet moeten worden om de uiteindelijke doelstelling te
bereiken (Gils & Casaer, 2007). Door middel van een stappenplan wordt het constructieve niveau
versterkt. Door de opeenvolgende stappen aan te houden kan dit gezien worden als richtlijnen die de
ambulante hulpverlener aan moet houden. In een stappenplan is er meer handelingsvrijheid dan in een
stroomschema. Dit komt doordat je bij een stroomschema alleen uit kunt gaan van het gegeven ja/nee.
Immers bij een stappenplan staat beschreven hoe de handeling uitgevoerd kan worden, maar de
hulpverlener kan hier nog zijn eigen draai aan geven. Kijkend naar het stappenplan in combinatie met
het experiëntieel niveau zullen de ambulante hulpverleners de te doorlopen stappen allen afleggen. Ze
zullen het hier dus ook tijdens de totstandkoming van het product over eens moeten worden. Het
reflectieve niveau wordt in mindere mate versterkt. Door de inzet van het stappenplan kan afgevinkt
worden welke stappen doorlopen zijn, maar het vraagt niet om een gerichte reflectie, terwijl door het
toevoegen van een schrijfvlak dit wel mogelijk wordt maakt. (Roos, 2008).
Het is van belang dat het product aantrekkelijk vorm wordt gegeven. Aantrekkelijkheid heeft alles te
maken met de wijze waarop men informatie op neemt. Een groot deel van aantrekkelijkheid heeft te
maken met de vormgeving. Een pagina die vol getypt is met kleine letters leest minder prettig dan een
pagina met witregels en koppen. Tevens kun je door de formulering van de teksten, de boodschap
minder of juist meer aantrekkelijk maken. Zo is bijvoorbeeld een houterige en formele tekst minder
aantrekkelijk om te lezen. Daarnaast is het moeilijker om lange en complexe zinnen te begrijpen. Als
de passieve constructie zoveel mogelijk wordt vermeden en er variatie plaats vindt tussen de zinslengte
en zinsopbouw zorgt dit ervoor dat de tekst makkelijker te lezen is.
Om te komen op een hanteerbaarder en consistenter product moet de boodschap correct worden
overgebracht, buiten dat de tekst aantrekkelijk en aanvaardbaar moet zijn moet de tekst ook
begrijpelijk te formulieren zijn. Dit is vaak een kwestie van stijl zoals formeel& informeel en
breedsprakig& bondig.
Enkele punten waarop gelet moet worden om de tekst begrijpelijk te formulieren:
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-

Het selecteren van te gebruiken informatie
Het exact formulieren
Duidelijk verwijzen
Vermijdt onduidelijke gedachtegangen, ga niet van hak op de tak
Gebruik gewone woorden
De gebruikte begrippen afstemmen op de doelgroep.
(Burger & Jong, 1997).

Het juiste lettertype is het lettertype dat het beste aansluit bij het product, dat het beste leesbaar is en
in harmonie is met het product. Voor een koptekst geldt dat het ook de aandacht van de lezer moet
trekken (Hiam,2008). Er moet gelet worden op de leesbaarheid van het product. Op deze wijze komt
de tekst beter binnen bij de lezer (Bolder, 2000). Een cursief lettertype lijdt tot snelle irritatie en zorgen
ervoor dat het lezen langzamer gaat dan het lezen van rechte letters. Dit geldt ook voor dikgedrukte
letters (Lamers, 2001). Lettertypes op praktische producten zijn geschikt als ze zwart zijn (Somers,
2011). De schreefloze letter wordt gezien als jong, vlot en modern. Om de leesbaarheid te verhogen
wordt aangeraden om schreefletters te gebruiken in het product. Onder schreefletters vallen lettertype
zoals ‘Times new Roman’, ‘Georgia’ en ‘Cambria ’(Mccarthy & Mothersbaugh, 2002).

Hoofdstuk 4: Onderzoeksontwerp
In dit hoofdstuk staat beschreven hoe het onderzoek vorm heeft gekregen. In § 4.1 staat welke
onderzoeksmethode is gehanteerd om invulling te geven aan het praktijkgerichte onderzoek.
Daaropvolgend staan de respondenten benoemd in § 4.2. Om te komen tot een volwaardig onderzoek
is het belangrijk dat gedurende het onderzoek de respondenten dezelfde betekenissen geven aan
begrippen, dit is te lezen in § 4.3 meetinstrumenten. Door het benoemen van de meetinstrumenten
wordt de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek verhoogd, te lezen in § 4.4. Tot slot is de
analyse procedure te vinden in § 4.5.
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§ 4.1 Onderzoeksmethoden
Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag is er gekozen voor een kwalitatief onderzoek. Hierin
vindt persoonlijk contact met de ambulante hulpverleners van stichting Oosterpoort plaats. Een
kwalitatief onderzoek begint met open vragen, zonder vooraf geformuleerde hypotheses. Op deze
manier werd een objectieve blik gevormd over de onderzoeksvraag (Verhoeven, 2011).
Daarnaast is een kwalitatief onderzoek gericht op een dynamisch systeem. Binnen de zorgsector vinden
veel veranderingen plaats zoals bezuinigingen en de transitie van de jeugdzorg. De transitie jeugdzorg
houdt in dat de subsidie van de provincie wordt overgenomen door de gemeente. De gemeente gaat de
zorg dan inkopen bij verschillende jeugdzorginstellingen (JSO, 2012). Het onderzoekonderwerp bevond
zich dus in een veranderingsproces.
Voor het kwalitatief onderzoek is informatie verzameld om de vraagstelling te beantwoorden. Deze
informatie werd verzameld door middel van een doelgerichte selectieve steekproef aan de hand van
literatuurstudie en interviews. Door een doelgerichte selectieve steekproef uit te voeren werd een
duidelijk beeld gecreëerd over het handboek ‘Het gezin centraal’ en op welke wijze de ambulante
hulpverleners het handboek hanteren op de werkvloer. Bij een doelgerichte steekproef is er sprake van
selectie op basis van bepaalde kenmerken. Het doel hiervan is om respondenten te interviewen die
kennis en kunde beschikken over het hoofdonderwerp (Verhoeven, 2011).
Bij dit kwalitatief onderzoek is literatuuronderzoek uitgevoerd. Het literatuuronderzoek heeft
voorafgaand aan de interviews plaatsgevonden. Bij het literatuuronderzoek vormen de deelvragen de
leidraad, te vinden in paragraaf 2.4. Op deze manier is het onderzoek onderbouwd door eerder
uitgevoerde onderzoeken en literatuur die het onderzoek versterkt. Door middel van een
literatuuronderzoek werd een link gelegd tussen belangrijke aspecten op de werkvloer, het handboek
‘Het gezin centraal’ en overige bruikbare aspecten die het onderzoek hebben ondersteund. Het
literatuuronderzoek is te vinden in het theoretisch kader in hoofdstuk 3.
Een interview is een vraaggesprek waarin de beleving van de respondent centraal staat (Verhoeven,
2011). Er is gekozen voor een half gestructureerd interview met open vragen. De interviewvragen zijn
bij ieder interview gesteld. De daaruit opkomende vragen stonden echter niet vast, evenmin als de
volgorde waarin de vragen werden gesteld. Op deze manier kregen de respondenten de ruimte voor
eigen inbreng. Het half gestructureerde interview bestond uit topics en een vragenlijst. Tijdens het
interview toonde de onderzoeker een flexibele instelling en speelde zij in op (onverwachte) situaties. Er
is gekozen voor deze methode omdat de topics werden besproken en diepgang werd gecreëerd op de
inbreng die de respondenten gaven. Op deze manier werden de belangrijkste thema’s behandeld
(Verhoeven, 2011). Zo werd er ruimte gecreëerd voor interpretatie, nieuwe wegen werden niet
uitgesloten opdat relevante informatie gemist zou kunnen worden. De gesprektopics vormden een
interviewleidraad waarin de belangrijke aspecten in terug zijn gekomen, maar het was geen keurslijf
tijdens het afnemen van de interviews. Het onderzoek heeft dus nieuwe paden betreden als deze
perspectief leken te bieden (Migchelbrink & Brinkman, 2006).
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§ 4.2 Respondenten
De populatie oftewel de onderzoeksgroep waarbij de interviews afgenomen werden, zijn de ambulante
hulpverleners en de behandelcoördinatoren van stichting Oosterpoort uit de regio’s Oss en ‘sHertogenbosch. Deze hulpverleners werken met het handboek ‘Het gezin centraal’. Binnen Oosterpoort
zijn 40 ambulante hulpverleners en vier behandelcoördinatoren werkzaam. De ambulante hulpverleners
van Oosterpoort zijn verdeeld in vijf ambulante teams. Drie teams bevinden zich in de regio Oss en twee
teams in de regio ‘s-Hertogenbosch. Ieder team bestaat uit gemiddeld acht ambulante hulpverleners.
In de regio ‘s-Hertogenbosch is op ieder ambulant team één behandelcoördinator werkzaam. In de regio
Oss zijn twee behandelcoördinatoren werkzaam, één behandelcoördinator is werkzaam op twee
ambulante teams en de andere behandelcoördinator staat op één ambulant team. (S. van Oss,
persoonlijke communicatie, 2013, 29 november).
In dit onderzoek is een doelgerichte selectieve steekproef gebruikt door uit ieder ambulante
hulpverleningsteam, één ambulante hulpverlener te interviewen. Eén behandelcoördinator uit de regio
Oss en één uit regio ‘s-Hertogenbosch. Uit ieder team is er besloten welke ambulante hulpverlener werd
geïnterviewd. Door één ambulante hulpverlener per team te interviewen is er een compleet beeld over
de werkwijze van het handboek ‘Het gezin centraal’ gecreëerd, aangezien er binnen een team een
groepscultuur heerst. Een groepscultuur bestaat uit de wijze hoe de ambulante hulpverleners onderling
met elkaar omgaan. De werkwijze om het gezamenlijk doel te bereiken is mede bepalend in een
groepscultuur. Een gezamenlijk doel zorgt voor verbondenheid binnen een team, zo ook bij het ambulant
team van Oosterpoort (Riet, 2006). Verbondenheid komt voort uit de interacties binnen een team, elke
teamlid heeft een aandeel binnen de groepscultuur. Hierbij horen de waarden en normen die het
handelen van een groep vormgeven. De handelingen en interacties binnen een team zullen op eenzelfde
lijn uitgevoerd worden (Vincke, 2002).
Om te achterhalen of er daadwerkelijk sprake is van een groepscultuur binnen de ambulante teams van
Oosterpoort zijn er twee behandelcoördinatoren geïnterviewd. De behandelcoördinatoren hebben een
duidelijk beeld van de werkwijze van hun ambulante team. Door één behandelcoördinator te interviewen
uit de regio Oss en uit regio ‘s-Hertogenbosch is de werkwijze van het team waar de behandelcoördinator
werkzaam duidelijk in beeld gebracht. Door twee behandelcoördinatoren te interviewen is achterhaald
of de verkregen informatie over de hanteerbaarheid van het handboek overeenkomen binnen het team.
Om niet te berusten op toeval, is uit de andere regio ook een behandelcoördinator geïnterviewd. Op
deze wijze is achterhaald of ‘de neuzen’ van de ambulante hulpverleners dezelfde kant staan wat betreft
de hanteerbaarheid van het handboek ‘Het gezin centraal’ en de vormgeving van het beroepsproduct.
Blijkt dat de behandelcoördinatoren veelal dezelfde informatie verstrekken dan kan er daadwerkelijk
gesproken worden van een groepscultuur binnen een team. Of er sprake is van groepscultuur is
beschreven in de discussie van dit eindrapport. De betrouwbaarheid van de verzamelde informatie is
hierdoor versterkt (Remmerswaal, 2006).
Bovenstaande vormde de opzet voor het praktijkgerichte onderzoek, uiteindelijk is het in de praktijk
anders verlopen dan verwacht. Hierdoor is in plaats van twee behandelcoördinatoren, één
behandelcoördinator geïnterviewd. De oorzaak hiervan is de verhoogde werkdruk binnen ambulante
teams.
Zodra de onderzoekers merken dat de informatie geen toegevoegde waarde meer oplevert, betekent
dit dat de informatie een verzadigingspunt bereikt heeft. Dit houdt in dat er geen nieuwe informatie
meer wordt gehoord (Verhoeven, 2011). De steekproef zal dan aangepast worden aan de hoeveelheid
respondenten. Op deze manier is een duidelijk beeld gecreëerd over hoe het handboek ‘Het gezin
centraal’ momenteel werkzaam is binnen de ambulante hulpverlening. Iedere ambulante hulpverlener
van Oosterpoort moet tenslotte kunnen werken met het handboek op de werkvloer.

§ 4.3 Meetinstrumenten
Een belangrijk punt voor het definiëren van de onderzoeksvraag is het ‘grijpbaar’ maken van de vraag.
Dit ‘grijpbaar’ maken is gedaan door middel van operationaliseren. Gezien de beperkte meetbaarheid
van de begrippen, zijn de begrippen onderbouwd door indicatoren die naar voren zijn gekomen in de
begripsafbakening. Indicatoren zijn afgeleid van de topics (de belangrijkste begrippen) en zijn meetbare
begrippen. Gezien de beperkte bruikbaarheid van sommige begrippen zijn de vragen tijdens de
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interviews zo specifiek en concreet mogelijk gemaakt. Hieronder wordt verstaan dat de interviewer en
de geïnterviewde dezelfde definitie verstaan onder een begrip (Mighelbrink, 2010).
De homogene begrippen die benoemd zijn in de probleem- en doelstelling zijn gedefinieerd aan de hand
van vakliteratuur. Deze begrippen zijn terug te vinden in de begripsafbakening in bijlage 3. Aan de hand
van de homogene begrippen is de operationalisatie tot stand gekomen. Er is nagegaan welke aspecten
of specificaties onderkent zijn aan het homogene begrip. Dit is vastgesteld in waarneembare indicatoren.
Aan de hand van de indicatoren zijn de vragen voor de interviews tot stand gekomen. Op deze wijze
wordt het gehele begrip, zoals het in de begripsafbakening omschreven staat, meegenomen in het
interview (Heerink, Pinkster & Bratti-van, 2009).
Tijdens de interviews is gebruik gemaakt worden van gesprekstopics. De topics en interviewvragen zijn
afgeleid van de deelvragen. De deelvragen komen voort uit de vraagstelling. In de deelvragen staat de
fasering van de cliëntroute Oosterpoort, die afgeleid is van het handboek ‘Het gezin centraal’, centraal.
Naast het handboek en de fasering van het hulpverleningsprogramma zijn de begrippen consistentie en
hanteerbaarheid, die voortkomen uit de vraagstelling, meegenomen in de topics. Er zijn in het totaal
vier topics. Vanuit deze topics zijn 15 interviewvragen opgesteld, zie hiervoor bijlage 10. De duur van
een interview was maximaal 60 minuten. Hierbij zat een mondelinge toelichting van het praktijkgericht
onderzoek, de interviewvragen en een afsluiting bij inbegrepen (Migchelbrink & Brinkman, 2006).

§ 4.4 Betrouwbaarheid en validiteit
In een kwalitatief onderzoek is er veelal kritiek op de betrouwbaarheid. Onder het begrip
betrouwbaarheid is verstaan in hoeverre het onderzoek vrij is van toevallige fouten. Hierbij denkend
aan herhaalbaarheid van de resultaten (Verhoeven, 2011). Dit onderzoek is gericht op het dynamisch
systeem en speelde zich af in een open setting. Gezien de verhoogde werkdruk binnen de organisatie,
is er vanuit dit onderzoek gekeken naar de mogelijkheden van de hulpverleners en stichting Oosterpoort.
Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te verhogen zijn diverse mogelijkheden ingezet.
Ten eerste bestond de populatie van de doelgerichte en selectieve steekproef uit vijf ambulante
hulpverleners en twee behandelcoördinatoren. Het bestaande ambulante team van Oosterpoort bestaat
uit ongeveer 40 ambulante hulpverleners. Deze hulpverleners zijn verdeeld over vijf teams en werkzaam
op verschillende locaties. Binnen ieder team is sprake van een groepscultuur. Daarom is gekozen om
vanuit elk team één ambulante hulpverlener te interviewen. De wijze van hulpverlenen om het
gezamenlijk doel te bereiken, de onderlinge communicatie, de samenwerking en de visie op het
onderwerp komt binnen een team in grote lijnen overeen (Riet, 2006). Door één hulpverlener per team
te interviewen is er een duidelijk beeld gecreëerd rondom het onderwerp van dit onderzoek. Om met
zekerheid te kunnen spreken over een groepscultuur binnen een team is de keuze gemaakt om twee
behandelcoördinatoren te interviewen. Een behandelcoördinator begeleidt één of twee ambulante teams
tijdens de uitgevoerde hulpverleningsprocessen. Daarnaast neemt de behandelcoördinator ook deel aan
de werkbespreking met andere behandelcoördinatoren. De behandelcoördinator heeft daarom een
duidelijk beeld en overzicht van de verschillen en overeenkomsten binnen een team en binnen de
verschillende teams. Kortom, aan de steekproef hebben zes respondenten deelgenomen. Dit betekent
dat 15 procent van de ambulante hulpverleners is geïnterviewd.
Ten tweede is het onderzoek vanuit meerdere oogpunten bekeken. Naast de literatuurstudie is bij het
verzamelen van de data-gegevens ook gebruik gemaakt van half gestructureerde interviews met
bijbehorende topics. Zo zijn tijdens de interviews de belangrijkste thema’s besproken met de
respondenten om tot resultaten te komen (Verhoeven, 2011). De afgenomen interviews zijn in verbatim
uitgewerkt. Door het interview letterlijk uit te werken is een objectieve houding rondom de resultaten
van het interview gecreëerd. Interpretatie en subjectiviteit zijn op deze manier vermeden. De
betrouwbaarheid van het onderzoek is hiermee verhoogd.
Tot slot is er gedurende het onderzoek verantwoording afgelegd over de gemaakte keuzes, de risico’s
die een organisatie in een dynamische maatschappij meeneemt, de uitkomsten van het uitgevoerde
onderzoek en de gedane aanbevelingen. Al deze punten zijn genoteerd en meegenomen in de
verantwoording.
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Bij validiteit is ingegaan op het waarheidsgehalte van het onderzoek. Is het onderzoek vrij van
systematische fouten. In een kwalitatief onderzoek is de beleving van de respondenten onderzocht. Om
deze reden is het moeilijk om de validiteit van gekregen informatie vast te stellen (Verhoeven, 2011).
In een kwalitatief onderzoek werd stil gestaan bij de mening, ervaring en beleving van de respondent.
Hierdoor bestond echter de mogelijkheid dat de respondent sociaal wenselijke antwoorden gaf. Om dit
gedrag zoveel mogelijk tegen te gaan hebben de onderzoekers een professionele houding aangenomen.
Tijdens het afnemen van het interview stond het creëren van een veilige, open sfeer centraal. Zo hebben
de onderzoekers een rustige, ontspannen, betrokken en geïnteresseerde houding richting de respondent
getoond. Om de objectiviteit te vergroten zijn er tijdens het interview open vragen gesteld. De
achterliggende gedachte hierbij was om zodoende zo min mogelijk relevante informatie te missen. Naast
deze populatievaliditeit is ook de begripsvaliditeit gewaarborgd. In het onderzoek komen verschillen
subjectieve begrippen naar voren. Om deze begrippen doelgericht in te zetten zijn deze begrippen vóór
de start van de interviews afgebakend en concreet beschreven. Vervolgens konden deze begrippen
operationeel ingezet worden bij de beantwoording van de hoofvraag en de interviewvragen. De
operationalisering van deze begrippen is terug te vinden in de bijlage 11.

§ 4.5 Analyse procedure
Wanneer de informatie verzameld was door middel van het afnemen van interviews, zijn deze verwerkt
en geanalyseerd. De interviews zijn in verbatim uitgewerkt. Dit houdt in dat de interviews aan de hand
van de geluidsopnamen volledig uitgeschreven zijn. Het is belangrijk om achter de werkelijkheid te
komen tussen de regels en het luisteren door. Dit is mogelijk gemaakt door de topics en de verzamelde
informatie te coderen. Bij coderen worden de antwoorden gecategoriseerd aan de topics, zie hiervoor
bijlage 12. Op deze wijze kon er per topic met de daarbij horende variabelen geanalyseerd worden. De
gekregen informatie van de interviews zijn naast het theoretisch kader gelegd om zo tot de resultaten
te komen, vanuit hier zijn er conclusies getrokken (Plooij, 2011).
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Hoofdstuk 5: Resultaten
In dit hoofdstuk zijn de objectieve resultaten beschreven die uit de analyse van de interviews naar voren
zijn gekomen. De interviewvragen zijn opgesteld naar aanleiding van vier topics, namelijk: handboek,
fasering, consistentie en vormgeving. Aan de hand van deze vier topics zijn ook de resultaten
beschreven. In Paragraaf § 5.1 kunt u de resultaten lezen betreffende de topic handboek.
Daaropvolgend in § 5.2 de topic fasering . In § 5.3 de topic consistentie en tot slot in § 5.4 de resultaten
van de topic vormgeving.

§ 5.1 Handboek
Vijf van de zes respondenten geeft aan het handboek van ‘Het gezin centraal’ niet te gebruiken, de
reden die zij hiervoor geven is dat het een groot en dik handboek is en hierdoor niet altijd even werkbaar
is in de praktijk. Slechts één respondent geeft het tegenovergestelde aan, zo wordt er letterlijk gezegd:
“Het boek is prima, alles komt aan bod en er staan geen onnodige dingen in, sommige thema’s mogen
voor mij uitgebreider beschreven worden”. De helft van de respondenten geeft aan dat het handboek
niet makkelijker in gebruik hoeft worden genomen. Kenmerkend hiervoor is: “Ik pak het er gewoon niet
snel bij”. De andere helft geeft aan dat ze het makkelijker vinden als ‘Het gezin centraal’ en de
cliëntroute één map samengevoegd zouden zijn met de bijbehorende praktische hulpmiddelen, die zij
in kunnen zetten op de werkvloer.
De meerderheid van de respondenten geeft aan dat het geen vernieuwend handboek is, doordat er
herkenbare en logische punten in beschreven staan, die men al langere tijd uitvoert. Tevens wordt
aangegeven dat in het handboek ook basispunten staan beschreven die verschillende respondenten
hebben geleerd tijdens de opleiding.
Ondanks dat vijf van de zes respondenten aangeeft het handboek van ‘Het gezin centraal’ momenteel
niet te gebruiken geeft iedere respondent aan in het werkverleden het handboek weleens gebruikt te
hebben om praktijksituaties erin terug te zoeken. Iedereen geeft aan dat er in praktijksituaties vooral
gebruik wordt gemaakt van gezond verstand. Dit wanneer er situaties voordoen waarin de ambulante
hulpverlener vastloopt. Verder wordt aangegeven dat er vele situaties besproken worden met collega’s,
bijvoorbeeld tijdens werkoverleggen.
Ambulante hulpverleners hebben naast de basismethodiek ‘Het gezin centraal’ ook een cliëntroute die
zij dienen te hanteren. Alle respondenten geven aan zich meer te richten op de cliëntroute van
Oosterpoort, omdat de stichting deze voorschrijft. Dit komt in het volgende citaat naar voren: “Ik houd
me meer aan de cliëntroute, omdat je in die zin natuurlijk aan alles moet voldoen’’. Als reden hiervoor
wordt het volgende benoemd: “In de cliëntroute staan wettelijkheden die moeten gebeuren en het zit
meer in het hoofd gestampt, daar geven werkers prioriteiten aan”. Tot slot wordt er door de meerderheid
van de respondenten aangegeven dat de cliëntroute en het handboek ‘Het gezin centraal’ steeds beter
op elkaar aansluiten.

§ 5.2 Fasering
Vijf van de zes respondenten geeft aan dat ze niet stil staan bij de fasen die uitgevoerd worden tijdens
het hulpverleningsproces met een gezin. De fasen zijn met elkaar verweven binnen een
hulpverleningsproces. Het handboek biedt handvatten en is daarom helpend voor de ambulante
hulpverlener, echter is het niet zo bindend als het boek in eerste instantie eruit lijkt te zien. Een
kenmerkend citaat van een respondent hierover is: ”Het boek is statisch beschreven, maar zo werkt het
natuurlijk nooit”. Bij de fasen behoren onderdelen die uitgevoerd dienen te worden door de ambulante
hulpverlener. Deze onderdelen komen vanuit het handboek ‘Het gezin centraal’, maar ook vanuit de
cliëntroute die Oosterpoort voorschrijft. Ambulante hulpverleners vinden het belangrijker dat de vraag
vanuit het gezin en de cliënt gehoord wordt en de begeleiding daar gericht op is. Een citaat dat hierop
aansluit is: “Als je dingen doet die je moet doen, dan kunnen dingen door elkaar lopen of dubbel zijn.
Waardoor de onderdelen niet meer aansluiten bij het gezin”.
De onderdelen die met het gezin doorlopen worden zitten in het hoofd van de ambulante hulpverlener.
Alle respondenten geven aan de fasen niet te controleren via het handboek ‘Het gezin centraal’. De
meerderheid wordt op bepaalde onderdelen gewezen door een pop-up vanuit Cockpit. Cockpit is een
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planningsinstrument waarbij ambulante hulpverleners onderdelen van het hulpverlenersproces kunnen
afvinken en kunnen evalueren. Slecht een enkeling maakt voor zichzelf een lijstje om overzicht te
creëren over deze wettelijkheden vanuit de cliëntroute van Oosterpoort en de onderdelen vanuit de
fasering van het handboek ‘Het gezin centraal’.
In ‘tabel 5.1 belangrijke punten cliëntroute’ is een overzicht weergegeven van de meest besproken
onderdelen van de cliëntroute, volgens de respondenten.
Tabel 5.1: belangrijke punten cliëntroute
Onderdeel
Percentage
Kenmerkend citaat respondent
cliëntroute
aantal
respondenten
Startgesprek

67 procent

Contactjournaal

50 procent

Vragenlijst

50 procent

“Binnen een startgesprek moet veel gebeuren, hierdoor
worden er wel dingen over het hoofd gezien”.
“Dit van belang, indien je ooit wegvalt zodat het gezin goed
overgenomen kan worden”.
“Is vernieuwend en daarom zit dit nog niet bij alle werkers
in het hoofd”.

In ‘tabel 5.2 minder belangrijke punten cliëntroute’ is een overzicht weergegeven van de meest
besproken onderdelen van de cliëntroute die de respondenten beschouwen als niet of minder belangrijk.
Tabel 5.2: minder belangrijke punten cliëntroute
Onderdeel
Percentage
Kenmerkend citaat respondent
cliëntroute
aantal
resondenen
Adviesgesprek

67 procent

LIRIK

67 procent

Seksuele
ontwikkeling

100 procent

“Het adviesgesprek doe ik in het startgesprek, anders vind
ik het ongepast. Gezinnen willen nu eenmaal snel aan de
slag”.
“Je meldt altijd als er iets is, ik vind het onzin om dit als
standaardlijst te gebruiken”.
“De seksuele ontwikkeling bespreek ik alleen indien dit van
toepassing is. In de cliëntroute komt dit pas in de
veranderfase aan bod. Echter als het zichtbaar is bespreek
ik dit al in de startfase”.

§ 5.3 Consistentie
Alle respondenten geven aan dat er verschillen zijn in de uitvoering en verantwoording van het
hulpverleningsproces dat doorlopen wordt met gezinnen. Een typerend citaat van een respondent is:
“We doen het allemaal in ons eentje, we zijn allemaal anders en doen het ook allemaal anders. De grote
lijnen komen overheen onder de hulpverleners. We weten allemaal wel wat de bedoeling is en welke
dingen er gedaan moeten worden. Voor iedereen is de grove lijn helder. De uitvoering doet iedereen op
zijn eigen manier”. Een andere respondent vult dit aan met het volgende: “Ieder persoon heeft zijn
sterke en zwakke kanten, maar we kunnen allemaal hetzelfde bereiken binnen een gezin”. De verschillen
die concreet terug te zien zijn binnen het werkveld is de wijze van verslaglegging. Bij ieder gezinsbezoek
moet bijvoorbeeld een contactjournaal geschreven worden. Dit is een rapportage, waar besproken
onderwerpen en wat de hulpverlener binnen het gezin heeft gedaan per bezoek beschreven staan. Er
wordt tijdens de interviews aangegeven dat sommige hulpverleners een uitgebreid contactjournaal
schrijven, met alle details, bijvoorbeeld aan welke doelen zij gewerkt hebben. Andere hulpverleners
schrijven in het contactjournaal één woord, namelijk ‘gezinsbegeleiding’. Voor beide rapportages wordt
anderhalf uur tijd geregistreerd. De respondenten laten allen blijken dat zij zelf een uitgebreide
verslaglegging maken en spreken over collega’s die één woord gebruiken in het contactjournaal.
Als er plotselings een collega uitvalt kijken alle ambulante hulpverleners allereerst in het
contactjournaal. Een voorwaarde hiervan is wel dat er ook goed gerapporteerd moet zijn. De
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respondenten geven hier nogmaals aan dat sommige collega’s het contactjournaal summier invullen en
er dan geen benodigde informatie uitgehaald kan worden bij plotselinge overname van een gezin. Vijf
van de zes respondenten geeft aan naast het contactjournaal ook bij de behandelcoördinator terecht te
kunnen. De behandelcoördinator praat de ambulante hulpverlener bij aan de hand van de aantekeningen
die gemaakt zijn tijdens werkoverleggen met de betreffende collega. Dit wordt onder andere
aangegeven met het volgende citaat: “Bij de behandelcoördinator kan ik terecht voor datgene wat
tijdens de werkoverleggen is besproken”. Twee van de zes respondenten geeft aan bij plotselinge
overname van een gezin zelf contact op te nemen met het gezin om zodoende navraag te doen waar de
collega mee bezig was binnen het gezin. Eén respondent geeft aan vaak opnieuw te beginnen met een
gezin bij een plotselinge overname.

§ 5.4 Vormgeving
Vijf van de zes respondenten geven aan behoefte te hebben aan checklist, waarin de fasering van de
cliëntroute en het handboek ‘Het gezin centraal’ zijn samengevoegd met bladverwijzers naar
inhoudelijke handvatten en hulpmiddelen. Een citaat dat hierop aansluit is het volgende: “ Een checklist
waarin de fasering van de cliëntroute en het handboek ‘Het gezin centraal’ in elkaar geschoven zijn,
zodat je kunt zien wat je bijvoorbeeld in het startgesprek moet doen en welke stappen je gezet moet
hebben”.
De meerderheid van de respondenten geven aan een duidelijk overzicht te willen hebben over de
fasering. Dit kan volgens de ambulante hulpverleners gecreëerd worden door niet teveel tekst, maar
concreet de hoofdpunten te beschrijven. Een citaat dat hierop aansluit is: “Geen boekwerk, maar waar
verwezen wordt naar handvatten en hulpmiddelen”. De respondenten geven aan dat er verwijzingen
gemaakt kunnen worden naar het handboek ‘Het gezin centraal’, zodat zij zelfstandig naar eigen
behoefte, de inhoudt van de fasen kunnen doornemen. Twee van de zes respondenten geven aan het
ook prettig te vinden om mini- checklistje te hebben zodat ze deze in hun agenda kunnen plaatsen en
zo altijd binnen handbereik is.
De meerderheid van de respondenten vinden het prettig als het product kort en bondig is. Een
kenmerkend citaat hierop is: “Ik zie het anders weer als een lijstje erbij, die ik moet afvinken om het
maar af te vinken”. Verder geeft vier van de zes respondenten aan dat het belangrijk is dat het product
te verversen is. De reden hiervan is: “Uit eerdere ervaringen weet ik dat het dan toch maar enkele
maanden blijft” en “ Er veranderen dingen en als je een vast product hebt dan verouderd dat toch snel”.
Er komen veel vernieuwingen aan binnen de sector jeugdzorg op gemeentelijk niveau. Volgens de
respondenten wordt de cliëntroute tevens daar weer op aangepast. Ambulante hulpverleners geven aan
dat de veranderingen voor de organisatie nog niet volledig bekend zijn. De respondenten benoemen dit
omdat het voor de ambulante hulpverlening nog niet duidelijk is wat de veranderingen op de werkvloer
gaan inhouden. Om het product te kunnen integreren binnen stichting Oosterpoort geeft iedere
respondent aan dat het product digitaal aangeleverd dient worden. Dit slaat weer terug op het belang
van het verversen wegens mogelijke veranderingen. Ook geeft de meerderheid van de respondenten
aan dat de behandelcoördinatoren goed op de hoogte dienen te zijn zodat er tijdens teamvergaderingen
op ingehaakt kan worden Daarnaast spreekt een enkeling van een goede inhoudsopgave en dat het
terug te vinden moet zijn op ‘De Tol’. De Tol is een schijf waarin alle ambulante hulpverleners toegang
op hebben tot bepaalde documenten.

Eline Ligthart & Robin Geurts

30

Hoofdstuk 6: Conclusie
In dit hoofdstuk worden de deelvragen en de probleemstelling beantwoord aan de hand van de
resultaten en het theoretisch kader. In § 6.1 tot en met § 6.5 worden de deelvragen beantwoord. Op
de deelvragen kan geen concreet antwoord worden gegeven. Dit komt omdat het consistent maken van
uitvoering en verantwoording niet met één of enkele aanpassing kan gebeuren. Hierbij spelen meerdere
factoren een rol. In de deelvragen wordt ingegaan op de beleving van de respondenten. Om deze reden
wordt er een meerzijdig antwoord gegeven op de deelvragen. In § 6.6 is antwoord gegeven op de
probleemstelling. De conclusie van de probleemstelling komt tot stand door middel van de beantwoorde
deelvragen.

§ 6.1 Deelvraag 1
Wat hebben de ambulante hulpverleners nodig om de aanmeldingsfase hanteerbaarder en consistenter
te doorlopen binnen de cliëntroute van Oosterpoort?
Bolt (2006) geeft aan dat het doel van de aanmeldingsfase het komen tot overeenstemming is, over
het hulpverleningsproces. Uit de interviews is gebleken dat de respondenten de aanmeldfase niet als
aparte fase doorlopen. De aanmeldfase en de inventarisatiefase wordt gezien als één fase. Deze twee
fasen lopen dan in de praktijk door elkaar. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat in de door
Oosterpoort gehanteerde cliëntroute de aanmeldfase en de inventarisatie fase ook als één fase benoemd
staat. De respondenten nemen de woorden als inventarisatie en aanmeldingsfase dan ook niet in de
mond, zij noemen dit startfase. De respondenten geven aan dat zij niet bewust stil staan bij de fase,
maar het proces van de cliënt volgen. Zo geeft iedere respondent aan dat ze het handboek er niet bij
pakken, evenals de cliëntroute. De reden die hiervoor wordt gegeven is dat ze het uit hun hoofd kennen.
De ambulante hulpverleners weten wat ze moeten doen als ze een bepaald onderdeel hebben afgesloten
met de cliënt.
De theorie geeft aan dat in de aanmeldingsfase de hulpverlener kennis met het gezin maakt. Een
belangrijk onderdeel hiervan is het startgesprek, dit is veelal bij het gezin thuis, mits hier de
mogelijkheid voor is. Het doel hiervan is de cliënt te informeren over de werkwijze, hulpaanbod en de
verschillende procedures te laten kennen (Bolt, 2006). Deze theorie komt niet overheen met de praktijk
van de respondenten. Zij geven aan dat de problematieken van gezinnen steeds zwaarder worden en
de wachtlijsten steeds langer. Er wordt aangegeven dat gezinnen daarom al lang opgelucht zijn als er
‘eindelijk’ iemand in huis komt om hulp te bieden. De gezinnen willen graag meteen aan de slag,
aangezien ze de situatie graag willen veranderen. Om deze reden wordt het volledig doorlopen van de
aanmeldingsfase nog wel eens over het hoofd gezien. Een voorbeeld wat door verschillende
respondenten wordt gegeven is het vragen naar het informatiepakket, heeft het gezin dit bijvoorbeeld
binnen gekregen, begrijpen ze de inhoud van het informatiepakket. Dit alles heeft te maken met de
vaak snellere start van hulpverlenen. Verschillende respondenten hebben ook aangegeven het overzicht
kwijt te raken, omdat er zoveel gedaan moet worden. Wat hierbij helpend kan zijn is een overzicht wat
er in een startgesprek aan de orde moet komen. De ambulante hulpverlener kan dan achteraf voor
zichzelf checken of alle onderdelen aan bod zijn gekomen. Wel geven verschillende respondenten aan
een lijstje in hun hoofd te doorlopen. Dit terwijl later in het interview toch duidelijk werd gemaakt dat
er behoefte was aan een overzichtelijk geheel.
Bolt (2006) geeft aan dat het laatste facet van de aanmelding het afstemmingsgesprek/adviesgesprek
is. Het is hierbij belangrijk om de aanwezige krachten en protectieve factoren binnen het gezin op te
sporen (Slot & Spanjaard, 2009). Hiervoor heeft het handboek ‘Het gezin centraal’ een model ontwikkeld
(Krachtenanalyse) dat als bijlage in het handboek zit. De respondenten geven allen aan dit vrijwel niet
in te zetten. De reden die hiervoor wordt gegeven is dat ze al teveel ‘moeten’ en dit geen verplicht
onderdeel is en daardoor sneller geneigd zijn om dit te schrappen. Tot slot geeft vijf van de zes
respondenten aan dat zij geen behoefte hebben aan standaardbeschrijvingen van bepaalde methodes
in het vernieuwende product. Zo hoeft er niet beschreven te worden hoe je een wondervraag moet
stellen. Zij geven het volgende aan; ‘als je niet weet hoe je een wondervraag in moet zetten, hoef je
hier niet te werken’. Dit geeft aan dat het absoluut niet nodig is dit te beschrijven.
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§ 6.2 Deelvraag 2
Wat hebben de ambulante hulpverleners nodig om de inventarisatiefase hanteerbaarder en consistenter
te doorlopen binnen de cliëntroute van Oosterpoort?
Tijdens de inventarisatiefase worden begeleidingsgesprekken gevoerd. Het doel hiervan is het innen van
relevante informatie. Relevante informatie is nodig om werkbare doelen te kunnen formuleren voor en
met het gezin. Deze doelen vormen de basis om met het gezin werkpunten te kunnen stellen om aan
de verandering te kunnen beginnen. Voor de aanmeldingsfase en de inventarisatiefase samen staan vier
tot zes weken gegeven (Bolt, 2006). Er is geconstateerd dat er grote verschillen zitten in de tijdsperiode
die wordt aangegeven voor de inventarisatiefase. Bolt (2006) geeft aan dat de inventarisatie fase vier
tot zes weken duurt, in de praktijk kan dit immers erg variëren van enkele weken tot een half jaar. Voor
de ambulante hulpverleners betekent dit dat ze af moeten kunnen wijken van de tijdsindicatie om het
optimale uit het gezin/de cliënt te kunnen halen.
Door het voeren van begeleidingsgesprekken met het gezin wordt een werkrelatie opgebouwd. Het is
van belang dat de ambulante hulpverlener naast het gezin staat en met het gezin werkt om de doelen
te bereiken (Spanjaard & Vught, 2005). De theorie geeft aan dat de samenwerkingsrelatie belangrijk is
voor een goede hulpverlening. Per slot van rekening geven vier van de zes respondenten aan dat de
LIRIK dit bemoeilijkt. Bovenaan de LIRIK staat ‘onderkennen, vermoeden van kindermishandeling’.
Hierbij geven de respondenten aan dat dit het vertrouwen bij de gezinnen kan schaden. Een kenmerkend
citaat hiervoor is: ‘Ouders zijn de laatste tijd toch al meer op hun hoede bij dergelijke jeugdzorg
instanties’ en ‘kindermishandeling is meteen een zwaar woord, als ouders het lezen’. Verder wordt er
ook aangegeven door twee van de zes respondenten dat als je de vragenlijst invult zoals bij de training
is geleerd je altijd op kindermishandeling uitkomt. De respondenten ervaren dat de
samenwerkingsrelatie minder snel wordt opgebouwd doordat de ambulante hulpverlener binnen de
eerste zes weken de LIRIK af moet nemen en bespreken. Voor de ambulante hulpverleners zou het
prettiger werken als ze de LIRIK later af konden nemen, als er meer sprake is van een goede werkrelatie.
Als de ambulante hulpverlener een gezin begeleidt met complexe problemen kan het nodig zijn dat
stappen meerdere malen doorlopen moeten worden. Dit wordt beaamd door de respondenten. Tevens
geeft één respondent aan dat als een collega’s uitvalt vanwege ziekte en in het contactjournaal alleen
‘gezinsbegeleiding’ wordt geschreven, zij dan helemaal opnieuw start met het gezin.
Verschillende punten komen aan bod in de inventarisatie fase:

De ambulante hulpverlener verkent de hulpvraag samen met het gezin (Caufman, 2001).
Hiervoor is een verplicht formulier aangesteld namelijk ‘Model context van de hulpvraag’. Dit is
een verplicht in te vullen document volgens de cliëntroute, immers blijkt dat dit niet altijd door
de ambulante hulpverleners wordt gebruikt.

De ambulante hulpverlener gaat op zoek naar de krachten van de cliënten
(Lefevere de ten Hove, 2000). Tijdens het afnemen van de interviews is duidelijk geworden dat
iedere ambulante hulpverlener zijn eigen krachten heeft. Zo weet de één bijvoorbeeld veel van
de methode triple P en heeft iemand anders weer net een cursus gehad over een andere
methode. Aan de hand hiervan gaan de ambulante hulpverleners vaak te werk. Dit geeft meer
dan de helft van de respondenten aan.
De respondenten geven aan de ‘extra’ formulieren vaak niet in te zetten. Ze kiezen hier bewust voor,
omdat ze al zoveel ‘moeten’ doen. De hulpmiddelen zijn niet verplicht en worden hierdoor vaak bewust
overgeslagen. Wel wordt er aangeven door twee respondenten als ze net ergens een cursus over hebben
gehad, bijvoorbeeld over het netwerk van het gezin, de netwerkanalyse weer een tijdje te gebruiken.
Naast het inzetten van hulpmiddelen stelt de ambulante hulpverlener samen met het gezin/de cliënt
een plan van aanpak op, waar de komende periode aan gewerkt gaat worden. Het komt volgens de
respondenten ook wel eens voor dat een gezin niet helpt met het opstellen van het plan van aanpak.
Dit kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan een gezin hier bijvoorbeeld nog niet aan toe zijn.
Desondanks moet het plan van aanpak wel opgesteld worden volgens de cliëntroute. Wat de
respondenten dan doen is het plan van aanpak zelf opstellen en later bespreken met het gezin of het
aansluit bij de situatie. Alle respondenten geven aan dat het belangrijk is dat doelen etc. echt aansluiten
bij het gezin/de cliënt.
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§ 6.3 Deelvraag 3
Wat hebben de ambulante hulpverleners nodig om de veranderfase hanteerbaarder en consistenter te
doorlopen binnen de cliëntroute van Oosterpoort?
De veranderfase gaat van start vanaf de derde tot en met de zesde maand (Bolt, 2006). In de praktijk
verloopt dit echter anders. De respondenten geven aan eerder te beginnen met de veranderfase. Een
kenmerkend citaat van een respondent die hierop aansluit is: “Gezinnen willen graag snel aan de slag”.
Gezinnen zijn vaak opgelucht wanneer er professionele begeleiding binnen het gezin komt. Dit maakt
dat de veranderfase soms binnen enkele weken al van start gaat. Naast dit typerend punt, ligt het
verschil ook binnen het gezin. Er zijn gezinnen die al met een concrete hulpvraag binnen komen, terwijl
in andere gezinnen de hulpvraag nog geconcretiseerd moet worden. Er kan dus gesteld worden dat de
termijn van de veranderfase niet overeenkomt met de praktijksituaties van de ambulante hulpverlener.
Het komt volgens de respondenten voor dat een gezin terugvalt in een eerdere fase van het
hulpverleningsproces. Dit heeft te maken met het opstellen van nieuwe doelen. Bij enkele nieuwe doelen
zal de achtergrond achterhaald moeten worden om het doel te kunnen concretiseren (Bolt, 2006). Dit
maakt dat de fasen verweven zijn met elkaar. De fasen worden daardoor niet altijd doorlopen zoals de
methodiek dit weergeeft in het handboek ‘het gezin centraal’. Ambulante hulpverleners geven daarbij
aan dat het boek statisch beschreven is, maar dat het natuurlijk nooit zo werkt in de praktijk. Ambulante
hulpverleners vinden het belangrijker dat de begeleiding aansluit bij de hulpvraag van het gezin/de
cliënt. De onderdelen die uitgevoerd moeten worden volgens de cliëntroute of volgens het handboek
‘het gezin centraal’ levert soms dubbel werk op. Bepaalde dingen van het handboek ‘het gezin centraal’
en de cliëntroute lopen door elkaar heen en sluiten vervolgens niet meer aan bij het gezin. De fasen
van de cliëntroute en het handboek ‘Het gezin centraal’ zullen dus meer met elkaar verweven moet
worden om dubbel werk te voorkomen en een betere aansluiting te krijgen bij de hulpvraag van een
gezin.
Ondanks dat de basismethodiek ‘Het gezin centraal’ een richtlijn vormt voor ambulante hulpverleners
van Oosterpoort, wordt er in de praktijk toch meer gericht gekeken naar de cliëntroute. Ambulante
hulpverleners geven aan dat daar wettelijkheden in staan die volgens de organisatie uitgevoerd dienen
te worden. In het handboek wordt zelden gekeken. Dit omdat het boek niet werkbaar is volgens de
respondenten: “Het is een groot en dik handboek”. Ze geven aan dat het veel tijd kost om het boek
door te nemen en hulpmiddelen op te zoeken. De ambulante hulpverleners geven dan ook in de
veranderfase meer prioriteit aan de cliëntroute van Oosterpoort.
Einddoelen en werkpunten worden volgens het handboek ‘Het gezin centraal’ in samenspraak met het
gezin opgesteld in de startfase. Een ambulante hulpverlener begeleidt het gezin om ideeën om te
vormen tot concrete werkpunten (Bolt, 2006). Dit gebeurt in de praktijk in de veranderfase en niet in
de inventarisatiefase. Dit heeft te maken met het zelfvertrouwen van de ouders/cliënt, dat moet groeien
door de fasen heen. Ouders zullen inzicht krijgen in hun eigen krachten en op welke manier deze ingezet
kunnen worden (Visser, Schlundt & Redactiepunt 's-Hertogenbosch, 2009).
In de veranderfase wordt de sociale context en de omgevingsfactoren van het gezin benadrukt. Bepaalde
gedragingen van een individu kunnen beïnvloed worden door omgevingsfactoren. Het gezin van de cliënt
wordt in het hulpverleningsproces nauw betrokken (Nabuurs, 2007). Vanuit de cliëntroute wordt de
context van de hulpvraag ingevuld door de ambulante hulpverlener. In de praktijk wordt dit niet door
alle respondenten uitgevoerd. Dit heeft te maken doordat de context van de cliënt al vanaf de startfase
betrokken is.
Ambulante hulpverleners maken gebruik van contactjournaals. In de praktijk zien ambulante
hulpverleners hier onderling verschillen in. Zo schrijft de ene hulpverleners de gezinsbegeleiding in één
woord, terwijl de andere hulpverlener de gezinsbegeleiding uitgebreid beschrijft. Hierin zitten dus
verschillen in de verantwoording. In de praktijk worden er ook verschillen in de uitvoering gezien. Als
ambulante hulpverlener werk je zelfstandig. Maar doordat er richtlijnen opgesteld zijn komt de
uitvoering in grote lijnen overeen met elkaar. De meerderheid van de respondenten geeft aan dat de
verschillen in de uitvoering binnen de kaders blijven. Het boek heeft ook een kader maar geen strakke
jas (Bolt, 2006). Dit maakt dat de hulpverleners een handelingsvrijheid hebben en op een eigen manier
invulling geven aan de uitvoering.
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§ 6.4 Deelvraag 4
Wat hebben de ambulante hulpverleners nodig om de afbouwfase hanteerbaarder en consistenter te
doorlopen binnen de cliëntroute van Oosterpoort?
De afbouwfase van de cliëntroute en de afbouwfase van het handboek ‘Het gezin centraal’ komen het
meeste overeen met elkaar, dit in vergelijking met de aanmeldingsfase, inventarisatiefase en
veranderfase. Volgens het handboek ‘Het gezin centraal ’gaat de afbouwfase van start na ongeveer zes
maanden In de afbouwfase staat het evalueren van de werkpunten en doelen centraal (Bolt, 2006).
Deze termijn proberen de ambulante hulpverleners in de praktijk te hanteren. Ambulante hulpverleners
achterhalen volgens het handboek ‘Het gezin centraal’ of het gezin competent en vaardig genoeg is om
de veranderingen zelfstandig door te zetten en op te kunnen lossen. In de praktijk wordt dit al bekeken
tijdens het voortgangsgesprek dat in de veranderfase wordt uitgevoerd. De respondenten geven aan dit
niet in het handboek te controleren, maar in het hoofd. Vanuit daar zal beslist worden om de
veranderfase nog door te zetten of het afbouwen van de begeleiding kan beginnen. Op de werkvloer
vormt dit een proces met het gezin. Het afbouwen van de begeleiding wordt tijdig aangekondigd, dus
al in de veranderfase, zodat dit stapsgewijs gebeurd voor het gezin.
Als er in de praktijk geconstateerd wordt dat het gezin competent en vaardig genoeg is, kan de indicatie
van het afbouwen van de zorg beginnen. Tijdens het afbouwen wordt rekening gehouden met de risico’s
van het gezin en de omstandigheden. Als een gezin zich in risicovolle omstandigheden bevindt is de
kans op een terugval groter. Het is aan de ambulante hulpverlener om te bepalen wanneer de
begeleiding definitief wordt beëindigd. Deze keuze zal gemaakt worden wanneer er geen tot weinig
grote veranderingen/ gebeurtenissen op dat moment binnen het gezin plaatsvinden (Bolt, 2006).
Ambulante hulpverleners geven aan dat in de praktijk meerdere malen uitzonderingen voorkomen. Dit
heeft te maken met het zelfvertrouwen van de cliënt en het gezin zelf. Wanneer de zorg wordt
afgebouwd binnen het gezin is de kans op een terugval groter. Gezinnen hebben een houvast aan een
ambulante hulpverlener. Zodra de ambulante hulpverlener naar de achtergrond verdwijnt is het aan het
gezin om de verandering door te zetten en hun krachten te blijven gebruiken. Het is om deze reden niet
altijd even gemakkelijk om de zorg te beëindigen binnen drie tot zes weken.
Ook de sociale context is in de afbouwfase een belangrijk onderdeel. In de afbouwfase zal de sociale
context optimaal als ondersteuning voor het gezin gaan functioneren (Bolt, 2006) De ambulante
hulpverlener heeft door de hulpverleningsfasen heen onderzocht, wie het gezin bij bepaalde
onderwerpen kan ondersteunen. Hier kan de ambulante hulpverlener een netwerkschema van maken
(Nabuurs, 2013). In de praktijk kan dit niet optimaal uitgevoerd worden omdat de netwerkanalyse in
de inventarisatiefase vaak al niet uitgevoerd wordt. In de afbouwfase kan de netwerkanalyse om deze
reden niet volledig ingezet worden om de sociale context tot ondersteuning te brengen voor het gezin.

§ 6.5 Deelvraag 5
Nadat alle deelvragen beantwoord zijn met betrekking tot de fasering, is tot slot nog een deelvraag te
lezen over de vormgeving. Hierdoor kan er achterhaald worden hoe het uiteindelijke beroepsproduct
vorm moet worden gegeven om het zo goed mogelijk te concretiseren en vereenvoudigen. De laatste
deelvraag is dan ook als volgt:
Hoe kunnen de wensen van de ambulante hulpverleners rondom het concretiseren en vereenvoudigden
van het handboek in combinatie met de cliëntroute het beste vorm gegeven worden?
Om doelstellingen van het handboek ‘Het gezin centraal’ en de cliëntroute te realiseren is een checklist
een belangrijk hulpmiddel. Hierin staan de opeenvolgende onderdelen met behorende hulpmiddelen
beschreven, die ingezet kunnen worden om de uiteindelijke doelstelling van de betreffende fase te
bereiken (Gils & Casaer, 2007). Door middel van een checklist wordt het constructieve niveau versterkt.
Door de opeenvolgende onderdelen van de fasen aan te houden kan dit gezien worden als richtlijnen
die de ambulante hulpverlener moet hanteren. In een checklist is er nog steeds ruimte voor
handelingsvrijheid. De respondenten hebben aangegeven dat iedere ambulante hulpverleners de
richtlijnen op een eigen wijze uitvoert. Kijkend naar een checklist in combinatie met het experientiële
niveau zullen de ambulante hulpverleners de te doorlopen stappen allen afleggen, maar iedereen op zijn
eigen manier van handelen (Roos, 2008).

Eline Ligthart & Robin Geurts

34

Het is van belang dat er in de checklist consistent, begrijpelijk en overzichtelijke instructies zijn
opgenomen (Glabbeek, 2012). Dit komt overeen met de meerderheid van de respondenten. De
ambulante hulpverleners willen graag een overzichtelijk beeld hebben over de fasering vanuit het
handboek ‘Het gezin centraal’ en de gehanteerde cliëntroute van Oosterpoort. Een citaat dat hierop
aansluit is vanuit de resultaten is: “Geen boekwerk, maar waar verwezen wordt naar handvatten en
hulpmiddelen”. Door in de checklist te verwijzen naar handvatten en hulpmiddelen is de kans groter dat
de ambulante hulpverleners op eenzelfde volgorde de onderdelen zullen doorlopen. Op dit moment
geven de respondenten aan dat bijvoorbeeld de netwerkanalyse niet tot nauwelijks gebruikt. Door het
verwijzen naar handvatten, kan dit leiden tot meer gebruik van de hulpmiddelen die noodzakelijk zijn
voor een volledig en consistent verloop van het hulpverleningsproces.
Een voordeel van een checklist is dat het de ambulante hulpverleners tijd bespaart, doordat in een
checklist gebruik kan worden gemaakt van eenvoudige taal en de ambulante hulpverlener alleen dat
hoeft te lezen, wat van belang is voor hem (Nederhoed, 2007). Dit is ook een punt dat tijdens de
interviews naar voren is gekomen. Zo geven de respondenten aan dat er geen uitgebreide
beschrijvingen in hoeven te staan bijvoorbeeld hoe je een wondervraag moet stellen. Alle ambulante
hulpverleners van Oosterpoort zijn op de hoogte van de gebruikte termen, hiervoor zijn ze opgeleid.
Hierdoor kan in de checklist gebruik worden gemaakt concrete taal en vaktermen. De respondenten
geven aan de hulpverleningsfasen kort en bondig te willen terugzien in een checklist.
Om het product aantrekkelijk te maken en vorm te geven hebben de respondenten verschillende punten
benoemd:
Digitaal bereikbaar op het kwaliteitssysteem genaamd De Tol en de I-schijf, zodat deze voor
iedereen toegankelijk is en te verversen is aan de huidige omstandigheden.
Goede inhoudsopgave met verwijzingen naar hulpmiddelen en handvatten.
Er moet gelet worden op de leesbaarheid van het product. Op deze wijze komt de tekst beter binnen bij
de lezer (Bolder, 2000). Lettertypes op praktische producten zijn geschikt als ze zwart zijn (Somers,
2011). De schreefloze letter wordt gezien als jong, vlot en modern. Onder schreefletters vallen lettertype
zoals ‘Times new Roman’, ‘Georgia’ en ‘Cambria ’(Mccarthy & Mothersbaugh, 2002). Om de leesbaarheid
te verhogen wordt aangeraden om schreefletters te gebruiken in het product. Om het digitaal te kunnen
implementeren binnen stichting Oosterpoort, dient het product te voldoen aan de vormgeving die
Oosterpoort heeft opgesteld. Dit betekent bijvoorbeeld dat het lettertype ‘Calibri’ gebruikt zal moeten
worden in het beroepsproduct.

§ 6.6 Conclusie probleemstelling
Nadat alle deelvragen zijn beantwoord, kan er een antwoord worden gegeven op de probleemstelling.
Om tot het antwoord van de probleemstelling te komen is er bruikbare informatie uit de deelvragen
geselecteerd die overeen komt met de probleemstelling. Hiernaast is er nog gebruik gemaakt van de
informatie die beschreven staat in het hoofdstuk ‘aanleiding tot onderzoek’. Door deze informatie naast
elkaar te hebben gelegd, is er een compleet antwoord op de onderstaande probleemstelling gegeven.
Hoe kunnen ambulante hulpverleners van Oosterpoort het handboek ‘Het gezin centraal’ hanteerbaarder
en consistenter integreren in de door Oosterpoort gehanteerde cliëntroute?
Aan de hand van de beantwoorde deelvragen kan gesteld worden dat het handboek ‘ Het gezin centraal’
en de gehanteerde cliëntroute van Oosterpoort hanteerbaarder en consistenter geïntegreerd kunnen
worden door middel van een checklist.
Het handboek ‘Het gezin centraal’ komt niet geheel overeen met de praktijk van de ambulante
hulpverleners. Het handboek schrijft verschillende onderdelen en methode voor die volgens de
respondenten niet allemaal uitgevoerd worden in de praktijk. Dit heeft verschillende redenen. Ten
eerste, de cliëntroute waaraan de respondenten prioriteit geven. De cliëntroute omvat wettelijkheden
die door stichting Oosterpoort opgesteld zijn vanuit het beleid. De respondenten vinden het van groter
belang dat deze wettelijkheden uitgevoerd worden, aangezien het verplichtingen van de organisatie zijn.
De verplichtingen van de organisatie zijn weer opgelegd door de inspectie Jeugdzorg. Ten tweede komt
het boek niet overeen met de praktijk door middel van de gestelde termijnen voor de fasen. In de
praktijk loopt het anders. Gezinnen zijn vaak opgelucht wanneer een professional binnen het gezin komt.
Het gezin wil daardoor meteen aan de slag. Dit is de reden dat de fasen niet altijd verlopen zoals ze zijn
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vastgesteld. Veelal komt het voor dat na enkele weken de veranderfase al van start gaat. Het gezin
heeft vaak geen behoefte om stil te staan bij het informatieve gedeelte. Tenslotte vinden de
respondenten het belangrijker dat de begeleiding aansluit bij het hulpbehoevende gezin. Als ze de
fasering van de cliëntroute en het handboek ‘Het gezin centraal’ zouden volgen dan is het mogelijk dat
bepaalde fasen/ onderdelen door elkaar heen lopen of dubbel zijn. Hierdoor kan het voorkomen dat de
begeleiding niet meer aansluit op de hulpvraag van het gezin.
Iedere zorginstelling is verplicht om te werken met een methodiek. Dit om te kunnen verantwoorden op
welke wijze ze resultaten hebben geboekt. Op dit moment gebruiken de respondenten het boek niet tot
nauwelijks. De meerderheid van de respondenten vindt het boek niet praktisch bruikbaar. Dit komt
doordat het handboek beschikt over een groot theoretische gedeelte en veel voorbeelden, handvatten
en hulpmiddelen worden beschreven. Dit maakt dat het boek zoals respondenten aangeven: “te groot
en te dik is”. De meerderheid geeft aan dat ze vanuit de training genoeg informatie inwinnen om de
methodiek op de juiste wijze te hanteren en daarom het boek niet gebruiken.
Door middel van een checklist geven de respondenten aan meer overzicht te kunnen creëren over de
faseringen van het handboek ‘Het gezin centraal’ en de cliëntroute van Oosterpoort. Op dit moment is
er te weinig overzicht in deze faseringen. Daarbij speelt mee dat de ambulante hulpverleners, zich in
een dynamische maatschappij bevinden waarin de komende tijd vele veranderingen zullen gaan
plaatsvinden, denkend aan transitie jeugdzorg die gepaard gaat met bezuinigingen. Door in een checklist
te verwijzen naar hulpmiddelen en handvatten wordt ondersteuning geboden in een oogopslag. Hierdoor
wordt het constructieve niveau versterkt. De gebruikte (vak)termen worden begrepen door de
ambulante hulpverleners. De verwijzingen naar hulpmiddelen en handvatten van ondersteunende
methoden van het handboek ‘Het gezin centraal’ zullen het experiëntiele niveau versterken. Door dit in
de checklist aan te bieden zal er op een consistente manier gehandeld worden. Door hulpmiddelen en
handvatten aan te reiken vanuit het handboek wordt het gebruik van deze middelen gestimuleerd en
versterkt op de werkvloer. Binnen elk gezin zullen de hulpmiddelen en handvatten ingezet kunnen
worden. Er is nog steeds ruimte voor handelingsvrijheid, maar de richtlijnen vanuit het handboek en de
cliëntroute zullen beter overeenkomen met de praktijk. Het reflectieve niveau wordt in een checklist
versterkt. In de checklist kan er kort gereflecteerd worden door de uitgevoerde onderdelen af te vinken
worden. Zo behoudt de ambulante hulpverlener per gezin overzicht in de uitvoering van het werk en
het hulpverleningsproces.
De checklist zal digitaal geïntegreerd worden, aangezien de checklist wordt ontwikkeld in de tijd van de
transitie en de constante vernieuwing van verschillende beleidsdocumenten. Door het digitaal te
implementeren is er de mogelijkheid om de checklist te verversen naar de huidige situatie. Daarnaast
is een digitale versie voor alle medewerkers van stichting Oosterpoort toegankelijk, dit is dan ook naar
voren gekomen tijdens de interviews. De checklist zal geplaatst worden op het kwaliteitssysteem ‘De
Tol’. Tot slot zullen de behandelcoördinatoren op de hoogte gesteld worden over de werkwijze en de
inhoud van de checklist, zodat ambulante hulpverleners met vragen bij hen terecht kunnen.
Kortom, het handboek ‘Het gezin centraal’ en de gehanteerde cliëntroute kan hanteerbaarder
geïntegreerd worden door middel van een checklist, waarin de fasering van de cliëntroute en het
handboek samengevoegd zijn. De fasering wordt samengevoegd door middel van verwijzingen naar
ondersteunende methoden, hulpmiddelen en handvatten.
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Hoofdstuk 7: Discussie
In dit hoofdstuk is allereerst in paragraaf 7.1 beschreven hoe de doelstelling van het praktijkgerichte
onderzoek is behaald. Tevens staan in deze paragraaf de subdoelen beschreven. Deze staan niet onder
elkaar, maar zijn in een lopend verhaal verwerkt. In de volgende paragraaf zijn de discussie punten te
lezen. ‘Wat heeft het onderzoek versterkt?’ en ‘Wat heeft de betrouwbaarheid van het onderzoek
aangetast?’ Tot slot zijn in de laatste paragraaf de aanbevelingen te lezen voor stichting Oosterpoort.

§ 7.1 Beantwoorde doelstelling
De doelstelling waar gedurende het onderzoek naar toe is gewerkt luidt als volgt:
‘Het in kaart brengen hoe het handboek ‘Het gezin centraal’ in combinatie met de cliëntroute van
Oosterpoort hanteerbaarder en consistenter geïntegreerd kan worden onder de ambulante hulpverleners
van Oosterpoort om zodoende de werkbaarheid te versterken’.
Door onderzoek verricht te hebben naar de werkwijze van de ambulante hulpverleners en hoe zij de
methodiek hanteren in de praktijk, is naar voren gekomen dat de ambulante hulpverleners van
Oosterpoort zich meer richten op de cliëntroute en geneigd zijn de hulpmiddelen van de methodiek ‘Het
gezin centraal’ te laten. Ambulante hulpverleners hebben behoefte aan overzicht in de vorm van een
checklist. In de checklist zullen hulpmiddelen van de basismethodiek ‘Het gezin centraal’, in de verplichte
onderdelen van de cliëntroute van stichting Oosterpoort verwerkt worden. De onderzoeksresultaten
zullen meegenomen worden in de uitwerking van het beroepsproduct.
De fasen van de cliëntroute en de basismethodiek komen niet goed overeen met elkaar. Zo heeft de
huidige gebruikte cliëntroute drie fasen en de basismethodiek vier. Uit de interviews is gebleken dat de
respondenten zich meer richten op de fasen van de cliëntroute. In de checklist zal gebruik gemaakt
worden van de fasen zoals deze in de cliëntroute beschreven staan. In de checklist worden de verplichte
onderdelen van de cliëntroute beschreven met daarbij afvinkhokjes. Zodoende kan de ambulante
hulpverlener de uitgevoerde onderdelen binnen een gezin afkruisen. De ambulante hulpverlener houdt
zo het proces inzichtelijk en kan per gezin precies bekijken waar hij/ zij staat met het gezin. Uit de
interviews is gebleken dat ambulante hulpverleners geneigd zijn bepaalde onderdelen te vergeten als
zij het belang er niet van inzien. Een veel benoemd onderdeel hiervan is de LIRIK. Door middel van het
overzicht worden de ambulante hulpverleners herinnerd aan de LIRIK en andere onderdelen. Naast de
verplichte onderdelen van de cliëntroute zal ook een tijdsbestek beschreven worden. Naar dit tijdsbestek
zal gekeken worden vanaf het eerste contactmoment met het gezin, oftewel de startdatum. Door dit
tijdbestek te benoemen zien de ambulante hulpverleners wanneer er een bepaald onderdeel ingevoerd
moet worden. Om de basismethodiek ‘Het gezin centraal’ meer te integreren met de cliëntroute wordt
achter ieder verplicht onderdeel van de cliëntroute suggesties van methodes weergegeven. Op deze
wijze kunnen de ambulante hulpverleners in een overzicht zien welke facetten uit de basismethodiek
‘Het gezin centraal’ kunnen inzetten bij bijvoorbeeld het startgesprek. Zodoende kunnen ambulante
hulpverleners straks tegelijkertijd de cliëntroute als de basismethodiek hanteren. Tot slot wordt in de
checklist nog verwezen naar bijlagen. Deze bijlagen zullen hulpmiddelen bevatten om verplichte doelen
te ondersteunen. Deze komen zowel uit de cliëntroute als uit de basismethodiek van Oosterpoort.
De checklist wordt geïmplementeerd onder de ambulante hulpverleners van stichting Oosterpoort. De
vormgeving van de checklist zal binnen de kwaliteitseisen van de stichting passen, denkend aan de
opmaak, en de cliëntroute. Tevens wordt er rekening gehouden met de visie van Buro Bolt. Deze is van
groot belang, aangezien er onderdelen in de checklist naar voren zullen komen die tot stand zijn
gebracht door Buro Bolt. Dit wordt bereikt door met een medewerkster van Buro Bolt in gesprek te gaan
over de checklist en aan de hand hiervan aanpassingen te doen zodat het aansluit bij hun visie. Door
dit alles wordt het mogelijk om de checklist op ‘De Tol’ te zetten. ‘De Tol’ is een kwaliteitssysteem van
Oosterpoort, waar werknemers allerlei informatie kunnen vinden over het beleid, werkinstructies etc.
Door de checklist hierop te plaatsen is het voor de medewerkers van Oosterpoort digitaal toegankelijk.
Naast De Tol, zal de checklist ook op de I-schijf geplaatst worden. Dit is een map op het netwerk van
Oosterpoort. Naast dat de checklist voor de medewerkers van Oosterpoort gemakkelijk toegankelijk
wordt, is het ook van belang dat de ambulante hulpverleners op de hoogte zijn van het bestaan van de
checklist. Dit wordt gedaan door met behandelcoördinatoren in gesprek te gaan en de checklist voor te
leggen. Op deze wijze worden een aantal behandelcoördinatoren op de hoogte gebracht. De keuze voor
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juist behandelcoördinatoren op de hoogte te stellen komt door het feit dat behandelcoördinatoren de
ambulante teams aansturen. Vanwege de werkdruk die de werknemers ervaren op het moment is het
niet mogelijk om alle 60 ambulante hulpverleners persoonlijk in te gaan lichten over de checklist.
De checklist die geleverd zal worden, aan de hand van de onderzoeksresultaten heeft een toegevoegde
waarde op de verantwoording van het hulpverleningsproces op micro niveau, namelijk de ambulante
hulpverleners. Ambulante hulpverleners hebben door de checklist een overzicht waar ze staan met het
gezin, doordat de onderdelen afgevinkt worden. Als er een collega plotseling uitvalt, kan er ook in de
checklist gekeken worden, waar de collega precies staat met het gezin in het hulpverleningsproces.
Kijkend naar meso niveau, de behandelcoördinatoren, heeft het ook een positieve uitwerking. De
behandelcoördinatoren kunnen op deze wijze de checklist bij de ambulante hulpverlener opvragen en in
één oogopslag zien, waar de hulpverlener staat binnen het hulpverleningsproces. Dit was voor de
checklist ook al mogelijk door middel van het programma ‘Cockpit’. Het voordeel van de checklist is dat
er ook handvatten in beschreven worden. De behandelcoördinator kan op deze wijze met de ambulante
hulpverlener gemakkelijker alles doornemen. Welke middelen zijn ingezet bij het gezin en welke
mogelijkheden er nog zijn? Het macro niveau is in de tijd van transitie moeilijk te versterken in zijn
verantwoording. Dit komt omdat op het moment van onderzoek nog niet duidelijk is wat de gemeente
per 1 januari 2015 wil gaan zien van de stichting. Hier kan in de uitwerking van de checklist geen
rekening mee gehouden worden.
Met de bovenstaande alinea’s kan gezegd worden dat zowel de doelstelling als de subdoelen van het
praktijkgerichte onderzoek bereikt zijn.

§ 7.2 Discussiepunten
In deze paragraaf wordt stilgestaan bij verschillende discussiepunten die betrekking hebben op de
kwaliteit van het onderzoek.
Een praktijkgericht onderzoek brengt risico’s met zich mee. Gedurende het onderzoek zijn verschillende
beleidsdocumenten aangepast zoals bijvoorbeeld de cliëntroute, die later in het onderzoek zijn
meegenomen. Daarnaast bevindt jeugdzorg zich in een dynamische maatschappij. Op dit moment
spelen veranderingen wat betreft de transitie jeugdzorg en bezuinigingen een grote rol. Deze
veranderingen leveren onduidelijkheden op binnen stichting Oosterpoort. Op dit moment zijn binnen de
organisatie verschillende onderdelen nog onzeker en onduidelijk. Deze onzekerheden zijn merkbaar in
de werkzaamheden van hulpverleners. Uit de interviews is naar voren gekomen dat de hulpverleners
behoefte hebben aan overzicht. De invloeden op de antwoorden zouden mede bepalend kunnen zijn
voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten. De bruikbaarheid van de uitkomsten kunnen voor bepaalde
tijd zijn. Zodra er meer duidelijkheid geschept kan worden binnen de organisatie kunnen hulpverleners
anders tegen het onderwerp van het onderzoek aankijken. De beleving van de respondenten staan in
een praktijkgericht onderzoek centraal. Het is mogelijk dat de veranderingen, die komend jaar
doorgevoerd zullen worden, de betrouwbaarheid en validiteit van de resultaten beïnvloeden.
Het volgende discussiepunt is gericht op de begeleiding die de onderzoekers vanuit de
praktijkorganisatie en de hogeschool hebben gekregen gedurende het afstudeertraject. Vanaf de start
van het afstudeertraject zijn er verschillende wisselingen opgetreden rondom de begeleider van de
onderzoekers. Iedere wisseling had zijn eigen reden, die geaccepteerd werd door de onderzoekers. De
wisseling van begeleiding heeft betrekking op de kwaliteit van het onderzoek. Het neemt verschillende
keerzijden mee richting het onderzoek. Niemand van de begeleiders heeft het onderzoeksteam van de
start tot het eind van het onderzoek begeleid. De onderzoekers hebben op eigen benen moeten staan
en onzekerheden gehad op gebied van begeleiding. Er is een verantwoordelijke houding getoond rondom
het verloop van het afstudeertraject. Door de wisselingen hebben verschillende personen het verloop
van het onderzoek bekeken en bekritiseerd. Ieder persoon heeft een eigen invalshoek op het onderzoek.
Hierdoor is het voorgekomen dat bepaalde onderwerpen door elkaar heen liepen en voor de begeleiders
en de onderzoekers soms onduidelijkheden ontstonden. Tijdens het verloop van het onderzoek heeft
een beleidsmedewerker de begeleiding van de onderzoekers op zich genomen. De beleidsmedewerker
heeft de onderzoekers kunnen ondersteunen op het procesverloop van het onderzoek. Deze begeleider
had echter weinig recente kennis en kunde wat betreft het inhoudelijke onderwerp van het onderzoek.
Dit maakt dat de onderzoekers van de begeleiding weinig inhoudelijke diepgang konden verwachten.
De onderzoekers hebben om de kwaliteit van het onderzoek op dat gebied te verhogen zelfstandig
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medewerkers benaderd om zodoende de feedback mee te nemen in het rapport. De andere keerzijde
dat dit discussiepunt met zich meeneemt is het feit dat de onderzoekers een sterke visie rondom het
onderzoek hebben ontwikkeld. Een kritische blik waar de onderzoekers keer op keer door verschillende
invalshoeken van de begeleiders naar het onderzoek moesten blijven kijken en verantwoorden. Dit
verhoogd dan weer de kwaliteit van het onderzoek.
Een ander discussiepunt heeft betrekking op de hoeveelheid respondenten dat geïnterviewd is voor het
onderzoek. De doelgroep waarop het onderzoek betrekking heeft bevindt zich in een verhoogde
werkdruk. Om deze reden was de doelgroep moeizaam te bereiken en ontstond er weerstand omtrent
de deelname aan het interview. De ambulante hulpverleners hadden door de verhoogde werkdruk weinig
tijd om deel te nemen aan de interviews. Hierdoor is de hoeveelheid van de interviews beperkt gebleven.
Graag hadden de onderzoekers meerdere interviews willen afnemen om de betrouwbaarheid en validiteit
van het onderzoek te verhogen. Al snel werd het bekend dat dit onmogelijk was voor de organisatie.
Om deze reden hebben de onderzoekers door middel van een goede verantwoording het aantal
respondenten verlaagd naar zes. Doordat er binnen elke vorm van samenwerking een groepscultuur
heerst was aan één ambulante hulpverleners per team genoeg. Om met zekerheid te kunnen spreken
van een groepscultuur was er voor gekozen om twee behandelcoördinatoren te interviewen. Omdat deze
behandelcoördinatoren een duidelijk overzicht hebben over het team, kon de behandelcoördinator de
groepscultuur vaststellen. Maar ook door de verhoogde werkdruk van de behandelcoördinatoren is het
niet mogelijk geweest om twee behandelcoördinator te interviewen, wel is er één behandelcoördinator
geïnterviewd. Deze behandelcoördinator heeft de groepscultuur kunnen bevestigen per team, dit kan
de behandelcoördinator meten aan de werkoverleggen met behandelcoördinatoren van andere
ambulante teams. Echter moet hier uitgegaan worden van de betrouwbaarheid van de gekregen
informatie. Daarnaast is voor een doelgerichte steekproef gekozen. Dit houdt in dat er gekeken wordt
naar respondenten die kennis en kunde hebben rondom het onderwerp. De respondenten die deel
hebben genomen aan het onderzoek zijn aangereikt vanuit de behandelcoördinatoren. Door de
verhoogde werkdruk was er weerstand tegen deelname aan van het interview. Alle respondenten
hadden kennis en kunde over het onderwerp. Doordat de behandelcoördinatoren de respondenten
hebben aangedragen, zijn er alleen ambulante hulpverleners geïnterviewd die tijd hebben kunnen
vrijmaken voor dit onderzoek.

§ 7.3 Aanbevelingen
In deze paragraaf staan aanbevelingen beschreven ten behoeven van het praktijkgerichte onderzoek.
Hieronder staan puntsgewijs de aanbevelingen beschreven.
1). Uit het praktijkgerichte onderzoek is naar voren gekomen dat de respondenten behoefte hebben aan
een checklist. De respondenten gaven hierbij aan dat de fasering en de onderdelen van het handboek
niet verplicht zijn en pakken om deze reden het handboek er minder snel bij. De ambulante
hulpverleners hebben behoefte aan een duidelijk overzicht waarin verwezen wordt naar de suggesties
van methoden, hulpmiddelen en handvatten. Om aan de wensen van de ambulante hulpverleners
tegemoet te komen wordt een beroepsproduct ontwikkeld in de vorm van een checklist. De
aanbevelingen die zijn gedaan rondom het beroepsproduct worden meegenomen in de uitwerking van
de checklist. Kort benoemd denkend aan de hoeveelheid pagina’s, handvatten, hulpmiddelen, suggesties
en digitalisering.
2). Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat in de theorie van de basismethodiek ‘Het gezin centraal’
niet geheel overeenkomen met de praktijk waarin de ambulante hulpverleners werkzaam zijn. Een
voorbeeld hiervan is het adviesgesprek, in het handboek staat beschreven dat er een adviesgesprek
plaats vindt. In de praktijk gebeurd dit zelden tot nooit. In de resultaten zijn deze verschillen
beschreven. Om ervoor te zorgen dat de methodiek ‘Het gezin centraal’ beter aan gaat sluiten met de
praktijk wordt er aangeraden om in gesprek te gaan met de organisatie Buro Bolt, die het handboek tot
stand heeft gebracht. Om de verschillen te bespreken en te kijken naar de mogelijkheden die er zijn en
die vallen binnen de kaders van Buro Bolt en stichting Oosterpoort. Het is van belang dat de persoon
die in gesprek gaat met Buro Bolt op de hoogte is van de inhoud van de methodiek en de praktijk.
Daarom wordt er aangeraden dat de persoon die trainingen aanbiedt van de methodiek aan de
ambulante hulpverleners in gesprek gaat met Buro Bolt. Zo kunnen veranderingen en toevoegingen
meegenomen worden in een vernieuwde druk. Dit met de reden zodat de ambulante hulpverleners de
basismethodiek op de juiste wijze uitvoeren binnen het hulpverleningsproces met een gezin. De
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mogelijke aanpassingen en veranderingen kan de trainer van de methodiek tijdens de trainingen meteen
inzetten en meegegeven aan de ambulante hulpverleners.
3). Doordat het onderzoek in een dynamische maatschappij plaats vond met als hoofdonderdelen
transitie jeugdzorg en bezuinigen heeft dit effect op de toekomst van het beroepsproduct. Onderdelen
zullen meerdere malen aangepast of toegevoegd moeten worden aan de huidige maatschappij. Het
beroepsproduct wordt up-to-date afgeleverd, maar zal door de veranderingen verouderd worden. Om
het beroepsproduct optimaal in te kunnen zetten in het werkveld moet het beroepsproduct ook up-todate blijven. Om dit verzorgd te laten verlopen is het van belang dat iemand de verantwoordelijkheid
op zich neemt over het product. Het product wordt gedigitaliseerd zodat het gemakkelijk te verversen
is. Er wordt aangeraden om een persoon aan te wijzen die de veranderingen aanpast of de aanpassingen
doorgeeft aan de ambulante hulpverleners, zodat het vervolgens de eigen verantwoordelijkheid is.
4). Om het product daadwerkelijk op de praktijkvloer in te kunnen zetten is het van belang dat het op
de tablet toegankelijk is voor de ambulante hulpverleners. Alleen dan kan het beroepsproduct digitaal
ingezet worden op de werkvloer, dit aangezien stichting Oosterpoort zo veel mogelijk digitaal wil gaan
werken binnen de organisatie. Om deze reden wordt aangeraden dat het product in een besluitvorming
binnen de organisatie wordt meegenomen, zodat het naast de Tol ook toegankelijk is via de tablet.
5). Er wordt aangeraden om verder onderzoek te verrichten rondom de werkzaamheden van de
ambulante hulpverleners. Dit zodat er onderzocht kan worden hoe de theorie vanuit het handboek ‘Het
gezin centraal’ beter kan aansluiten bij de praktijk. Dit kan gedaan worden door het uitvoeren van
observaties in de praktijk en het houden van interviews over de inhoud en de inzet van de methodiek.
Daarnaast is er gedurende de afname van de interviews diverse keren naar voren gekomen dat de
respondenten ‘De LIRIK’ geen goed instrument vinden om de kindveiligheid te kunnen waarborgen,
maar ondervinden hier hinder aan rondom de samenwerkingsrelatie. Op de lijst staat ‘onderkennen
vermoeden kindermishandeling’ vernoemd, dit wekt argwaan op. Omdat dit onderzoek hier niet op is
gericht, zijn hier geen inhoudelijke aanbevelingen voor. Er wordt dan ook aangeraden om deze
onderdelen mee te nemen in het vervolgonderzoek.
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Bijlage 1: Organigram Oosterpoort
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Bijlage 2: Indicatieladder zorg
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Bijlage 3: Begripsafbakening
Ambulante hulpverleners
Verwijst naar een ambulante hulpverlener binnen stichting Oosterpoort in de regio’s Oss en
’s-Hertogenbosch. Een ambulante hulpverlener gaat naar de gezinnen, helpt de cliënt en het gezin om
de wensen te verwoorden en te verwezenlijken. Dit wordt gedaan aan de hand van het handboek van
de methodiek ‘Het gezin centraal’ en de door Oosterpoort gehanteerde cliëntroute (Bommel, 2003).
Handboek ‘Het gezin centraal’
Het handboek ‘Het gezin centraal’ biedt praktische richtlijnen en structuur aan het werk van ambulante
hulpverleners die te maken hebben met adviseren, ondersteunen en begeleiden van gezinnen. In het
handboek zijn theorieën, methoden en technieken beschreven, die voortkomen uit de praktijk. Het
handboek is niet opgebouwd om van kaft tot kaft te lezen, maar omvat een ruim beschreven
hulpverleningsprogramma. Het hulpverleningsprogramma is opgedeeld in verschillende fasen die
doorlopen worden met een gezin:

Aanmeldfase

Inventarisatie fase

Veranderfase

Afbouwfase (Bolt, 2006).
Hanteerbaarder
Onder hanteerbaarheid wordt de uitvoerbaarheid van het handboek ‘Het gezin centraal’ verstaan. Hierin
komen de drie verschillende niveaus naar voren: constructief, experiёntieel en reflectief. De
uitvoerbaarheid en dus de hanteerbaarheid van het handboek worden verhoogd als de drie verschillende
niveaus in balans zijn. Dit versterkt de gebruiksvriendelijkheid van het instrument doordat het handboek
op het doel van de ambulante hulpverleners van Oosterpoort toegesneden is (Beurskens, 2008).
Consistentie
Er wordt van consistentie gesproken als de ambulante hulpverleners hun hulpverleningsprogramma
binnen eenzelfde richtlijnen aanbieden aan hulpvragende gezinnen. Hierin bestaat nog wel de
handelingsvrijheid om in uitzonderlijke situaties zelfstandige keuzes te maken. Alvorens er van
consistentie gesproken kan worden, moet het meetbaar zijn. Is het niet meetbaar, dan kan er niet
beoordeeld worden of iets consistent is (Roos, 2008).
Integreren
Het handboek vormgeven in een product dat aansluit bij stichting Oosterpoort, buro Bolt en de
ambulante hulpverleners van Oosterpoort, zodat het product toegankelijk en hanteerbaar is onder de
ambulante hulpverleners en de cliëntroute van Oosterpoort (Schuite, 2004).
Cliëntroute
De ambulante hulpverleners doorlopen volgens het handboek ‘Het gezin centraal’ vier verschillende
fasen met het gezin: de aanmeldings-, inventarisatie-, veranderings- en afsluitingsfase. Binnen
Oosterpoort wordt gebruik gemaakt van deze fasering. Oosterpoort heeft deze fasering verwerkt binnen
een cliëntroute van de organisatie. De cliëntroute die Oosterpoort heeft ontwikkeld, wordt dus
ondersteund door het handboek ‘Het gezin centraal’. Het verschil zit in het feit dat er in de cliëntroute
van Oosterpoort rekening wordt gehouden met het beleid van de organisatie. Ook gebruikt Oosterpoort
voor bepaalde vaktermen een andere benaming. In Bijlage 4 staat deze cliëntroute beschreven. In deze
bijlage komen de fasen met de daarbij behorende onderdelen, cliëntencontacten, doelen, werkwijzen
en verslaglegging naar voren (Oosterpoort, 2013⁷).
Fasering
Het begrip ‘fasering’ heeft betrekking op de fasen van de cliëntroute van Oosterpoort en het handboek
‘Het gezin centraal’. Door het product zo te ontwikkelen dat de fasering op de juiste wijze naar voren
komt, kan de cliëntroute van Oosterpoort en het handboek ‘Het gezin centraal’ gecombineerd worden.
Vervolgens kan de ambulante hulpverlener de te ondernomen stappen snel en makkelijk controleren.
Dit zorgt ervoor dat het hulpverleningsproces beter beheersbaar wordt (Dekeyser, Baert, Anthoni,
1999).
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Bijlage 4: Verkleinde versie cliëntroute Oosterpoort
Fase
Start
fase

Onderdelen
Aanmelding:
- Voorbereiding
Startgesprek

Cliëntencontacten
Telefonische introductie

- Uitvoering
startgesprek

Startgesprek

Inventarisatie:
- LIRIK
(kindermishandeling/
huiselijk geweld)

Adviesgesprek

- Concept
hulverleningsplan (HVP)
- Uitvoering
adviesgesprek

Verandering
Fase

- Goedkeuring HVP naar
behandel coördinator
- Werkmap
- Contactmomenten
cliënt(key2Jeugdzorg)

Werkbegeleiding
Gesprek
contactjournaal

- Vragenlijsten
onderzoek
- Voorbereiding evaluatie

Afbouw
fase

-Voorbereiden
eindevaluatie
- Uitvoeren eindevaluatie
- Schrijven eindevaluatie
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Eindevaluatiegesprek

Doel/ werkwijze
Afstemming tussen
hulpvraag en hulpaanbod.
Definiëren van de
problemen en
herformuleren van
klachten in wensen van
alle gezinsleden vaststellen
en einddoelen.
Verzamelen van
informatie, stellen van
doelen en werkpunten
opbouwen van een
werkrelatie
Exploreren en analyseren
van sterke punten en
krachten van gezin en het
sociale netwerk, op basis
hiervan construeren van
oplossingen en vaststellen
van doelen.
Werken aan werkpunten:
vergroten van
competenties in gezin en
mobiliseren en versterken
van steunend sociaal
netwerk.
Omzetten van doelen in
werkpunten, vooral:
versterken wat goed gaat,
doortrainen van
vaardigheden, beïnvloeden
taken, stressoren en
beschermende factoren
Evalueren en afronden van
gezinsbegeleiding.

Verslaglegging
HVP

HVP

Evaluatie HVP
Tussenevaluatie
(bij langer als 10
maanden zorg)

Eindevaluatie

Evalueren van behaalde
resultaten aan de hand
van doelen ondersteunen
bij bestendiging verworven
vaardigheden,
veranderingen en sociale
steun afbouwen van de
werkrelatie.
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Bijlage 5: Competentieanalyse
Naam:
Hulpverlener:

+
vaardigheden en protectieve factoren
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Datum:

Vaardigheidstekorten (te zware taken) en
stressoren
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Per ontwikkelingstaak:
1. Veranderende relaties in het gezin
(zelfstandigheid, eigen keuzes maken, contacten gezinsleden)
Sterke kanten: (vaardigheden en protectieve factoren)
Aandachtspunten: (vaardigheidstekorten, stressoren)
2. Onderwijs of werk
(Participatie en keuzen maken voor toekomst)
Sterke kanten: (vaardigheden en protectieve factoren)
Aandachtspunten: (vaardigheidstekorten, stressoren)
3. Vrije tijd
(zinvol invullen van tijd waarin er geen verplichtingen zijn)
Sterke kanten: (vaardigheden en protectieve factoren)
Aandachtspunten: (vaardigheidstekorten, stressoren)
4. Autoriteiten en instanties
(benaderen van/ communicatie met bijvoorbeeld leerkracht, politie, loketbeamte)
Sterke kanten: (vaardigheden en protectieve factoren)
Aandachtspunten: (vaardigheidstekorten, stressoren)
5. Gezondheid en uiterlijk
(lichamelijke verzorging, voorkomen van ziektes, veilig vrijen)
Sterke kanten: (vaardigheden en protectieve factoren)
Aandachtspunten: (vaardigheidstekorten, stressoren)
6. Vriendschappen en sociale contacten
(opbouwen en onderhouden, keuzes maken)
Sterke kanten: (vaardigheden en protectieve factoren)
Aandachtspunten: (vaardigheidstekorten, stressoren)
7. Intimiteit en seksualiteit
(vormgeven en onderhouden van intieme en seksuele relaties)
Sterke kanten: (vaardigheden en protectieve factoren)
Aandachtspunten: (vaardigheidstekorten, stressoren)
8. Eigen woon- en leefsituatie
(Zoeken, creëren en onderhouden van een plek waar je goed kunt wonen)
Sterke kanten: (vaardigheden en protectieve factoren)
Aandachtspunten: (vaardigheidstekorten, stressoren)
(Spanjaard & Vugt, 2000)
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Bijlage 6: Vragenlijst Dagelijkse routine
Gezin:
Ambulant hulpverlener:

Datum:

Tijd

Activiteit

…uur

Wakker worden en opstaan
(Hoe verloopt dit: wie wordt als eerste wakker, hoe gaat dat,
hoe is de sfeer?)

Hoe gaat het nu?

Aankleden
(hoe verloopt het wassen- aankleden van het kind, wat doet
het kind zelfstandig, waarmee wordt het geholpen, hoe is de
sfeer?)
Ontbijt
(Wie is erbij aanwezig, waar wordt er ontbeten, wie maakt
het ontbijt klaar, wat wordt er gegeten, eet het kind wat het
van de ouders moet eten, wordt er voor het kind een
lunchpakket gemaakt, door wie, hoe is de sfeer?)
Vertrek naar school
(Wie gaat hoe laat, gaat ieder optijd weg, wordt het kind
gebracht of gaat het zelfstanding, wie denk eraan welke
spullen het kind mee moet nemen (koek, gym), gaat het kind
graag naar school, hoe is de sfeer?)
Ochtendbesteding met ouder(s)
(Wat doen de ouders gedurende de ochtend, wat is de
stemming van de ouders tijdens de ochtend?)
Thuiskomst uit school
(Wie komt er terug en hoe laat, komt ieder op tijd thuis, hoe
is de sfeer?)
Lunch
(Waar luncht het kind, wie is erbij aanwezig, wat wordt er
gegeten, wat doet het kind verder tussen de middag, hoe is
de sfeer?)
Vertrek naar school
(Hoe laat gaat het kind weg, komt het optijd op school, door
wie wordt het gebracht of gaat het zelfstandig, hoe is de
sfeer?)
Middagbesteding ouder(s)
(Wat doen de ouders gedurende de middag, wat is de
stemming van de ouders gedurende de middag?)
Thuiskomst uit school
(Gaat het kind uit school meteen naar huis, wie is er thuis,
als het kind ergens naar toe gaat, is dan van tevoren bekend
waar, bij wie en tot hoe lang, heeft het kind nog genoeg
energie, hoe is de sfeer bij thuiskomst?)
Activiteiten na school van de kinderen
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(Wat doet het kind na school, met wie speelt het, waar speelt
het, neemt het kind weleens andere kinderen mee naar huis,
verveelt het kind zich weleens, is het kind lid van een club,
gaat het kind naar verjaardagsfeestjes, heeft het zakgeld,
wat doen de ouders na school?)
Avondeten
(Wie is erbij aanwezig, waar wordt gegeten, wat wordt er
gegeten, eet het kind wat het van de ouder(s) moeten eten,
hoe is de sfeer?)
Avond besteding kind
(Wat doet het kind ’s avonds, met wie, waar, wat doen de
ouder(s), hoe is de sfeer?)
Naar bed gaan kind
(Wie gaat er op welk tijdstip, hoe verloopt het naar bed gaan,
blijft het kind in bed wanneer de ouder dit zegt, hoe laat
slaapt het kind, hoe is de sfeer?)
Avondbesteding ouder(s)
(Wat doet de ouder gedurende de avond, wat is de stemming
van de ouder tijdens de avond?)
Naar bed gaan ouder(s)
(Wie gaat er op welk tijdstip, hoe verloopt dit, hoe is de
stemming van de ouder tijdens het naar bed gaan?)
Slapen
(Hoe is het slaappatroon van de ouder(s), hoe is het
slaappatroon van de kinderen?)
(Spanjaard & Vugt, 2000)
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Bijlage 7: Netwerkanalyse

Gezin

School en
werk

Familie

Instanties

Vrienden en
kennissen

Vereniging/
religieuze
groep

Buren

Overig

(Spanjaard & Vugt, 2000)
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Bijlage 8: Werkpunten
Naam:
Ambulante hulpverlener:

Datum:

Doel

1. Beschrijving van het onderwerp of het probleem:

2. Oplossingen die in het verleden goed gewerkt hebben:

3. Een eerste stap om het doel te bereiken:

4. Sterke punten (wat kan helpen om het doel te bereiken):

5. De werkpunten die uit dit doel worden afgeleid (met daarachter vermeld in welke week hieraan
gewerkt gaat worden):

Werkpunten:

Week

(Spanjaard & Vugt, 2000)
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Bijlage 9: Plan van aanpak
Naam:
Ambulante hulpverlener:

Datum:

Doelen

Toelichting

1.

2.

3.

4.

5.

Opmerkingen:

Ondergetekenden,_________________________en________________________________________
spreken af dat de komende weken gewerkt wordt aan bovenstaande doelen.
Datum:

Handtekeningen

(Spanjaard & Vugt, 2000)
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Bijlage 10: Interviewvragen
Interviewvragen omtrent de praktische hanteerbaarheid van het handboek ‘Het gezin
centraal’.
Naam geïnterviewde: ………………………………………………………………………………
Team: ………………………………………………………………………………………………………
Functie: …………………………………………………………………………………………………..
Datum: …………………………………………………………………………………………………..
Opname interview:………………………………………………………………………………..
Hoofdvraag onderzoek: Hoe kunnen ambulante hulpverleners het handboek ‘Het gezin centraal’
praktischer en consistent integreren in de door Oosterpoort gehanteerde cliëntroute?
Topic
Handboek
‘Het
gezin
centraal’
(hanteerbaarheid)

Fasering

Consistentie

Vormgeven
(integreren)

Interviewvraag
1: Tijdens trainingen van de methodiek ‘Het gezin centraal ‘hebben verschillende
hulpverleners aangegeven dat het handboek niet praktisch hanteerbaar genoeg
is op de werkvloer: Hoe ervaart u de hanteerbaarheid van het handboek?
1.1: Maakt u gebruik van het handboek om in de praktijk situaties terug te
koppelen naar de theorie? Hoe verloopt dit dan?
1.2: Wat kan er volgens u verbetert worden rondom de praktische
hanteerbaarheid van het handboek?
1.3: In hoeverre is het handboek ‘Het gezin centraal’ in combinatie met de
cliëntroute van Oosterpoort hanteerbaar voor u?
2: Het handboek is opgedeeld in een hulpverleningsprogramma bestaande uit 4
fasen (Aanmelding, inventarisatie, verandering, afsluit) de cliëntroute van
Oosterpoort is opgebouwd uit 3 fasen (startfase, veranderingsfase, afbouwfase),
de meeste onderdelen komen overeen met het handboek maar andere ook niet.
Hoe combineer je de fasen in het handboek in combinatie met de cliëntroute van
Oosterpoort?
2.1: Hoe controleer je vanuit het handboek of de fasen volledig doorlopen zijn?
2.2: Wat zijn per fase de belangrijkste items, die meegenomen moeten worden
in het eindproduct?
2.3: Hoe kan controleerbaarheid/verantwoording per fase versterkt worden in
het product richting derden? van de fasen zowel van het handboek als van de
cliëntroute versterkt worden zodat het beter verantwoord kan worden richting
derden.
3.1: Zijn er volgens u verschillen in de uitvoering en verantwoording van het
hulpverleningsproces onder ambulante hulpverleners van Oosterpoort?
3.2: waaruit blijkt dat er wel of geen verschillen zijn in de uitvoering en
verantwoording van het hulpverleningsproces?
3.3: Stel: Collega ‘X’ valt per direct uit wegens ziekte.
Waaraan kunt u meten waar collega X met de cliënt in het proces staat?
4.1: Hoe zou het handboek volgens jou vorm gegeven kunnen worden zodat de
praktische bruikbaarheid versterkt kan worden in combinatie met de cliëntroute
van Oosterpoort?
4.2: In ieder gezin is overzicht en structuur belangrijk om het
ontwikkelingsklimaat te bevorderen.
Welke aspecten heeft u nodig om het hulpverleningsproces overzichtelijk te
houden?
4.3 Op welke wijze kan volgens jou het handboek van ‘Het gezin centraal’ in
combinatie met de cliëntroute van Oosterpoort geïntegreerd worden?
4.4: Hoe kan er voor gezorgd worden dat het product toegankelijk is voor alle
ambulante hulpverleners van Oosterpoort?
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Bijlage 11: Operationalisatie
§ 11.1 Hanteerbaarheid
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§ 11.2 Fasering
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§ 11.3 Consistentie

Consistentie

Handelingsvrijheid

meetbaar

Zijn er volgens u
verschillen in de
uitvoering en
verantwoording van het
hulpverleningsproces
onder de ambulante
hulpverleners van
Oosterpoort?

Stel: Collega 'X' valt per
direct uit wegens ziekte.
Waaraan kunt u meten
waar collega 'X' met de
cliënt in het proces
staat?

Waaruit blijkt dat er wel
of geen verschillen zijn in
de uitvoering en
verantwoording van het
hulpverleningsproces.
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§ 11.4 Integreren

Integreren

Vormgeving

Hoe zou het
handboek volgens
jou vormgeven
kunnen worden
zodat de
praktische
bruikbaarheid
versterkt kan
worden in
combinatie met de
cliëntroute van
Oosterpoort?
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Welke aspecten
heb je nodig om
de fasering
overichtelijk te
houden?

Toegankelijk

Op welke wijze
kan het handboek
geintegreerd
worden in
combinatie met de
cliëntroute van
Oosterpoort?

Hoe kan ervoor
gezorgd worden
dat het product
toegankelijk is
voor alle
ambulante
hulpverlening van
Oosterpoort?
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Bijlage 12: Data- analyse
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