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Wat wij in het leven het meest nodig hebben, is
iemand die ons ertoe brengt te doen waartoe wij in staat zijn.
Ralph Waldo Emerson (Amerikaans dichter en schrijver, 1803-1882)

Dit boek draag ik op aan mijn broer Hielko (1966-2011)

Voorwoord bij de herziene druk
Steve de Shazer, een van de grondleggers van de oplossingsgerichte benadering, en een grote
inspiratiebron voor mij heeft eens gezegd, om uit te leggen waar het om gaat in de oplossingsgerichte therapie: ‘To me … the danger of reading between the lines is that there might
be nothing there. So you’ve just got to listen to what the client says.’
Recentelijk heb ik meneer en mevrouw S. mogen interviewen. Zij zijn de ouders van een
samengesteld gezin met vijf kinderen dat met een opeenstapeling van problemen en zorgen
kampt. Het gezin kreeg van hun hulpverleners de kwalificatie multiprobleemgezin. In de
contacten met hulp- en dienstverleners hebben ze nogal wat schrammen en builen opgelopen. Maar ze hebben ook positieve ervaringen opgedaan. Ik heb ze gevraagd of ze ons,
professionals in de jeugdsector, een advies willen geven. En het advies komt hierop neer:
‘Luister goed naar ons. Druk niet je eigen mening door, maar luister en neem onze wensen
en onze intenties serieus.’ En zo eenvoudig kan de clou van goede hulpverlening verwoord
worden. De kans is niet groot dat de familie S. ooit van Steve de Shazer gehoord heeft, laat
staan andersom, maar als dat wel het geval is, zouden ze het hardgrondig met elkaar eens zijn.
Het is belangrijk niet te licht over ‘goed luisteren’ te denken. Er valt veel over te zeggen. Dit
beweer ik niet om de dikte van het boek dat voor je ligt te verantwoorden. Vooruit, misschien
een beetje dan.
Goed en zorgvuldig luisteren naar en doorvragen op de verhalen van gezinsleden over hun
leven en beleven, vraagt een hoge mate van professionaliteit. Het vraagt de methodische
vaardigheden die in Het gezin centraal aan bod komen, maar ook inlevingsvermogen en oprechte nieuwsgierigheid. We moeten niet te snel denken dat we wel begrijpen wat ‘ze’ bedoelen. Daar doelt Steve de Shazer op als hij het over ‘het gevaar’ van het lezen tussen de
regels door heeft. Het vermogen om soms ‘niet te weten’ vormt een cruciaal onderdeel van je
professie. Zo ben je in staat je te verdiepen in de perceptie van de ander, zie je het perspectief
van degene met wie je spreekt. Het gaat erom dat je weet wanneer je welke vragen moet stellen, om vervolgens zorgvuldig te luisteren voordat je besluit welke vervolgvraag passend is en
bijdraagt aan een positieve uitkomst van de hulp.
Daarmee kan de samenvatting van Het gezin centraal, dankzij Steve de Shazer én de heer en
mevrouw S., kort en kernachtig zijn: Luister zo goed als je kunt en wees wezenlijk geïnteresseerd
in wat de cliënt te zeggen heeft!
De inhoud van deze gewijzigde druk is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met mijn
collega’s Renske van Bemmel en Ella Tacq. Het gezin centraal verwoordt onze gemeenschappelijke visie op en ons gezamenlijke gedachtegoed met betrekking tot jeugd- en gezinshulpverlening. Die proberen we telkens in onze houding, spreken en handelen uit te dragen als
we via trainingen, workshops, (team)coaching of andere gelegenheden in aanraking komen

met jeugd- en gezinshulpverleners in de verschillende rollen en functies die er zijn in de
jeugdsector.
In 2015 is het kenniscentrum Gezin Centraal opgericht (www.gezincentraal.nl). Doel van
het kenniscentrum is het genereren en delen van kennis en het inspireren van collega’s. In
het kenniscentrum werken we nauw samen met professionals, instellingen en Praktikon, een
organisatie voor onderzoek en ontwikkeling, onder andere in de jeugdsector. Kennisdeling en
monitoren van kwaliteit zijn belangrijke vernieuwende ontwikkelingen rond Gezin Centraal
en hebben bijgedragen aan de totstandkoming van een update van Het gezin centraal. Onze
missie is een substantiële bijdrage leveren aan de aantoonbare werkzaamheid van gezinsgerichte hulp in de jeugdsector.
De werkzaamheid van jeugd- en gezinshulpverlening wordt naar onze mening grotendeels
bepaald door de persoon van de professional. Elke methode is tenslotte zo goed als de uitvoerder. Reden waarom ik me bij het schrijven heb laten inspireren door de verhalen uit de
praktijk van jeugd- en gezinshulpverleners. Blijf je als gezinshulpverlener ontwikkelen door
zorgvuldig te luisteren naar wat je cliënten en je collega’s over je te melden hebben. Ook dan
is het relevant niet te proberen tussen de regels door te willen lezen, maar je niet-wetenhouding te handhaven en de feedback te nemen voor wat het is. Dan profiteer je er het meeste
van.
Het gezin centraal is niet geschreven om je te vertellen hoe je een goede gezinshulpverlener
kunt worden. Het boek is primair bedoeld om jou en vele andere hardwerkende en bekwame
professionals in dit mooie en soms moeilijke vak – en degenen die nog in opleiding zijn – te
inspireren en aan te moedigen het verschil te willen blijven maken voor jeugd en gezinnen in
nood. Dus: keep up the good work!
Arjan Bolt
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Inleiding
‘Een op de tien jongeren krijgt jeugdhulp’, kopt NRC Handelsblad op 29 april 2016. Jeugdhulp
staat in het huidige tijdsgewricht meer dan ooit in de aandacht van de media. De trend dat
het jaarlijkse jeugdzorggebruik toeneemt, hangt hier vermoedelijk mee samen. Bijna 350.000
kinderen en jongeren tussen de 4 en de 18 jaar hebben in 2015 jeugdhulp ontvangen (CBS,
2016). Een indrukwekkend aantal. En dan zijn er veel jeugdigen en hun gezinnen die weliswaar niet dit jaar, maar in de afgelopen jaren van jeugd- en gezinshulp gebruik hebben gemaakt. Het percentage kinderen en jongeren dat ooit in aanraking is geweest met jeugdhulp
is daarom veel hoger dan die tien procent van dit jaar. Bedenk daarbij dat de hulp zich in de
meeste gevallen richt op de jeugdige én het gezin waartoe hij behoort. Bedenk vervolgens
dat naar verhouding veel ouders van deze kinderen uit elkaar zijn en dat in die gevallen er
minstens twee gezinnen in aanraking zijn gekomen met jeugdhulp. Deze gezinnen worden
omringd door familie, vrienden, buurtbewoners, kennissen, voetbaltrainers, juffen enzovoort.
In veel gevallen zullen ook zij, het sociale netwerk, ervan op de hoogte zijn dat een gezin
jeugdhulp ontvangt. Vaak vervult het netwerk ook een rol bij de hulp. Kortom: velen komen
in een of andere vorm in aanraking met jeugdhulp. Er zijn ook behoorlijk wat jeugdhulpverleners die zelf ook een beroep moeten doen op jeugdhulp. Of die persoonlijk een kind of een
gezin kennen die in nood verkeren.
Alleen al statistisch gezien kan dat niet anders.
Een betoog waarom de jeugdzorg groeit voert hier te ver. Het maakt in elk geval de relevantie
van goede, effectieve zorg alleen maar groter. Het inzicht dat je een kind of jongere in nood
het beste helpt als je als hulpverlener het gezin centraal stelt in het hulpaanbod is inmiddels gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Daar waar de opvoedingsnood ontstaat, kan het
beste naar oplossingen gezocht worden. De tijd dat we als jeugdhulpverleners de zorg en
opvoeding van kinderen van ‘falende ouders’ overnamen is voorbij. Extreme uitzonderingen
daargelaten.
Gezinshulpverlening in ontwikkeling
In jeugdhulp waarin het gezin centraal staat, zien professionals het gezin als geheel, als hun
voornaamste cliëntsysteem. Een goed functionerend gezin is immers de plek waar de voorwaarden geboden kunnen worden om een kind in liefde en veiligheid te laten opgroeien en
zich te laten ontwikkelen.
Het gezin centraal stellen wil zeggen dat jeugdprofessionals ernaar streven gezinnen met opgroei- en opvoedproblemen intact te laten en ze te helpen de crises, tegenslagen en schijnbaar
uitzichtloze omstandigheden, die de gezonde ontwikkeling van een opgroeiend kind kunnen
bedreigen, te overwinnen
In de jeugdhulp stond het gezin lange tijd niet centraal. De kentering naar een gezinsgerichte benadering heeft in het laatste decennium van de twintigste eeuw een vlucht genomen.
Bij de eerste druk van dit boek stelden we in de inleiding dat ambulante hulpverlening aan
gezinnen in de jeugdzorg al jaren hoog op de agenda staat en dat in de periode daarvoor veel
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varianten van ambulante pedagogische gezinshulpverlening als paddenstoelen uit de grond
rezen. Verder concludeerden we dat in de jeugdzorg steeds meer de noodzaak gevoeld werd
om evidence-based methoden en hulpvormen te ontwikkelen – die dus aantoonbaar effectief
zijn. En dat van instellingen voor jeugdzorg gevraagd wordt de kwaliteit van hun hulp aan te
tonen. Deze roep om evidence-based programma’s en methoden is ruimschoots beantwoord.
In de jaren na het verschijnen van de eerste druk zijn er vele ambulante programma’s voor
hulp aan jeugd en gezin ontstaan, al dan niet met een evidence-based kwalificatie. Vele daarvan werden geïmporteerd uit andere landen.
De groei en ontwikkeling van het onderzoek naar effecten van jeugdhulp en de trend van
de evidence-based hulpverlening, heeft het landschap van de jeugdhulp danig beïnvloed en
veranderd. In dit boek gaan we nader in op deze trend en bespreken we hoe het denken over
evidence-based hulpverlenen en effectonderzoek zich verder ontwikkelt en wat dat kan betekenen voor het methodisch handelen van gezinshulpverleners.
Gezinsgerichte hulp aan kinderen en jongeren die tijdelijk of permanent niet thuis kunnen
verblijven, was in het midden van het eerste decennium van de huidige eeuw meer uitzondering dan regel. Maar ook binnen de jeugdhulp met verblijf is een kentering gaande en staat
het gezin waar het kind in de verblijfsvoorziening bij hoort steeds meer centraal. De toegenomen kennis over ‘wat werkt’ in de jeugdsector heeft bijgedragen aan deze ontwikkeling.
Kortom, we kunnen nog steeds stellen dat jeugd- en gezinshulpverlening permanent in ontwikkeling is en vermoedelijk zullen we deze stelling in de toekomst kunnen handhaven. Er
zijn daarom ook vele boeiende en zinvolle methodiekbeschrijvingen en boeken op dit terrein.
En op internet zijn diverse richtlijnen, handleidingen en ‘toolkits’ te vinden voor effectieve
gezinshulpverlening aan allerlei doelgroepen.
Relevantie
Wat is dan de relevantie van een handboek als Het gezin centraal als er zo veel kennis en
informatie beschikbaar is?
Het boek dat je nu in je handen hebt, is in diverse opzichten onderscheidend. In dit handboek presenteren we een niet-geprotocolleerde, maar wel principiële vorm van gezinshulpverlening: de methodiek Gezin Centraal. Deze methodiek is zowel gezinsgericht (niet het
individu, maar het gezin is subject van de hulp) als vraaggericht (de participerende cliënt
staat centraal in de hulp). De gezins- en vraaggerichte oriëntering en de oplossingsgerichte
benadering zijn in al hun consequenties doorgevoerd in de concrete beschrijving van de
gefaseerde hulp, de technieken en vaardigheden van de hulpverlener en de wijze waarop de
samenwerkingsrelatie met gezinnen wordt vormgegeven. Voor alle opeenvolgende fasen in
de hulpverlening geven we technieken, methoden, stappenplannen en tips, ondersteund door
uitgebreid beschreven praktijkvoorbeelden. Deze methodiek is niet abstract of alleen intentioneel beschreven, maar concreet toepasbaar in de dagelijkse praktijk van de hulpverlening
aan gezinnen.
De Gezin Centraal-methodiek is ontwikkeld in de dagelijkse praktijk van de afdeling Intensieve Gezinshulpverlening van Cardea Jeugdzorg1 te Leiden. Vervolgens is de werkwijze
doorontwikkeld in samenwerking met professionals en instellingen in Nederland en Bel1 Cardea is een instelling voor jeugdhulpverlening in Leiden en omgeving. Cardea biedt ambulante
hulp, daghulp en residentiële hulp aan kinderen van 0 tot en met 18 jaar en hun ouders.
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gië die Gezin Centraal geadopteerd en geïmplementeerd hebben. Met het schrijven van dit
handboek worden de inspanningen, de ervaringen en de professionaliteit van degenen die
werken met gezinnen en het gezin als de focus van de hulp een warm hart toedragen, vastgelegd en van een kader voorzien.
Het gezin centraal is echter niet het handboek van een exclusief hulpprogramma voor ambulante gezinshulpverlening. De overgrote meerderheid van de ingrediënten in dit boek is
relevant voor alle toepassingen van gezinshulpverlening in de jeugdhulp. Als jeugdprofessional, al dan niet in opleiding, zul je bekend zijn met vraaggerichtheid, de systeembenadering,
het competentiemodel en de methodiek die de grootste inspiratiebron voor Gezin Centraal
vormt: de oplossingsgerichte benadering. De kans is groot dat je deze begrippen niet alleen
kent, maar dat ze ook de uitgangspunten vormen van je werk. We hebben getracht alle belangrijke elementen van de werkwijze van gezinshulpverleners weer te geven in een gestructureerd en geïntegreerd geheel.
De methodiek Gezin Centraal verbindt elementen en inzichten uit verschillende methodieken en methodische stromingen met een duidelijke, richtinggevende visie. De essentie van
deze visie is dat in de hulpverlening de vragen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt
centraal staan. Gezinsleden worden gestimuleerd de touwtjes van hun leven (weer) in handen
te nemen en te houden, doordat zij de regie kunnen voeren over hun eigen veranderingsproces.
In plaats van een sturende, bepalende of paternalistische werkwijze, stellen gezinshulpverleners hun professionaliteit ten dienste van de ontwikkeling van de cliënten en daarom zijn ze
gericht op samenwerking. Uit deze visie vloeit de basisattitude van de gezinshulpverleners
voort die in deze handleiding wordt gepresenteerd als vraag- en gezinsgericht. Deze houding
is bepalend voor de wijze waarop methoden en technieken worden toegepast.
Bij de beschrijving van de basisattitude en de technieken en methoden is uiteraard de invloed
van de methodische stromingen terug te vinden. Zo is er een nieuw gebouw ontstaan op de
fundamenten die anderen hebben gelegd.
Waarom een nieuwe gewijzigde druk?
De sector van de jeugdhulpverlening is zeer dynamisch. Sinds de publicatie van de eerste
druk van Het gezin centraal, in 2006, heeft de jeugdsector zich in rap tempo ontwikkeld.
De ontwikkelingen rond effectonderzoek en evidence-based hulpverlenen hebben we reeds
aangestipt. Een andere bepalende verandering is de transformatie van het jeugdstelsel door
de decentralisatie van de jeugdhulp per 1 januari 2015, ingegeven door de Jeugdwet die vanaf
die datum in werking trad. Beide ontwikkelingen hebben de rol, positie en taakopvatting
van ambulant gezinshulpverleners sterk beïnvloed en in sommige opzichte ingrijpend veranderd. De dynamiek in de jeugdsector maakt het actualiseren van Het gezin centraal nuttig en
noodzakelijk. De genoemde ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het opnemen van
nieuwe en het aanpassen van reeds bestaande onderdelen van het handboek. Zo is er aandacht besteed aan generalistische jeugdhulp en het werken met multiprobleemgezinnen op
basis van een gezinsplan. Hierbij ligt de nadruk op de vraag hoe je concreet in de rol die je als
professional vervult bijdraagt aan de regie, zelfsturing en eigen kracht van de gezinnen. Ook
wordt de breedte van de doelgroep en daarmee het werkgebied van ambulante gezinshulpverleners, van kortdurend preventieve opvoedingsondersteuning tot intensieve specialistische
gezinsbehandeling al of niet in combinatie met verblijf, uitgebreid behandeld.

20

Het gezin centraal

Daarnaast is de werkwijze van de Gezin Centraal-methodiek in de afgelopen 10 jaar ook
doorontwikkeld, geïnspireerd door de professionals die dagelijks met de methodiek werken.
Zo zijn het werken aan veiligheid en het versterken van het sociale netwerk voorbeelden van
elementen die in de gewijzigde druk methodisch verder zijn uitgewerkt en sterker over het
voetlicht worden gebracht. Er zijn ook nieuwe methodische elementen om te werken aan
concrete, aantoonbare en duurzame gedragsverbetering toegevoegd, zoals de ‘methode van
de drie gebeurtenissen’ waarbij je het dagelijkse gezinsleven benut als werkmateriaal om aan
concrete gedragsverandering te werken.
Decentralisatie en een nieuw jeugdstelsel
De bedoeling van de overheid met de Jeugdwet en de decentralisatie is vereenvoudiging van
het stelsel. Jeugdigen, ouders en gezinnen moeten sneller en gemakkelijker bij hulpverleners
terechtkunnen met hun opgroei- en opvoedingsvragen (ministerie van VWS & ministerie
van V&J, 2011).
Tegelijk werd herziening van het jeugdstelsel noodzakelijk geacht om de groeiende vraag en
de daarmee gepaard gaande kosten terug te dringen (Van Yperen et al., 2013). Het gewone
opvoeden en opgroeien moet worden versterkt om het beroep op specialistische zorg terug te
dringen. Daarom zijn de gemeenten nu verantwoordelijk voor het aanbieden van jeugdhulp.
De klassieke verzorgingsstaat moet plaatsmaken voor een participatiesamenleving, zei koning
Willem-Alexander in de Troonrede van 2013. Deze uitspraak markeert de transformatie die
zowel in de samenleving als in de zorgsector geleidelijk gestalte krijgt. De goed georganiseerde verzorgingsstaat heeft in Nederland geleid tot afnemende verantwoordelijkheid van
de individuele burger, is de achterliggende opvatting (Denktank Transformatie Jeugdstelsel,
2014). De burger is eraan gewend geraakt dat de overheid en het maatschappelijk middenveld voor elk probleem de burger van professionele hulp en voorzieningen voorzien. Met
deze transformatie worden burgers aangesproken op hun gevoel van verantwoordelijkheid.
In het nieuwe jeugdstelsel wordt daarom een sterker appèl gedaan op de inzet, de oplossende
vermogens en krachten van ouders, opvoeders en jeugdhulpcliënten en hun sociale omgeving.
Hiermee is de positie van cliënten veranderd. De kracht en de beschermende factoren in de
samenleving, en in het bijzonder in het sociale netwerk en de woonomgeving van ouders en
opvoeders, worden gemobiliseerd om opvoedproblemen te voorkomen of in elk geval tijdig
te signaleren, zodat er zo snel mogelijk hulp op maat geboden kan worden.
Zo is er een jeugdstelsel ontstaan met vier categorieën (of niveaus) van voorzieningen die
bijdragen aan de bedoeling van de overheid om het recht van kinderen en jongeren om
veilig, gezond op te groeien en hun talenten te ontwikkelen, zo veel mogelijk te waarborgen
(Metselaar, 2016).
Het jeugdstelsel telt de volgende vier categorieën:
1 Pedagogische gemeenschap
2 Gemeentelijke basisvoorzieningen
3 Vrij toegankelijke jeugdhulp, vaak in gebiedsgerichte teams
4 Specialistische hulp (zoals jeugd-ggz, hulp aan LVB-jeugd en hun gezinnen, jeugdzorg
met verblijf )
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De integrale aanpak van jeugdhulp op basis van de uitgangspunten van 1Gezin1Plan, moet
de samenhang tussen de niveaus waarborgen.
1 Gezin1Plan
4 Specialist
3 Jeugd- & Gezinsteams
2 Basisvoorzieningen
1 Pedagogische gemeenschap

De pedagogische gemeenschap, ook wel de pedagogische civil society genoemd, vormt het
fundament van het stelsel. In een goed functionerende pedagogische gemeenschap zijn burgers betrokken en bereid om in hun eigen sociale netwerk en in het publieke domein verantwoordelijkheid rond het opgroeien en opvoeden van kinderen te nemen (Kesselring et al.,
2013). Een pedagogische gemeenschap wordt gevormd door ouders, kinderen/jongeren en
buurtbewoners, maar ook door familieleden, leraren, geloofsgemeenschappen, sportcoaches
en lokale ondernemers. Gemeenten vervullen in het nieuwe jeugdstelsel een stimulerende rol
bij het versterken van de pedagogische gemeenschap.
De tweede categorie in het jeugdstelsel wordt gevormd door de basisvoorzieningen: de voorzieningen waar vrijwel alle ouders en kinderen komen. Denk daarbij aan de jeugdgezondheidszorg, kraamzorg, peuterspeelzalen, scholen, jongerenwerk, welzijnswerk, kinderopvang,
huisartsen en andere voorzieningen in de gezondheidszorg. In het nieuwe jeugdstelsel wordt
van deze voorzieningen gevraagd dat zij expliciet en actief bijdragen aan de doelstellingen
van de overheid met betrekking tot de gezonde ontwikkeling van kinderen en daarnaast aan
actief burgerschap en participatie (Metselaar, 2016). Het versterken van de eigen kracht en
het stimuleren van sociale netwerken maken onderdeel uit van de ondersteunende taak van
deze voorzieningen.
De derde categorie bestaat uit voorzieningen voor de gemeentelijke, vrij toegankelijke, laagdrempelige jeugdhulp. Deze gemeentelijke ‘eerstelijns’-jeugdhulp is opgericht om een crucia
le rol te vervullen bij het vereenvoudigen en ontkokeren van het stelsel en de vermindering
van het gebruik van specialistische voorzieningen. De eerstelijnsvoorzieningen hebben een
scharnierfunctie in het stelsel (Denktank Transformatie Jeugdstelsel, 2014).
Deze voorzieningen dragen bij aan de intentie van de overheid om meer nadruk te leggen
op preventie. Als gezinnen in een vroeg stadium met opgroei- en opvoedproblemen terechtkunnen bij laagdrempelige jeugdhulp en opvoedingsondersteuning, dan kan eerstelijnshulpverlening het gezin stimuleren om oplossingen in het gewone leven (familie, sociaal netwerk,
buurt, school, basisvoorzieningen) te vinden. Zo kan worden voorkomen dat jeugdhulp pas
ingeschakeld wordt als de relatief lichte gezinsproblemen uitgegroeid zijn tot ernstige en
ontwrichtende problemen. De eerstelijnsprofessional voorkomt escalatie van opgroei- en op-
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voedproblemen en onnodige medicalisering, biedt zelf jeugd- en gezinshulpverlening, maar
doet ook, waar nodig en tijdig, een beroep op specialistische zorg.
In veel regio’s en gemeenten krijgt deze vrij toegankelijke jeugdhulp gestalte in buurt-, wijkof Jeugd- en Gezinsteams. Deze teams jeugdprofessionals werken gebiedsgericht in deelgemeenten, wijken of dorpen en hebben daar ook hun werkplek: vaak in of dicht bij basisvoorzieningen als scholen, Centra voor Jeugd en Gezin en gezondheidscentra.
De Jeugd- en Gezinsteams hebben een brede taakstelling en expertise op het gebied van de
meest voorkomende opvoed- en opgroeiproblemen.
Professionals in deze teams worden vaak aangeduid als jeugdgeneralisten. In dit boek gaan
we ook nader in op de rol, taak en werkwijze van deze professionals.
De vierde categorie komt aan bod als de hulp in de Jeugd- en Gezinsteams niet toereikend is.
Dan worden voorzieningen voor specialistische jeugdhulp ingeschakeld. Denk bijvoorbeeld
aan de jeugd-ggz of jeugdpsychiatrie, verslavingszorg, specialistische hulp aan gezinnen, ouders en jeugdigen die te maken hebben met een lichte verstandelijke beperking of intensieve vormen van jeugdzorg, bijvoorbeeld residentiële verblijfsvoorzieningen en pleegzorg. De
jeugdreclassering en de jeugdbescherming vallen ook onder deze categorie.
De onderverdeling in categorieën kan een statische indruk maken. Alsof er een categorie
gekozen moet worden als er zorg of ondersteuning aan gezinnen aan de orde is. Het stelsel
is echter niet bedoeld als een doorschuifsysteem van de ene naar de andere categorie. De bedoeling is dat er samenhang en samenwerking tussen de verschillende categorieën ontstaat.
De structuur van het jeugdstelsel moet worden opgevat als een zorgcontinuüm, waarin zo
nodig professionals uit verschillende categorieën uitgenodigd worden om met het gezin en
zijn netwerk samen te werken aan de oplossing van hun vragen en problemen (Metselaar,
2016).
Daarmee komen we terecht bij de integrale jeugdhulp volgens 1Gezin1Plan. Dat is een werkwijze en een manier van organiseren van hulp die de samenhang en de continuïteit van de
zorg en hulp aan gezinnen moeten waarborgen (Bolt & Van der Zijden, 2014). Een samen
werkingsverband van professionals en instanties rond gezinnen in nood biedt integrale zorg
in nauwe samenwerking met het gezin en zijn sociale netwerk. Hierbij gaat het niet alleen om
samenhang van de jeugdhulp, maar ook om verbinding met andere domeinen. Een gezin dat
met opvoedingsproblemen én met schulden én met huisvestingszorgen kampt, is erbij gebaat
dat de jeugd- en gezinshulpverleners met wie ze te maken hebben niet alleen met hen, maar
ook met bijvoorbeeld de schuldhulpverlener en een functionaris van de woningbouwvereniging nauw samenwerken. Met elkaar, het gezin, zijn netwerk en de betrokken professionals,
werken ze samen aan één gezinsplan, het plan waarvan het gezin zelf de eigenaar is. En met
elkaar zijn de instanties en professionals verantwoordelijk voor het versterken van de eigen
kracht en het oplossend vermogen van het gezin. Het feit dat voorzieningen op meerdere
domeinen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, zou de samenwerking en
de samenhang moeten bevorderen.
In het nieuwe stelsel functioneren ambulant gezinshulpverleners geregeld als spil in de samenwerking tussen de verschillende categorieën en in de samenwerking rond een gezin volgens 1Gezin1Plan.
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De kern
Hoewel de decentralisatie en het nieuwe jeugdstelsel veel teweeggebracht hebben in het vak
van de ambulant gezinshulpverlener, is de kern zoals we die in Het gezin centraal presenteren overeind gebleven. Het bevorderen van ‘eigen kracht’ en empowerment is nog steeds de
hoofddoelstelling. Het bevorderen van het oplossend vermogen met behulp van de oplossingsgerichte benadering past als een jas bij de transformatie van de jeugdhulp. Het bezien
van het gezin in zijn maatschappelijke context is onderdeel van de systeemtheoretische kijk
op hulp van gezinshulpverleners.
De decentralisatie en de transformatie hebben het vak niet zozeer wezenlijk veranderd, maar
van nieuwe dimensies voorzien. Dit heeft geleid tot een aantal essentiële en noodzakelijke
aanpassingen en aanvullingen op het oude handboek in de beschrijving van en toelichting op
de attitude en werkwijze van de ambulant gezinshulpverlener.
Welke veranderingen de jeugdhulp ook ondergaat, de vraag naar in hoeverre jeugdhulp daadwerkelijke helpt, dus wezenlijke veranderingen voor gezinnen teweegbrengt, is altijd relevant.
In deze herziene druk gaan we uitgebreid in op de vraag: wat kun je als jeugd- en gezinshulpverlener doen om je persoonlijke effectiviteit aantoonbaar te vergroten? Een methode is
immers zo goed als degene die hem uitvoert. We gaan daarom uitgebreid in op zaken als het
monitoren van kwaliteit. Het gaat daarbij om effectonderzoek, behandelintegriteit en methodische reflectie. Een effectieve hulpverlener is zelfbewust en daarom voortdurend gericht
op het ontvangen van feedback.
Als je als gezinshulpverlener zelfsturing en zelfbewustzijn bij jezelf weet te bevorderen, dan
helpt dat je hetzelfde te bewerkstelligen bij de gezinnen die je dagelijks ontmoet.
Doelen
Met dit handboek beogen we een aantal doelen.
1 Het geven van praktische richtlijnen en structuur aan het werk van ambulant gezinshulpverleners en andere professionals die te maken hebben met het adviseren, ondersteunen en begeleiden van gezinnen. Daarom zijn de beschrijvingen van theorie, attitude,
methoden en technieken concreet en geïllustreerd met veel voorbeelden uit de praktijk.
Het is daardoor geen boek geworden om per se van kaft tot kaft te lezen – al bevelen we
dat natuurlijk wel aan. De lezer kan de passages kiezen die op dat moment relevant zijn
voor zijn werk. Wel is het van belang dat alle elementen met elkaar samenhangen en dat
de centrale visie, gebaseerd op vraaggerichtheid, de oplossingsgerichte benadering en de
systeembenadering, hierin het bindmiddel vormt.
2 We beschrijven niet alleen de technieken en methoden, maar ook en vooral het proces van
de gezinshulpverlening en de wijze waarop een gezinshulpverlener een samenwerkingsrelatie met zijn cliënt opbouwt, onderhoudt en benut.
3 Het boek is bedoeld als een bruikbaar leermiddel bij de training, opleiding en coaching
van (beginnende) gezinshulpverleners.
4 De inhoud van het handboek biedt een belangrijke basis voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van proces en effect van hulpverlening aan gezinnen.
5 Het boek is bedoeld om professionals te inspireren bij de uitoefening van hun vak en om
hun liefde en enthousiasme voor het werken met gezinnen aan te wakkeren. Als het een
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kleine bijdrage kan leveren aan het plezier van de lezer in zijn werk en aan de waardering
voor de gezinnen die hij ontmoet, dan is dit doel ruimschoots behaald.

Gezinshulpverlening:
doelgroep, doelen en varianten

1.1

1

Inleiding

Opvoeden gebeurt grotendeels thuis. Als er problemen zijn bij het opvoeden, merk je dat
thuis het eerst. Ambulante gezinshulpverlening is een systeemgerichte vorm van jeugdhulp
die hulp biedt bij het opvoeden in de dagelijkse woonomgeving van gezinnen. Waar de problemen ontstaan, zijn tevens de oplossingen te vinden. Juist om die oplossingen te ontdekken,
is het belangrijk dat de hulpverlening plaatsvindt op de bank of aan de keukentafel bij de
gezinnen thuis. De hulp richt zich niet uitsluitend op het kind of de jongere, maar op het
gehele gezin of de gehele familie.
De hulp is bedoeld voor gezinnen met milde tot ernstige opgroei- en opvoedproblemen.
Deze gezinnen vragen hulp omdat de balans tussen draaglast en draagkracht verstoord is
geraakt, waardoor de gezonde ontwikkeling en het welzijn van de jeugdige benadeeld of
bedreigd wordt.
De gezinshulpverlening is ambulant omdat de hulp grotendeels bij de gezinnen thuis plaatsvindt. Kenmerkend voor de werkwijze van de gezinshulpverlener is dat het gezinsleven het
uitgangspunt en het oefenterrein vormt. Frequentie, intensiteit en duur worden afgestemd op
de hulpvraag en de voortgang van de begeleiding.
Nog even iets over de term ‘ambulant’. ‘Ambulant’ betekent: niet gebonden aan een vaste
plaats. In Vlaanderen wordt onderscheid gemaakt tussen ‘mobiele’ en ‘ambulante’ hulp. Mobiele hulp wordt daar verleend door een hulpverlener die op pad gaat, letterlijk mobiel is en
de cliënten thuis opzoekt. De hulpverlener is niet alleen niet gebonden aan een vaste plaats,
maar is voortdurend in beweging en flexibel, dus mobiel. Zorgvuldig geformuleerd.
Onze zuiderburen reserveren de term ‘ambulant’ voor hulpvormen waarbij de cliënt de hulpverlener opzoekt voor hulpverleningsgesprekken.
In Nederland gebruiken we ‘ambulant’ voor beide vormen van hulp. Veel gezinshulpverleners
bezoeken de gezinnen vooral thuis, maar wisselen dat af met afspraken ‘op kantoor’.
Er zijn veel gezinnen in Nederland die gebruikmaken van gezinshulpverlening in een of
andere vorm. Het aantal kinderen en jongeren met serieuze opgroei- en opvoedproblemen
wordt geschat op ongeveer 15%, waarbij voor 5% geldt dat de problemen ernstig en structureel zijn (Van Dorsselaer et al., 2010; Van Zeyl et al., 2005).
In 2015 ontving zo’n 8%, bijna 350.000 jeugdigen en hun gezin, jeugdhulp (CBS, 2016). Het
merendeel van deze gezinnen wordt begeleid door ambulant gezinshulpverleners, al of niet
in samenwerking met andere voorzieningen als pleeg- of residentiële zorg.
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