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Voorwoord 

In het kader van het masterproject Orthopedagogiek is er een doelgroepanalyse uitgevoerd bij 

jeugdigen die in de periode van juni 2011 – maart 2013 Ambulante Jongerenhulp hebben ontvangen 

bij Elker Jeugd- en Opvoedhulp in Groningen. De Ambulante jongerenhulp bij Elker is bedoeld voor 

jongeren van 12 tot 23 jaar die problemen ervaren in verschillende leefgebieden. In onderhavig 

onderzoek is nagegaan wat de kenmerken zijn van de jeugdigen, op welke gebieden zij problemen 

ervaren en wat hun sterke kanten zijn. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het 

kwaliteitsvraagstuk binnen de jeugdzorg over behandelintegriteit en het bereiken van de beoogde 

doelgroep. 

Mijn dank gaat uit naar dr. J. Metselaar. Haar prettige begeleiding en duidelijke feedback heeft 

bijgedragen aan de vormgeving van deze masterthesis. Daarnaast wil ik prof. dr. E.J. Knorth bedanken 

als tweede beoordelaar van mijn stuk. Mijn laatste dank gaat uit naar de medewerkers van C4Youth, 

TakeCare en Elker voor het verschaffen van de data.  
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Target Group analysis among juveniles who recieved outpatient health care at Elker. 

 

M. Pop 

 

Abstract 
 

As a preposition of the future transition of child welfare, the quality issue within child welfare came to 

the fore. Besides quality requirements of the government, there is also an increasing demand for 

scientific evidence of effectiveness, and thus quality, of interventions in child welfare. This can be 

done on the basis of practice-based research. In this practice-based research there are different degrees 

of evidence that are arranged in the so-called effectladder. For most of the interventions in practice, it 

is expected that the third level of this effectladder is achieved. This means that an intervention is well-

defined and well-founded, and that the desired goals or changes with this intervention in most cases 

may be achieved. The intervention also has to be implemented as intended (treatment integrity) and  

the intended target group  has to be achieved. 

For the present study, we latch onto this last point and perform a target group analysis among juveniles 

who received outpatient health care at Elker (n=16). The aim of this study is to identify the 

characteristics of these juveniles. This is done in terms of payload and capacity: where are the 

problems and what are the strengths of these juveniles. Method: based on similar characteristics we  

attempted to cluster these juveniles in different groups. An overview of the individual scores of 

juveniles, divided into low, medium or high scores, was made by using a data matrix. 

Results/conclusion: the study shows that all juveniles have to deal with behavioral and/or 

psychosocial problems. In addition, all juveniles experience problems in the family environment and 

parenting. Based on these characteristics the juveniles are classified into three different groups. The 

oldest youth (mean age of 18,3)  have the greatest burden and the least capacity , the youngest group 

(mean age of 15,3) has a considerable burden and a moderate capacity. Discussion: these results, 

however, cannot be generalized because of the small sample size. It has not been studied if this group 

also is the intended target group of the outpatient health care. This should be reflected in future 

research. This study is considered to be a first step towards investigation of treatment integrity of 

interventions for juveniles in daily practice at Elker Child and Youth Care. 
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Doelgroepanalyse bij Elker Jeugd- en Opvoedhulp 

Kenmerken van jeugdigen binnen de Ambulante Jongerenhulp in de periode juni 2011 – maart 2013 

 

M. Pop 

 

Samenvatting 

Naar aanleiding van de toekomstige transitie van de jeugdzorg is het kwaliteitsvraagstuk binnen de 

jeugdzorg naar de voorgrond getreden. Naast kwaliteitseisen van de overheid, is er ook steeds meer 

vraag naar wetenschappelijke onderbouwing van effectiviteit en daarmee kwaliteit van interventies in 

de jeugdzorg. Dit kan men onder andere doen aan de hand van praktijkgestuurd effectonderzoek. 

Binnen dit praktijkgestuurd effectonderzoek zijn verschillende gradaties van bewijskracht die worden 

gerangschikt in de zogeheten effectladder. Voor de meeste interventies in de praktijk wordt verwacht 

dat niveau drie van deze effectladder gehaald wordt. Dit betekent dat een interventie goed omschreven 

en onderbouwd is en dat de gewenste doelen of veranderingen met deze interventie in de meeste 

gevallen bereikt kunnen worden. Tevens moet vastgesteld kunnen worden dat de interventie wordt 

uitgevoerd zoals bedoeld (behandelintegriteit) en dat de beoogde doelgroep daadwerkelijk bereikt 

wordt. Voor onderhavig onderzoek haken we in op dit laatste punt en is er een doelgroepanalyse 

uitgevoerd onder de jeugdigen (n=16) die bij Elker Ambulante Jongerenhulp ontvangen. Doel is het 

achterhalen van de kenmerken van deze jeugdigen. In termen van draaglast en draagkracht is gekeken 

waar de problemen en waar de sterke kanten van de jeugdigen zitten. Methode: met behulp van een 

datamatrix is een overzicht gemaakt van de individuele scores van de jeugdigen: ingedeeld naar laag, 

gemiddeld of hoge scores. Tevens is nagegaan of typerende kenmerken van jeugdigen kunnen worden 

onderscheiden. Op basis van gelijke kenmerken is geprobeerd de jeugdigen primair met betrekking tot 

de zwaarte van de problematiek te clusteren. Resultaten/conclusie: het onderzoek laat zien dat de 

jeugdigen allen te maken hebben met gedragsmatige- en/of psychosociale problemen. Daarnaast 

ervaren alle jeugdigen problemen in de gezinssituatie en de opvoeding. Op basis van deze kenmerken 

zijn de jeugdigen in te delen in drie verschillende groepen. De oudste jeugdigen (gem. leeftijd van 

18,3) hebben de grootste draaglast en de minste draagkracht, de jongste groep (gem. leeftijd van 15,3) 

heeft een aanzienlijke draaglast en een matige draagkracht. Discussie: in verband met de kleine 

onderzoeksgroep zijn deze uitkomsten niet generaliseerbaar. Tevens is het de vraag of deze groep ook 

de beoogde doelgroep is van Ambulante jongerenhulp. Dit zou moeten blijken uit vervolg onderzoek. 

Deze studie wordt beschouwd als een eerste stap tot verder onderzoek naar behandelintegriteit van 

interventies voor jeugdigen in de dagelijkse praktijk van Elker jeugd- en opvoedhulp. 
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1. Inleiding 

Jeugdigen in de jeugdzorg; om hoeveel jeugdigen gaat het eigenlijk en wat kenmerkt deze jeugdigen? 

Als men alleen kijkt naar de provincie Groningen, dan kan gesteld worden dat van de in totaal 168.505 

jongeren in de provincie, er 34.945 (20,7%) zorg ontvangen in verband met gedragsmatige en 

emotionele problemen. 57,8% van deze groep is jongen, 42,2% meisje. De jeugdigen tussen de 12 en 

18 jaar vormen de groep die de meeste zorg ontvangt (28,6%), gevolgd door de 4 tot 11 jarigen 

(22,3%).  De oudste jeugd van 19 tot 23 jaar beslaan 17,9% van de groep en de aller jongste groep (0 – 

3 jaar)  beslaan 8,1%. De jeugdigen die zorg ontvangen, kunnen naast de gedragsmatige en emotionele 

problemen ook te kampen hebben met o.a. problemen op school en opgroei- en opvoedingsproblemen 

(Van Eijk, Verhage, Noordik, Reijneveld & Knorth, 2013). De zorg aan deze jeugdigen gaat via 

verschillende organisaties en instellingen. Zo zijn er de Centra voor Jeugd en Gezin, de Bureaus 

Jeugdzorg en de verschillende jeugdzorgaanbieders die zorg bieden zoals; ambulante hulp, 

dagbehandeling, residentiële/24-uurs zorg, pleegzorg, jeugdbescherming, jeugdgezondheidszorg en 

jeugdzorgplus. Een goede samenwerking tussen de verschillende instanties en instellingen is van 

belang voor een betere kwaliteit van de jeugdzorg (Bai, Wells & Hillemeier, 2009). Daarnaast is men 

binnen de instellingen ook bezig de zorg voor de jeugdigen te verbeteren en de kwaliteit van deze zorg 

te waarborgen. De directies en de hulpverleners van de instellingen zijn genoodzaakt te streven naar 

een zo hoog mogelijke kwaliteit als verantwoording aan de overheid en zorgverzekeraars om aan te 

tonen dat het geld voor de zorg goed besteed wordt (Veerman & Van Yperen, 2008).  

Betere kwaliteit in de jeugdzorg wordt bereikt door meer preventie en minder wachttijden, 

meer samenwerking bij de zorg voor jeugd, professionalisering van jeugdzorg, en tuchtrecht voor 

medewerkers in de jeugdzorg (Rijksoverheid, 2013). In het huidige jeugdstelsel is er een aantal 

tekortkomingen die leiden tot hoge kosten en tegenvallende kwaliteit van de jeugdzorg, namelijk: 

specialistische zorg wordt te snel ingezet, samenwerking tussen hulpverleners schiet te kort, en 

afwijkend gedrag wordt onnodig gemedicaliseerd (Rijksoverheid, 2013). Met ingang van 1 januari 

2015 komt hier echter verandering in en komt er een nieuwe Jeugdwet die de kwaliteit van de 

jeugdzorg moet verbeteren. Deze nieuwe Jeugdwet regelt een jeugdstelsel waarin alleen nog de 

gemeenten zowel bestuurlijk als financieel verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp, inclusief de 

uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. In de huidige situatie ligt ook 

nog een deel van de verantwoordelijkheid bij de provincies. Het nieuwe jeugdstelsel beoogt dat 

gemeenten beter in staat zijn om, op basis van de specifieke situatie van een kind, maatwerk te leveren 

op het gebied van zorg, onderwijs, werk en inkomen, en sport en veiligheid (Rijksoverheid, 2013).  

Het kwaliteitsvraagstuk binnen de jeugdzorg speelt al langer en klinkt de laatste jaren steeds 

luider. Naast het feit dat men moet voldoen aan de kwaliteitseisen van de overheid, is er ook steeds 

meer vraag naar een wetenschappelijke onderbouwing van effectiviteit, en daarmee kwaliteit, van 
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interventies in de jeugdzorg. Een effectieve interventie is een aanpak die (Veerman & Van Yperen, 

2008, p. 17): 

- gericht is op vermindering, compensatie of draaglijk maken van een risico of probleem in de 

ontwikkeling van de jeugdige dat een gezonde groei tot volwassenheid (mogelijk) belemmert, 

- bestemd is voor een doelgroep die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van een of 

meerdere van deze risico’s of problemen,  

- geleid wordt door een methodiek, 

- gericht is op de jeugdige zelf, zijn opvoeders en/of zijn opvoedingsomgeving, 

- afgebakend is in tijd, met een nader omschreven tijdsduur en frequentie. 

Het wetenschappelijk onderbouwen van interventies kan men doen aan de hand van praktijkgestuurd 

effectonderzoek.  Praktijkgestuurd effectonderzoek is onderzoek naar interventies die vandaag de dag 

in de praktijk worden uitgevoerd; ook wel bottom-up onderzoek. De kunst is het type studie aan te 

passen aan het ontwikkelingsstadium van de interventie en de daaraan verbonden eisen van de 

praktijk. Men gaat vanuit de praktijk op zoek naar bewijs voor de effectiviteit van een interventie; 

practice-based evidence. Daar tegenover staat het top-down implementeren van interventies in de 

praktijk. Deze interventies hebben in beperkt onderzoek hun effectiviteit bewezen en vervolgens is het 

zaak hun werkzaamheid in een bredere praktijkstudie te testen; evidence-based practice (Veerman & 

Van Yperen, 2008). Het gat dat al jaren tussen praktijk en wetenschap bestaat, wordt door practice-

based evidence en evidence-based practice enigszins gedicht (Barkham & Mellor-Clark, 2003). 

Binnen het praktijkgestuurd effectonderzoek worden verschillende gradaties van bewijskracht 

gehanteerd. Dit komt mede doordat de ene interventie beter is uitgewerkt en beschreven dan de andere 

interventie. Daarnaast hangt bewijskracht ook samen met de sterkte van het design waarmee 

onderzoek wordt verricht. Bewijskracht kan opgedeeld worden in vier verschillende niveaus met voor 

elke bewijskracht een bepaald kwalificatieniveau van de interventie. Deze niveaus staan in de 

zogeheten effectladder (Veerman & Van Yperen, 2008) (figuur 1). 

Figuur 1. Effectladder binnen praktijkgestuurd effectonderzoek (Veerman & Van Yperen, 2008, p. 25)  

Niveau  Bewijskracht  Kwalificatie niveau Omschrijving  

1 Descriptief  Potentieel  Kernelementen interventie 

(doel, doelgroep, aanpak, 

context) worden omschreven  

2 Theoretisch  Veelbelovend  Als 1, maar aangevuld met 

interventietheorie 

(onderbouwing) over 

werkzame factoren en 

waarom de interventie de 

beoogde uitkomsten bereikt 

3 Indicatief  Doeltreffend  Als 1 en 2, maar nu kunnen 

niveau 1 en 2 empirisch 

worden aangetoond 

4 Causaal  Werkzaam  Als 1,2 en 3, maar nu is er 

bewijs dat positieve 

uitkomsten veroorzaakt 

worden door de interventie 

en is er zicht op de 

werkzame factoren 
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Voor de meeste interventies in de praktijk wordt verwacht dat minstens niveau drie van de effectladder 

gehaald wordt. Niveau drie van de effectladder houdt in dat een interventie goed omschreven en 

onderbouwd is en dat de gewenste doelen of veranderingen met deze interventie in de meeste gevallen 

bereikt kunnen worden. Daarnaast moet men ook vast kunnen stellen dat de interventie wordt 

uitgevoerd zoals bedoeld en dat de beoogde doelgroep ook daadwerkelijk bereikt is (Veerman & Van 

Yperen, 2008).  

Voordat men gaat onderzoeken of een interventie effect heeft, is het zinvol om na te gaan of 

de werkwijze wordt uitgevoerd zoals bedoeld (behandelintegriteit), maar is het ook zeker belangrijk 

om na te gaan of de boogde doelgroep ook daadwerkelijk bereikt wordt. Om daadwerkelijk effectieve 

hulp te kunnen bieden, is het nodig deze te richten op specifieke doelgroepen (Lekkerkerker, 

Chênevert, Eigenraam & Van der Steege, 2011). Het is van belang dat men niet alleen zoekt naar 

kennis dat een interventie werkt, maar ook kennis vergaart over wat in de interventie maakt dat deze 

werkt (Metselaar, 2011). Metselaar (2011) pleit er dan ook voor om deze twee punten; 

behandelintegriteit en het bereiken van de beoogde doelgroep,  lager op de effectladder te plaatsen. Zij 

ziet het verkennen van de doelgroep en het onderzoeken van de behandelintegriteit als 

basisvoorwaarden voor onderzoek hogerop de effectladder. Ook Boendermaker, Eijgenraam, De 

Graaf, Moonen en Van der Pijl (2005) noemen het van belang dat in de hulpverlening de juiste 

doelgroep bereikt wordt. Daarbij is het ook zaak om na te gaan of de jeugdigen die in aanmerking 

komen voor hulpverlening deze hulp ook krijgen. In veel gevallen is het zo dat maar een deel van de 

jeugdigen die zorg nodig heeft, deze zorg ook daadwerkelijk krijgt (Burns et al., 2004).   

Zeker in de Nederlandse jeugdzorg waar getracht wordt vraaggericht en vraaggestuurd te 

werken, is het belangrijk dat men de zorg zo goed mogelijk kan aansluiten bij de vraag van de 

jeugdige. Binnen deze kwestie wordt ook regelmatig verwezen naar Matching Needs and Services. 

Matching Needs and Services (MNS) is een hulpmiddel voor hulpverleners om het zorgaanbod op de 

juiste manier in te richten zodat het past bij de hulpvraag van de cliënt. Het is een planningsmethode 

ontworpen door Darington Social Research Unit in Groot Brittannië (Melamid & Brodbar, 2003; 

Taylor, 2005). Middels drie fases in deze planningmethode kan een passendere en effectievere 

behandeling gevonden worden voor de cliënt (Taylor, 2005). Op basis van patronen van hulpvragen 

uit de dossiers van kinderen en (hun) gezinnen wordt er een passend zorgaanbod ingericht (Melamid 

& Brodbar, 2003). Naast een passend zorgaanbod voor de individuele cliënt, kan men, binnen de 

jeugdzorg, door middel van MNS ook een algeheel gemeenschappelijk passend aanbod ontwikkelen. 

MNS maakt het mogelijk om per zorggroep te kijken wat de cliënten binnen deze groep nodig hebben 

en welk zorgaanbod daar het beste bij past (Melamid & Brodbar, 2003; Taylor, 2005). Door op basis 

van kenmerken in meerdere leefgebieden de jeugdigen in te delen in zogeheten profielen, ontstaat er 

een beter beeld van de doelgroep en kan men beter inschatten welk hulpaanbod past bij welke jeugdige 

(Boendermaker et al., 2005). Onder andere het onderzoek van Friedmann, Hendrickson, Gertsein en 

Zhang (2004), waar men met behulp van MNS kijkt naar het effect van de behandeling van 
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drugsgebruik, laat zien dat het voor een groter effect van de behandeling wel degelijk van belang is de 

zorg voor de cliënt zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vraag van de cliënt. Daarnaast toont 

onderzoek van  Marsh, Cao en Shin (2009) aan dat met behulp van MNS nagegaan kan worden of het 

effect van een interventie kan verschillen per individu. Zo komt in hun onderzoek naar voren dat een 

bepaalde interventie voor drugsmisbruik bij vrouwen meer effect heeft dan bij mannen.  

Als men het zorgaanbod zo goed mogelijk aan wil laten sluiten op de hulpvraag van de 

jeugdige, is het zaak om niet alleen naar de jeugdige zelf te kijken maar ook naar de context waarin 

hij/zij zich ontwikkelt. Veelal zijn alleen de gedragsproblemen van de jeugdige zichtbaar, de 

leefgebieden van de jeugdige zijn echter minstens zo belangrijk voor het bieden van een passend 

zorgaanbod (Ruijssenaars, Van den Bergh & Schoorl, 2008).  Villagrana (2010) laat in haar onderzoek 

zien wat de invloed is van ouders en omgeving op het gedrag van de jeugdigen. Haar onderzoek laat 

onder andere zien dat hoe meer stress ouders ervaren en hoe slechter het sociale netwerk, hoe groter de 

kans is dat de jeugdige aangemeld wordt bij jeugdzorg.  

Hulpverlening is erop gericht vooruitgang of verbetering te bieden aan de jeugdige ten aanzien 

van zijn/haar problemen; de jeugdige moet weer optimaal kunnen functioneren. Het is dan 

noodzakelijk dat  zowel de biomedische als de contextuele problemen omtrent de jeugdige worden 

meegenomen in de behandeling (Kraus de Camargo, 2011).Hieromtrent zijn verschillende modellen 

ontwikkeld die de relatie tussen de persoonlijke kenmerken en de omgevingskenmerken weergeven. 

Één van deze modellen is het Ecologisch Systeemmodel  van Bronfenbrenner dat in de jaren ‘70 van de 

vorige eeuw voor het eerst werd geïntroduceerd (Bronfenbrenner, 1994). Dit model laat zien dat een 

kind opgroeit en zich ontwikkelt binnen verschillende systemen die deze ontwikkeling kunnen 

beïnvloeden. Deze subsystemen variëren van het microsysteem waarin de relaties met de directe 

omgeving als familie, vrienden en school zich bevinden tot een macrosysteem waar o.a. cultuur, 

economie en politiek een rol spelen (zie bijlage 1 voor het hele model). Ontwikkelingen en 

gebeurtenissen in deze systemen kunnen een positieve of een negatieve invloed hebben op de 

ontwikkeling van het kind (Bronfenbrenner, 1994).  

Aan de hand van dit ecologisch systeemmodel hebben Van der Ploeg en Scholte het 

meervoudig risicomodel ontwikkeld (Scholte & Douma, 1999). In dit model is een verbinding te zien 

tussen persoonlijkheidsfactoren (aanleg, temperament, cognitie, stress) en omgevingsfactoren 

(gezinssituatie, schoolsituatie, vriendensituatie). Het probleemgedrag van de jeugdige is de uitkomst 

van een wisselwerking tussen deze persoonlijkheidsfactoren en de omgevingsfactoren. Deze factoren 

kunnen risicofactoren of  beschermende factoren zijn. Risicofactoren zijn factoren die een bedreiging 

vormen voor de ontwikkeling van het kind en kunnen de kans op het ontstaan van problemen doen 

toenemen. Beschermingsfactoren zijn factoren die deze bedreigende factoren kunnen compenseren 

(Scholte & Douma, 1999). Deze factoren kunnen structureel/niet veranderbaar (opleiding ouders) en 

veranderbaar (vriendengroep) zijn (Ruijssenaars, Van den Bergh & Schoorl, 2008). In figuur 2 staat 

het meervoudig risicomodel afgebeeld. 
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Figuur 2. Meervoudig risicomodel (Ruijssenaars, Van den Bergh & Schoorl, 2008, p. 186) 

 

Voor onderhavig onderzoek wordt gekeken naar de jeugdigen die hulp ontvangen van de afdeling 

Ambulante Jongerenhulp bij Elker Jeugd- en Opvoedhulp. Doel van het onderzoek is het analyseren 

en clusteren van kenmerken van deze jeugdigen. Gekeken wordt naar de draaglast en draagkracht van 

de jeugdige en zijn/haar  gezin. Voor de definiëring van deze begrippen is gekeken naar het 

Balansmodel van Bakker, Bakker, van Dijke en Terpstra (1998) (zie bijlage 2).  In dit model worden 

draaglast en draagkracht gezien als twee tegenpolen die in balans moeten zijn voor de kwaliteit van 

opvoeding en ontwikkeling van het kind. Draaglast wordt in dit model gezien als een totaal van 

(ontwikkelings- en levens)taken en stressoren (bedreigende-/risicofactoren) waarmee de jeugdige en 

ouders worden geconfronteerd. Draagkracht is het geheel van competenties en beschermende factoren 

die deze taken en risicofactoren het hoofd bieden (Bakker e.a., 1998).  

Elker beschikt nog niet over een uitgebreider databestand met kenmerken van de jeugdigen 

dan alleen sociaal demografische kenmerken. Met een uitgebreider databestand kan de doelgroep beter 

beschreven worden. Daarnaast zijn deze gegevens ook relevant voor de verbetering van de jeugdzorg 

(Boendermaker et al., 2005). Met de uiteindelijke gegevens van onderhavig onderzoek zou in verder 

onderzoek nagegaan kunnen worden of de jeugdigen, die op dit moment Ambulante Jongerenhulp 

krijgen, daadwerkelijk de beoogde doelgroep vormen.  

 

Elker Jeugd- en opvoedhulp is een organisatie voor jeugdzorg en GGZ in de provincie Groningen en 

biedt geïndiceerde zorg aan jeugdigen en hun ouders/verzorgers bij opgroei- en opvoedingsproblemen 

(Elker, 2014). De Ambulante jongerenhulp binnen Elker is gericht op het vergroten van de sociale 

competenties van jeugdigen van 12 tot 23 jaar, zodanig dat zij zich meer autonoom en zelfstandiger in 

hun omgeving kunnen handhaven. De hulp richt zich op drie doelgroepen; jeugdigen die thuis wonen 
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en te kampen hebben met problemen in verschillende leefgebieden zoals thuis, vrije tijd, school of 

werk; jeugdigen die thuis wonen en begeleiding willen richting 

zelfstandigheid/competentievergroting; en jeugdigen die zelfstandig wonen en hulp nodig hebben bij 

het aanleren van vaardigheden om zelfstandig te kunnen wonen. De hulp is niet alleen gericht op de 

jeugdige, maar ook op het systeem waarin hij/zij opgroeit zoals ouders, familie, klasgenoten, collega’s, 

school, werk etc. De gedachte hierachter is dat de jeugdige, zijn gezin en de omgeving onlosmakelijk 

met elkaar verbonden zijn en dat alle positieve krachten uit deze omgeving benut kunnen worden om 

de jeugdige te begeleiden in zijn ontwikkeling. Daarnaast worden er steeds vaker problemen in het 

(gezins)systeem ervaren wat maakt dat hulp vaker bij de jeugdige thuis wordt ingezet. Afhankelijk van 

de leeftijd van de jeugdige worden ouders meer of minder intensief betrokken bij de hulpverlening 

(Elker, 2014).  

 

Afgeleid van het bovenstaande staan in dit onderzoek twee vragen centraal: 

- Wat zijn de kenmerken van de jeugdigen bij aanvang van de Ambulante jongerenhulp bij 

Elker? 

- Zijn met behulp van deze kenmerken profielen van jeugdigen te onderscheiden? 
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2. Methode  

2.1 Onderzoeksgroep 

De onderzoeksgroep bestond uit 16 jeugdigen; 7 jongens en 9 meisjes. De leeftijd van deze jeugdigen 

varieert tussen 14 en 20 jaar (gem.= 17.00, sd=1.59). Deze jeugdigen behoren tot een grotere groep  

(n=311) die in  de periode juni 2011 tot maart 2013 zijn aangemeld bij de Ambulante Jongerenhulp 

(AJH) van Elker. In tabel 1 is te zien hoe de onderzoeksgroep zich verhoudt tot de totale groep 

jeugdigen. 

 

Tabel 1. Verhouding Onderzoeksgroep tot Totale groep jeugdigen  

 Jongens Meisjes  Gem. leeftijd 

groep 

SD leeftijd 

groep 

Totale groep 

jeugdigen AJH 

159 (51.1%) 152 (48.9%) 16.55 1.55 

Onderzoeksgroep 7 (43,7%) 9 (56,3%) 17.00 1.59 

 

De reden voor deze kleine onderzoeksgroep is de manier waarop de informatie is verzameld. Voor dit 

onderzoek werden drie verschillende groepen informanten geraadpleegd, te weten: de jeugdige zelf, de 

ouders en de hulpverlener(s). Van de totale groep jeugdigen die in genoemde periode is aangemeld 

voor Ambulante Jongerenhulp (n=311), was bij 16 jeugdigen informatie beschikbaar vanuit alle drie 

de informantengroepen.  

 

2.2 Variabelen  

Voor het achterhalen van de kenmerken van de jeugdigen is gekeken naar verschillende gebieden van 

functioneren en omgevingskenmerken die in het vervolg beschouwd worden als variabelen. Het gaat 

om (1) de sterke kanten en (2) moeilijkheden van de jeugdige, (3) het schoolfunctioneren, (4) het 

middelengebruik, (5) de opvoedingssituatie, (6) het gezinsfunctioneren, en (7) het sociale netwerk.  

 De keuze voor deze variabelen is gebaseerd op het meervoudig risicomodel van Van der Ploeg 

en Scholte dat in de inleiding reeds aan bod is gekomen. Daarnaast is ook gekeken naar de  Ambulante 

Jongerenhulp op zich. Bij de keuze is rekening gehouden met het doel en de beoogde doelgroep van de 

Ambulante Jongerenhulp zoals uitgelicht is in de inleiding. 

Zoals al eerder vermeld, is de informatie over de zeven variabelen verzameld onder drie 

verschillende informantengroepen. Bij de jeugdigen zelf is gevraagd naar hun sterke kanten en 

moeilijkheden, het schoolfunctioneren en hun middelengebruik. De ouders van de jeugdigen hebben 

informatie gegeven over het opvoeden, het gezinsfunctioneren en het sociale netwerk. Via de 

hulpverlener(s) is informatie verzameld over het type problematiek van de jeugdige. De informatie 

over deze zeven variabelen is verkregen aan de hand van zeven vragenlijsten die gebruikt worden in 

het longitudinale onderzoek TakeCare.  
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2.3 TakeCare  

TakeCare staat voor Tracing Achievements, Key processes and Efforts in professional care for 

Children and Adolescents Research, en is onderdeel van de Academische Werkplaats C4Youth 

(Collaborative Centre on Care for Children and Youth with behavioural and emotional problems). 

Binnen deze Academische werkplaats werken instanties die betrokken zijn bij onderwijs en onderzoek 

samen met instellingen die zorg verlenen aan kinderen en adolescenten met gedragsmatige en 

emotionele problemen. De achterliggende gedachte van deze Academische Werkplaats is het 

versterken van de banden tussen deze verschillende instanties om de kwaliteit van de Jeugdzorg te 

verbeteren (Reijneveld, 2009). 

Binnen het TakeCare onderzoek wordt drie jaar lang zowel de jeugdige als de ouders en de  

hulpverleners van betrokken zorginstellingen gevolgd tijdens het hulpverleningsproces. Er wordt 

onder andere gekeken naar het verloop van het hulpverleningstraject, het contact tussen de cliënt en de 

hulpverleners, en de effecten van het hulpverleningstraject. Het uiteindelijk doel is het ontwikkelen 

van een database waarin valide en betrouwbare informatie wordt verzameld over ‘welke zorg wordt 

geboden bij welke problemen’ en wat de uitkomsten van deze zorg zijn op korte en lange termijn. 

Tijdens het onderzoek wordt er op vijf verschillende meetmomenten informatie verzameld over de 

jeugdige. Het eerste meetmoment is bij aanvang van de zorg en het laatste meetmoment is na drie jaar 

hulpverlening (C4Youth, 2013).  

In onderhavig onderzoek is gekeken naar de kenmerken van de jeugdigen bij aanvang van de 

hulpverlening. De informatie van de jeugdigen en de ouders zijn afkomstig uit een eerste meetmoment 

(bij aanmelding) en de informatie van de hulpverlener is afkomstig uit het tweede meetmoment (3 

maanden na aanmelding). Toegang tot deze gegevens is verkregen via Elker die als 

jeugdzorgaanbieder ook is aangesloten bij de Academische Werkplaats C4Youth en deelneemt aan het 

TakeCare onderzoek. 

 

2.4 Instrumentarium  

De gebruikte vragenlijsten zijn: Strengths and Difficulties Questionnaire, Pediatric Quality of Life 

Inventory, Jeugdgezondheidszorg-items, Alabama Parenting Questionnaire, Family Assessment 

Device, Gezinsvragenlijst, en Classificatiesysteem Aard van de Problematiek – Jeugd.  

  

Eerst volgt een tabel (tabel 2) dat een overzicht geeft van gebruikte instrumenten met bijbehorende 

variabelen en geraadpleegde groep informanten. Daarna volgt per instrument een korte uitleg. Om het 

overzichtelijk te houden staan alle gehanteerde normen pas vermeld in tabel 3 in het hoofdstuk 

Resultaten.  
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Tabel 2. Overzicht variabelen met bijbehorende informanten en instrumenten 

Variabele  Informant Instrument Subschaal/Subschalen 

 

Sterke kanten & 

moeilijkheden 

 

 

Jeugdige 

 

SDQ 

 

Alle subschalen 

(25 items) 

 

 

Schoolfunctioneren  

 

 

Jeugdige 

 

PedsQL 

1 subschaal: 

Schoolfunctioneren 

(5 items) 

 

Middelengebruik  

 

 

Jeugdige 

 

JGZ-items 

3 subschalen: 

Roken (1 item) 

Alcoholgebruik (4 items) 

Drugsgebruik (4 items) 

 

Opvoeding 

 

 

Ouder(s) 

 

APQ 

3 subschalen: 

Positief ouderschap, 

toezicht/controle, 

consistentie discipline 

(totaal 9 items) 

 

Gezinsfunctioneren 

 

 

Ouder(s) 

 

FAD-N 

1 subschaal: 

Algemeen functioneren 

van het gezin (12 items) 

 

Sociaal netwerk 

 

 

Ouder(s) 

 

GVL 

1 subschaal: 

Sociaal netwerk 

(9 items) 

 

Type problematiek 

 

 

Hulpverlener 

 

CAP-J 

 

Alleen de 5 hoofdassen of 

een combinatie van deze 

vijf 

 

 

- Strengths and Difficulties Questionnaire  

De Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ; Van Widenfelt, Goedhart, Treffers & Goodman, 

2003), is een korte vragenlijst van 25 items die bedoeld is om kinderen/jeugdigen met een hoog risico 

op psychosociale problemen te signaleren. De SDQ meet de aanwezigheid van psychosociale 

problemen, de sterke kanten van het kind/de jeugdige, en de invloed van psychosociale problemen op 

het dagelijks functioneren. De items zijn opgedeeld in vijf subschalen waarvan vier betrekking hebben 

op de psychosociale problemen; hyperactiviteit/aandachtstekort, emotionele problemen, problemen 

met leeftijdsgenoten en gedragsproblemen. De vijfde subschaal heeft betrekking op het pro-sociale 

gedrag van de jeugdige. Naast de items is er ook een impactschaal. Met deze impactschaal wordt 

geprobeerd inzicht te krijgen in hoeverre eventueel aanwezige problematiek invloed heeft op het 

dagelijkse functioneren en wat de ernst en duur is van deze problematiek. De items zijn geformuleerd 

aan de hand van stellingen en  worden gescoord op een driepuntsschaal; ‘nietwaar’, ‘een beetje waar’, 

‘zeker waar’. De totaalscore wordt berekend aan de hand van de vier subschalen op het gebied van 

psychosociale problemen en ligt tussen 0 – 40. Naar de subschaal voor pro-sociaal gedrag wordt apart 

gekeken. Hoe hoger het aantal punten per subschaal en totale probleemscore, hoe ernstiger de 

problemen. Een lage score betekent dan niet alleen minder problemen, maar ook dat er meer sterke 

kanten zijn (Widenfelt et al., 2003). 
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- Pediatric Quality of Life Inventory  

De Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL; Varni, 1998) is een korte vragenlijst van 23 items die 

bedoeld is om gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven te meten bij gezonde kinderen/adolescenten 

en mensen met een acute of chronische aandoening. De items zijn opgedeeld in vier subschalen 

waarvan drie betrekking hebben op de kerndimensies van gezondheid (afgebakend door de World 

Health Organization); lichamelijk functioneren, emotioneel functioneren en sociaal functioneren. De 

vierde subschaal heeft betrekking op het schoolfunctioneren. De items zijn geformuleerd aan de hand 

van situaties. De jongeren moeten aangeven hoe vaak zij de afgelopen maanden problemen hebben 

gehad binnen die situaties. De items worden gescoord op een vijfpuntsschaal; ‘nooit’, ‘bijna nooit’, 

‘soms’, ‘vaak’, ‘bijna altijd’ en hebben een oplopende score van 0 (nooit) tot 4 (bijna altijd). Deze 

ruwe scores worden later omgezet in schaalscores; 0=100, 1=75, 2=50, 3=25, 4=0. Hoe hoger de totale 

schaalscore, hoe hoger de kwaliteit van leven (Varni, 1998). In onderhavig onderzoek is gekeken naar 

vijf items, te weten die van de laatste subschaal; schoolfunctioneren. 

 

- Jeugdgezondheidszorg-items 

De Jeugdgezondheidszorg volgt alle kinderen in Nederland op gebied van gezondheid, ontwikkeling, 

gezin en omgeving waarin de kinderen opgroeien. Deze gegevens worden door de zorgverlener 

geregistreerd in een medisch dossier, zoals verplicht is gesteld in de Wet Geneeskundige 

Behandelingsovereenkomst. Voor het registreren van deze gegevens maakt men gebruik van de 

Basisdataset JGZ (Jeugdgezondheidszorg, 2013). Dit is een lijst met items over verschillende 

onderwerpen waar de JGZ iets over kan vermelden in het dossier. Voor dit onderzoek is gebruik 

gemaakt van de items over roken en alcohol- en drugsgebruik. In de vragenlijst van TakeCare gaat het 

om 18 items, in onderhavig onderzoek is echter gekeken naar 9 items. Bij elk item kan gescoord 

worden op een puntschaal. Per item verschilt het aantal punten op de schaal; het ene item is een 

driepuntsschaal, het andere item een vijfpuntsschaal. Voor zowel alcohol, drugs als roken geldt; hoe 

hoger de totaalscore, hoe erger het probleem. 

 

- Alabama Parenting Questionnaire 

De Alabama Parenting Questionnaire (APQ; Frick, 1991) is een vragenlijst met 42 items en meet vijf 

dimensies van ouderschap; (1) positieve betrokkenheid bij kinderen, (2) toezicht en controle, (3) het 

gebruik van positieve discipline technieken, (4) de consistentie in het gebruik van dergelijke discipline 

en (5) het gebruik van straffen. De 42 items zijn geformuleerd aan de hand van bepaalde situaties en  

hebben elk betrekking op één van de vijf dimensies. Alle items worden gescoord op een 

vijfpuntsschaal, ‘nooit’=1 tot ‘altijd’=5. De score per dimensie verschillen echter van elkaar. Zo geldt 

er voor de betrokkenheid (1) en positieve discipline technieken (3); hoe hoger de score, hoe beter. Bij 

toezicht en controle (2), consistentie discipline (4) en straffen (5) geldt echter; hoe hoger de score, hoe 

slechter (Essau, Sasagawa & Frick (2006). Uit de 42 items van de APQ zijn voor dit onderzoek 9 
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items geselecteerd afkomstig uit drie dimensies, te weten; het gebruik van positieve discipline 

technieken (3), toezicht en controle (2) en consistentie discipline (4). Deze items hebben betrekking op 

de manier van opvoeden.  

 

- Family Assessment Device – Nederlandse vertaling 

De Family Assessment Device – Nederlandse vertaling (FAD-N; Epstein, Baldwin & Bishop, 1983) is 

een vragenlijst van 60 items en meet zeven dimensies van gezinsfunctioneren; (1) probleemoplossend 

vermogen, (2) communicatie, (3) rolverdeling, (4) affectieve responsiviteit, (5) affectieve 

betrokkenheid, (6) controle van gedrag, en (7) het algemeen functioneren van het gezin. Per dimensie 

zijn de items geformuleerd in de vorm van uitspraken en wordt er gescoord op een vierpuntsschaal; 

‘helemaal mee eens’=1 tot ‘helemaal niet mee eens’=4. Bij negatief geformuleerde uitspraken is de 

score omgekeerd. Voor zowel de score op de verschillende dimensies als voor de totaalscore geldt: 

hoe hoger de score, hoe slechter het gezinsfunctioneren (Miller, Ryan, Keitner, Bishop & Epstein, 

2000). Voor onderhavig onderzoek is gebruik gemaakt van de  12 items uit de laatste subschaal; 

algemeen functioneren van het gezin. 

  

- Gezinsvragenlijst  

De Gezinsvragenlijst (GVL; Van der Ploeg & Scholte, 2008) is een vragenlijst waarmee de kwaliteit 

van gezins- en opvoedingsomstandigheden bepaald kan worden. Aangegeven kan worden waar het 

gezin mogelijk tekort schiet, wat de risico’s zijn op problematisch gedrag bij een kind en wat de 

mogelijke oorzaken zijn van problemen. Daarnaast biedt de GVL aanknopingspunten om het 

gezinsfunctioneren op een effectieve manier bij te sturen. De GVL screent de relaties tussen de ouders 

en het kind, tussen de ouders onderling en tussen het gezin en haar omgeving. De vragenlijst telt 45 

stellingen die onderverdeeld zijn in vijf subschalen; responsiviteit, communicatie, organisatie, 

partnerrelatie en sociaal netwerk. Elke subschaal telt negen stellingen. Bij elke stelling kan gescoord 

worden op een vijfpuntsschaal; ‘volledig oneens’=1 tot ‘volledig eens’=5. Zowel voor de subschalen 

als de totale score geldt: hoe hoger de score, hoe slechter de omstandigheden (Van der Ploeg & 

Scholte, 2008). Voor onderhavig onderzoek is gebruik gemaakt van de subschaal sociaal netwerk. 

 

- Classificatiesysteem Aard van de Problematiek – Jeugd  

Het Classificatiesysteem Aard van de Problematiek, (CAP-J; Konijn, Bruinsma, Lekkerkerker, 

Eijgenraam, Van der Steege & Oudhof, 2009), is een checklist die bedoeld is om een heldere 

beschrijving van problemen van jeugdigen en hun ouders te geven. De CAP-J bevat definities van 

problemen waarmee cliënten zich bij de jeugdzorg aanmelden en is hiërarchisch opgebouwd in assen, 

groepen, rubrieken en sub-rubrieken. Er zijn vijf assen; A. psychosociaal functioneren van de 

jeugdige, B. lichamelijke gezondheid, C. vaardigheden en cognitieve ontwikkeling, D. gezin en 

opvoeding, en E. jeugdige en omgeving. Onder elk van deze assen worden problemen ondergebracht 
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in groepen en rubrieken en worden  deze problemen beschreven. Een probleem wordt gescoord indien 

er sprake is van een afwijking van de norm. Aan de hand van de scoring kunnen hulpverleners de 

verkregen gegevens gebruiken voor het verkennen en onderzoeken van de problematiek, en het 

indiceren van behandeling en begeleiding (Konijn et al., 2009). Voor onderhavig onderzoek is echter 

alleen gekeken naar het hoogste niveau van de CAP-J; namelijk de vijf hoofdassen. 

 

2.5 Analyse  

Om een antwoord te kunnen geven op de eerste deelvraag van dit onderzoek, is per variabele 

beschrijvende statistiek uitgevoerd. Eerst is per variabele gekeken naar de gemiddelde score en de 

standaarddeviatie van de hele groep jeugdigen.  Daarna is er met behulp van een datamatrix 

(Swanborn, 2008; zie ook Metselaar, 2011; Hindriksen, 2013) een overzicht gemaakt van de 

individuele scores van de jeugdigen: ingedeeld naar laag, gemiddeld of hoge scores. Aan de hand van 

deze scores is geprobeerd de jeugdigen op basis van gelijke kenmerken, primair met betrekking tot de 

zwaarte van de problematiek, te clusteren in subgroepen. Omdat er sprake is van een kleine 

onderzoeksgroep is handmatig gesorteerd.  

Gaandeweg de analyse werd echter duidelijk dat een aantal van de afzonderlijke variabelen 

zoals boven genoemd, opgedeeld moesten worden in aparte variabelen voor een betere analyse van de 

scores. Zo zijn de variabelen middelengebruik en opvoeding beide opgedeeld in drie aparte variabelen. 

Dit naar aanleiding van de verschillende subschalen en bijbehorende normen die voor het onderzoek 

gebruikt zijn. Daarnaast is ook de variabele sterke kanten en moeilijkheden opgedeeld in twee aparte 

variabelen; de moeilijkheden (gedragsmatig/psychosociaal) en het pro-sociale gedrag van de 

jeugdigen. Hiervoor is gekozen, omdat het pro-sociale gedrag niet wordt meegenomen in de 

totaalscore op de SDQ. Tevens bleek bij het analyseren van de dataset dat de hulpverleners de CAP-J, 

over het type problematiek, niet hadden ingevuld. Wel is er door de hulpverleners bij elke jeugdige een 

tekstuele uitleg gegeven voor de reden van aanmelding en beschrijving van de problematiek. Aan de 

hand van deze beschrijving is de CAP-J score door de onderzoeker ingevuld. Bij deze variabele wordt 

alleen aangegeven  met welk type problematiek de jeugdige te kampen heeft.  Samenvattend komt het 

er op neer dat er in plaats van zeven variabelen, zoals aangegeven in paragraaf 2.2, er uiteindelijk 

gekeken is naar twaalf variabelen.  

Tevens is bij de meerderheid van de instrumenten, waar vaste normen in de beschikbare 

documentatie (handleiding, artikelen) ontbreken en er alleen wordt aangegeven ‘hoe hoger de score, 

hoe beter/slechter’, de range van de scores volgens het percentielprincipe eigenhandig opgedeeld in 

drieën ‘laag’, ‘gemiddeld’ en ‘hoog’. 
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3. Resultaten  

3.1 Groepsscores en individuele scores 

Om antwoord te kunnen geven op de vraag wat de kenmerken zijn van de jeugdigen bij aanvang van 

Ambulante Jongerenhulp bij Elker, is eerst gekeken naar de score van de hele groep. Vervolgens is 

gekeken naar de individuele scores. In tabel 3 is te zien hoe de hele groep gemiddeld heeft gescoord op 

de verschillende variabelen. Tevens is aangegeven wat de bijbehorende norm is voor de scores.  

Naast de twaalf aparte variabelen is de totaalscore van de SDQ bij de individuele scores in de 

datamatrix (tabel 5) ook nog opgesplitst in de vier aparte subschalen van de SDQ. Dit om weer te 

geven hoe de jeugdigen op deze afzonderlijke subschalen gescoord hebben. Deze scores zijn in 

verband met een te kleine onderzoeksgroep in de clustering echter niet meegenomen en zijn in tabel 3 

en 4 dan ook weg gelaten. Voor clustering is er bij de SDQ alleen gekeken naar de totaalscore en het 

pro-sociale gedrag. 
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Tabel 3. Overzicht per variabele: gemiddelde, standaarddeviatie, minimum en maximum (n=16) 

Variabele Gem. SD. Min. Max. Norm  

Moeilijkheden 

Gedragsmatig/psychosociaal 

35,36 2,39 31,00 39,00 Normaal = 0-15 

Grens = 16-19 

Abnormaal = 20-40 

Schoolfunctioneren 63,80 17,26 37,50 95,83 Range van 0 – 100. 

Hoe hoger, hoe beter.  

Laag = 0-33 

Gemiddeld = 34-66 

Hoog = 67-100 

Middelengebruik       

- alcohol 5,44 2,73 1,00 10,00 Normaal = 0-2 

Bordeline = 3 

Abnormaal = 4-10 

- drugs 2,50 2,99 1,00 10,00 Idem 

- roken 2,38 1,96 0,00 4,00 Range van 1 – 4. Hoe 

hoger, hoe slechter. 

Niet/weinig = 0-1.33 

Gemiddeld = 1.34-

2.66 

Veel = 2.67-4 

Opvoeding      

- Positief ouderschap 3,88 0,62 3,00 5,00 Range van 1 – 5. Hoe 

hoger, hoe positiever. 

Negatief = 0-1.66 

Gemiddeld = 1.67-

3.33 

Positief = 3.34-5 

- Consistente 

Discipline 

2,89 0,92 1,33 5,00 Range van 1 – 5. Hoe 

hoger, hoe slechter. 

Goed = 0-1.66 

Gemiddeld = 1.67-

3.33 

Slecht = 3.34-5 

- Mate van 

toezicht/controle 

3,13 0,48 2,33 4,00 Range van 1 – 5. Hoe 

hoger slechter. 

Goed = 0-1.66 

Gemiddeld = 1.67-

3.33 

Slecht = 3.34-5 

Gezinsfunctioneren 2,48 0,48 1,67 3,75 Range van 1 – 4. Hoe 

hoger, hoe slechter. 

Goed = 0-1.33 

Gemiddeld =1.34-

2.66 

Slecht = 2.67-4 

Sociaal netwerk 18,50 9,07 7,00 41,00 Range van 9 – 45.  

Normaal = 9-20 

Subklinisch = 21-24 

Klinisch =   25 

Pro-sociaal gedrag 12,63 1,45 10,00 15,00 Range van 5 – 15  

Hoe hoger, hoe beter. 

Weinig = 5-8.3 

Gemiddeld = 8.4-11.7 

Normaal = 11.8-15 
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Als er gekeken wordt naar de gemiddelde scores in tabel 3, dan zijn er vier variabelen die er qua score 

ten opzichte van de norm uitspringen. Allereerst valt het op dat alle jeugdigen te kampen hebben met 

gedragsmatige en/of psychosociale problemen zoals emotionele problemen, gedragsproblemen, 

hyperactiviteit/aandachtstekort, en problemen met leeftijdsgenoten. Ze scoren allen ‘abnormaal’ op de 

SDQ (zie ook tabel 5). Daarnaast ligt het gemiddelde bij alcoholgebruik ook in het abnormale. Als 

men kijkt naar de individuele scores (tabel 4 en tabel 5) is te zien dat er slechts drie jeugdigen 

‘normaal’ scoren voor middelengebruik. De derde variabele die opvalt is sociaal netwerk. Het 

gemiddelde voor sociaal netwerk ligt op 18,50, wat betekend dat er gemiddeld genomen sprake is van 

een goed functionerend sociaal netwerk (69%). Als laatste ligt het gemiddelde van pro-sociaal gedrag 

op 12,63. Dit laat zien dat de jeugdigen wel degelijk over positief gedrag ten opzichte van anderen 

beschikken. In tabel 4 en 5 is dit ook terug te zien. Op de resterende variabelen scoren de jeugdigen als 

groep gemiddeld en is geen goed onderscheid te zien.  

 Om dit onderscheid beter in beeld te krijgen, zijn de individuele scores van jeugdige 

samengevoegd in tabel 4. In deze tabel is per variabele weergegeven wat elke jeugdige individueel 

scoort op de variabelen.  Om de individuele scores nog duidelijker aan te geven, is in tabel 5 

gemarkeerd of een jeugdige per variabele ‘goed/hoog’ (groen), ‘slecht/laag’ (rood) of ‘gemiddeld’ 

(geel) scoort. Aan de hand van deze scores zijn de jeugdigen geclusterd in groepen met 

overeenkomstige kenmerken. Deze groepen zijn reeds aangegeven in tabel 5 en worden later 

besproken. Tevens zijn in tabel 4 en 5 de CAP-J scores zoals eerder besproken toegevoegd. Per 

jeugdige wordt aangegeven met welk type problematiek hij/zij te kampen heeft. Elk type problematiek 

heeft een kleur. Is er geen sprake van bepaalde problematiek, dan is het vakje groen gekleurd. 
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Tabel 4. Individuele scores per variabele 
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T
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p
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p
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b
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m
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 *
 

1 34 75,00 6 1 2 3,33 2,00 3,00 1,83 12 12 D 

2 34 50,00 9 8 4 4,00 2,67 3,33 2,58 19 14 A-E 

3 37 70,83 1 1 1 4,00 2,00 3,00 2,08 22 13 D 

4 39 75,00 1 1 1 5,00 3,00 3,00 2,75 16 13 A-D-E 

5 34 66,67 5 1 4 4,00 2,67 3,00 2,25 18 11 D 

6 38 41,67 5 1 1 4,00 3,00 3,33 2,25 7 12 A-B-D 

7 31 83,33 5 10 4 4,00 3,00 2,67 2,25 22 14 A-C-D 

8 37 37,50 7 3 4 3,00 5,00 4,00 2,67 9 10 A-D-E 

9 31 66,67 5 1 4 4,00 3,33 3,67 2,25 22 12 A-D 

10 35 50,00 7 1 4 5,00 1,67 3,67 1,67 11 12 A-C-D 

11 34 54,17 9 7 4 3,33 4,00 3,33 2,83 36 14 D 

12 38 66,67 6 1 4 3,67 3,00 3,67 3,75 13 13 A-C-D 

13 34 95,83 10 1 4 3,67 4,00 3,00 2,42 18 10 C-E 

14 37 83,33 5 1 1 4,67 3,00 2,33 2,58 14 15 A-D 

15 36 66,67 5 1 1 3,33 1,33 2,33 2,83 16 14 D 

16 37 37,50 1 1 1 3,00 2,67 2,67 2,75 41 13 C-D 

* Classificatie problemen (CAP-J): A = psychosociaal functioneren kind/jongere, B = lichamelijke gezondheid, aan lichaam gebonden functioneren kind/jongere,  

C = vaardigheden en cognitieve ontwikkeling kind/jongere, D = gezin en opvoeding, E = kind/jongere en omgeving 
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Tabel 5. Overzicht mate van scoren per jeugdige per variabele 
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-
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) 

C
A

P
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( 
C

) 

C
A

P
-J

 

(D
) 

C
A

P
-J

 

( 
E
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11 (m)  - + 0 +   + 0  -  -  - 0  - 0  -  -  + º º º - º 

8 (v)  -  0  0  0  + 0  - 0  - 0  -  -  -  + 0 - º º - - 

7 (m)  -  +  +  0  +  +  -  -  -  + 0 0 0 0  + - º - - º 

2 (m)  -  +  +  0  + 0  -  -  -  + 0 0 0  +  + - º º º - 

                                

     
12 (m)  -  +  +  0  +  +  -  +  -  + 0  -  -  +  + - º - - º 

9 (v)  -  +  +  0  +  +  -  +  -  + 0  - 0 0  + - º º - º 

10 (m)  -  +  +  -  + 0  -  +  -  + 0  - 0  +  + - º - - º 

5 (v)  -  0  +  0  +  +  -  +  -  + 0 0 0  + 0 º º º - º 

13 (m)  -  +  +  0  +  +  -  +  -  +  - 0 0  + 0 º º - º - 

1 (v)  -   0  +  0  +  +  -  + 0 0 0 0 0  +  + º º º - º 

15 (v)  -  0  0  +  +  +  -  +  + 0  + 0 0  +  + º º º - º 

14 (v)  -  +  +  0  +  +  -  +  +  + 0 0 0  +  + - º º - º 

6 (v)  -  0  +  0  + 0  -  +  +  + 0 0 0  +  + - - º - º 

                                

     
16 (v)  -  0  +  -  + 0  +  +  + 0 0 0  -  -  + º º - - º 

4 (v)  -  0  +  -  +  +  +  +  +  + 0 0  -  +  + - º º - - 

3 (m)  -  +  0  -  +  +  +  +  +  + 0 0 0 0  + º º º - º 
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Noten 

 

a) Moeilijkheden; Gedragsmatig/psychosociaal (SDQ): + = normaal, 0 = grens, - = abnormaal 

b) Emotionele problemen (subschaal SDQ): + = geen/weinig problemen, 0 = gemiddeld, - = aanzienlijke 

problemen 

c) Gedragsproblemen (subschaal SDQ): + = geen/weinig problemen, 0 = gemiddeld, - = aanzienlijke 

problemen 

d) Hyperactiviteit (subschaal SDQ): + = geen/weinig problemen, 0 = gemiddeld, - = aanzienlijke 

problemen 

e) Problemen met leeftijdsgenoten (subschaal SDQ): + = geen/weinig problemen, 0 = gemiddeld,               

- = aanzienlijke problemen 

f) Schoolfunctioneren (PedsQL): + = normaal/hoog, 0 = gemiddeld, - = laag 

g) Middelengebruik; Alcohol (JGZ-items): + = normaal, 0 = bordeline, - = abnormaal 

h) Middelengebruik; Drugs (JGZ-items): + = normaal, 0 = bordeline, - = abnormaal 

i) Middelengebruik; Roken (JGZ-items): + = niet/weinig roken, 0 = gemiddeld, - = veel roken 

j) Opvoeden; Positief Ouderschap (APQ): + = normaal/hoog, 0 = gemiddeld, - = laag/weinig 

k) Opvoeden; Consistente discipline (APQ): + = normaal/hoog, 0 = gemiddeld, - = laag/weinig 

l) Opvoeden; Toezicht/Controle (APQ): + = normaal/hoog, 0 = gemiddeld, - = laag/weinig 

m) Gezinsfunctioneren (FAD-N): + = normaal/gezond, 0 = gemiddeld, - = laag/ongezond 

n) Sociaal netwerk (GVL): + = normaal/goed functionerend netwerk, 0 = gemiddeld, - = slecht/geen     

functionerend netwerk 

o) Pro-sociaal gedrag (SDQ): + = normale aanwezigheid pro-sociaal gedrag, 0 = gemiddeld, - = weinig 

pro-sociaal gedrag 

p) Type problematiek; Psychosociaal functioneren (CAP-J): - = één of meerdere problemen
*
 binnen het 

psychosociale functioneren,  º  = geen problemen 

q) Type problematiek; Lichamelijk gezondheid (CAP-J): - = één of meerdere problemen
*
 binnen de 

lichamelijke gezondheid,  º = geen problemen 

r) Type problematiek; Vaardigheden en Cognitieve ontwikkeling (CAP-J): - = één of meerdere 

problemen
*
 met vaardigheden en/of cognitieve ontwikkeling, º  = geen problemen 

s) Type problematiek; Gezin en opvoeding (CAP-J): - = één of meerdere problemen
*
 binnen het gezin en 

de opvoeding,  º  = geen problemen 

t) Type problematiek; Omgeving: - = één of meerdere problemen
*
 tussen kind/jongere en omgeving,           

º  = geen problemen 

 

 

  

                                                           
*
 Zie Bijlage 4: Codeboek CAP-J, voor alle mogelijke problemen  
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Uit tabel 5 is af te leiden dat alle jeugdigen ‘rood’ scoren op de totaalscore van de SDQ. Dit wil 

zeggen dat ze allen te maken hebben met gedragsmatige- en/of psychosociale problemen. Daarnaast 

scoren vrijwel alle jeugdigen gemiddeld of slecht op het gebied van gezinsfunctioneren, 

toezicht/controle en consistente discipline. Er is maar één jeugdige waarbij sprake is van consistente 

discipline binnen het gezin. Ook de scores op de CAP-J laten zien dat vrijwel elke jeugdige problemen 

ervaart in het gezin en de opvoeding. Verder komt ook het middelengebruik duidelijk naar voren. Er is 

goed te zien dat het merendeel van de groep (81%) problemen ervaart op het gebied van 

alcoholgebruik, 19% op het gebied van drugs en 56% op het gebied van roken. 

Wat echter opvalt is dat er ondanks de aanwezige problemen, 81% van de jeugdigen pro-sociaal 

gedrag laat zien en dat alle ouders van de jeugdigen goed of gemiddeld positief ouderschap 

rapporteren.  

 

3.2 Gevormde groepen op basis van overeenkomstige kenmerken 

Zoals al eerder aangegeven zijn de jeugdigen in tabel 5 reeds geclusterd aan de hand van 

overeenkomstige kenmerken en is gekeken naar de draaglast en draagkracht van de jeugdigen. In de 

inleiding is reeds uitgelegd dat draaglast wordt gezien als een totaal van (ontwikkelings- en 

levens)taken en stressoren (bedreigende-/risicofactoren) waarmee de jeugdige en ouders worden 

geconfronteerd. Draagkracht is het geheel van competenties en beschermende factoren die deze taken 

en risicofactoren het hoofd bieden. 

Omdat alle jeugdigen gedragsmatige en/of psychosociale problemen hebben (een hoge score 

op de SDQ), is deze score voor clustering niet als onderscheidende variabele meegenomen. Immers, 

alle jeugdigen verkeren op deze variabelen in soortgelijke omstandigheden. De score op de CAP-J is 

in de handmatige clustering eveneens niet meegenomen, omdat deze score niets zegt over de mate van 

problematiek maar meer over de aard. Voor de clustering is gekeken naar de overgebleven tien 

variabelen. Deze clustering heeft drie verschillende groepen opgeleverd. Tabel 6 geeft een kort 

overzicht van de verschillende groepen. Daarna volgt per groep een bredere uitleg. 
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Tabel 6. Overzicht verschillende groepen met overeenkomstige kenmerken 

Groep  N % 

1 Hoge mate gedragsmatige/psychosociale problemen, hoge mate van 

middelengebruik (alcohol, drugs, roken), slecht(e) of matig(e) gezinsfunctioneren 

en opvoeding, matige aanwezigheid positief ouderschap, matig 

schoolfunctioneren, variabel sociaal netwerk, gemiddeld/hoge mate pro-sociaal 

gedrag 

4 25% 

2 Hoge mate gedragsmatige/psychosociale problemen, gemiddelde mate van 

middelengebruik (alcohol, roken), slecht(e) of matig(e) gezinsfunctioneren en 

opvoeding, aanwezigheid van positief ouderschap, goed of matig (n=2) 

schoolfunctioneren, goed sociaal netwerk, hoge mate pro-sociaal gedrag 

9 57% 

3 Hoge mate gedragsmatige/psychosociale problemen, geen middelengebruik, 

slecht(e) of matig(e) gezinsfunctioneren en opvoeding, aanwezigheid van positief 

ouderschap, goed of matig (n=1) schoolfunctioneren, variabel sociaal netwerk, 

hoge mate pro-sociaal gedrag 

3 19% 

 

Groep 1: Forse draaglast, beperkte draagkracht 

De groep betreft drie jongens (75%) en één meisje (25%) met een gemiddelde leeftijd van 18,3 jaar 

(variërend tussen 17 en 20 jaar). De problemen van deze jeugdigen hebben zowel betrekking op de 

jeugdige persoonlijk, als op de gezins-/opvoedingssituatie waarin ze opgroeien.  

Ze hebben allemaal te maken met gedragsmatige en/of psychosociale problemen zoals 

emotionele problemen, gedragsproblemen en/of hyperactiviteit/aandachtstekort. In tabel 5 is in de 

subkolommen van de SDQ te zien waar de jeugdigen de meeste problemen ervaren.  

Drie van de vier jeugdigen functioneren matig op school. Bij alle vier is er sprake van een 

hoge mate van middelengebruik; zowel op het gebied van alcohol als op het gebied van roken en 

drugs. Verder scoren zij op gezinsfucntioneren en mate van opvoeding slecht of gemiddeld. Bij twee 

jeugdigen is er sprake van slechte consistente discipline, een ongezond gezinsfunctioneren en matig 

positief ouderschap. Ook de mate van toezicht/controle in het gezin is bij deze jeugdigen slecht (25%) 

of matig (75%). De beschikbaarheid van een goed functionerend sociaal netwerk verschilt echter per 

jeugdige; één jeugdige heeft een slecht functionerend sociaal netwerk, één jeugdige heeft een matig 

functionerend sociaal netwerk en twee hebben een goed functionerend sociaal netwerk. Voor pro-

sociaal gedrag scoren deze jongeren gemiddeld of hoog. 

 

Groep 2: Forse draaglast, perspectief biedende draagkracht  

Deze groep betreft drie jongens (33%) en zes meisjes (67%) en is daarmee de grootste van de drie 

groepen, met een gemiddelde leeftijd van 16,9 jaar (variërend tussen 15 en 19 jaar). De problemen 

binnen deze groep hebben ook hier betrekking op zowel de jeugdige persoonlijk, als op de gezins-
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/opvoedingssituatie. De problemen zijn echter minder groot, in die zin dat deze groep gemiddeld 

genomen beter scoort op de verschillende variabelen dan de jeugdigen in de eerste groep. 

Ook in deze groep heeft iedereen te maken met gedragsmatige en-/of psychosociale 

problemen. In tabel 5 is in de subkolommen van de SDQ te zien waar de jeugdigen de meeste 

problemen ervaren. Op school presteert 78% goed, 22% heeft een gemiddeld schoolfunctioneren. Qua 

middelengebruik verschilt deze groep met groep 1 zodanig, dat geen van de jeugdigen problemen heeft 

met drugsgebruik. Wel scoren ze allemaal boven de alcoholnorm en 56% scoort hoog op roken. 

 Op het gebied van positief ouderschap scoren ze vrijwel allemaal goed; slechts twee jeugdigen 

(22%) scoort hier gemiddeld. Als men kijkt naar de andere variabelen op het gebied van gezins-

/opvoedingssituatie, dan is te zien dat ze hierop allemaal slecht of matig scoren. Er slechtst één 

jeugdige waar sprake is van consistente discipline. De beschikbaarheid van een goed functionerend 

sociaal netwerk is bij deze groep wel aanwezig. Slechts één jeugdige scoort hier subklinisch, de rest 

scoort normaal. Daarnaast geeft 77,8% aan dat ze zich pro-sociaal (kunnen) gedragen. Twee jeugdigen 

scoren gemiddeld op dit gedrag. 

 

Groep 3: Aanzienlijke draaglast, matige draagkracht 

De laatste groep betreft één jongen (33%) en twee meisjes (67%) met een gemiddelde leeftijd van 15,3 

jaar (variërend tussen 14 en 16 jaar). Deze groep verschilt zodanig met de voorgaande groepen, dat ze 

behalve de gedragsmatige en/of psychosociale problemen alleen te kampen hebben met problemen op 

het gebied van gezins-/opvoedingssituatie. Er is geen sprake van middelengebruik en op school 

functioneren ze goed (67%) of matig (33%). Ondanks dat de scores op de afzonderlijke subschalen 

van de SDQ niet meegenomen zijn voor de clustering, is het opvallend dat alle drie de jeugdigen 

binnen deze groep ‘rood’ scoren op hyperactiviteit/aandachtstekort. 

 Op het gebied van positief ouderschap scoren twee van de drie goed, één scoort gemiddeld. Op 

de andere variabelen binnen de gezins-/opvoedingssituatie scoort ook deze groep matig of slecht. De 

beschikbaarheid van een goed functionerend sociaal netwerk is voor deze drie jeugdigen verschillend; 

één heeft een slecht sociaal netwerk, één heeft een matig sociaal netwerk en één heeft een goed sociaal 

netwerk. Daarnaast scoren ze alle drie hoog op pro-sociaal gedrag. 
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4. Conclusie  

4.1 Wat zijn de kenmerken van jeugdigen bij aanvang van Ambulante Jongerenhulp bij Elker? 

De totale groep jeugdigen (n=311) die van juni 2011 tot maart 2013 zijn aangemeld bij de Ambulante 

Jongerenhulp van Elker is qua geslacht redelijk gelijk verdeeld (51.1% jongens, 48,9% meisjes). In de 

onderzoeksgroep (n=16) zijn de meisjes echter licht in de meerderheid. De leeftijd van de jeugdigen in 

de onderzoeksgroep varieert van 14 tot 20 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 17 jaar.  

 Alle 16 jeugdigen hebben te kampen met gedragsmatige en/of psychosociale problemen en 

scoren binnen de ‘abnormale’ norm van de SDQ. Één jeugdige scoort zelfs op één punt na het 

maximale wat haalbaar is op de SDQ. Het gemiddelde omtrent het schoolfunctioneren ligt op 63,80 

wat betekent dat de jeugdigen het redelijk tot goed doen op school. Zes jeugdigen (37,5%) scoren 

gemiddeld op schoolfunctioneren, de andere tien (62,5%) scoren goed.  

 Het middelengebruik, en dan met name het alcoholgebruik, is in deze groep vrij hoog. 

Gemiddeld scoort de groep hier 5,44 wat betekent dat ze als groep binnen het ‘abnormale’ scoren. Bij 

dertien jeugdigen (81,3%) is sprake van een hoge mate van alcoholgebruik. Ook op roken wordt hoog 

gescoord; meer dan de helft (56,3%) scoort hier slecht op. Drugs wordt in deze groep echter niet veel 

gebruikt, slechts 19% heeft een hoge mate van drugsgebruik. 

 Zoals in tabel 5 te zien is, kampen alle jeugdigen met problemen in de opvoedingssituatie. Wat 

echter opvalt is dat 69% van de jeugdigen te maken heeft met positief ouderschap binnen het gezin. 

Geen van de jeugdige scoort slecht op deze variabele. Als men kijkt naar de mate van consistente 

discipline dan scoort 75% gemiddeld, 19% slecht en 6% goed. Op het gebied van toezicht/controle 

scoort geen van de jeugdige volgens de norm; 25% scoort slecht, 75% scoort gemiddeld. Ook op het 

gebied van gezinsfunctioneren scoort geen van de jeugdigen volgens de norm goed; 31% scoort slecht, 

69% scoort gemiddeld. In de scores van de CAP-J komt dit zelfde beeld terug; bij aanmelding kampen 

vrijwel alle jeugdigen met problemen in het gezin en de opvoeding. 

 Als laatste is gekeken naar de variabelen sociaal netwerk en pro-sociaal gedrag. De 

meerderheid van de jeugdigen (69%) beschikt over een goed functionerend sociaal netwerk. Drie 

jeugdigen (19%) beschikken over een matig functionerend netwerk en twee jeugdigen (12%) 

beschikken over een slecht functionerend netwerk. Verder laat een  ruime meerderheid van de 

jeugdigen pro-sociaal gedrag zien (81,3%). Slechts drie jeugdigen (18,7%) scoren hier gemiddeld. 

Ook in de subschaal problemen met leeftijdsgenoten van de SDQ is te zien dat geen van de jeugdigen 

hier negatief op scoort. 

 Kort samengevat hebben alle jongeren te kampen met gedragsmatige en/of psychosociale 

problemen, zoals emotionele problemen, gedragsproblemen en/of hyperactiviteit/aandachtstekort,  en 

problemen in de gezins- en opvoedingssituatie. Een deel heeft problemen op het gebied van 

middelengebruik en een deel heeft een slecht functionerend sociaal netwerk. Qua schoolfunctioneren, 

positief ouderschap en pro-sociaal gedrag scoren ze allen gemiddeld of goed. 
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4.2 Zijn met behulp van deze kenmerken profielen van jeugdigen te onderscheiden? 

Concluderend kan gesteld worden dat de groep jeugdigen (n=16) ruwweg is op te splitsen in drie  

kleinere groepen: een groep met een forse draaglast en beperkte draagkracht (groep 1), een groep met 

een aanzienlijke draaglast en een matige draagkracht (groep 3), en een groep die daar tussenin zit 

(groep 2) met een forse draaglast en een perspectief biedende draagkracht . 

 Groep 1 bestaat uit de oudste jeugdigen en ervaren problemen op vrijwel alle variabelen en 

kampen zodoende met een forse draaglast. Zowel op het gebied van persoonlijk functioneren, 

middelengebruik als op het gebied van opvoeding en gezinsfunctioneren scoort deze groep boven de 

norm (zie tabel 5). Deze draaglast kan deels opgevangen worden door hun beperkte draagkracht, 

namelijk pro-sociaal gedrag en, voor twee jeugdigen, de aanwezigheid van een goed functionerend 

sociaal netwerk. 

Groep 3 bestaat uit de jongste jeugdigen en ervaren de minste problemen, maar hebben alsnog 

te maken met een aanzienlijke draaglast.  Op het gebied van persoonlijk functioneren en op het gebied 

van opvoeding en gezinsfunctioneren scoren zij gemiddeld of slecht. Op de andere variabelen scoren 

zij volgens de norm en beschikken derhalve over een matige draagkracht. 

Groep 2 bestaat uit de middenmoot van de groep en zit qua leeftijd en mate van problemen 

tussen groep 1 en 3 in, maar hebben desondanks wel te maken met een forse draaglast. Ook zij hebben 

allen te maken met problemen op het gebied van persoonlijk functioneren, opvoeding en 

gezinsfunctioneren. Ze verschillen met de twee andere groepen op basis van het middelengebruik. Ze 

ondervinden meer problemen op het gebied van middelengebruik dan groep 3, maar minder dan groep 

1. Geen van de jeugdigen in groep 2 is aan de drugs, in vergelijking met groep 1 waar ze allemaal aan 

de drugs zijn. Qua draagkracht verschillen ze niet van de andere groepen en beschikken ook zij over 

een goed functionerend sociaal netwerk en laten ze pro-sociaal gedrag zien. 

 

Door het opsplitsen van de groep komt duidelijk naar voren dat de oudste jeugdigen de meeste 

problemen ervaren, maar het type problematiek komt voor de drie groepen vrijwel overeen. Aan de 

hand van tabel 5 is, door middel van de verschillende kleuren, goed te zien op welk(e) gebied(en) de 

problemen van de jeugdigen zich bevinden.  
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5. Discussie  

In de inleiding van dit onderzoek is veelal gesproken over het belang van het betrekken van de context 

van de jeugdige bij de behandeling. Naar aanleiding van het Ecologisch Systeemmodel van  

Bronfenbrenner en het Meervoudig Risicomodel van Van der Ploeg en Scholte is het duidelijk 

geworden dat een kind opgroeit en zich ontwikkelt in interactie met zijn/haar omgeving. Verschillende 

fatoren, zoals risicofactoren en beschermende factoren, beïnvloeden deze ontwikkeling (Scholte, 

1999).  Als we kijken naar de uitkomsten van dit onderzoek, dan is te zien dat de problemen van de 

jeugdigen zich, zoals verwacht, niet alleen in het persoonlijk functioneren afspelen. Ook in de context 

van de jeugdigen zijn problemen gesignaleerd. Het is opvallend dat bij alle jeugdigen problemen zijn 

binnen het gezin en de opvoeding. Naast deze problemen hebben de jeugdigen ook allen te kampen 

met gedragsmatige- en/of psychosociale problemen. Omdat de onderzoeksgroep echter maar uit 

zestien jeugdigen bestaat, is deze uitkomst niet generaliseerbaar. 

Als we de uitkomsten van het onderzoek naast het balansmodel van Bakker e.a. (1998) leggen 

dan kunnen we hieruit opmaken dat de jeugdigen allen te kampen hebben met een forse of aanzienlijke 

draaglast. Na de clustering van de jeugdigen is de verdeling van deze draaglast ook te zien (tabel 6). 

De problemen spelen zich vooral af in het micro- en mesosysteem van de jeugdige. De draagkracht 

van de jeugdigen is echter in geen van de gevallen groot genoeg om voor balans te zorgen. De inzet 

van Ambulante Jongerenhulp zou kunnen leiden tot een betere balans tussen draagkracht en draaglast 

van de jeugdigen. 

Uit de literatuur is naar voren gekomen wat het belang is van (het meten van) 

behandelintegriteit. Zo wordt er gesproken over Matching Needs and Services (MNS). Met behulp van 

MNS kunnen hulpverleners het zorgaanbod zo inrichten dat het past bij de hulpvraag van de cliënt. 

Naast een passend zorgaanbod voor de individuele cliënt, kan men, binnen de jeugdzorg, door middel 

van MNS ook een algeheel gemeenschappelijk passend aanbod ontwikkelen. MNS maakt het mogelijk 

om per zorggroep te kijken wat de cliënten binnen deze groep nodig hebben en welk zorgaanbod daar 

het beste bij past (Melamid & Brodbar, 2003; Taylor, 2005). Zeker in de Nederlandse jeugdzorg waar 

getracht wordt vraaggericht en vraaggestuurd te werken, is het belangrijk dat men de zorg zo goed 

mogelijk kan aansluiten bij de vraag van de jeugdige.  

Onderhavig onderzoek is een eerste aanzet tot het bekijken van de doelgroep als een eerste aspect van 

behandelintegriteit. Om deze behandelintegriteit te achterhalen is het van belang dat men alle 

kenmerken van de jeugdige en zijn omgeving bestudeert alvorens men een beeld van de jeugdige en 

zijn problemen schetst. De uitkomsten van dit onderzoek bevestigen dat het van belang is ook de 

context van de jeugdige in deze beeldvorming mee te nemen.  

  



25 
 

6. Beperkingen onderzoek en aanbevelingen 

6.1 Beperkingen onderzoek 

Zoals bij vele andere studies zijn ook bij dit onderzoek enige kanttekeningen te plaatsen. Tijdens het 

doen van onderhavig onderzoek zijn er een aantal beperkingen aan het licht gekomen die hieronder 

worden besproken, zodat er bij eventueel vervolg onderzoek rekening gehouden kan worden met deze 

beperkingen. 

  Om te beginnen is er gewerkt met een kleine onderzoeksgroep. Uit een groep van 311 

jeugdigen die in de periode juni 2011 – maart 2013 werden aangemeld bij Ambulante Jongerenhulp, 

waren er zestien geschikt voor onderhavig onderzoek. De reden voor deze kleine onderzoeksgroep was 

de manier van informatie verzamelen. Er werd gewerkt met drie groepen informanten, te weten de 

jeugdige, de ouders en de hulpverlener(s). Door deze afbakening viel het merendeel van de jeugdigen 

af, omdat bij velen niet van alle drie de informanten informatie is gekregen. De kleine 

onderzoeksgroep maakt dat de uitkomsten niet generaliseerbaar zijn. Binnen de groep liggen de 

individuele scores op verschillende variabelen ver uit elkaar, waardoor het schetsen van een algeheel 

beeld niet goed mogelijk is. Desondanks is op kwalitatieve wijze geprobeerd de jeugdigen te clusteren 

op basis van overeenkomstige kenmerken.  

Een tweede kanttekening is het niet scoren van de CAP-J door de hulpverleners. Bij het 

analyseren van de dataset werd duidelijk dat bij geen van de jeugdigen de CAP-J was ingevuld. Er was 

bij elke jeugdige echter wel door de hulpverleners een tekstuele uitleg gegeven voor de reden van 

aanmelding en beschrijving van de problematiek. Aan de hand van deze beschrijving is, als ‘second 

best’ oplossing, de CAP-J door de onderzoeker zelf ingevuld. Hierdoor kon alsnog het type 

problematiek in beeld worden gebracht. De scores zijn echter niet met 100% zekerheid aan te nemen, 

omdat de scoring gebaseerd is op een beschrijving van twee of drie zinnen. 

De derde kanttekening heeft betrekking op de gebruikte instrumenten. Doordat er bij 

verschillende instrumenten gebruik is gemaakt van een deel van de vragenlijst is het lastig om de 

totaalscore naast de bijbehorende norm te leggen. Daar komt bij dat bij sommige vragenlijsten de 

norm niet duidelijk afgebakend is. Bij vier van de elf variabelen is een duidelijke norm beschikbaar die 

aangeeft of een jeugdige ‘normaal’, ‘subklinisch’/’grensgeval’/’bordeline’ of ‘klinisch’/’abnormaal’ 

scoort. Voor de overige zeven variabelen geldt; hoe hoger/lager de score hoe beter/slechter en worden 

er verder geen normgetallen genoemd. Bij deze variabelen is er voor gekozen om de range van de 

scores in drieën te delen en dat aan te houden als norm. Dit vormt een beperking voor de 

zeggingskracht van de uitkomsten. 

Een vierde kanttekening wordt geplaatst bij het feit dat er beperkt naar de sterke kanten van de 

jeugdigen is gekeken. Behalve bij de score op pro-sociaal gedrag afkomstig uit de SDQ, 

schoolfunctioneren,  middelengebruik, en sociaal netwerk kan men zeggen dat het positief is (en dus 

een sterke kant) dat een jeugdige respectievelijk pro-sociaal gedrag vertoont, goed functioneert op 

school, geen middelen gebruikt en/of beschikt over een goed functionerend sociaal netwerk. Dit is 
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echter maar een globale analyse. Bij de andere variabelen komen de sterke kanten minder goed of 

vrijwel niet naar voren.   

Laatste kanttekening is de uitkomst op de variabele positief ouderschap. Voor gezinnen waar 

er duidelijk problemen zijn binnen het gezin en met de jeugdige, is de uitkomst op deze variabele 

opvallend positief. In tabel 5 is te zien dat vrijwel iedereen problemen ervaart in het gezin en de 

opvoeding op het gebied van consistente discipline, toezicht/controle en gezinsfunctioneren. Op 

positief ouderschap wordt echter door 69% ‘goed’ gescoord en door 31% ‘gemiddeld’. De vraag rijst 

of deze uitkomst afhankelijk is van de informanten, namelijk de ouders zelf, of dat de uitkomst 

afhankelijk is van de gekozen items. Van de 42 items die oorspronkelijk in de APQ voorkomen, zijn er 

negen geselecteerd voor dit onderzoek. Drie van deze items hebben maar betrekking op het positief 

ouderschap. Daarnaast  is het mogelijk dat de ouders positiever over hun ouderschap denken dan de 

jeugdigen. De beperking die dit met zich mee brengt, is dat de scores wellicht niet overeenkomen met 

de werkelijkheid. 

 

6.2 Verdere aanbevelingen  

Aan te raden is dit onderzoek misschien nogmaals uit te voeren, maar dan met een grotere 

onderzoeksgroep waardoor de uitkomsten beter generaliseerbaar worden en er een steeds betere schets 

van de doelgroep ontstaat. Door deze schets van de doelgroep kan men nagaan of dit de doelgroep is 

die men beoogt te bereiken met de Ambulante Jongerenhulp en kan men de behandelintegriteit beter 

onder de loep nemen. Daarnaast is een overzicht van de kenmerken van de jeugdige handig om na te 

gaan of de geboden hulp ook aansluit bij de problemen en de hulpvraag van de jeugdige.  

Voor verder onderzoek is het belangrijk om ook de sterke kanten (beschermende factoren) van 

de jeugdige apart te analysen. In onderhavig onderzoek is maar globaal gekeken naar wat sterke 

kanten kunnen zijn. Door dit in vervolgonderzoek uitgebreider te doen ontstaat er een evenwichtiger 

beeld van de problematiek (risicofactoren) en sterke kanten (beschermende factoren) van de jeugdige. 

Dit zou ook meer aansluiten bij de ontwikkelingen in de Jeugdzorg in Nederland waarin eigen kracht 

meer en meer centraal komt te staan. 

Verder is een duidelijke afbakening van de normen bij de gebruikte instrumenten nodig. Om 

scheve beeldvorming te voorkomen is het voor het analyseren van de scores van belang dat alle items 

van het instrument of in ieder geval alle items van een subschaal worden meegenomen in het 

onderzoek. Hierdoor ontstaat er een duidelijkere afbakening van de normen en kan men voor de 

dagelijkse praktijk van de jeugdzorg betere uitspraken doen over de uitkomsten van het onderzoek en 

daarmee ook over de problematiek van de jeugdige.  

Daarnaast is het aan te bevelen ook de jeugdigen te vragen naar de opvoedingssituatie en 

gezinsfunctioneren. Ouders en jeugdigen willen nog wel eens verschillen van mening. Om een beter 

beeld te krijgen van de thuissituatie is het goed dat men (indien mogelijk) vanuit meerdere 

perspectieven of personen naar de situatie kijkt.  
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Een laatste aanbeveling is om binnen de Ambulante Jongerenhulp, bij (het bepalen van) de 

behandeling, de extra aandacht voor de omgevingskenmerken, risicofactoren en beschermende 

factoren van de jeugdige te behouden. Wat zowel uit de literatuur als het onderzoek naar voren komt is 

dat de omgeving van de jeugdige een belangrijke rol speelt in het ontstaan en in stand houden van de 

problematiek. Elker geeft zelf ook aan dat ze tegenwoordig steeds meer begeleiding thuis geven omdat 

problemen zich steeds vaker in de thuissituatie voordoen. De context is dus erg belangrijk bij de 

begeleiding van jeugdigen met gedragsmatige- en/of psychosociale problemen.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Ecologisch systeemmodel van Bronfenbrenner 
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Bijlage 2: Balansmodel (Bakker e.a., 1998) 
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Bijlag 3: Hulpverleners over reden van aanmelding en beschrijving problematiek van jeugdige 

1. Al jaren is er sprake van veel en heftige conflicten in huis. zus van jongere en jongere zelf zijn niet te corrigeren. Er heerst 

hierdoor voortdurende spanning en onveiligheid. hulp is nodig om uithuis plaatsing te voorkomen 

2. Bij kind is sprake van kind- en faseproblematiek. Kind kan moeilijk omgaan met emoties en is onvoldoende weerbaar in relaties. 

3. Echtscheiding, leeftijd en persoonlijkheid van de jongere en problematiek van moeder versterken elkaar waardoor interactie 

tussen beiden in negatieve spiraal is geraakt. Hier is begeleiding bij nodig. 

4. Er is sprake van jarenlange gezinsproblematiek, welke zich met name concentreert rond zus van jongere, een meisje met PDD-

NOD en ADHD kenmerken. Jongere staat tussen ouders en zus in en heeft hierop gereageerd met forse gedragsproblemen en 

schoolverzuim. 

5. er is sprake van risico op toenemende onveilige thuissituatie voor jongere. Er is sprake van chronische problematiek. Moeder 

heeft verstandelijke en lichamelijke beperkingen met als gevolg opvoedingsonmacht, onvermogen tot runnen van huishouden, 

financiële problemen etc. Stiefvader kamp met agressie en alcoholprobleem. hulp van NOVO is niet afdoende 

6. Ernstige problematiek in de opvoedsituatie. Moeder heeft psychische problematiek, kind vertoont vanuit hechtingsstoornis 

gedragsproblematiek. Daarnaast is er sprake van gezondheidsproblematiek bij het kind. 

7. Gezinsgeschiedenis is disharmonieus verlopen. Jongere heeft last van explosieve woedeaanvallen en onvoldoende 

probleembesef. Gewerkt moet worden naar zelfstandig wonen. 

8. Jongere heeft diagnose ADD en vertoont gedragsproblemen. Zorgen over functioneren jongere thuis, op school en in 

vriendengroep. Moeder en stiefvader niet op één lijn qua opvoeding. Van belang dat er een veilige en stabiele opvoedsituatie 

wordt geboden waarin jongere zich positief kan ontwikkelen. 

9. Jongere heeft een periodieke explosieve stoornis. Communicatie tussen moeder en jongere is ernstig verstoord. Voor jongere 

belangrijk ruimte te krijgen om zich adequaat te kunnen ontwikkelen en ouder heeft hulp nodig om jongere los te kunnen laten 

en te begeleiden. 

10. Jongere heeft veel meegemaakt in leven. Jongere wil op betere manier leren omgaan met boosheid. Ouder wil minder strijd met 

jongere. 

11. Jongere is ernstig in zijn algehele ontwikkeling bedreigd. ontbreken van basale zorg, veiligheid, structuur, begrenzing en 

stimulans. er is sprake van chronische problematische situatie. Hiervoor is een onder toezicht stelling uitgesproken. 

12. Jongere is gediagnosticeerd met autisme spectrum problematiek en Gilles de la Tourette. Er zijn zorgen over opvoedsituatie bij 

moeder, jongere laat probleemgedrag zien. Van belang dat band tussen jongere en moeder wordt hersteld en zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid van jongere wordt vergroot. 

13. Jongere woont bij ex-stiefvader. Jongere is ongemotiveerd voor school en er zijn financiële zorgen. Het is van belang dat 

jongere ondersteuning krijgt bij het veranderen van de levensstijl. 

14. jongere wordt ernstig in met name sociale en emotionele ontwikkeling bedreigd. vader en moeder zijn onmachtig de 

ontwikkelingsbedreiging af te wenden. hulpverlening in het vrijwillig kader heeft niet geleid tot gewenste resultaat. vandaar 

onder toezicht stelling. jongere voelt zich erg ongelukkig 

15. Jongere zit in loyaliteitsconflict verwikkeld met ouders en wordt belast met volwassenproblematiek. Verstoorde communicatie 

tussen ouders. 

16. Kind verblijft in pleeggezin door instabiele en onveilige thuissituatie. Kind heeft ondersteuning nodig in het oefenen met zijn 

sociale vaardigheden. 
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Bijlage 4: Toelichting probleemgebieden CAP-J 

 

Probleemgebieden 

A. Psychosociaal functioneren kind/jongere 

- Emotionele problemen 

- Gedragsproblemen 

- Problemen in de persoonlijkheid(sontwikkeling) en identiteit(sontwikkeling) 

- Gebruik van middelen/verslaving 

- Overige psychosociale problemen kind/jongere 

B. Lichamelijke gezondheid, aan lichaam gebonden functioneren kind/jongere 

- Lichamelijke ziekte, aandoening of handicap 

- Gebrekkige zelfverzorging, zelfhygiëne, ongezonde levenswijze 

- Aan lichamelijke functies gerelateerde klachten 

- Overige problemen lichamelijke gezondheid, aan lichaam gebonden functioneren kind/jongere 

C. Vaardigheden en cognitieve ontwikkeling kind/jongere 

- Problemen in de cognitieve ontwikkeling 

- Problemen met vaardigheden 

- Overige problemen vaardigheden en cognitieve ontwikkeling 

D. Gezin en opvoeding 

- Ontoereikende kwaliteiten van de opvoeding 

- Problemen ouder-kindrelatie 

- Verwaarlozing, lichamelijke/psychische mishandeling, incest, seksueel misbruik van het 

kind/jongere in het gezin 

- Instabiele opvoedingssituatie 

- Problemen van ouder 

- Problemen van een andere gezinslid 

- Problemen in het sociaal netwerk 

- Problemen in omstandigheden gezin 

- Overige problemen gezin en opvoeding 

E. Kind/jongere en omgeving 

- Problemen op speelzaal, school of werk 

- Problemen met relaties, vrienden sociaal netwerk en vrije tijd 

- Problemen in omstandigheden kind/jongere 

- Overige problemen omgeving kind/jongere 

 

 

 

 

 

 

 


