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VOORWOORD

Het hoeft nauwelijks meer betoog dat effectiviteit hoog op de agenda van
de jeugdsector staat. Zowel op de werkvloer en bij het management van in-
stellingen als bij de lokale en lan delijke overheden is het besef gegroeid dat
zicht op effectiviteit een belangrijke vereiste is om de sector verder te ont-
wikkelen en beter te verantwoorden. Dat roept verschillende vragen op, zo-
als:
• Wat weten we al van de effectiviteit van interventies en hun elementen in

de jeugdhulp en de preventie? 
• Wat verstaan we eigenlijk onder effectiviteit?
• Hoe kunnen we effectiviteit vaststellen?
• Hoe kunnen we gegevens over effectiviteit benutten voor verdere ont-

wikkeling en verant woor ding van de preventie en de zorg?

Ruim tien jaar geleden formuleerde een groep onderzoekers en kwaliteits-
werkers in de jeugdzorg – verenigd in het Samenwerkingsverband Effectie-
ve Jeugdzorg Nederland/SEJN – een antwoord op deze vragen. Dat begon in
2005 met het uitbrengen van een drietal zogeheten bronnenboeken onder
de titel ‘Zicht op effectiviteit’. In 2008 verscheen daarvan het gelijknamige
boek. Dat boek voorzag duidelijk in een behoefte. Het werd veel aange-
schaft en in uiteenlopende opleidingen gebruikt. Ook kreeg het een plaats
in de ‘Canon Zorg voor de jeugd’ (www.canonsociaalwerk.eu).

De tijden zijn veranderd. De jeugdzorg heet nu jeugdhulp en is gedecen-
traliseerd naar de gemeenten. Die jeugdhulp is minder een aparte sector en
meer onderdeel van een breed jeugdveld geworden, inclusief gezondheids-
bevordering, preventie, vroeghulp en meer algemeen lokaal-sociaal beleid.
De aandacht voor effectiviteit is een issue in dit hele veld. Beschrijving en
theoretische onderbouwing van interventies, de zoektocht naar de werkza-
me elementen en monitoring van de uitkomsten krijgen veel aandacht. Ver-
geleken met de tijd waarin de vorige druk van het boek verscheen, heeft het
veld in dit opzicht flinke vooruitgang geboekt. Deze ontwikkeling heeft
aanleiding gegeven tot een grondige revisie van dit boek. 

Aan het doel van dit boek is – ondanks de vele veranderingen – niets ge-
wijzigd. Het wil nog steeds achtergronden en handreikingen bieden voor
het zichtbaar maken van de effectiviteit van interventies en de elementen
waaruit ze bestaan. Dit gebeurt volgens een voor cliënten, praktijkwerkers,
managers, beleidsmakers en onderzoekers relevante, interessante en prak-
tisch werkbare manier. Meten van de resultaten neemt daar een belangrijke
plaats in. Dat geldt ook voor het in dialoog betekenis geven aan de resulta-
ten: herkennen we het beeld, hoe verklaren we het, wat vinden we ervan,
welke verbeteracties zijn mogelijk? De aanpak die dit boek beschrijft, heette
in de vorige editie ‘praktijkgestuurd onderzoek’. De auteurs hebben in de
afgelopen tien jaar echter geleerd dat het zichtbaar maken van de effectivi-
teit van interventies niet alleen iets is voor onderzoekers. De sturing moet
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ook niet alleen van praktijkwerkers komen. Cliënten, beleidsmakers, ma-
nagers sturen mee, elk op hun eigen manier en in hun eigen rol. Van belang
daarbij is dat ze allemaal dezelfde kant opgaan: naar steeds betere resulta-
ten voor jeugdigen en opvoeders. Daarom spreekt dit boek van de Resul-
taatgerichte Ontwikkeling van interventies, kortweg RGOi genoemd. Dit is
een brede meet-, spreek- en verbeterbeweging met verschillende actoren.
Het aandeel van onderzoekers bestaat uit de ondersteuning met onder-
zoeksmethoden die aansluiten bij het ontwikkelingsstadium van de werk-
wijzen en de mogelijkheden in de praktijk. We zien daarbij praktijkgestuurd
onderzoek als onderdeel van RGOi: het onderzoek sluit aan bij vragen van
de praktijk en helpt die praktijk een stap verder te komen. In dit boek beste-
den we aan dat onderzoek veel aandacht. De focus ligt daarbij op de jeugd-
hulp, het thuisfront van de meeste auteurs die aan dit boek hebben bijge-
dragen. Geregeld betrekken we bij dit veld ook de preventie, omdat we
denken dat veel van het hier gepresenteerde gedachtegoed ook in die deel-
sector bruikbaar is.

Het handboek is geen kookboek of dwingend kader, maar een bron van
ideeën, werkwijzen, instrumenten en voor beelden die te gebruiken zijn. De
doelgroep van dit handboek wordt gevormd door alle betrokkenen bij de
ontwikkeling van interventies in het jeugdveld. Het boek wil een gereed-
schapskist voor hen allen zijn, maar we vullen die kist vooral voor onder-
zoekers en kwaliteitsfunctionarissen die met praktijkgestuurd onderzoek
aan de ontwikkeling willen bijdragen. Het handboek bestaat uit vier delen: 
• Deel I schetst het algemene kader en de leidende principes van RGOi.

Het beschrijft de zogeheten ‘effectladder’ als een methodisch raamwerk
voor onderzoekers, waarop de ontwikkelingsniveaus van interventies en
bijbehorende onderzoeksactiviteiten te plaatsen zijn. Daarnaast is er
aandacht voor de rollen van de verschillende actoren, het identificeren
van de werkzame elementen in interventies, een eerste uitwerking van
onderzoeksopzetten en het in de praktijk handen en voeten geven aan
RGOi. De vijf hoofdstukken zijn dezelfde als in de vorige editie, maar zijn
stevig gereviseerd. 

• In deel II volgt aan de hand van voorbeelden en good practices een verde-
re uitwerking van verschillende thema’s. Alle hoofdstukken uit de vorige
editie zijn vervangen door een zevental nieuwe, met meer recente the-
ma’s. Ze zijn ontleend aan organisaties en samenwerkingsverbanden die
ervaring hebben opgedaan met RGOi. 

• Deel III geeft handvatten voor de uitwerking van RGOi. De aandacht gaat
uit naar de keuze van onderzoeksopzetten en instrumenten om uitkom-
sten en uitvoering van interventies te meten, naar de logistiek in de gege-
vensverzameling en naar benutting van uitkomsten voor praktijk en be-
leid. De tien hoofdstukken zijn deels nieuw, deels gereviseerde versies uit
de vorige editie. 

• Het laatste deel bevat een slotbeschouwing van de redacteuren van dit
boek. 
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Met dit handboek en de daarin geschetste werkwijzen willen we een bijdrage
leveren aan de verdere ontwikkeling van de effectiviteit van de jeugdsector.
De publi catie van het boek maakt deel uit van een stroom van activiteiten
met een gemeenschappelijk doel: de effectiviteit van de jeugd interventies
op een hoger plan brengen teneinde jeugdigen en hun gezinnen de best
mogelijke ondersteuning te bieden bij het opgroeien en het opvoeden. Het
gaat bij deze activiteiten om landelijk en gemeentelijk beleid, door overkoe-
pelende organisaties uitgedragen visies, om kwaliteitstrajecten binnen in-
stellingen, implementatie van landelijke regi straties om de uitkomsten van
de zorg in kaart te brengen, verdere professio nali sering van beroepsgroe-
pen, landelijke en regionale onderzoeksprogrammering ten aanzien van de
preventie en de zorg, opleiding van onderzoekers, methodiekontwikkelaars
en kwaliteits func tio narissen, opbouw van databanken over de effectiviteit
van interventies en de daarin verpakte elementen. Zie dit handboek als een
van de ondersteunende middelen bij de verdere ontwikkeling van de sector.

Tom van Yperen,
Jan Willem Veerman,
Bas Bijl

Najaar 2017
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Hoofdstuk 1

NAAR MEER EFFECT: RESULTAATGERICHTE

ONTWIKKELING VAN INTERVENTIES

Tom van Yperen, Jan Willem Veerman en Bas Bijl

1.1 Inleiding

Het kan effectiever
Welke antipestprogramma’s die scholen uitvoeren zijn effectief? Wat we-
ten we over de werkzaamheid van antidepressiva bij adolescenten? Heeft
het nut om jeugdige delinquenten een survivaltocht in de Ardennen te la-
ten doen? Werken de wijkteams? Het zijn bekende vragen die geregeld
aan de orde komen in de media en in discussies op congressen. Vroeger
waren het vooral onderzoekers die zich met dit soort onderwerpen bezig-
hielden. De laatste jaren zijn deze vragen voor alle betrokkenen vanzelf-
sprekende gespreksonderwerpen. Lokale en landelijke politici, andere be-
leidsmakers, zorgverzekeraars en niet in de laatste plaats cliënten en
uitvoerend werkers in instellingen vinden het belangrijk dat risico’s en
problemen van jeugdigen en hun gezinnen een effectieve aanpak krijgen.
Velen van hen vinden dat interventies wetenschappelijk verantwoord
moeten zijn en er bewijs voor de effectiviteit op tafel moet liggen. Evi -
dence-based werken, in het Nederlands ‘bewezen effectief werken’, is hier-
bij een sleutelwoord. 

Ondanks deze overtuiging rijzen er nog wel allerlei vragen. Een van de
belangrijkste is wat we eigenlijk onder ‘evidence-based’ of ‘bewezen effec-
tief ’ moeten verstaan en hoe we dit kunnen aantonen. Vanuit een praktijk-
perspectief is het effect van een aanpak bewezen als gestelde doelen wor-
den gerealiseerd en cliënten tevreden zijn. Ook beleidsmakers zullen dit
onderschrijven, zij het dat hun blikveld breder is. Voor hen zijn interven-
ties vooral effectief als jeugdigen in een samenleving (wijk, stad, regio, het
land) passende ondersteuning krijgen en zich optimaal ontwikkelen tot
participerende burgers. Vanuit een wetenschappelijk perspec tief is een in-
terventie bewezen effectief als het effect door onderzoek is aangetoond,
waarbij aannemelijk is gemaakt dat er geen andere factoren in het spel zijn
die het effect ook hadden kunnen veroorzaken. Hoe dit is vast te stellen, is
aan veel discussie onderhevig (zie onder meer Jacobs, 2014; Stams, 2011).
De praktijk en het beleid vinden geregeld dat het te lang duurt voordat
wetenschappers een uitspraak over de effectiviteit durven doen. Het debat
over de effectiviteit heeft daarin vaak een alles-of-nietskarakter: mag een
interventie pas effectief heten als streng-wetenschappelijke studies hebben
aangetoond dat de aanpak werkzaam is? De verschillende opvattingen
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over wanneer effectiviteit bewezen is bemoeilijken de communicatie. Waar
de praktijkwerker duidelijke effecten ziet, is de wetenschapper nog lang
niet overtuigd en weet de beleidsmaker niet goed wie hij moet geloven om
zijn beleidsvoornemens te onderbouwen. 

De focus van dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kwestie die hiervoor is geschetst. In
Paragraaf 1.2 zal duidelijk worden dat het wetenschappelijke effectonder-
zoek ons veel kennis heeft gebracht, maar dat deze kennis nog onvoldoende
in de praktijk wordt benut. Tegelijk geldt dat van veel interventies die dage-
lijks in de praktijk van preventie en jeugdhulp worden uitgevoerd nog weinig
over de effectiviteit bekend is. Dat wil niet zeggen dat het uitgevoerde on-
derzoek niet deugt of dat de interventies niet effectief zijn. Het betekent wel
dat we moeten zoeken naar mogelijkheden om werkwijzen in de praktijk en
de wetenschappelijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van die werkwij-
zen dichter bij elkaar te brengen. Dat komt in Paragraaf 1.3 aan de orde. We
typeren de daar geschetste aanpak als een Resultaatgerichte Ontwikkeling
van interventies (RGOi). Het gaat daarbij om de samenwerking tussen prak-
tijkwerkers, cliënten, onderzoekers, instellingsfunctionarissen en beleidsma-
kers om een beweging van meten, spreken en verbeteren in gang te zetten –
en te houden – die leidt tot steeds betere resultaten in de praktijk. 
• Het meten is erop gericht de in de praktijk uitgevoerde activiteiten en de

resultaten ervan zichtbaar te maken.
• Het spreken houdt in dat het gevormde beeld in dialoog met de betrok-

ken partijen betekenis krijgt: herkennen we dit, hoe verklaren we het, wat
vinden we ervan, hoe kan het beter?

• Het verbeteren gebeurt met inbreng van voorhanden zijnde kennis bij
cliënten, praktijk- en beleidsfunctionarissen en wetenschappers, brengt
verdere vernieuwing en maakt de interventie beter toepasbaar, effectie-
ver of goedkoper.

Uiteindelijk moet dit alles leiden tot een effectievere praktijk, met betere
uitkomsten voor jeugdigen. Alle actoren (praktijkwerkers, cliënten, onder-
zoekers, instellingsfunctionarissen en beleidsmakers) zijn van belang om de
beweging die daarvoor nodig is te laten plaatsvinden. De rol van de onder-
zoeker is om daar met zijn methodologische en theoretische kennis en met
zijn onderzoekservaring dienstbaar aan te zijn; hij stuurt daarbij aan op de
inzet van onderzoeksmethoden die passen bij het ontwikkelingsstadium
van de interventie. Dat moet leiden tot een transparante, lerende praktijk,
die een reflectie op de effecten mogelijk maakt, die bijdraagt aan collectieve
kennis over wat wel en niet werkt, die overdraagbaar is en stimuleert tot
steeds effectiever werken. 

Effectieve interventies
Dit boek gaat over interventies in het veld van de preventie en jeugdhulp
voor jeugdigen en opvoeders. Voor wat we onder een interventie ver-
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staan, volgen we de definitie van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) –
zie Box 1.1. 

Box 1.1 Wat is een interventie?

Het NJi (Van Yperen, 2010) definieert een interventie als een aan pak:
• Voor de bevordering van de ontwikkeling of de opvoeding, of voor de vermin-

dering, de compensatie of het draaglijk maken van een risico of een probleem
in de ontwikkeling of opvoeding van een jeugdige tot 23 jaar; 

• Bestemd voor een doelgroep waarvan de ontwikkeling of opvoeding is te be-
vorderen of die met een of meerdere van deze risico’s of problemen hebben te
maken; 

• Gericht op de jeugdige zelf, zijn opvoeders en/of zijn opvoedingsomgeving; die
geleid wordt door een theoretisch en praktisch weldoordacht en doelgericht ge-
heel van veronderstellingen en overtuigingen;

• Die gespecificeerd is in termen van een doelgerichte en systematische handel-
wijze (methodiek) met een voorgeschreven fasering, toe te passen technieken,
te gebruiken materialen, met een nader omschreven tijdsduur en frequentie.

Voor interventie kan ook aanpak, methodiek, programma, zorgaanbod of behan-
delvorm gelezen wor den. De interventie kan beperkt zijn, bijvoorbeeld een sociale
vaardigheidstraining voor angstige kinderen, of ruim, zoals een behandelingskli-
maat in een residentiële leefgroep ingericht volgens het competentiemodel.

Interventies zijn belangrijke eenheden waarin de preventie en jeugdhulp te om-
schrijven is. Ze combineren – op basis van een rationale – elementen (technieken,
specifieke werkwijzen) in een aanpak die voor een bepaalde doelgroep bestemd is
en een bepaalde tijdsduur en frequentie heeft. Voor de uitvoerende praktijkwerkers
bieden de interventies belangrijke eenheden voor reflectie: doen we de goede din-
gen op de goede manier (Booijink & Rensen, 2013)? Voor aankomende praktijk-
werkers vormt het als het ware een didactisch pakket waarin ze zich kunnen oefe-
nen. De doelgroep, de instelling en de financier hebben met de interventie een
duidelijk afgeronde eenheid waar een tijdspad, een inspanning en een prijskaartje
aan te verbinden zijn.

Zoals we onder meer in Hoofdstuk 3 zullen zien, krijgen de elementen die in de
interventies zijn verpakt steeds meer aandacht. Dit wordt ingegeven door de ver-
onderstelling dat veel interventies niet erg flexibel zijn door de sterke focus op een
specifieke doelgroep met een heel specifieke vraag. Ook de vaste combinatie van
elementen zou het lastig kunnen maken om responsief in te spelen op de unieke
en dynamische situatie waarin veel cliënten verkeren. Voorts is ook de vraag of het
niet de moeite waard is verschillende interventies die veel op elkaar lijken samen te
voegen door de gemeenschappelijke werkzame elementen scherper te identifice-
ren. Dit alles maakt de benadering interessant waarin bestaande interventies wor-
den opgeknipt in kleinere interventie-eenheden – de werkzame elementen – die
kenmerkend zijn voor de effectieve aanpak van een bepaald vraagstuk of pro-
bleem. Deze kleinere eenheden zijn dan flexibel in te zetten al naargelang het aan
te pakken vraagstuk en de situatie van de cliënt (Chorpita & Weisz, 2009; zie ook
Spanjaard, Veerman & Van Yperen, 2015). In dit boek zullen we duidelijk maken
dat bij deze benadering feitelijk dezelfde effectiviteitsvragen aan de orde zijn als
bij de omvattender interventies. We zullen zien dat de principes die we hier schet-
sen ook bij de elementen van interventies van toepassing zijn. Waar wij spreken
van ‘interventie’ zou men in dat geval ‘mogelijk werkzaam element’ kunnen lezen. 
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Een interventie noemen we ‘effectief ’ als deze aan het doel van de inzet
beantwoordt. Om de effectiviteit – de mate waarin een interventie aan
haar doel beantwoordt – vast te stellen, schetsen we een ontwikkelingspad
dat elke interventie in wezen doorloopt, dat leidt van een impliciet geloof
in de effectiviteit naar empirisch bewijs dat de interventie het effect heeft
veroorzaakt. Dat ontwikkelingspad geldt voor omvattende interventies
met een vastgesteld verloop, maar ook voor de zoektocht naar de werk-
zaamheid van de elementen waaruit die interventies zijn opgebouwd. Spe-
ciale aandacht schenken we daarbij aan de rol van de wetenschapper, hoe
deze het ontwikkelingspad kan ondersteunen met een arsenaal aan onder-
zoeksmethoden.

Een interventie noemen we evidence-based als het beeld over de werk-
zaamheid is gebaseerd op kennis over wat werkt. Die kennis bestaat vaak
uit een mix van verschillende bronnen. De bekendste drie zijn (zie APA,
2006; Sackett e.a., 2000): 
• Bewijs uit wetenschappelijk onderzoek (ook wel research-based-kennis

genoemd); 
• Ervaringskennis van praktijkwerkers. Dit soort kennis van ervaren pro-

fessionals wordt ook wel expert-based- of practice-based-kennis genoemd;
• Zogeheten client-based-kennis. Kern daarbij is dat inzichten over ‘wat

werkt’ mede bepaald worden door kennis over de opvattingen, voorkeu-
ren en ervaringen van cliënten.

In de jeugdhulp geldt dat hier nog een vierde bron aan toe te voegen is:
kennis over ethische overwegingen en waarden in het opgroeien en opvoe-
den van jeugdigen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om vragen als: wat vindt
de samenleving belangrijk en acceptabel in het opvoeden en opgroeien van
kinderen? Wanneer is bijvoorbeeld een interventie om de opvoeding te ver-
beteren goed genoeg? Het oordeel over wat werkt is daarom ook value-
 based (zie ook Van Montfoort, 2010).  

In dit boek zullen we geregeld spreken over ‘kosteneffectiviteit’. Daaron-
der verstaan we de mate waarin de interventie en de daarmee gemoeide
kosten in een acceptabele verhouding staan tot de mate van doelbereik. Wat
verantwoord is, wordt daarbij niet alleen bepaald door wetenschappelijke
criteria. Ook ethische en politieke overwegingen wegen mee in wat als ver-
antwoord is te beschouwen. Het kost bijvoorbeeld veel om een hulpverle-
ner bij een dreigende jeugdbeschermingsmaatregel en uithuisplaatsing van
een kind twintig uur per week in een multiprobleemgezin te laten werken.
Maar het is verantwoord als daarmee de maatregel en de uithuisplaatsing
worden voorkomen, niet alleen omdat de maatregel en uithuisplaatsing veel
duurder zijn, maar ook omdat het gezin grotere ellende bespaard is geble-
ven. 
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Typering van het veld en de actoren
Het veld waarin de interventies te vinden zijn is breed: jeugdwelzijn, (pas-
send) onderwijs, gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg, jeugd-
hulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering (zie Box 1.2). De korte aan-
duiding ‘preventie en jeugdhulp’ geldt dus als een verzamelbegrip, wetend
dat hier een veelkleurig en divers domein onder schuilgaat. In dit boek ont-
lenen we veel voorbeelden en kennis aan de jeugdhulpsector, omdat daarin
de resultaatgerichte ontwikkeling van interventies al een lange geschiedenis
kent waarin veel auteurs van hoofdstukken in dit boek hun ervaring hebben
opgedaan. We denken echter dat de principes die we hier beschrijven veel
breder toepasbaar zijn dan alleen binnen de jeugdhulp.

Box 1.2 Het veld van preventie en jeugdhulp

Het veld dat we in dit boek bestrijken geldt als het domein van het gemeentelijk
jeugdbeleid, de jeugdgezondheidszorg en de jeugdhulp zoals dat onder meer in de
Wet Publieke Gezondheid (2008), het Besluit Publieke Gezondheid (2015) en de
Jeugdwet (2015) is omschreven: 
• Het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de ge-

zondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en -bedrei-
gende factoren;

• Het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigin-
gen;

• Het voorkomen en de vroege signalering van en vroege interventie bij opgroei-
en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen;

• Het versterken van het opvoedkundige klimaat in gezinnen, wijken, buurten,
scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen;

• Het bevorderen van de opvoedvaardigheden van de ouders, opdat zij in staat
zijn hun verantwoordelijkheid te dragen voor de opvoeding en het opgroeien
van jeugdigen;

• Het inschakelen, herstellen en versterken van de eigen mogelijkheden en het
probleemoplossend vermogen van de jeugdige, zijn ouders en de personen die
tot hun sociale omgeving behoren;

• Het bevorderen van de veiligheid van de jeugdige in de opvoedsituatie waarin
hij opgroeit;

• (Integrale) hulp aan de jeugdige en zijn ouders. 

Daarnaast scharen we er het pedagogisch handelen in het onderwijs onder: aan-
pakken van scholen om de (psychosociale) gezondheid en het welbevinden van
jeugdigen te bevorderen of te herstellen, zoals ondersteuning van peuters en kleu-
ters om de start in de basisschool zo goed mogelijk te kunnen maken, aan-
pakken voor kinderen met faalangst of met storend gedrag in de klas, antipestpro-
gramma’s, op school uitgevoerde programma’s om het roken en drinken van pu-
bers te voorkomen, et cetera. Effectiviteit van methoden voor vakken als rekenen
en taal laten we hier buiten beschouwing. 

We gebruiken de term ‘praktijkwerker’ als algemene noe mer voor mensen
die het uitvoerende werk (het zogeheten ‘primaire proces’) van de preven-
tie en jeugdhulp verzorgen. We spreken van ‘instellingsfunctionarissen’ of
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kortweg ‘instellingen’ als we doelen op teamleiders, afdelingsmanagers en
bestuurders van instellingen. Onder ‘beleidsfunctionarissen’ of ‘beleidsma-
ker’ verstaan we personen die in het lokale, bovenregionale en landelijke
bestuur werken, zowel politici als ambtenaren. Om niet te veel groepen te
onderscheiden scharen we zorgverzekeraars eveneens onder deze catego-
rie, zij initiëren immers ook beleid.

Figuur 1.1 beeldt deze partijen uit als partners aan een tafel die ieder
vanuit het eigen perspectief in een dialoog bijdragen aan resultaatgerichte
ontwikkeling van interventies, met het doel een effectieve preventie en
jeugdhulp te realiseren. De rol van de onderzoeker is om aan alle partijen
ondersteunend zijn, waarbij de vragen van de partijen op een onpartijdige,
gedegen en passende manier antwoord krijgen. 

Figuur 1.1 Samenwerkingsverband resultaatgerichte ontwikkeling van interventies: 
de RGOi-tafel

Burgers en cliënten (hier verder kortweg aangeduid als ‘cliënten’) zijn
daarin deels onderwerp van studie, maar voor alle partijen ook de belang-
rijkste stakeholders. Voor de praktijkwerker is de cliënt partner in het pri-
maire proces, voor de instelling de doelgroep waar het bestaansrecht aan
wordt ontleend, voor de beleidsfunctionarissen de groep die vanuit het al-
gemeen belang vertegenwoordigd en gediend moet worden, voor de onder-
zoeker een onmisbare informant. Dit boek wil laten zien hoe in die samen-
werking van de partijen de resultaatgerichte ontwikkeling van interventies
stap voor stap gestalte krijgt. In Hoofdstuk 2 gaan we daar uitgebreider op
in. 

de RGOi-tafel

Onder-
zoekers

Cliënten

Praktijk-
werkers

Managers Beleids-
makers
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1.2 Wat weten we uit effectonderzoek?

Databanken geven de stand van zaken
Werken met effectieve interventies is een cruciale factor in de jeugdsector.
Er komen steeds meer internetdatabases met handzame overzichten van
de effectiviteit van die interventies. Zo kennen we in Nederland de Data-
bank Effectieve Jeugdinterventies (www.nji.nl/jeugdinterventies), de data-
bank voor justitiële interventies (www.justitieleinterventies.nl) en de
 Databank Effectieve Sociale Interventies (www.movisie.nl/databank-effec-
tieve-sociale-interventies). Informatieve Amerikaanse databanken in dit
opzicht zijn de Blueprints for Healthy Youth Development (www.blue-
printsprograms.org), The California Evi dence-based Clearinghouse for Child
Welfare (www.cebc4cw.org) en SAMSHA’s National Registry for Evidence-
based Programs and Practices (www.nrepp.samhsa.gov). 

In de meeste van deze databanken geldt het experimentele onderzoek als
een aanpak om het sterkste bewijs voor effectiviteit aan te dragen. In die
vorm van effectonderzoek krijgt een experimentele groep een interventie
die men op haar effect wil onderzoeken en krijgt een controlegroep geen
interventie, een placebo of een alternatieve interventie. Idealiter worden
cliënten willekeurig toegewezen aan de experi mentele of de controlegroep.
Het toeval bepaalt dus wie de interventie krijgt en wie niet. Is dit niet het
geval, maar neemt men bijvoorbeeld bestaande groepen zoals twee afdelin-
gen van een jeugdhulpinstelling of twee schoolklassen in het onderzoek op,
waarbij de ene afdeling of klas als experimentele groep fungeert en de an-
dere als controlegroep, dan spreekt men van een quasi-experimentele on-
derzoeksopzet (zie Hoofdstuk 4 voor een verdere uitleg en verwante ter-
men). In het onderzoek wordt bij beide groepen een beginmeting en een
eindmeting verricht. Het effect wordt afgelezen aan het verschil tussen de
experimentele en controlegroep aan het eind van de interventie. In welke
mate kan onderzoek naar de effecten van preventie en jeugdhulp zich aan
dit model spiegelen?

Effectonderzoek preventie
Als we kijken naar het onderzoek naar preventieve interventies, dan blijkt
dat daar redelijk veel studies naar zijn gedaan (Van Yperen & Bartelink,
2014). Overzien we de internationale literatuur, dan blijkt preventie in het
algemeen te werken (zie onder anderen Dam, 2012; Dam & Prinsen, 2013;
Deurloo e.a., 2012; Ince, 2013; Inventgroep, 2005; Oudhof e.a., 2013;
Prinsen e.a., 2012; Simon, Bögels & Voncken, 2011). Investeren in preven-
tie lijkt dus verstandig. In Nederland is door Dam (2012) een berekening
gemaakt wat de screenings en vaccinaties van de jeugdgezondheid in Ne-
derland per jaar aan kosten besparen. De jeugdgezondheidszorg kost vol-
gens Dam tussen de 400 en 450 miljoen euro per jaar en levert 5,6 miljard
euro aan besparingen op. Anders gezegd, per bestede euro levert het rond
de dertien euro aan besparingen op. Dam en Prinsen (2013) komen tot de
conclusie dat ook lichte vormen van opvoedondersteuning kostenbespa-
rend werken. 
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Maar bij dat beeld hoort wel een aantal kanttekeningen (Van Yperen &
Bartelink, 2014). Ten eerste geldt dat er internationaal weliswaar veel onder-
zoek is, maar dat Nederlandse studies schaars zijn. Dat is belangrijk om te
weten, omdat het welzijn van jeugdigen nogal afhankelijk is van het algeme-
ne economische niveau in een land (is er veel armoede of niet), het voorzie -
ningen niveau, de kwaliteit van het onderwijs, de toegankelijkheid tot allerlei
publieke informatie en de kwaliteit van de samenleving. In de internationale
statistieken scoort Nederland op deze kenmerken gunstig (UNICEF, 2013).
Hoe hoger het niveau van dit soort zaken, hoe moeilijker het zal zijn om
met een specifiek programma daarbovenop effect te sorteren. De toege-
voegde waarde van specifieke preventieprogramma’s die hun nut in het
buitenland hebben bewezen, kan daarom in de Nederlandse situatie tegen-
vallen. Ten tweede geldt dat het onderzoek dat in Nederland is uitgevoerd
vaak niet voldoet aan de onderzoeksopzet die hiervoor is beschreven. We-
tenschappers kunnen op het aangevoerde bewijs dus het nodige afdingen.
Ten derde geldt dat de kosten van een paar Nederlandse preventiepro-
gramma’s, zoals het vaccinatie- en screeningsprogramma van de jeugdge-
zondheidszorg, vrij helder zijn. Voor veel andere preventie-activiteiten geldt
dat niet (Algemene Rekenkamer, 2012; Kremer e.a., 2016). De geluiden
over de kosteneffectiviteit van preventie zijn dus voor de Nederlandse situ-
atie wellicht te optimistisch. Onderzoek naar de werkzaamheid specifiek
voor ons land is dus nodig.

Effectonderzoek jeugdhulp
Ook jeugdhulpinterventies zijn vrij veel onderzocht, vaak met experimen-
teel onderzoek (Chorpita e.a., 2011; Kazdin, 2000a, 2000b; Weisz, 2014;
Weisz & Kazdin, 2010). De resultaten van die onderzoeken laten zien dat
die interventies gemiddeld genomen effectief zijn. Die effectiviteit duidt
men in de wetenschappelijke literatuur aan met behulp van een veelge-
bruikte index: de zogeheten effect size (zie Hoofdstuk 20 voor verdere uit-
leg). Vergelijkbaar met interventies voor soortgelijke problemen bij volwas-
senen worden er in onderzoek met niet-behandelde controlegroepen
middelgrote tot grote effecten gevonden (effect sizes tussen 0,50 en 0,80 en
hoger), met een gemiddelde van rond de 0,70. Dat komt volgens interna-
tionale standaarden neer op een middelgroot effect. Een toenemend aantal
overzichtsstudies en meta-analyses (kwantitatieve overzichtsstudies) laat
meer specifiek zien welke behandelingen voor welke problematiek bewezen
effectief zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld goede overzichten over de effecten
van behandelingen van ADHD (Hoekstra e.a., 2015), angst en depressie
(Engels e.a., 2015), gedragsproblemen (De Lange e.a., 2014), multipro-
bleemgezinnen (Klaassen-Vermaat e.a., 2015) en residentiële jeugdhulp
(Boendermaker e.a., 2013). Ook zijn er meta-analyses die de beste inter-
venties voor een heel scala aan problemen samenvatten. Een voorbeeld van
dit laatste is de meta-analyse van Chorpita en anderen (2011), die voor
acht soorten problemen 750 effectief gebleken behandelingsprotocollen uit
435 studies in beeld brengt. Voorbeelden van bewezen effectieve interven-
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ties uit deze studie zijn verschillende vormen van cognitieve gedragsthera-
pie voor angst, depressie, aandachtsproblemen en verstorend gedrag, al
dan niet in combina tie met medicatie, oudertraining (Parent Management
Training) voor jeugdigen met agressief gedrag, specifieke therapeutische
aan pakken in de pleegzorg (Treatment Foster Care) en sommige vormen
van gezinsbehandeling (zoals Multi Systeem Therapie). Recente interna-
tionale overzichten laten zien dat de implementatie van evidence-based in-
terventies een verbetering van de effectiviteit van de gebruikelijke zorg op-
levert. De eerdergenoemde effect size laat in dit geval een waarde zien van
ongeveer 0,30 (Weisz, Kuppens e.a., 2013); volgens internationale stan-
daarden duidt dat op een kleine verbetering van de effectiviteit. De effecti-
viteit van de gebruikelijke jeugdhulp in Nederland schatten we op ‘klein’
(met een over uiteenlopende instrumenten en informanten gemiddelde ef-
fect size van 0,38 – zie Geurts e.a., 2010; zie ook Hoofdstuk 11). Met de
implementatie van evidence-based interventies zou dat te verhogen zijn.
Dat lijkt toch de moeite waard. 

Net als bij de preventie zijn ook hier kanttekeningen bij dit goede nieuws
te maken. In de eerste plaats laten Bearman en Weisz (2015) zien dat veel
interventies in het buitenland op effectiviteit vaak zijn onderzocht bij enkel-
voudige problemen. In de praktijk moet men echter meestal interventies
uitvoeren bij combinaties van problemen. Het beeld over de effectiviteit dat
rijst uit algemene buitenlandse overzichten lijkt daardoor weinig represen-
tatief te zijn voor de dagelijkse praktijk van de Nederlandse jeugdhulp.
Mede als reactie hierop is in Nederland vanaf het jaar 2005 een enorme
impuls gegeven aan het effectiviteitsonderzoek in het jeugddomein, waarbij
interventies voor multiprobleemgezinnen een belangrijk aandachtsgebied
vormden (ZonMw, 2007). In 2012 is deze impuls uitgebreid met onder
meer een zoektocht naar de werkzaamheid van elementen in interventies
voor uiteenlopende doelgroepen. De hoop is dat daarmee op termijn flexi-
beler is in te spelen op de unieke situatie van cliënten en voorkomende
combinaties van problemen (ZonMw, 2012). Die zoektocht staat echter
nog maar aan het begin (zie ook Paragraaf 3.6). 

In de tweede plaats is het aantal in de praktijk uitgevoerde interventies
dat bewezen effectief is veel kleiner dan het aantal interventies dat niet be-
wezen effectief is. Deels lijkt er sprake van een implementatieprobleem
(Durlak & DuPre, 2008; Weisz, Ugueto e.a., 2013). Voor een ander deel
lijkt men in de sociale sector – inclusief de jeugdsector – over het algemeen
weinig geneigd om handelwijzen die elders zijn ontwikkeld ook in de eigen
praktijk te gaan volgen (Gezondheidsraad, 2014). Dat leidt ertoe dat men
de ene nieuwe interventie na de andere ontwikkelt. Het kenschetst een sec-
tor die in dat licht veel innoveert maar weinig vooruitgang boekt (Van Ype-
ren, 2013). We kunnen daarom stellen dat de implementatie van bewezen
effectieve interventies in de praktijk achterblijft en er te weinig sprake is
van een dóórontwikkeling.

In de derde plaats leidt – zoals eerder genoemd – de implementatie van
evidence-based interventies tot effectievere zorg ten opzichte van de ge-


