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Aanleiding

 Databank Effectieve Jeugdinterventies bevat 230 interventies

 Specifiek voor GMCP: 30 interventies

 Meer onderzoek naar de inhoud van deze interventies is noodzakelijk

Welke (werkzame) 
elementen 

bevatten deze 
interventies?

Zit er overlap in de 
inhoud van deze 

interventies?



Acht interventies als startpunt
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 1. Welke elementen maken onderdeel uit van de hulp aan GMCP?

 2. Hoe ervaren gezinnen de hulp die zij krijgen aangeboden? 

 3. Welke elementen zijn (kosten)effectief

 Voor GMCP

 Voor subgroepen binnen GMCP

Onderzoeksvragen



Inhoud en structuur van de hulp

Inhoud

Structuur

o.a.
Inventariseren sociaal netwerk

Ouders leren regels stellen

o.a.
Aantal bezoeken hulpverleners

Intervisie/supervisie



De uitkomsten in een notendop: inhoud interventies

Overeenkomsten en verschillen

 79% van de inhoudelijke elementen is overlappend

 21% van de inhoudelijke elementen is interventie-specifiek

 De structuur van de interventies verschilt 

Inhoud in de praktijk

 Vooral: inventariseren van informatie, planning en evalueren van hulp, werken 
aan verandering, leren van opvoedingsvaardigheden en werken aan de relatie

 Minder vaak: activeren van het sociale netwerk en bieden van praktische hulp 

 Met name gericht op ouder(s)

 Met name psycho-educatie en instructie



De uitkomsten in een notendop: werkzame elementen

Effectiviteit van elementen

 Geen verschil in effectiviteit van inhoudelijke elementen

 Structuurelementen maken wel verschil: intervisie voor de hulpverlener en 
telefonisch contact tussen hulpverlener en gezin 

Wat helpt volgens jongeren en ouders?

 Focus op onderliggende oorzaak van gedrag

 Betrekken van het kind

 Balans tussen voorgeschreven inhoud en flexibele inzet

 Mogelijkheden voor langdurige ondersteuning

 Hulp bij activeren van het sociaal netwerk



In gesprek met professionals

 Hulpverleners, ontwikkelaars van interventies en gemeentelijke professionals

 Welke uitkomst(en) vind je het meest opvallend en waarom?

 Moet er iets veranderen en zo ja, wat zou jou kunnen helpen?

9 ideeën voor het 
versterken van 

hulpverleners en 
inhoud interventies

8 ideeën voor het 
versterken van 

randvoorwaarden 
voor optimale inzet 

interventies



Ideeën versterken hulpverleners en inhoud interventies

 Versterken hulpverleners in:

o Versterken en uitbreiden sociaal netwerk van het gezin 

o Meenemen perspectief jeugdige en actief betrekken jeugdige

o Voordoen en oefenen van vaardigheden met gezinsleden

o Realiseren soepele overgang naar vervolghulp



Ideeën versterken hulpverleners en inhoud interventies

 Tools voor hulpverleners:

o Structurele reflectie op inhoud hulp i.r.t. behoeften en problemen van gezin

o Ondertiteling naar gezinnen over waarom je als hulpverlener doet wat je doet

o Routekaart: wat kunnen gezinnen verwachten van de hulp en wat wordt er 
van hen verwacht

o Digitale kennisbank met tools of methodieken die je als hulpverlener kan 
gebruiken in een specifiek gezin

 Uitwisseling tussen hulpverleners van verschillende interventies/organisaties
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Afsluiting 



Vragen of meer weten?

l.visscher@umcg.nl 
050 - 3616987

https://www.youtube.com/watch?v=X3cETl1dQv8

https://www.youtube.com/watch?v=X3cETl1dQv8


VOOR MEER INFORMATIE:

Danielle Jansen 

Universitair Hoofddocent, RuG en UMCG

d.e.m.c.jansen@rug.nl

Loraine Visscher

Promovenda UMCG & medewerker communicatie  en implementatie C4Youth

l.visscher@umcg.nl

Kenniswerkplaats Jeugd Friesland

www.awtjf.nl

Expertisecentrum Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

https://www.rug.nl/gmw/expertisecentrum-gmcp/

Hartelijk dank voor 
jullie aandacht!
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