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Samenvatting en conclusies

 Inleiding

Met de transformatie van het jeugdstelsel zien gemeenten zich geplaatst voor grote opgaven. Een 
daarvan is het beter ondersteunen van de eigen kracht van gezinnen en van (wijk)netwerken. Dit 
vraagt een omslag in de werkwijze van beroepskrachten die werken met gezinnen. Zij moeten 
leren gezinnen zo veel mogelijk eigen vragen te laten stellen, zelf oplossingen te laten vinden 
voor problemen, netwerken rond gezinnen aan te spreken en samen te werken met vrijwilligers 
en professionals in de pedagogische civil society. 

Om beroepskrachten te ondersteunen bij deze omslag is de training Triple S (Sociale Steun 
Stimuleren) ontwikkeld. Deze bestaat uit drie workshops over de kracht van ouders, de kracht van 
netwerken en de kracht van (informele inzet in) de wijk. In de zomer van 2013 werd de training 
uitgevoerd in Hilversum en Heerhugowaard. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht vanuit de 
Kenniswerkplaats Tienplus (gefinancierd door ZonMw) de opbrengsten, en ging na waar vragen en 
onzekerheden van beroepskrachten liggen. Dit rapport doet verslag van het onderzoek. De resul-
taten zijn interessant voor wijkteams en beleidsmakers die meer willen weten over het stimuleren 
van eigen kracht of daarbij ondersteuning zoeken. 

 Dit onderzoek

De centrale vraag van dit onderzoek luidde: 

Wat levert de training Triple S beroepskrachten op? Welke nieuwe attituden, vaardigheden en handel-
wijzen hebben de deelnemers zich eigengemaakt die relevant zijn voor het versterken van eigen kracht 
van ouders, het benutten van netwerken en de kracht van de wijk? 

Om de vraag te beantwoorden is een veranderonderzoek uitgevoerd. Attituden, vaardigheden en 
handelwijzen van beroepskrachten zijn voorafgaand aan de training(sbijeenkomsten) en zes weken 
na afloop van de training gemeten via gesloten vragen. Daarnaast zijn bij elke trainingsbijeen-
komst vooraf en achteraf en bij de nameting open vragen gesteld. Bij de training is voorts geob-
serveerd, om een beter beeld te krijgen van de uitvoering en van de kwesties die spelen voor 
beroepskrachten. Aan de training in Hilversum en Heerhugowaard namen in totaal 37 beroeps-
krachten deel. Ze werken in het preventieve jeugdveld en/of zijn lid van een wijkteam. Hilversum 
was mede financier van dit onderzoek. De nameting vond plaats in november 2013.

 Wat is Triple S?

De training Triple S is ontwikkeld door SO&T en beoogt beroepskrachten in het jeugdveld te 
ondersteunen op drie vlakken: bij a) het stimuleren van de eigen kracht (zelfregulatie) van 
ouders, b) het betrekken van netwerken rond gezinnen bij oplossingen voor opvoedvraagstukken 
en c) het aansluiten bij informele en formele netwerken op wijkniveau. Dit zijn ook de onderwer-
pen van de drie workshops waaruit de training bestaat. De training is vooral gericht op het veran-
deren van bewustzijn en attituden, en reikt daarnaast praktische handvatten aan. Er is veel 
ruimte voor onderlinge uitwisseling tussen de deelnemers, onder meer via groepsopdrachten en 
discussies over stellingen. Voorts vindt overdracht plaats van theorie en kennis uit onderzoek, 
bijvoorbeeld over zelfregulatie (met het opvoedprogramma Triple P als basis) of typen wijken en 
hoe daarbij aan te sluiten (uit onderzoek van DSP). De observaties laten zien dat de feitelijke 
invulling van de afzonderlijke workshops per locatie wat uiteen kan lopen, afhankelijk van de 
behoeften en voorkennis van de groep. 
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 Wat weten en doen beroepskrachten al? 

Uit de vragen vooraf blijkt dat beroepskrachten al over veel kennis beschikken en deels al uit 
zichzelf eigen kracht aanspreken in hun werk. Technieken als (door)vragen en luisteren naar 
ouders en kinderen passen velen al toe. Ook het betrekken van netwerken is voor een aantal 
beroepskrachten al vanzelfsprekend. Zij beginnen een hulpverleningstraject met het in kaart 
brengen van hulpbronnen rond gezinnen. De wijk en het betrekken van vrijwilligers staan minder 
op het netvlies van de gemiddelde deelnemer aan de training. Dit is voor velen nog nieuw. Organi-
saties in de wijk, zowel formeel als informeel, zijn niet altijd bekend, en hoe ermee samen te 
werken is nog een vraag. Beroepskrachten zijn zich deels wel bewust van de mogelijkheden om 
aan te sluiten bij informele netwerken in de wijk of deze te versterken, maar doen er in de prak-
tijk nog weinig mee. Het opbouwen van netwerken in de wijk kost veel tijd en is vaak niet hun 
hoofdtaak; het komt erbij. Het werken op wijkniveau roept ook nieuwe vragen op, zoals: wat doe 
je met klachten van wijkbewoners over de opvoeding in een buurgezin? 

 Vragen rond het stimuleren van eigen kracht

Maar ook hebben beroepskrachten vragen over de terreinen waarin ze al meer thuis zijn. Bijvoor-
beeld over het stimuleren van zelfregulatie. Hoe stimuleer je ouders die het moeilijk vinden naar 
hun eigen rol te kijken bij problemen van kinderen, of die denken dat ze bepaalde dingen niet 
kunnen? Hoe stimuleer je zelfregulatie bij gezinnen met grotere problemen waar oplossingen voor 
moeten komen, of in een dwangkader? Hoe blijf je op je handen zitten en schiet je niet in de rol 
van oplosser? Als het gaat om het benutten of aanspreken van netwerken rond gezinnen zijn er 
twijfels over hoe dit te doen als gezinnen te eenzijdige netwerken om zich heen hebben met 
dezelfde problematiek. Of hoe ouders te bewegen hun netwerk aan te spreken; er is vaak weer-
stand of het idee dat de omgeving het te druk heeft met het eigen leven. 

 Het stimuleren van eigen kracht van ouders

Uit de observaties tijdens de workshops is meer gedetailleerde informatie naar voren gekomen 
over welke knelpunten beroepskrachten tegenkomen bij het stimuleren van eigen kracht en wat 
voor oplossingen er zijn. Het stimuleren van zelfregulatie (eigen kracht van ouders) kan lastig zijn 
omdat ouders soms snelle oplossingen verwachten, of omdat het oplossen van problemen eerst 
extra investering vraagt, zo komt naar voren. Extra investering is soms moeilijk te realiseren in de 
context van bezuinigingen, met juist weinig tijd per gezin en een hogere caseload. Zeker als 
ouders geen Nederlands spreken of minder gewend zijn hun eigen mening te geven (zoals vaker 
speelt bij niet-westerse gezinnen), kan het stimuleren van zelfregulatie in het gedrang komen 
door de korte tijd per gezin. Maar beroepskrachten zijn wel van mening dat het op langere ter-
mijn winst kan opleveren. Bovendien: je kunt klein beginnen. Het helpt al als je op zijn minst 
ouders of jeugdigen betrekt bij het bepalen van doelen van de hulp. Goed doorvragen helpt om 
vragen achter de vraag naar boven te krijgen.  

 Netwerken benutten

Tijdens de training was er voorts plaats voor reflectie op inzet van netwerken rond gezinnen. Door 
de individualisering is het minder vanzelfsprekend dan vroeger om op anderen terug te vallen. 
Ouders vinden het soms moeilijk steun te vragen, geven de beroepskrachten aan. Hierin kunnen 
ze begeleid worden. Maar ook vanuit beroepskrachten kan er soms weerstand zijn om informele 
steun rond gezinnen in te schakelen. Het inzicht dat informele en formele steun elkaar goed 
kunnen aanvullen kan helpen. Het is belangrijk steeds te kijken wat in een bepaalde situatie het 
beste past. Een lastig punt bij het inschakelen van informele steun is dat netwerken rond gezin-
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nen soms te eenzijdig zijn of spanning in zich kunnen dragen. Daar kunnen beroepskrachten juist 
een rol in spelen, zo komt in de training aan de orde: zij kunnen helpen ouders in contact te 
brengen met andere typen netwerken (linking/bridging) en zo het sociaal kapitaal van gezinnen 
vergroten. 

 Het gesprek over opvoeden ondersteunen

Beroepskrachten worden in het nieuwe stelsel uitgedaagd niet alleen individuele gezinnen te 
ondersteunen, maar ook het gesprek over opvoeden tussen gezinnen te stimuleren en op die 
manier netwerken rond gezinnen te versterken. Er blijken tijdens de training veel ideeën (en 
ervaringen) te zijn over hoe dit te doen. Beroepskrachten zien kansen in het beter benutten van 
plekken waar ouders al samenkomen, zoals scholen, de speeltuin, het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG), de sportclub, de moskee of de kerk. De rol van de beroepskracht is daarbij vooral 
het creëren van randvoorwaarden. Een ander idee is het aansluiten bij activiteiten die niet direct 
met opvoeding te maken hebben: kinder- en jongerenwerk, een burendag, een wijkschouw, 
tuinieren in gezamenlijke moestuinen. Ook al bestaande werkwijzen worden genoemd, zoals het 
organiseren van ouderbijeenkomsten, ouders (meer) doorverwijzen naar het CJG, een opvoed-
week of –karavaan organiseren. Tot slot zien beroepskrachten mogelijkheden bij virtuele netwer-
ken (social media) om het informele gesprek over opvoeding te ondersteunen. Zoals eerder aange-
haald: er zijn weliswaar ideeën, maar het incorporeren hiervan in het werk is nog geen staande 
praktijk. Dit heeft wellicht ook te maken met twijfels die sommige deelnemers aan de training 
hebben over de gedachte dat wijkbewoners ruimte en behoefte hebben om met elkaar in gesprek 
te gaan over opvoeding. In het nieuwe stelsel wordt hier veel van verwacht, maar is dit wel een 
juiste vooronderstelling? 

 Aansluiten bij de wijk

Vooral in kwetsbare wijken is de vraag hoe de kracht van de wijk te ondersteunen, komt tijdens 
de training naar voren. Een wijkanalyse kan daarbij helpen, zo reikt de training aan. Is er sprake 
van sociale samenhang in de wijk of zijn er juist spanningen? Waar(bij) komen die wel naar voren, 
waar(bij) niet? Is er een wijkagent die wordt geaccepteerd? Wat is daarbij de succesfactor? Wat 
maakt het verschil in een wijk? Dat kan soms iets kleins zijn: een strategisch geplaatst bankje 
waar buurtbewoners met elkaar in gesprek gaan. 

Gesprekken tussen beroepskrachten onderling, maar ook gesprekken met wijkbewoners en 
huisbezoeken helpen om mogelijkheden te ontdekken om de kracht van de wijk te verbeteren. 
Ook kan kennis uit onderzoek over typen wijken hierbij helpen. En kennis over de sociale kaart; 
beroepskrachten blijken zich nog niet altijd even bewust te zijn van de diverse aanknopingspun-
ten voor samenwerking in hun wijk, zowel formeel (bijvoorbeeld mede-opvoeders) als informeel 
(vrijwilligers, informele netwerken).   

 Wat levert de training op volgens deelnemers?

Triple S levert beroepskrachten op diverse terreinen iets op, zo blijkt uit hun antwoorden op open 
vragen. De training geeft hun in eigen woorden:

 ● Handvatten voor bijvoorbeeld het voeren van gesprekken met ouders die eigen kracht meer 
naar boven halen. Door het stellen van andere vragen wordt meer een beroep gedaan op wat 
ouders zelf kunnen. 

 ● Bewustwording van het belang van het stimuleren van de eigen kracht van ouders en van de 
kracht van netwerken. Bijvoorbeeld: dat informele steun een eigen waarde heeft naast for-
mele hulp. 

 ● Kennis over hoe zij ouders verder op weg kunnen helpen bij het inschakelen van steun, en 
netwerkvorming of ontmoeting kunnen ondersteunen. 
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 ● Inzicht in wat de wijk kan opleveren bij het versterken van eigen kracht van ouders en hoe 
beroepskrachten dit kunnen aanpakken. 

Deelnemers waardeerden de uitwisseling van ervaringen en inzichten, deze heeft hun naar eigen 
zeggen veel opgeleverd. 

 Wat levert de training op volgens metingen?

Ook via gesloten vragen is vastgelegd wat de training heeft opgeleverd. De vergelijking van de 
scores op stellingen voor- en achteraf bevestigt dat deelnemers aan Triple S nieuwe vaardigheden, 
attituden en handelwijzen hebben ontwikkeld die hen helpen de eigen kracht van ouders te 
versterken en netwerken rond ouders en in wijken beter te benutten. De schaalscores zijn op alle 
drie de thema’s hoger na afloop van de training. Bij de schaalscore ‘kracht van het netwerk’ en 
‘kracht van de wijk’ (workshop 2 en 3) gaat het om significante verschillen, ondanks kleine aantal-
len ondervraagden. Ook op diverse afzonderlijke stellingen zijn de veranderingen positief, deels 
ook significant. De verandering in schaalscores geldt voor de meeste afzonderlijke deelnemers. 

 Tot slot

Triple S is een training die bestaat uit drie bijeenkomsten. Uit het onderzoek blijkt dat een aantal 
deelnemers er behoefte aan heeft om achteraf nog eens bij elkaar te komen en op basis van 
vragen die rijzen bij toepassing van nieuwe kennis en vaardigheden bepaalde werkwijzen nog 
eens concreet aangereikt krijgen. Triple S is niettemin een goede start voor het opdoen van 
kennis, houdingen en competenties die beroepskrachten kunnen benutten bij de transformatie 
van de zorg voor jeugd. 
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Inleiding

In de transitie jeugdzorg krijgt het concept van de pedagogische civil society veel aandacht. Een 
belangrijke kwestie daarbij is de vraag hoe aan te sluiten bij de kracht van gezinnen en hun 
informele omgeving. Beroepskrachten staan voor de opgave hoe ze hier invulling aan moeten 
geven (bijvoorbeeld Barnhoorn et al., 2013). Interventies waarmee ze werken bieden deels hand-
vatten, maar niet voldoende. Het ondersteunen van gezinnen en het aansluiten bij de eigen 
kracht van gezin, netwerk en wijk volgens de nieuwe werkwijze, vraagt nieuwe kennis en vaardig-
heden van de beroepskracht. Daarom is de training Triple S (Sociale Steun Stimuleren) ontwikkeld 
(Winkelman et al., 2012). Deze training was in eerste instantie bedoeld voor nascholing van 
opvoedprofessionals die werken met het opvoedprogramma Triple P (Positief Pedagogisch Pro-
gramma, kortweg Positief Opvoeden). In dit programma is zelfregulatie een belangrijk kernbegrip, 
waar het nieuwe begrip eigen kracht goed bij past. De training is evenwel ook geschikt voor 
beroepskrachten die niet met Triple P werken, maar ouders en kinderen wel ondersteunen in de 
nieuwe wijkteams in wording. De training is ontwikkeld door SO&T en bestaat uit drie workshops 
van elk 3,5 uur. De eerste workshop gaat in op het concept zelfregulatie en hoe dit te versterken. 
Dit onderdeel sluit het meest direct aan bij Triple P. De tweede workshop behandelt hoe aan te 
sluiten bij het netwerk van ouders; de derde gaat over aansluiten bij de wijk en vrijwillige inzet. 
Al deze elementen staan in het nieuwe jeugdstelsel meer centraal dan voorheen in het werk van 
beroepskrachten. 

De training Triple S is in de zomer van 2013 voor het eerst uitgevoerd in volledige vorm1 en direct 
gevolgd door onderzoek. De hoofdvraag van het onderzoek luidde: 

Wat levert de training Triple S beroepskrachten op? Welke nieuwe attituden, vaardigheden en handel-
wijzen hebben de deelnemers zich eigengemaakt die relevant zijn voor het versterken van eigen kracht 
van ouders, het benutten van netwerken en de kracht van de wijk? 

Om deze vraag te beantwoorden zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. Allereerst is 
informatie verzameld over attituden, vaardigheden en handelwijzen van beroepskrachten bij de 
start van de training, en zijn de motivatie en verwachtingen van deelnemers vastgelegd. Ten 
tweede zijn na elke bijeenkomst en voorafgaand aan de volgende, open vragen voorgelegd over 
wat de belangrijkste leeropbrengsten waren. Zes weken na afloop van de training is een online 
vragenlijst verzonden naar de deelnemers waarin opnieuw naar attituden, vaardigheden en han-
delwijzen is gevraagd. Het betrof voor een belangrijk deel dezelfde (gesloten) vragen als vooraf-
gaand aan de bijeenkomsten. Hiermee konden we nagaan wat de training heeft opgeleverd. Bij de 
nameting zijn ook enkele open vragen gesteld, waarin deelnemers in eigen woorden konden 
aangeven wat zij hebben geleerd en wat ze nog nodig hebben om het geleerde in praktijk te 
brengen.

Bij de trainingen is voorts geobserveerd. Het doel hiervan was tweeledig. Enerzijds ging het 
erom vast te leggen welke vragen, opvattingen en oplossingen professionals hebben voor het 
stimuleren van eigen kracht. Anderzijds geven de observaties inzicht in de opbouw van de bijeen-
komsten en de variatie daarin. Met de trainer zelf zijn de workshops geëvalueerd in een telefo-
nisch interview. 

De trainingen vonden plaats in Hilversum en Heerhugowaard. Voor andere gemeenten kunnen de 
bevindingen echter ook zinvol zijn. Zo zet Amsterdam de trainingen Triple S in voor deskundig-
heidsbevordering van de ouder-en-kindadviseurs in de nieuwe wijkteams. Ook andere gemeenten 
hebben vragen over de nieuwe vaardigheden en eisen die de transitie jeugdzorg met zich mee-
brengt. Bijvoorbeeld de vraag hoe beroepskrachten hiervoor kunnen worden toegerust. 

Het onderzoek is deels gefinancierd met middelen uit de Kenniswerkplaats Tienplus. Deze 
academische werkplaats, gesubsidieerd door ZonMw, heeft als doel door kennisondersteuning 
opvoedsteun beter te laten aansluiten bij ouders van diverse herkomst. Het werkterrein voor deze 

1 Eerder waren al delen van de training uitgevoerd in Amsterdam.
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werkplaats is hoofdzakelijk Amsterdam. Professionalisering en het aansluiten bij eigen kracht 
vormen centrale thema’s in onderzoeken van de Kenniswerkplaats (www.kenniswerkplaats-tien-
plus.nl). De gemeente Hilversum was medefinancier van het onderzoek. In augustus 2013, nadat in 
beide gemeenten twee workshops waren uitgevoerd, is een eerste tussenrapportage verschenen 
(intern). Dit rapport vormt het eindverslag na afronding van de training en het onderzoek.  

 Leeswijzer

Dit rapport is als volgt opgebouwd. In het volgende (korte) hoofdstuk bespreken we de kenmerken 
van de deelnemers op beide trainingslocaties en de doelen en achtergronden van de training (H1). 
Vervolgens komen de resultaten van de voormeting (de meting voorafgaand aan de bijeenkom-
sten) aan de orde (H2). Deze geven inzicht in de attituden, vaardigheden en handelwijzen van de 
deelnemers vooraf. In hoofdstuk 3 schetsen we vanuit onze observaties wat er tijdens de work-
shops aan de orde is geweest. Wat roepen de thema’s bij de deelnemers op? Hoe discussiëren zij 
erover? Hoofdstuk 4 bespreekt de resultaten van de training. Dit hoofdstuk beantwoordt de vraag: 
is er verschil in attituden, vaardigheden en handelwijzen voor en na de training? Wanneer dat 
relevant is, gaan we in op verschillen tussen de beide groepen getrainden (Heerhugowaard en 
Hilversum).   
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1 Achtergronden

De training Sociale Steun Stimuleren (Triple S) is halverwege 2013 uitgevoerd in zowel Hilversum 
als Heerhugowaard. In beide gemeenten vond de training plaats in de periode juni -september 
2013. De eerste twee bijeenkomsten vonden voor de zomervakantie plaats, de laatste in septem-
ber. In dit hoofdstuk beschrijven we de deelnemers (1.1) en (in het kort) de doelen en achtergron-
den van de training (1.2). 

1.1 Deelnemers

In totaal deden 37 personen mee aan de training, verdeeld over twee gemeenten. In Heerhugo-
waard (18 deelnemers) betrof het grotendeels personen die dagelijks met ouders en/of kinderen 
werken in het preventieve veld en de jeugdzorg. Een aantal van hen was getraind in Triple P 
(meest niveau 2). In Hilversum (19 deelnemers) waren minder deelnemers getraind in Triple P en 
was de groep breder van samenstelling. Een wat groter deel dan in Heerhugowaard had een 
beleids- of coördinerende functie, werkte in een ander veld (niet preventief, zoals de jeugdagent) 
of met een andere doelgroep (bijvoorbeeld als mantelzorgondersteuner) (zie verder tabel 1.1). 

Tabel 1.1 Deelnemers training per locatie

Heerhugowaard Hilversum

5 maatschappelijk werkers 
2 opvoedadviseurs/ped. medewerkers 
3 jeugdverpleegkundigen 
1 ‘begeleider’ 
2 toegangsmedewerkers Bureau Jeugdzorg 
1 procesregisseur 
1 gedragswetenschapper 
1 teamcoach 
1 screener casemanager Bureau Toezicht 
1 intermediair / hulpverlener

Totaal: 18 personen

2 jongerenwerkers, 2 buurtwerkers 
1 CJG jeugdconsulent  
1 consulent opv./ontw. MEE 
1 voorzitter vrijwilligers/pedag. medewerker 
2 jeugdverpleegkundigen, 1 verpleegkundige 
1 ambulant gezinsbegeleider 
1 jeugdagent 
1 leerkracht/coördinator brede school 
1 coördinator vrijwilligers  
1 mantelzorgondersteuner 
1 maatschappelijk werker 
1 projectleider, 2 beleidsmedewerkers

Totaal: 19 personen

Niet alle deelnemers waren bij alle drie de bijeenkomsten aanwezig en een enkeling kwam later 
binnen of ging eerder weg. Hierdoor betreffen de onderzoeksbevindingen niet steeds alle deelne-
mers. De respons was verder goed: iedereen die aanwezig was vulde de lijsten in. 
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1.2 Doelen en achtergronden Triple S

Triple S is een recent ontwikkelde training. Delen ervan zijn eerder uitgevoerd in onder andere 
Amsterdam. Met de trainer is in de zomer van 2013 in een telefonisch interview nagegaan wat de 
belangrijkste doelen van Triple S zijn. Zij verwoordt dit als volgt:

‘Doel is dat mensen zicht krijgen op: wat is eigen kracht, uit welke elementen bestaat dat, en wat kan ik 
doen om dat bij ouders te stimuleren en benutten? Boodschap is dan: ouders kunnen meer dan je denkt, 
hoe kijk je naar ouders. Zie je ze (ook) als deskundigen of als hulpbehoevenden?’ 

De workshops van elk 3.5 uur dragen vooral bij aan een attitudeverandering en bewustwording, 
aldus de trainer. Daarnaast geven ze handvatten. Ze zijn in te zetten in bij- of nascholing die 
aansluit bij de nieuwe eisen die de transitie jeugdzorg aan beroepskrachten stelt. De workshops 
verschillen onderling in opbouw, onder meer in de mate waarin theorie, uitwisseling en praktische 
oefeningen een groter of kleiner onderdeel vormen. De workshops benutten inzichten uit weten-
schappelijk onderzoek, onder meer gefinancierd door ZonMw, over werken in de wijk, het verster-
ken van eigen kracht van ouders (bijvoorbeeld via Positief opvoeden) en het nut en de risico’s van 
netwerken voor het versterken van gezinnen. 
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2 Attituden, vaardigheden en verwachtingen vooraf

Bij alle workshops en op beide locaties is bij deelnemers aan het begin en na afloop een aantal 
vragen afgenomen (zie inleiding). In dit hoofdstuk bespreken we de vragen die vooraf zijn gesteld. 
Deze zijn te beschouwen als een nulmeting. Ze geven een indruk van de attituden, vaardigheden, 
handelwijzen en verwachtingen van deelnemers bij de start. Bij de eerste workshop is gevraagd 
wat hun belangrijkste motivatie was om deel te nemen aan de cursus en wat zij ervan verwacht-
ten. Bij elke workshop hebben we hun voorts aan het begin een aantal stellingen voorgelegd. 
Deze stellingen geven attituden, vaardigheden en handelwijzen weer betreffende de thema’s die 
aan de orde komen, aangevuld met enkele open vragen. De stellingen zijn opgesteld door SO&T, 
in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut.

2.1 Motivatie en verwachtingen

Voorafgaand aan de training is aan alle deelnemers de vraag gesteld wat zij verwachtten en wat 
hun motivatie was om mee te doen. Enerzijds hopen deelnemers op nieuwe handvatten, ideeën, 
kennis, vaardigheden en inzichten. Ze hopen daarmee ouders en jeugdigen beter te helpen bij het 
versterken van eigen kracht of het vinden van oplossingen in hun omgeving. Daarbij refereren ze 
aan ontwikkelingen binnen gemeenten, die er ook steeds meer om vragen eigen kracht van bur-
gers te stimuleren: ‘Ouders in hun kracht zetten is het nieuwe werken. Ik wil alles leren om dit zo 
goed mogelijk in te zetten.’ Daarnaast noemen de deelnemers: graag willen leren van het uitwis-
selen van ervaringen met anderen, nieuwe contacten of netwerken aanboren, elkaar leren ken-
nen. De nadruk op dit laatste aspect is groter in Hilversum dan in Heerhugowaard. In Hilversum 
was dit ook een belangrijk (sub)doel van de training. ‘Collega’s leren kennen in de wijk. Ik ben 
gevraagd door mijn collega om mee te doen.’ In Heerhugowaard is vaker benadrukt dat de 
beroepskrachten kennis, vaardigheden of inzichten willen opdoen. Enkele deelnemers geven een 
meer inhoudelijk antwoord op wat zij hopen te leren: ‘Ouders in beweging laten komen, waarbij 
ze vertrouwen hebben in hun eigen regie en omgeving’ of ‘dat ik ouders die niet gemotiveerd zijn 
voor hulpverlening wel gemotiveerd kan krijgen vanuit zichzelf.’ Ook stellen enkelen dat zij hopen 
dat de training hen helpt de pedagogische civil society te stimuleren. 

2.2 Voormeting: de kracht van zelfregulatie (ouders)

De eerste bijeenkomst van Triple S heeft betrekking op het concept zelfregulatie, of ‘de kracht 
van ouders’. Vooraf is deelnemers allereerst aan de hand van enkele open vragen gevraagd naar 
hun kennis over en werkwijzen bij het stimuleren van zelfregulatie bij ouders.

Wat is zelfregulatie? 
De eerste vraag luidde wat de beroepskrachten verstaan onder zelfregulatie. Deelnemers noemen 
diverse betekenissen, van zelfredzaamheid of zelf verantwoordelijkheid nemen tot zelfsturing, het 
vermogen om zelf problemen op te lossen en zelfreflectie. Enkele voorbeelden:
‘Bewustzijn creëren dat zij zelf dingen kunnen veranderen, handvatten geven dat zij zelf aan de 
slag kunnen, creativiteit stimuleren in het oplossen van lastige situaties.’ 
‘Verantwoordelijkheid nemen voor je situatie en dit willen veranderen, mocht dit nodig zijn. Naar 
jezelf kunnen/durven kijken.’
‘Eigen kracht, empowerment, zelfstandig stappen kunnen nemen en doelen maken.’
‘Dat ze zelf op zoek gaan naar antwoorden voor hun opvoedvragen, en hulpbronnen tijdig raad-
plegen.’
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Enkelen leggen meer nadruk op het vinden van de weg naar instanties: ‘Ouders kennis laten 
maken met instanties, waar kunnen ze terecht met hun vraag.’ ‘Ouders moeten zelf de instanties 
vinden, zelf een rol spelen, actief betrokken zijn.’ 

Hoe wordt de kracht van ouders en jeugd nu ondersteund? 
Op welke manier ondersteunen deelnemers in hun huidige werk zelfregulatie bij ouders en kinde-
ren? Deels doen ze dit door de wijze waarop ze met ouders en kinderen praten (door open vragen 
te stellen, goed te luisteren, door een motiverende gespreksvoering, aansturen op zelfreflectie, 
vraag- en oplossingsgericht werken, zelf laten denken en doen, laten observeren van eigen hande-
len en de gevolgen). Deels door ‘empowerend’ te werk te gaan en met ouders samen te werken 
‘in een vroeg stadium’. Enkele deelnemers geven nog iets meer toelichting op hoe zij gesprekken 
voeren met ouders: ‘Vragen (terug)stellen die mensen aan het denken zetten over eigen kracht’, 
‘door ouders telkens te vragen wat ze zelf willen veranderen. En wat ze gedaan hebben om veran-
dering mogelijk te maken en wat ze nodig hebben.’

Tips voor collega’s over de kracht van ouders
Om uitwisseling te stimuleren, is tevens gevraagd naar tips voor collega’s over het ondersteunen 
van zelfregulatie, en wat de deelnemers er zelf moeilijk aan vinden. De tips reflecteren deels de 
werkwijze die al is besproken in het bovenstaande: vraaggericht werken, aandachtig luisteren en 
doorvragen, samenvatten, complimenten geven. Daarnaast zijn er meer concrete tips: 

 ● Het gebruik van herkenbare metaforen om aan te sluiten bij de belevingswereld, een blik 
geven op het mogelijke eindresultaat van interventies. 

 ● Zorgen voor ontmoetingsplekken (voor ouders).
 ● Reflecterende vragen stellen, ook confronteren met zichzelf en houding/visie.
 ● Naast de cliënt staan, en ‘handen op de rug’, niet zelf te snel antwoorden geven.
 ● De vragen steeds terugleggen bij ouders: hoe zie jij dit, geef een voorbeeld.  

Wat is moeilijk aan het stimuleren van de kracht van ouders? 
Wat is lastig of moeilijk aan het stimuleren van zelfregulatie bij ouders? De ervaring is dat lang 
niet alle ouders even gemakkelijk zijn te stimuleren om zelf oplossingen te verzinnen of het heft 
in handen te nemen. Ouders zijn soms, in de woorden van deelnemers aan de training, ‘passief’, 
‘staan niet open voor hun eigen rol als ouders’, ‘leggen hun problemen of oorzaken ervan voort-
durend bij anderen’, ‘willen/kunnen niet naar hun eigen aandeel kijken’, ‘hebben een erg negatief 
zelfbeeld of duiken in de slachtofferrol.’ Ook hebben sommige ouders te veel of te grote proble-
men, waardoor het lastig is klein te beginnen, of waardoor ze niet te sturen zijn. Een deelnemer 
zegt het ook moeilijk te vinden hoe lang je ‘op je handen moet zitten’ voordat je ingrijpt, terwijl 
het devies is preventief te werken. Het is moeilijk ‘los te laten’ of ‘je eigen professionele bril af 
te zetten.’ Soms is het ook niet realistisch te verwachten dat gezinnen of ouders hun problemen 
zelf kunnen oplossen, zo wordt gesteld. Bijvoorbeeld bij gezinnen die een beperkt netwerk heb-
ben, multiprobleemgezinnen of ‘zwakke gezinnen’. Soms willen ouders ook zelf te snel een oplos-
sing, of denken ze die snel te weten terwijl het diepere inzicht nog ontbreekt. Zelfregulatie 
versterken is voorts lastig als je binnen een dwang-kader werkt, zo merkt iemand op.

Gesloten vragen bij de voormeting
Voorts is een aantal gesloten vragen gesteld over de manier waarop deelnemers aan de training 
aandacht hebben voor eigen kracht van ouders in hun dagelijks werk. Gevraagd is in hoeverre 
deelnemers ouders of kinderen met wie ze werken ruimte geven voor hun eigen probleemdefini-
ties en oplossingen, hen positief bekrachtigen en stimuleren om zelf oplossingen te verzinnen. In 
totaal betrof het 16 items, voorgelegd in de vorm van stellingen. De beroepskrachten konden 
steeds aangeven of de betreffende stelling op hen van toepassing was (1 = niet op mij van toepas-
sing, 5 = helemaal op mij van toepassing). De resultaten zijn weergegeven in tabel 2.1.

De gemiddelde scores variëren tussen de 3,7 en 4,6. Deelnemers onderschrijven het meest dat zij 
complimenten uitdelen aan ouders of kinderen, en dat zij hun vragen stellen om tot eigen inzich-
ten of oplossingen te komen, of hen hierin stimuleren (b, i, m). Stellingen over daadwerkelijk in 
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gesprek gaan met ouders en kinderen om tot dit soort inzichten te komen, onderschrijven ze 
minder (bijv. j, o). Ook durven nog niet alle medewerkers te zeggen dat zij niet meer steun bie-
den dan nodig is (p).2

Tabel 2.1 Voormeting deelnemers, eerste bijeenkomst ‘de kracht van zelfregulatie’

Gem score 
(min-max)

N

a. Ik beschouw de ouder/het kind als deskundige van de eigen situatie. 4,2 (3-5) 31

b. Ik stel ouders/kinderen vragen zodat zij inzicht krijgen in hun eigen situatie. 4,4 (3-5) 30

c. Ik stimuleer ouders/kinderen om zichzelf positief te evalueren. 4,1 (3-5) 30

d. Ik stimuleer ouders/kinderen om eerdere successen te benoemen. 4,0 (2-5) 30

e. Ik stimuleer ouders/kinderen hun eigen doelen te stellen. 4,2 (3-5) 29

f. Ik help ouders/kinderen hun doelen realistisch te stellen. 3,9 (2-5) 29

g. Ik stel de vraag van de ouders/kinderen centraal. 4,1 (3-5) 30

h. Ik ben in staat vragen die ouders/kinderen hebben te plaatsen binnen de (normale)  
    ontwikkelingsfasen.

3,9 (1-5) 30

i. In gesprek met ouders/kinderen geef ik hun complimenten. 4,6 (3-5) 31

j. Ik onderzoek samen met ouders/kinderen mogelijke obstakels voor verandering. 3,8 (1-5) 30

k. Ik help ouders/kinderen bij het koppelen van hun eigen handelen aan de positieve  
    veranderingen in gedrag van kinderen/anderen.

3,9 (1-5) 29

l. Ik help ouders/kinderen zich bewust te worden van hulpbronnen die benut kunnen worden 
   bij de aanpak van problemen.

4,0 (1-5) 30

m. Ik stimuleer ouders/kinderen zelf met hun eigen ideeën en oplossingen te komen. 4,3 (3-5) 31

n. Ik bied suggesties in plaats van voorschriften. 4,0 (2-5) 29

o. Ik laat ouders/kinderen zelf de voor- en nadelen van diverse opties overwegen. 3,8 (2-5) 30

p. Ik bied niet meer ondersteuning dan nodig is. 3,7 (2-5) 29

2.3  Voormeting: de kracht van netwerken

De tweede workshop binnen de training ging over de kracht van het netwerk. Voorafgaand aan 
deze bijeenkomst is opnieuw een aantal open en gesloten vragen gesteld. Als eerste is gevraagd 
wat de deelnemers hopen te leren over het thema ‘de kracht van het netwerk’. De meerderheid 
van de deelnemers uit Heerhugowaard geeft te kennen praktische tips te willen over ‘hoe het 
netwerk daadwerkelijk in te zetten’. Sommige deelnemers vragen specifiek om vraagtechnieken. 
Naast deze praktische handvatten hoopt een aantal ook op ‘inspiratie’, ‘extra bewustwording’ en 
‘uitwisseling van ervaringen’. In Hilversum ligt opnieuw meer nadruk op teamvorming en netwerk-
vorming. Hier is vaak het antwoord dat de deelnemers hopen op een bijdrage aan ‘korte lijnen in 
de samenwerking’ en ‘een beter netwerk, ons kent ons.’ Daarnaast geven ze ook hier aan te 
hopen op praktische tips en uitbreiding van kennis en vaardigheden. 

Hoe wordt de kracht van het netwerk rond gezinnen nu benut? 
Als tweede is gevraagd naar de manier waarop het netwerk van ouders nu al wordt gebruikt. In 
Hilversum luidt het antwoord dat de professionals in gesprek gaan met ouders op momenten die 
zich voordoen (‘een praatje als ouders hun kind ophalen’, ‘tijdens ouderavonden, voorlichtingen 

2 Op de meeste items scoort de groep uit Heerhugowaard wat hoger dan de groep uit Hilversum, wat vermoedelijk samenhangt met de 
grotere kennis over zelfregulatie in Heerhugowaard. Meer deelnemers in Heerhugowaard zijn getraind in Triple P. Triple S bouwt 
hierop voort. De verschillen zijn overigens klein en niet significant.
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etc.’). Enkele deelnemers benoemen concreet middelen of methodieken die zij inzetten, zoals 
een sociogram, genogram of netwerkberaden. Een aantal deelnemers antwoordt niet of weinig 
gebruik te maken van het netwerk van ouders in het werk. In Heerhugowaard geven velen aan dat 
ze het netwerk al in kaart brengen en als bron van ondersteuning voor het gezin bij hun werk 
gebruiken: ‘Ik vraag naar hun familie, vrienden, kennissen, het sociale leven’; ‘ik probeer altijd 
een appel te doen op het zelfoplossend vermogen van cliënten met als krachtbron hun eigen 
netwerk.’ Eén deelnemer noemt samenspelochtenden als manier om ouders met elkaar te laten 
praten over opvoeden. 

Tips voor collega’s over de kracht van het netwerk
Voorts is er opnieuw gevraagd naar tips voor collega’s. Een van de tips (in Hilversum) betreft het 
(ook als collega-organisaties werkzaam in dezelfde wijk) elkaar leren kennen. Belangrijk is op de 
eigen houding en rol te reflecteren en goed te luisteren naar ouders, zo vinden veel deelnemers: 
‘Neem het niet meteen over en maak gebruik van de krachten en talenten.’ ‘Luisteren, je eigen 
normen, je eigen verborgen agenda onderzoeken.’ ‘Beweeg met ouders mee en probeer in te 
schatten wat zij zelf aan kunnen. Wees attent op je eigen behoeftes en/of op die van hun. Koppel 
ze los!’ Daarnaast geven ze praktische tips (‘open vragen stellen’, ‘sociogram maken’, ‘uitvragen’).          

Wat is moeilijk aan het benutten van netwerken rond het gezin? 
Als laatste werd gevraagd wat de deelnemers lastig vinden aan het stimuleren van sociale steun 
via het benutten van netwerken van gezinnen. In Heerhugowaard blijkt dat de deelnemers soms 
moeite hebben met het omgaan met ‘schroom’, ‘angst’ of ‘weerstand’ van ouders. Er worden 
verschillende redenen aangegeven waarom ouders geen beroep willen doen op hun netwerk (‘Zij 
hebben het ook al druk genoeg’, ‘De problemen mogen niet voorbij de voordeur komen’, ‘Ze 
zeggen geen netwerk te hebben’, ‘Hulp vragen is een grote drempel’, ‘Motivatie mist’). Een deel-
nemer uit Hilversum geeft dit signaal eveneens af. In deze gemeente wordt vooral de nieuwe 
houding en rol van de professional als lastig ervaren (‘Op de handen blijven zitten’). Uit de ant-
woorden blijkt enige handelingsverlegenheid. ‘Ik heb het gevoel dat ik ouders soms bekritiseer. 
Ben bang hoe ze dan kunnen reageren’, ‘Doe ik het goed? Geef ik het juiste advies?’ In Heerhugo-
waard klinkt deze handelingsverlegenheid minder door, wellicht omdat daar meer deelnemers al 
concreet ervaring hebben met het verlenen van laagdrempelige steun aan ouders via onder ande-
re Triple P. In beide gemeenten zijn er enkele deelnemers die zich zorgen maken over de kwaliteit 
van het netwerk en hoe daarmee om te gaan. ‘Het netwerk kan ook zwak zijn of onbetrouwbaar. 
Het is nodig om te kijken of het veilig is.’   

Gesloten vragen bij de voormeting
Met gesloten vragen is ook bij deze bijeenkomst onderzocht in welke mate deelnemers zich 
bewust zijn van de kracht van netwerken, en op welke wijze zij de kracht van (informele) netwer-
ken in hun werk met ouders en kinderen al versterken. Daarbij kwam onder meer de vraag aan de 
orde in hoeverre zij ouders en kinderen stimuleren om zelf hulp in te schakelen uit hun netwerk, 
en in hoeverre zij samen met hen de netwerken in kaart brengen. Opnieuw zijn de vragen voorge-
legd in de vorm van stellingen en konden deelnemers een score aangeven van 1 tot en met 5. 
Tabel 2.2 geeft de gemiddelde scores weer. 
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Tabel 2.2 Voormeting deelnemers, tweede bijeenkomst ‘de kracht van het netwerk’

Gem. score (min-max) N

a. Ik heb inzicht in mijn persoonlijke netwerk. 4,5 (3-5) 26

b. Ik ben mij bewust van de mogelijke positieve invloeden van een netwerk als   
    steunbron.

4,5 (4-5) 26

c. Ik ben mij bewust van de mogelijke negatieve invloeden van een netwerk op    
    ouders en kinderen.

4,3 (3-5) 24

d. Ik onderzoek bij elk gezin samen met ouders/ kinderen hun netwerk. 3,1 (1-5) 23

e. Ik laat de ouders/kinderen zelf bepalen of zij ondersteuning uit het netwerk of    
    vanuit een professionele instelling wensen.

3,5 (1-5) 23

f. Ik laat ouders/kinderen bepalen of hun netwerk hun voldoende steun biedt. 3,5 (1-5) 24

g. Ik ben in staat ouders/kinderen uitleg te geven over de verschillende soorten      
    ondersteuning die een netwerk kan bieden.

3,7 (2-5) 24

h. Ik bespreek met ouders/kinderen wat hun netwerk hun kan bieden. 3,5 (2-5) 24

i. Ik help ouders/kinderen inzicht te krijgen om realistische verwachtingen te hebben  
   van het netwerk.

3,4 (1-5) 24

j. Ik motiveer ouders/kinderen na te denken over mensen om hen heen die iets voor 
   hen zouden kunnen betekenen.

3,9 (1-5) 26

k. Ik onderzoek de mogelijkheden van ouders/kinderen om zelf ondersteuning te  
    bieden in hun netwerk (wederkerigheid).

3,0 (1-5) 25

 l. Ik stimuleer ouders/kinderen in het uitbreiden van hun netwerk. 4,0 (2-5) 25

m. Ik ga met ouders/kinderen op zoek naar hun storende gedachten bij het vragen     
     van hulp binnen hun netwerk.         

3,0 (1-5) 24

n. Ik stimuleer onderling contact tussen ouders of tussen kinderen. 3,9 (2-5) 24

Bij deze bijeenkomst waren er iets minder aanwezigen; het aantal respondenten ligt daarom wat 
lager dan bij de eerste bijeenkomst. De gemiddelde score ligt voor veel voorgelegde stellingen 
eveneens lager; respondenten geven vaker te kennen dat de stelling helemaal niet of weinig op 
hen van toepassing was (score 1 of 2). Het meeste zijn de deelnemers het eens met de stellingen 
die betrekking hebben op bewustzijn van de kracht van netwerken (a, b, c). Relatief veel is ook 
aangegeven ouders en kinderen te stimuleren hun netwerken in te zetten of te vergroten (j, l, n). 
Het minst stemmen deelnemers in met de stellingen die weergeven dat de betrokkenen daadwer-
kelijk met ouders en/of kinderen onderzoeken hoe het netwerk beter te benutten is of wat hen 
belet het netwerk te benutten (d, k, m). Tussen Heerhugowaard en Hilversum deden zich enkele 
verschillen voor in gemiddelde scores, maar deze zijn niet significant. 

2.4  Voormeting: de kracht van de wijk

De derde en laatste bijeenkomst in de training heeft als thema ‘de kracht van de wijk en de 
vrijwillige inzet’. Aan het begin is er wederom een aantal open en gesloten vragen gesteld aan de 
deelnemers, allereerst betreffende verwachtingen over het thema ‘de kracht van de wijk’. De 
meerderheid van de deelnemers hoopt op ‘verdere invulling van deze manier van werken, met 
elkaar en met burgers; meer zicht krijgen op hoe toe te passen in deze wijk’. In Heerhugowaard 
wordt naast praktische handvatten ook uitbreiding van kennis verwacht: ‘Meer verdieping op wat 
ik al weet.’ Net als in de vorige bijeenkomsten ligt in Hilversum de focus nadrukkelijker dan in 
Heerhugowaard op het uitbreiden van het eigen netwerk. 

Hoe wordt de kracht van de wijk nu benut? 
Op de vraag op welke manier de deelnemers de wijk al gebruiken tijdens hun werk geeft een deel 
(in beide gemeenten) aan in eerste instantie niet op het niveau van de wijk te werken. Sommigen 
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krijgen van collega’s te horen hoe het in de wijken is, en op welke manier wijk- of buurtteams aan 
het werk zijn. Enige kennis is er dus wel. Degenen die wel op wijkniveau werken, maken naar 
eigen zeggen gebruik van de reeds aanwezige expertise in de wijk. Via deze weg proberen zij 
soms al ouders met elkaar in contact te brengen en vrijwilligersorganisaties of buurtbewoners in 
te schakelen ter ondersteuning van een gezin. Slechts enkele deelnemers (in Hilversum) geven aan 
de wijk nog helemaal niet te benutten in hun werk.
 
Tips voor collega’s over het benutten van de wijk
Er is gevraagd naar tips voor collega’s over het benutten van de kracht van de wijk. De tips die 
werden gegeven, hadden deels betrekking op de houding en het handelen van de professional in 
contact met ouders en jeugdigen (‘Ga uit van de kracht van de klant’, ‘op de handen zitten, niet 
organiseren maar helpen organiseren’, ‘er wordt toch vaak over mensen gesproken in plaats van 
met mensen’, ‘kijk naar de structuur/cultuur van de wijk in plaats van naar het hulpaanbod’). 
Daarnaast zijn er voorwaarden genoemd waaraan moet worden voldaan om de kracht van de wijk 
te gebruiken: ‘Creëer laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijk voor moeder en kind’, ‘neem 
deel aan de wijkpanels, ken actieve bewoners, spreek de wijkbeheerders, ga naar het wijkge-
bouw’ en ‘voor de professional zijn goede contacten en een bekend gezicht de eerste stap. Je 
gezicht dus veel laten zien.’ 

Wat is moeilijk aan het benutten van de wijk?
Een aantal deelnemers in beide gemeenten geeft aan dat niet alle voorwaarden aanwezig zijn om 
gebruik te maken van de kracht van de wijk. Er is onvoldoende kennis over de mogelijkheden in 
de wijk, over de informele voorzieningen en ‘je moet eerst weten wat er in de wijk mogelijk is 
voordat je het kunt inzetten.’ Bovendien kost het opbouwen van een netwerk in de wijk en het 
geïnformeerd blijven over nieuwe initiatieven in de wijk veel tijd, die de beroepskrachten niet 
hebben of niet maken: ‘Het kost tijd om het netwerk in de wijk te leren kennen en contact te 
onderhouden’, ‘ik ben geneigd het te zien als iets dat ik extra naast mijn werk doe’, ‘mijn tijd is 
schaars.’ Een enkele deelnemer zet zijn vraagtekens bij de kracht van de wijk: ‘In mijn ogen biedt 
het netwerk niet altijd steun.’ Behalve dat er voorwaarden ontbreken om de wijk in te zetten, 
zien enkele deelnemers van beide gemeenten ook moeilijkheden bij de gezinnen zelf. ‘Soms is 
het lastig ouders te stimuleren gebruik te maken van het sociale netwerk. En wat doe je als de 
buren hun zorgen over een gezin uiten?’ 

Gesloten vragen bij de voormeting 
Met gesloten vragen is onderzocht in welke mate deelnemers zich bewust zijn van de kracht van 
de wijk, en op welke wijze zij vrijwillige inzet in hun werk met ouders en kinderen gebruiken en 
stimuleren. Daarbij kwam onder meer de vraag aan de orde in hoeverre zij ouders en kinderen 
stimuleren in het gebruiken van de mogelijkheden van de wijk waarin zij wonen, en in hoeverre 
zij zicht hebben op de mogelijkheden van vrijwillige inzet in de wijk. Opnieuw zijn de vragen 
voorgelegd in de vorm van stellingen en konden deelnemers een score aangeven van 1 tot en met 
5. In tabel 2.3 zijn de gemiddelde scores weergegeven. 
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Tabel 2.3 Voormeting deelnemers, derde bijeenkomst ‘de kracht van de wijk’

Gem. score (min-max) N

a. Ik heb zicht op de pedagogische kracht van voorzieningen en personen in de wijk    
    waarin ik werk.

3,3 (1-5) 30

b. Ik heb zicht op de pedagogische risico’s van de wijk waarin ik werk. 3,2 (1-5) 31

c. In gesprek met ouders/kinderen stimuleer ik hen gebruik te maken van de mogelijk-    
    heden van de wijk waarin zij wonen.

3,8 (2-5) 29

d. Mijn netwerk bestaat uit beroepsmatige en vrijwillige organisaties/contactpersonen. 4,2 (2-5) 29

e. Ik heb zicht op de mogelijkheden van vrijwillige inzet in de wijk. 3,2 (1-5) 31

f. Ik heb zicht op burgerinitiatieven in de wijk waarin ik werk. 2,8 (1-5) 29

g. Ik ben mij bewust van de mogelijke voordelen van vrijwillige inzet voor het  
    versterken van ouders en kinderen.

4,2 (3-5) 32

h. Ik ben mij bewust van de mogelijke risico’s van vrijwillige inzet voor het versterken    
   van ouders en kinderen.

3,4 (2-5) 32

i. Ik informeer ouders/kinderen over het aanbod van vrijwilligers in de wijk. 3,1 (1-5) 29

j. Ik werk samen met vrijwilligers om gezinnen te ondersteunen. 2,6 (1-5) 30

k. Ik ondersteun ouders en kinderen om zelf initiatieven op te zetten. 2,7 (1-5) 30

 l. Ik neem initiatieven om contact tussen ouders/kinderen die elkaar niet kennen te    
    stimuleren.

2,9 (1-5) 30

De gemiddelde score op bijna alle voorgelegde stellingen ligt wat lager dan bij de eerste twee 
bijeenkomsten. De wijk en het benutten van vrijwillige inzet staan duidelijk minder op het net-
vlies en er is minder ervaring mee dan met het ondersteunen van zelfregulatie of het betrekken 
van het netwerk rond een gezin. Verschillende respondenten gaven aan dat een stelling niet of 
niet echt op hen van toepassing was (score 1 of 2). De deelnemers zijn het vooral eens met de 
stelling die betrekking heeft op het bewustzijn van de mogelijke voordelen van vrijwillige inzet, 
en met de stelling dat hun netwerk bestaat uit beroepsmatige en vrijwillige organisaties (d en g). 
Bij vier andere stellingen is de score juist laag. Dit zijn vooral stellingen die betrekkingen hebben 
op daadwerkelijke handelingen: ‘Ik werk samen met vrijwilligers’; ‘Ik ondersteun ouders en kinde-
ren om zelf initiatieven op te zetten’; ‘Ik neem initiatief om contact tussen ouders/kinderen die 
elkaar niet kennen te stimuleren’ (j,k,l). Daarnaast geven de respondenten aan weinig zicht te 
hebben op burgerinitiatieven in de wijk waarin ze werken (f). Tussen Heerhugowaard en Hilver-
sum waren geen significante verschillen in de gemiddelde scores. 
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3 Observaties

De workshops zijn steeds bijgewoond door een observator: een onderzoeker van het Verwey-Jon-
ker Instituut.3 Deze heeft vastgelegd hoe de workshop was opgebouwd, hoe de sfeer was en wat 
er is uitgewisseld. De onderzoekers hadden ook de PowerPoint tot hun beschikking die bij de 
workshop is gebruikt, zodat zij de structuur van de training goed konden volgen. Elke workshop 
duurt 3,5 uur. Dit hoofdstuk beschrijft hoe de workshops verliepen (paragrafen 3.1, 3.2, 3.3). De 
observaties hadden twee doelen: vastleggen welke kennis, vragen en oplossingen beroepskrachten 
in de twee gemeenten noemen betreffende de behandelde thema’s, en (nader) beschrijven hoe 
de workshops zijn vormgegeven. De invulling bleek in de praktijk te variëren, afhankelijk van het 
verloop van de bijeenkomst. De verschillen tussen Hilversum en Heerhugowaard zijn vermeld. Het 
hoofdstuk sluit af met een korte evaluatie van de workshops door de trainer (3.4).

3.1 Workshop 1: de kracht van zelfregulatie (de ouder)

De workshop begint met een welkom en een inleiding, waarbij deelnemers hun verwachtingen van 
de training naar voren brengen en de trainer in het kort de context van de pedagogische civil 
society schetst. 

Daarna wordt ingegaan op het begrip zelfregulatie. Wat is het en waarom is het belangrijk? Dit 
gebeurt met eigen inbreng van deelnemers, discussie over stellingen en overdracht van kennis. In 
de introductie wordt benadrukt dat zelfregulatie zowel speelt in de relatie tussen professional en 
ouder/jeugdige, als in de relatie tussen ouders en kinderen. In het opvoedprogramma Triple P, 
waarop de training Triple S een aanvulling vormt, is zelfregulatie een belangrijke begrip. Het 
stimuleren van zelfregulatie verloopt via verschillende stappen. Een eerste stap is zelfmanage-
ment. Ouders bepalen zelf waar zij aan willen werken en wat hen helpt. Ze kiezen binnen Triple P 
uit aangereikte opvoedstrategieën. Daarnaast werkt het programma aan geloof in eigen kunnen, 
persoonlijke veerkracht, probleemoplossend vermogen van ouders en zelfredzaamheid (zorgen dat 
ouders nieuwe problemen in de toekomst zelf kunnen oplossen). 

De stellingen maken veel discussie los. De eerste luidt: ‘Alle ouders zijn in staat tot zelfregula-
tie.’ Lang niet iedereen is het hier (helemaal) mee eens. 

‘In de psychiatrie en verslavingszorg zijn er ouders die absoluut niet in staat zijn om te zien wat 
het eigen gedrag met kinderen doet.’ 
‘Het kan een lange weg zijn maar alle ouders kunnen wel stapjes maken.’ 
‘Sommige ouders zijn door hun verstandelijke beperking niet leerbaar.’ 
‘Er zijn mensen die zelf nooit een goed voorbeeld hebben gehad, of ze zijn geslagen, en dan doen 
ze dit ook. Ze weten niet beter.’ 
‘Tienermoeders zijn niet altijd in staat tot zelfregulatie.’ (Dit roept felle reacties op bij ande-
ren..).

Hierop volgt een discussie tussen deelnemers over wat het betekent voor je handelen als profes-
sional als ouders minder tot (het ontwikkelen van) zelfregulatie in staat (zouden) zijn. 

‘Als je zo wilt benadrukken dat niet alle ouders in staat zijn tot zelfregulatie, dan is dat een 
verkeerde houding, omdat je ze dan misschien minder stimuleert.’ ‘Nee, voor mij is dat juist een 
reden om ze extra te stimuleren.’ 

Een volgende stelling is: ‘Ouders nemen mij alleen serieus als ik hen een snelle oplossing bied.’ 
De deelnemers zijn het hierover minder oneens met elkaar. Ze herkennen er wel wat in. Verwach-
tingenmanagement is belangrijk, zo benadrukt er een. Een snelle oplossing is niet altijd een goede 
oplossing. In sommige omstandigheden kan een snelle oplossing voor een concreet probleem 

3 Bij één bijeenkomst was een extern toegevoegd onderzoeker aanwezig met wie al lang wordt samengewerkt in de Kenniswerkplaats. 
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echter wel goed werken, bijvoorbeeld als start van de opbouw van een vertrouwensrelatie, of 
juist om te grote afhankelijkheid van hulp te voorkomen. Wat ouders van je verwachten, hangt 
ook af van je functie. 

De derde stelling: ‘Het bevorderen van zelfregulatie kost te veel tijd’, maakt in beide groepen 
veel uitwisseling los over de praktijk. De bezuinigingen en de transitie hebben voor een nieuwe 
werkpraktijk gezorgd, met een hogere caseload en kortere tijd per cliënt, zo komt in Heerhugo-
waard naar voren. Ook druk kan zorgen dat zelfregulatie in het gedrang komt, vanuit ouders zelf 
(die snel een oplossing willen) of vanuit het kader waarbinnen de professional werkt (bijvoorbeeld 
dwang, als het gaat om de jeugdzorg). Tijd steken in zelfregulatie kost in het begin wellicht meer, 
maar levert op de lange termijn duidelijk winst op, zo menen veel aanwezigen. Een van de deel-
nemers zou dit overigens wel eens onderzocht willen zien: wat is de winst op lange termijn als je 
er meer expliciet aandacht aan geeft? Bij de discussie geeft iemand als tip dat je – ook als je 
weinig tijd hebt per gesprek – toch zelfregulatie kunt stimuleren, door op zijn minst ouders en 
jeugdigen met wie je werkt zelf een doel te laten stellen. In Hilversum komt naar voren dat 
voldoende tijd voor zelfregulatie onder andere moeilijk te realiseren is als er taalproblemen zijn: 
‘Als ouders me niet goed verstaan, ga ik sneller maar iets meegeven omdat de tijd bijna voorbij 
is.’ Diversiteit speelt ook op andere wijze mee. Ouders van niet-westerse herkomst hebben in de 
opvoeding vaak minder aandacht voor autonomie en meer voor conformiteit, zo is de ervaring. 
Dat betekent dat er meer tijd en afstemming over doelen nodig is als je in een consult zelfregula-
tie in de opvoeding wilt stimuleren. 

In de workshop is veel tijd ingeruimd voor het leren stimuleren van zelfregulatie. Wat is daarbij 
belangrijk en hoe doe je het? Hierbij is er veel ruimte voor gezamenlijke reflectie, oefenen en het 
uitwisselen van ervaringen. De deelnemers bespreken filmfragmenten en oefenen het stimuleren 
van zelfregulatie met door henzelf ingebrachte casussen. 

Als start van dit onderdeel is in Heerhugowaard gezamenlijk nagedacht over hoe beroepskrach-
ten de verschillende onderdelen van zelfregulatie kunnen stimuleren, zoals Triple P die onder-
scheidt. Daarbij komen als mogelijkheden onder meer aan bod: 

 ● Het stellen van open en reflectieve vragen; geen suggesties doen maar ouders zelf laten 
nadenken (stimuleren van zelfmanagement). 

 ● Luisteren naar ouders, vertrouwen hebben in ouders, ouders leren goed voor zichzelf te zorgen 
en zich niets aan te trekken van hun omgeving (stimuleren van geloof in eigen kunnen).

 ● Focussen op wat goed gaat, met ouders nagaan welke invloed ze zelf hebben, samen evalueren 
wat er in concrete gevallen goed gaat en waarom (stimuleren van persoonlijke kracht).

 ● Vragen naar verwachtingen, samen realistische doelen stellen (stimuleren probleemoplossend 
vermogen).

 ● Afbouwen van ondersteuning, goed afronden en samen evalueren hoe de ouder zelf verder kan 
gaan (zelfredzaamheid).

 ● Een deelnemer geeft als voorbeeld van focussen op wat goed gaat: als ouders fysieke straf 
gebruiken toch positieve kanten zoeken, door samen na te gaan op welke momenten dat niet 
gebeurt, en hoe dat dan komt.  

In Hilversum is dit onderdeel vanwege tijdgebrek overgeslagen. Daar is het onderwerp hoe je 
zelfregulatie kunt stimuleren vooral aan de orde geweest door casussen met elkaar te bespreken 
en te oefenen. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met een vraag van een ouder die wil dat de beroeps-
kracht regelt dat een kind naar een sportclub wordt gebracht. Daarbij is het belangrijk door te 
vragen naar onderliggende vragen, waarbij alternatieve oplossingen naar voren kunnen komen (en 
signalen die een aanknopingspunt kunnen zijn voor een breder gesprek). Bijvoorbeeld: in deze 
casus komt naar voren dat de vader is afgekeurd. Daarom is er geen geld voor een auto, en de 
ouders schamen zich daarover (vooral om dit tegen iemand van de eigen herkomst te vertellen); 
de ouders weten eigenlijk niet waar de kinderen mee bezig zijn. Een andere casus betreft ouders 
die overlast ondervinden van een speeltuin in hun buurt (met schreeuwende kinderen). De ouders 
willen dat de professional de andere ouders aanspreekt dat zij hun kinderen meer beteugelen. In 
de casus komt naar voren dat het belangrijk is in dit geval de ouders vragen wat zij zelf al hebben 
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gedaan, waar zij zelf de oplossing zien, dus ook mee te laten denken over wat zij er zelf in kun-
nen doen. 

Ook in Heerhugowaard is uitgebreid geoefend en uitgewisseld aan de hand van casussen. Een 
interessante casus is die van een meisje met ondergewicht dat als hulpvraag heeft om af te val-
len. De doelen van de professional (helpen in te zien dat nog verder afvallen ongezond en zelfs 
gevaarlijk is) en die van de cliënt zelf (nog meer afvallen) liggen erg ver uit elkaar. De professional 
die de casus inbrengt, stelt dat zij heeft geprobeerd zelfinzicht te geven, maar dat dit niet lukte. 
Daarom is ze toch oplossingen gaan zoeken en zelf actief gaan handelen. Ze heeft onder andere 
contact gelegd met de ouders. Als tips geven collega’s dat ze toch meer zou kunnen doorvragen 
wat het meisje met het afvallen wil bereiken. Hoe ze dat kan bereiken zonder een gevaar te zijn 
voor zichzelf. 

De workshop sluit af met een evaluatie en een vooruitblik. De deelnemers waarderen de uitwisse-
ling en zijn positief over de trainer en de inhoud van de training. 

3.2 Workshop 2: de kracht van het netwerk

Bij de tweede workshop staat het informele netwerk rond ouders en kinderen centraal. Wat voor 
steun kunnen gezinnen aan het netwerk ontlenen en hoe kunnen beroepskrachten hierbij onder-
steunen? In Hilversum wordt bij de start kort stilgestaan bij de vraag of de deelnemers sinds de 
vorige bijeenkomst al op een andere manier hebben gewerkt. Iemand vertelt minder sturend te 
zijn geweest in een gesprek over een kind dat doorverwijzing nodig had naar het speciaal onder-
wijs: ‘Dat moet je proberen aan de ouder te vertellen zonder je mening te geven. Adviseren, 
assisteren et cetera. Zelf de ouder laten kiezen voor speciaal onderwijs. Je bent zelf ouder van je 
eigen kind dus je weet zelf wat het beste is.’ De andere deelnemers hebben de afgelopen week 
niet echt iets meegemaakt dat te koppelen is aan de vorige bijeenkomst. De tijd tussen de bijeen-
komsten was ook maar heel kort. Een deelnemer zegt wel: ‘Je bent na zo’n middag bewuster van 
wat iemand zelf kan en wat je niet uit handen moet nemen.’ In Heerhugowaard is deze vraag 
alleen schriftelijk gesteld. In Hilversum is ook ingegaan op de verwachtingen over de workshop. 
Deelnemers benadrukken vooral dat zij blij zijn elkaar en elkaars werkzaamheden nu beter te 
kennen. Ze kunnen elkaar door het praktisch uitwisselen van gegevens ook in de toekomst beter 
vinden. Een jeugdagent zegt bijvoorbeeld nu eerder te denken aan het inschakelen van vrijwilli-
gers in gezinnen, of na te denken over de vraag of een kind naar het buurtwerk kan om ouders te 
ontlasten. 

Als voorbereiding op de workshop is deelnemers op beide locaties gevraagd hun eigen infor-
mele netwerk in kaart te brengen. De resultaten worden tijdens de bijeenkomst besproken. De 
deelnemers geven aan dat de oefening hen stimuleert te reflecteren op de kracht van het infor-
mele netwerk. Wat helpt hen zelf? Het nadenken hierover helpt bij het motiveren van ouders om 
hun netwerk meer in te zetten. Bijvoorbeeld door ouders zich te laten realiseren dat iedereen 
hulp nodig heeft, of dat je vaak zelf ook weer iets kunt betekenen voor je netwerk. Dat maakt 
hulp vragen gemakkelijker. In Hilversum is bij het gesprek over eigen netwerken veel aandacht 
voor uitwisseling, ook over de werkpraktijk. Zo legt een medewerker van MEE uit hoe zij al werkt 
met netwerkstrategieën, waarin wederkerigheid een belangrijke plek heeft. Het is gemakkelijker 
voor mensen om hulp te vragen als zij zich realiseren dat zij anderen ook kunnen helpen. 

Ook bij deze workshop zijn stellingen besproken. Ze lokten onder meer discussie uit over de 
rol van het informele netwerk in verhouding tot het formele netwerk. Deelnemers vonden dat zij 
ouders zouden moeten stimuleren eerst in de familie of het netwerk steun te zoeken voor proble-
men; het voordeel van familierelaties is dat ze in principe langdurig en stabiel zijn. Het nadeel 
kan zijn dat er spanningen kunnen bestaan tussen familieleden. Ook werd bij de stellingen bespro-
ken of alle gezinnen wel een netwerk hebben om op terug te vallen. Veel deelnemers dachten 
van wel, al zien gezinnen dat zelf soms nog niet. Lastig is dat in netwerken rond gezinnen vaak 
dezelfde problemen spelen als in gezinnen zelf. Maar de trainster geeft aan dat het er ook dan om 
gaat te zoeken naar kleine dingen die mensen uit het netwerk voor de ander kunnen doen. Het 
gaat dan juist om de kleine praktische dingen, waar een hulpverlener niet mee kan helpen, maar 
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die de ouders wel helpen als ze geregeld zijn. Ook grotere problemen zijn vaak met hulp van het 
informele netwerk op te lossen, zo is de ervaring. Daarbij wordt verwezen naar het succes van de 
Eigen Kracht Conferenties.

Hierna komt theorie aan de orde. De trainster bespreekt met de deelnemers de verschillende 
vormen van steun die gezinsleden aan hun netwerk kunnen ontlenen: emotionele, instrumentele 
(praktische) en informationele steun en informele sociale controle. Op dit laatste type sociale 
steun wordt in Heerhugowaard uitgebreid ingegaan. Deelnemers menen dat mensen elkaar vaak 
niet meer durven aanspreken, en dat mensen vaak niet gediend zijn van ongewenst advies. Hierop 
vullen anderen aan dat het ook moeilijk is om mensen aan te spreken als je de context niet kent; 
voor hetzelfde geld heeft dat drukke jongetje in de supermarkt een stoornis als ODD (oppositio-
neel opstandige gedragsstoornis). Een ander probleem is dat ouders moeilijk gedrag van hun kind 
(zoals ODD) liever niet laten zien aan de buitenwereld. Ze mijden familiefeestjes of nemen hun 
kind niet langer mee naar de supermarkt. Dit maakt het lastig het netwerk in te zetten. De fami-
lie of omgeving heeft in dit geval vaak te weinig zicht op de situatie. De trainster haakt op dit 
onderwerp in: in dit soort situaties kunnen Eigen Kracht Conferenties zinvol zijn. Hierbij kunnen 
hulpverleners worden uitgenodigd om vanuit een professionele blik uit te leggen wat de stoornis 
inhoudt. Er is in dit soort gevallen een goede samenwerking nodig tussen het netwerk en de 
hulpverleners om het netwerk goed in te kunnen zetten. 

Vervolgens is op beide locaties besproken welk type van de genoemde vormen van steun 
professionals kunnen inzetten of ondersteunen. Professionals kunnen informationele of eventueel 
emotionele steun bieden, minder instrumentele steun. Wel kunnen zij formele (sociale) controle 
uitoefenen (afhankelijk van hun functie), naast uiteraard het begeleiden van ouders bij het beter 
benutten van of inzicht krijgen in informele steunmogelijkheden in hun omgeving. Tot slot komen 
verschillende typen sociaal kapitaal aan de orde die het netwerk kan bevatten: bonding, bridging 
en linking kapitaal. Juist als ouders een beperkt netwerk of een netwerk met negatieve invloed 
hebben, kunnen professionals hen helpen de brug te slaan naar andere typen netwerken. 

Ook in deze workshop is – alleen in Heerhugowaard - geoefend met casussen, ingebracht door 
de trainer of uit de eigen beroepspraktijk. In Hilversum ontbrak de tijd hiervoor. Deelnemers 
spelen een ouder of een professional, of ze zijn observant. Doel is een ouder te helpen een pro-
bleem op te lossen met steun uit het informele netwerk. De deelnemers oefenen met een casus 
van een ouder die een buurvrouw niet durft aan te spreken. De beroepskracht stimuleert haar om 
dit toch te durven. Bijvoorbeeld door te zeggen: ‘Hoe zou jij het vinden als je buurvrouw naar 
jou toekomt met een hulpvraag, is het niet fijn om te kunnen helpen?’ Een andere deelnemer 
geeft als oplossing: ‘Je kan vragen of de buurvrouw last heeft van het geschreeuw van je zoontje 
en daarop inhaken door te zeggen dat het niet zo goed loopt thuis. Zo sla je gelijk twee vliegen in 
één klap. Je gaat na of ze geen overlast ervaart en je hebt een opening voor het gesprek.’ Met 
elkaar reflecteren de deelnemers vervolgens op de rol van de beroepskracht. 

Bij de plenaire bespreking van de casussen komt naar voren dat het belangrijk is om suggesties 
mee te geven aan de ouder en je als beroepskracht in het gesprek te concentreren op één onder-
deel van het netwerk. Zo wordt het niet meteen al te veel voor de ouder. Ook het verkennen van 
de weerstand bij de ouder en hierop ingaan is van belang. Ten slotte is het belangrijk ouders te 
‘triggeren’ om zelf na te denken over het inzetten van het netwerk.

Aan het eind van de workshop denken de deelnemers samen na over de vraag met welk type 
activiteiten beroepskrachten netwerken van ouders of gezinnen kunnen ondersteunen. Het gaat 
dan om het stimuleren van ontmoeting, dialoog, samenwerken aan een positief pedagogisch 
klimaat en netwerkvorming. De deelnemers schrijven hun ideeën op papier. Ze blijken hier al heel 
veel ideeën over en ervaring mee te hebben. In Heerhugowaard worden de volgende activiteiten 
genoemd om ontmoeting te stimuleren: ouderbijeenkomsten organiseren, ouders verwijzen naar 
kerk, moskee, sportclub, CJG, speeltuinbezoek stimuleren, een leestafel bij het CJG, en een 
jonge-moederscafé organiseren. Voor het stimuleren van dialoog noemen deelnemers in deze 
gemeente enerzijds het aanbieden van (groeps)cursussen of bijeenkomsten over praten met je 
baby of voor gescheiden ouders of jonge moeders. Anderzijds denken ze aan de inzet van 
gesprekstechnieken in het gesprek met ouders, zoals het stellen van open vragen of hoor-weder-
hoor. Voor samenwerken aan een positief pedagogisch klimaat denken de deelnemers eerder aan 
het organiseren van kinderwerk, een burendag, een opvoedweek of –karavaan, samen een moes-
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tuin beheren. Maar ook noemen ze: ouders laten nadenken over van wie in de familie zij leuke 
tips over opvoeden krijgen. Om netwerkvorming te stimuleren noemen deelnemers tot slot nog 
als extra mogelijkheden de inzet van social media en meedraaien op school (zie foto flap-over 
Heerhugowaard). 

In Hilversum denken deelnemers eveneens ontmoeting te stimuleren via cursusaanbod of ouder-
bijeenkomsten, onder meer voor ouders of kinderen na scheiding. Ook spelinloop, speeltuinen, 
peuterspeelzalen en ouderkamers of ouderbijeenkomsten op school noemen ze als ontmoetings-
plek. Daarnaast denken ze aan ontmoetingen tussen bestuurders en burgers, door bijvoorbeeld de 
burgemeester de wijk in te sturen en een Turkse pizza te laten eten met bewoners. Urban far-
ming en een rommelmarkt of Alzheimercafé zijn tot slot bij dit thema genoemd. Evenals in Heer-
hugowaard denken deelnemers in deze gemeente voor het stimuleren van dialoog aan het aanbie-
den van (groeps)cursussen of bijeenkomsten. Daarnaast noemen zij opnieuw ontmoetingsplekken 
of –mogelijkheden als de wachtkamer van het consultatiebureau, vrijwilligersdagen of intercultu-
rele activiteiten in de speeltuin, netwerkcafé, opvoedparty’s of ‘mama weet alles’-bijeenkomsten. 
Ook ‘met de hond wandelen’ wordt gezien als mogelijkheid voor dialoog. Voor samenwerken aan 
een positief pedagogisch klimaat denken ze aan de opvoedweek, jongerenwerk op het Cruyff 
Court, sportstimulering, VVE en het benutten van een wijkcentrum. Als bijzondere ideeën komen 
naar voren: een pedagogische wijkschouw en Ramadan-overleg. Voor netwerkvorming noemen de 
beroepskrachten meidenwerk, sportclubs, huiswerkbegeleiding door vrijwilligers en lotgenoten-
contact, maar ook het netwerk waar ze deel van uitmaken: Noord & Co! Tot slot wordt genoemd 
dat vanuit plekken waar ouders samenkomen, zoals cursussen of de peuterspeelzaal, ook spon-
tane netwerken kunnen ontstaan.  



26

 

         

 

                  

         Foto flapover De kracht van netwerken, Heerhugowaard.

Bij een afsluitende brainstorm komen nog enkele aanvullende ideeën naar voren over hoe ook los 
van het eigen werk en de huidige middelen de kracht van netwerken te stimuleren of te benutten 
is.
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In Heerhugowaard
 ● Het organiseren van een opvoeddebat, waarin met humor taboes worden doorbroken en men-

sen worden verbonden.
 ● Culinaire wijktocht: samen door de wijk om bij elkaar te eten.
 ● Buurtfeest, georganiseerd door ouders.
 ● Wijkaanpak voor hangjongeren, zij krijgen een chill-plek en in ruil hiervoor moeten zij wat 

terugdoen voor de buurt. 

In Hilversum
 ● Noord en Co On Ice waarbij ijs wordt aangelegd op het Cruyff Court, met Koek en Zopie en 

schaatsles. Dit zal dé ontmoetingsplek worden. 
 ● Inspiratieteams van family factory opzetten en extra aandacht voor opa’s en oma’s. 
 ● Huttenbouwpark dat een heel jaar blijft staan in plaats van één week.
 ● Weekendschool waarbij ouders zelf of vrijwilligers huiswerkbegeleiding geven  

(geen professionals).
 ● Opvoed- en opgroeicafé, opgezet en gerund door ouders. Grapje: ‘Schenken jullie wijn of bier? 

Antwoord: moedermelk!’

De workshop eindigt met een korte evaluatie. Op beide locaties kijken de deelnemers in de 
gezamenlijke evaluatie positief terug op de training. Heerhugowaard zegt: we hadden al aandacht 
voor netwerken, maar het was nuttig te bespreken welke functies netwerken allemaal hebben en 
handvatten te krijgen om de inzet van informele netwerken te stimuleren en netwerkvorming te 
ondersteunen. In Hilversum wordt vooral op de praktische kanten van de training ingegaan. Deel-
nemers vonden het waardevol ook hun eigen privé-ervaringen erbij te betrekken: ‘dat maakt het 
persoonlijk’ en helpt hen ouders en kinderen beter te ondersteunen. Ze waarderen ook het brain-
stormen aan de hand van de flap-over, en hebben elkaar (collega’s in de wijk) beter leren kennen. 

3.3 Workshop 3: de kracht van de wijk

Tijdens de derde workshop vormt de kracht van de wijk het centrale thema. De pedagogische 
civil society en de inzet van vrijwilligers staat centraal. In beide gemeenten was de tijd tussen de 
tweede en de derde workshop wat langer dan tussen de eerste en de tweede; de zomervakantie 
zat ertussen. 

In Heerhugowaard start de bijeenkomst met de vraag wat er van de vorige workshops is bijge-
bleven. Verschillende deelnemers geven aan dat het vooral een bewustwordingsproces is waarin 
ze ontdekken dat ‘je als hulpverlener vanzelfsprekend je werk doet en in oplossingen denkt, je 
vergeet natuurlijke oplossingen die er bij mensen zelf liggen.’ Een deelnemer geeft aan dat zij nu 
altijd een sociogram invult met cliënten, omdat het inzichtelijk maakt hoeveel mensen en instan-
ties het gezin al binnen zijn netwerk heeft. Het opent ook het gesprek over wie een ouder meer 
zou kunnen of willen benutten uit zijn of haar netwerk. Maar er zijn ook knelpunten. Eén van de 
deelnemers benoemt dat ‘ouders soms niet met hun familie of buren willen delen dat er iets mis 
is.’ Een andere deelnemer voegt hier aan toe dat niet alleen de professionals een nieuwe werk-
wijze moeten leren, ook ouders en gezinnen zelf moeten weer vragen durven stellen binnen hun 
eigen netwerk. Op dit moment komen de mensen vaak nog (te laat) in contact met een hulpverle-
ner, waardoor de kans al geringer is om oplossingen te vinden in de eigen omgeving van ouders.  
 Er moet nog veel gebeuren om de preventieve sector en wijksignalering sterk genoeg te 
maken. Naar aanleiding van enkele stukken die meegegeven zijn over de pedagogische civil soci-
ety in andere landen, praten de deelnemers door over de kansen en valkuilen van het nieuwe 
systeem van zorg voor jeugd na de transitie. De deelnemers zijn het erover eens dat eigen kracht 
nu meer wordt gepromoot vanwege te realiseren bezuinigingen. De valkuil is dat het een bezuini-
gingstruc wordt en dat sociaal zwakke gezinnen of individuen buiten de boot vallen; de kans is dat 
ouders weer wat meer bij hun eigen netwerk kunnen aankloppen voor oplossingen, met een zetje 
van professionals. Het familieberaad wordt als mooi voorbeeld genoemd. Lastig is dat er soms 
gezinnen zijn die een netwerk hebben waarin dezelfde problematiek voorkomt, of dat de omge-
ving deze problematiek juist bagatelliseert met ‘dat heeft mijn kind ook’. Het is nog zoeken hoe 
je daarin als professional een ouder kan begeleiden. De trainster geeft aan dat in dit verband juist 
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‘bridging’ van belang kan zijn; ouders met een ander type netwerken in contact brengen. Een 
ander punt van zorg bij deelnemers is: is er wel zoveel ruimte bij burgers om anderen te helpen? 
‘Als je vraagt ‘wil je meedenken’, zeggen mensen ja. Maar als je vraagt of ze een aanspreekpunt 
in een specifieke casus willen zijn, deinzen ze terug. Want mensen denken dat het bergen extra 
werk oplevert. Wat kan. Maar het hoeft niet. Is de society wel zo civil?’ Anderen haken hierop in: 
mensen hebben het druk met werk en hun eigen gezin, er is weinig tijd over voor anderen. En ze 
zijn gewend dat de overheid problemen oppakt. 

In Hilversum is begonnen met een filmpje, gevolgd door de eerste oefening. In deze oefening 
wordt aan de deelnemers gevraagd elkaar te vertellen in wat voor soort buurt zij geboren en 
opgegroeid zijn en op welke manier dit hun opvoeding heeft beïnvloed. Beide gemeenten reage-
ren enthousiast op de oefening. De deelnemers geven na afloop aan dat de tijd veel invloed heeft 
op opgroeien en opvoeden in de wijk. Vroeger waren moeders thuis en was de samenleving sterk 
verzuild. De sociale controle en vanzelfsprekendheid van onderlinge hulp waren vroeger ook 
groter. Ook het verschil tussen stad en dorp en het verschil tussen wijken binnen gemeenten 
wordt als beïnvloedende factor op het opgroeien genoemd. Ook nu is er in sommige wijken veel 
contact tussen bewoners, in andere niet. Sommige buurten zijn kinderrijk, andere niet. Dat maakt 
verschil. 

Na de eerste oefening spreken de deelnemers in Hilversum met elkaar over de pedagogische 
civil society, aan de hand van enkele sheets die de trainster laat zien. De focus komt meer dan 
voorheen te liggen op aanknopingspunten in de eigen omgeving van ouders bij het oplossen van 
problemen met de transitie jeugdzorg. Zien de deelnemers hierin kansen? Deze vraag beantwoor-
den zij positief. Wel zijn er in Hilversum dezelfde zorgen als in Heerhugowaard: wat als een gezin 
of buurt geen steunsystemen heeft? Bijvoorbeeld probleembuurten met veel vergelijkbare pro-
bleemgezinnen, hoe vinden gezinnen daar steun bij elkaar? Of als de problemen al te groot zijn? 
De uitdaging is om ouders toch te helpen steun in hun omgeving te zoeken, en hen ook te stimule-
ren om te durven vragen. Dat geldt overigens niet alleen bij grotere problemen, maar juist ook bij 
lichte vragen. Een deelnemer stelt: ‘De pedagogische civil society gaat niet alleen over problemen 
maar over iedereen, burgerinitiatieven, lichte dingen.’ 

In de tweede oefening stond de volgende opdracht centraal: neem een wijk in gedachten en ga na 
wat risico’s en krachten van deze wijk zijn. De deelnemers gaan uiteen in twee groepen. In Hil-
versum is de opdracht uitgevoerd met de wijk Hilversum-Noord in gedachten. Alle deelnemers 
werken in deze wijk. In Heerhugowaard is eerst lang gediscussieerd over de keuze van de wijk. 
Niet iedereen werkt in één specifieke wijk en de wijken zijn zo verschillend. In sommige wijken 
zijn veel sociaaleconomische problemen, in andere juist veel echtscheidingen en werkende 
ouders. Niet iedereen kent alle wijken. Uiteindelijk houden ze de opdracht breed: wat zijn in het 
algemeen risico’s en krachten van wijken? 

Als risico’s van de wijk noemt Hilversum
 ● Weinig sociale samenhang, gezamenlijke activiteiten.
 ● Veel allochtonen.
 ● Veel vooroordelen over elkaar (allochtoon-autochtoon) en burenruzies.
 ● Veel gezinnen met een lage sociaaleconomische status; multiprobleemgezinnen.
 ● Grote gezinnen in kleine huizen.
 ● Overgewicht.
 ● Trots/schaamte bij ouders; wel veel opvoedvragen. 
 ● Onduidelijkheid voor ouders en beroepskrachten waar je terecht kunt met je vraag.

Krachten zijn er ook (zie foto flap-over): Hilversum-Noord is een wijk met veel natuur, diverse 
voorzieningen zoals een station, het CJG, de moskee, de kerk, het dienstencentrum, sportvereni-
gingen en een aanbod van activiteiten voor jeugdigen. Er zijn voldoende plekken om te spelen, 
een spelinloop, een Cruyff Court. Scholen werken aan kwaliteitsverbetering en verbreding van 
activiteiten. En er is met de toenemende werkloosheid een groeiend aantal vrijwilligers. Tot slot 
is een kracht dat de wijk-/jeugdagent geaccepteerd is en een actieve rol heeft in de wijk. En 
Noord heeft nu een nieuw team van beroepskrachten die de schouders eronder willen zetten: de 
deelnemers aan de training.  
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Foto Flap-over Krachten van de wijk, Hilversum.
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In Heerhugowaard vat een subgroep de oefening breed op: de deelnemers hebben gekeken naar 
krachten en risico’s van een wijk in het algemeen. De andere subgroep heeft de Bomenwijk als 
uitgangspunt genomen. Dit is een achterstandswijk waarin het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) gevestigd is. De oefening is onderbroken door een pauze. Vervolgens bespreekt de trainster 
een onderzoek van DSP-groep waarin verschillende typen wijken werden onderscheiden. Uit dit 
onderzoek in 15 wijken zijn vier typen buurten naar voren gekomen. 

1. Volksbuurt. Sterke sociale samenhang, mensen zijn bereid iets voor elkaar te doen. Door 
concentratie van lage inkomens wel sterk op hulpverleners aangewezen. 

2. Gemengde buurt. Veel natuur/cultuur; veelal een laag inkomen, groepen leven naast elkaar. 
Kinderen groeien soms op onder onveilige omstandigheden. 

3. Hechte kleine kern. Nauwe band tussen de bewoners, kunnen verschillen in opleiding en inko-
men. Iedereen kent elkaar en komt elkaar tegen. Zelfredzaam, positief opvoedklimaat. Weinig 
culturele verschillen. Kan religieus zijn. 

4. Nieuwe homogene buurt. Achtergrond bewoners gelijk maar onderlinge verbanden nog pril. 
Jonge gezinnen waarvan beide ouders werken. Relatief veel buitenspeelmogelijkheden. Veel 
kinderen, ouders letten in principe op elkaars kinderen, veel kinderopvang. Relaties tussen 
ouders ontstaan bij praktische zaken (wegbrengen kinderen en dergelijke). 

Roept deze indeling herkenning op? Ja, bij elk van deze typeringen weten de deelnemers speci-
fieke wijken of buurten in Heerhugowaard te noemen. De risico’s en kansen worden vanuit deze 
indeling nog aangevuld en vervolgens plenair besproken. De nadruk ligt daarbij op de Bomenwijk, 
maar ook andere wijken komen aan de orde.

Als kracht van een wijk wordt als eerste genoemd: het vinden van herkenning bij anderen in 
de wijk (bonding). Hulp dichtbij kunnen vinden kan een kracht zijn. De aanwezigheid van beken-
den dichtbij is echter soms ook een nadeel als de verhoudingen wat minder goed zijn, of als 
gezinnen dezelfde problemen hebben. Als voorbeeld: in Heerhugowaard zijn er bepaalde wijken 
waar mensen die gescheiden zijn nog een huis kunnen kopen of huren (met één inkomen). Daar is 
veel herkenning en steun aan elkaar; je ziet er ook weer nieuwe relaties ontstaan. Mensen lopen 
in en uit bij elkaar. Maar soms is er ook veel geconcentreerde multiproblematiek door dit type 
huisvestingpatronen. Een deelnemer benoemt: pas door op huisbezoek te gaan zie je dit soort 
zaken soms, of gezinnen veel bij elkaar in- en uitlopen of niet. Dat is een heel goede methode om 
netwerken in beeld te krijgen. 

Evenals in Hilversum noemen deelnemers aanbod van voorzieningen als kracht van een wijk. 
Bijvoorbeeld een park waar je elkaar kunt ontmoeten, winkels, een zwembad, een kerk, een CJG, 
brede school, een spelotheek. Maar bijvoorbeeld ook een bankje dat ergens is neergezet op een 
plek die eerst slecht was en waar mensen nu gezellig met elkaar zitten te kletsen. Je kunt ouders 
bij dit soort ideeën voor verbetering van de wijk ook betrekken, burgerinitiatief stimuleren. 
Evenals in Hilversum benoemen de deelnemers hier het imago van een wijk en de aanwezigheid 
van een vaste wijkagent als krachten. Tot slot noemt iemand heterogeniteit in leeftijd: jonge 
gezinnen en ouderen bij elkaar. Dit kan een kracht zijn, maar dan moet die wel benut worden, 
bijvoorbeeld door de basisschool eens een bezoek te laten brengen aan het bejaardentehuis. 

Als risico’s in de wijk noemen de deelnemers in Heerhugowaard veel vergelijkbare zaken als in 
Hilversum: concentratie van probleemgezinnen, buurtruzies tussen bewoners, een negatief imago. 
Een buurtbemiddelaar is ingezet om de buurtruzies op te lossen, maar dit heeft niet gewerkt. 
Specifiek over de Bomenwijk wordt opgemerkt dat er te weinig voorzieningen zijn voor jeugd, 
vooral tieners. Ook is er geen natuurlijke ontmoetingsplek voor ouders. Er zijn te weinig activitei-
ten nu het buurthuis gesloten is. Gezamenlijke activiteiten ondersteunen of stimuleren gaat in de 
Bomenwijk moeizaam vanwege de buurtruzies. Wel lukt het als kinderen de invalshoek zijn, zo 
was de straatspeeldag wel een succes. De kinderen kunnen goed met elkaar overweg, dus daar 
ligt een kans. De deelnemers zouden het waarderen wanneer het buurthuis weer open kon gaan, 
bijvoorbeeld onder regie van bewoners; al is het de vraag of bewoners hier genoeg tijd voor 
hebben, iedereen heeft het druk. 
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In Heerhugowaard is vervolgens bekeken wat beroepskrachten kunnen doen om de krachten van 
de wijk meer te benutten en welke knelpunten zich voordoen. Als mogelijkheden om meer aan te 
sluiten bij de kracht van de wijk komen langs: 

 ● Ouders die bellen naar het CJG met een vraag om een cursus: hen stimuleren om zelf een 
groepje bij elkaar te brengen en aanbod op locatie aan te bieden (bij ouders thuis/op school) 
(voorbeeld van elders).

 ● Moeders die met hetzelfde probleem zitten in een wijk bij elkaar brengen voor onderlinge 
steun, eventueel met een aanbod (bijvoorbeeld schuldhulpverlening: cursus budgettering). Of 
eerst onderzoeken of er een vrijwilliger in de buurt is die mensen met budgetteringsvraagstuk-
ken kan helpen, en ze vervolgens aan elkaar koppelen.

 ● Inzetten van buurtmoeders (soort ambassadeurs, ontwikkeld door de voormalige Stichting de 
Meeuw).

 ● Aansluiten bij punten in de wijk waar ouders komen, zoals de voedselbank; de sociale kaart 
uitbreiden met dit type voorzieningen.

Verschillende aanwezigen vinden het nog wel moeilijk hoe ze dit type oplossingen in hun dagelijks 
werk (bijvoorbeeld als verpleegkundige) kunnen inpassen. ‘We hadden een wijknetwerk. Maar dat 
is bijvoorbeeld ook weer verdwenen, althans, de wijkagent, het jongerenwerk, daar wordt op 
bezuinigd. Het wijknetwerk moet weer een CJG-netwerk worden. Door bezuinigingen kunnen 
bepaalde professionals er niet meer aan deelnemen. Het is nog niet goed georganiseerd, er zijn 
nog geen kaders voor.’ De oplossingen zijn dus nog niet panklaar. Wel denken de beroepskrachten 
dat het een positief effect kan hebben als er meer initiatieven op wijkniveau zijn die aansluiten 
bij natuurlijke vindplekken of netwerken van ouders. 

In Heerhugowaard is de bijeenkomst afgesloten met een reflectie op het eigen professionele 
netwerk in de wijk. Wie maken daar nog geen deel van uit? Daarbij kun je denken aan buren of 
buurtnetwerken, maar ook aan sportverenigingen of scholen. Niet alle deelnemers blijken even 
goed op de hoogte van informele netwerken in de wijk. Voor formeel aanbod van opvoedsteun is 
wellicht meer gebruik te maken van informele netwerken, want het is moeilijk om groepen vol te 
krijgen. Al geldt dat minder nu de gemeente ouders met bijvoorbeeld tieners persoonlijk aan-
schrijft. Dat werkt erg goed, maar het betreft weer een formeel initiatief. Een overzicht van 
burger- of vrijwillige initiatieven in de wijk zou een goed hulpmiddel zijn. De vrijwilligerscentrale 
kan een ingang zijn. Er is in Heerhugowaard een verenigingswinkel die vrijwilligers aan een hulp-
zoekende koppelt. Niet iedereen is hiervan op de hoogte. Wellicht is het handig aan te sluiten bij 
reparatie- of kluscafés. Zijn die er in Heerhugowaard? De trainster geeft tips hoe bij te houden 
wat er aan initiatieven in wijken is. Het beste kan dit via buurtkrantjes, en door elkaar te infor-
meren. Er zijn ook databases of overzichten; het nadeel daarvan kan zijn dat ze snel verouderen. 
De deelnemers bevestigen dat het goed is elkaar te bevragen, en nemen zich voor dit in de toe-
komst ook sneller te zullen doen.  

Ook in Hilversum is in het laatste onderdeel ingegaan op het netwerk dat de deelnemers 
hebben op wijkniveau. Dit blijkt veel groter en omvangrijker dan zij zich bewust zijn, is een 
belangrijke conclusie. Zowel beroepskrachten die ouders en jeugdigen helpen (CJG, MEE, jonge-
renwerk, spelinloop, steunpunt huiselijk geweld, huisarts) als mensen en organisaties eromheen, 
zowel met professionele als vrijwillige werkers (politie, peuterspeelzalen, scholen, jeugdclubs, 
moskee/kerk, Voorleesexpress) maken er deel van uit. In Hilversum is voorts doorgepraat over de 
samenwerking met vrijwilligers. Door vrijwillige inzet meer te benutten kunnen beroepskrachten 
meer ‘op hun handen zitten’ en hebben ze ruimte om juist weer andere hulp te geven waar 
ouders of jeugd hen echt voor nodig hebben. Het is nog niet voor iedereen gewoon of dagelijkse 
praktijk om samen te werken met vrijwilligers. Dat zou meer kunnen, door aan te sluiten bij 
initiatieven als de vrijwilligerscentrale of de burenhulpcentrale. Er worden wat ervaringen met 
samenwerken met vrijwilligers gedeeld. Bijvoorbeeld: bij ouders met weinig opleiding werkt 
voorlichting goed van een deskundige, gecombineerd met een ervaringsdeskundige. De inzet van 
vrijwilliger en beroepskracht kan complementair zijn; vrijwilligers hoeven niet als concurrerend 
ervaren te worden. 
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De trainster geeft aan dat het goed is bij de samenwerking met vrijwilligers te kijken naar het 
type buurt. De indeling in vier typen buurten uit het onderzoek van DSP wordt daarbij genoemd. 
Dit type buurten roept herkenning op. Het is goed om aan te sluiten bij het type buurt en samen 
te werken met in plaats van voor de buurt. Deelnemers willen hier graag ook later nog met elkaar 
van over gedachten wisselen, als vervolg op de training. 

In beide gemeenten is ter afsluiting gezamenlijk teruggekeken: wat hebben de beroepskrachten 
vooral geleerd van deze bijeenkomst? Deelnemers merken op dat de uitwisseling en het praten 
over de thema’s leiden tot nieuwe inzichten: ‘Juist door de opdracht komen dingen boven.’ De 
wijk en vrijwilligersinitiatieven daarbinnen stonden nog niet zo duidelijk op het netvlies als bij-
voorbeeld netwerken rond gezinnen. De beroepskrachten willen er meer mee doen. De groep in 
Hilversum benadrukt opnieuw dat het erg prettig is dat de deelnemers elkaar nu beter kennen. De 
bijeenkomst over de wijk werd als concreet ervaren, de oefeningen werkten goed. Het zou goed 
zijn eens per half jaar bij elkaar te komen. Daarbij zouden de deelnemers wel minder evaluaties 
willen invullen. In Heerhugowaard kwamen bij de evaluatie nog nieuwe ideeën op over de wijk: 
zouden gezinnen met jonge kinderen bijvoorbeeld oudere mensen kunnen helpen, een filmpje 
over de wijk of ontmoetingsavond voor nieuwe bewoners, en aandacht voor elkaar helpen of leren 
samenwerken in het onderwijs. De training heeft geholpen om het bewustzijn te vergroten over 
wanneer een probleem door een beroepskracht of juist een vrijwilliger of ouder zelf aan te pak-
ken is. Het is wel belangrijk dat hier dan ook de randvoorwaarden voor aanwezig zijn, bijvoor-
beeld (ondersteuning bij het krijgen van) een overzicht van vrijwilligers- of burgerinitiatieven, en 
een beleidsvisie op vrijwillige inzet: hoe en waarvoor dit te benutten. 

3.4 Evaluatie door de trainer

Met de trainster is kort gesproken over haar ervaringen met de training. Ze heeft de trainingen op 
beide locaties als positief ervaren. De deelnemers waren gemotiveerd, namen actief deel, wissel-
den veel uit en toonden zich enthousiast over de workshops. De workshop blijkt zowel bij deelne-
mers aan te sluiten die ervaring hebben met Triple P als bij deelnemers bij wie dit niet of minder 
het geval is. De inhoud van de workshop is hierop flexibel genoeg aan te passen. In Heerhugo-
waard was er bijvoorbeeld meer ruimte voor de inhoud van Triple S; vanwege de grotere bekend-
heid met Triple P viel hier over zelfregulatie minder uit te leggen. In Hilversum was er meer 
behoefte aan het elkaar leren kennen en ging daar meer aandacht naar uit. In de evaluaties die 
deelnemers invulden over de workshops ziet ze terug dat mensen het prettig vonden om zich over 
de stellingen te buigen. ‘Daarmee verkenden we het thema, hun opvattingen erover. Ze hebben 
daarmee elkaar leren kennen en zijn door anderen op nieuwe gedachten gebracht.’ De discussie-
werkvorm bij de stellingen werkte dus erg goed. En samen kijken naar wat er al is in de wijk om 
het uitbreiden van het netwerk van ouders te stimuleren, werkte in beide regio’s prettig.

De trainster ziet duidelijke veranderingen bij de groepen waar ze mee heeft gewerkt: 
‘Volgens mij gaat het wel stromen, steeds meer, van de eerste naar de derde bijeenkomst. Dat 
mensen meer zelf kunnen dan je denkt, en dat jij daar invloed op hebt. (...) Het betreft een 
verandering in denken, niet een truc. Op een andere manier kijken en denken, niet zozeer alleen 
m.b.t. ouders maar ook je werkgebied. Daarnaast geven we ook handvatten hoe het te doen.’ 



33

In het gesprek zijn ook enkele leerpunten voor het vervolg benoemd: 
 ● Als randvoorwaarde: een voldoende grote ruimte (ook voor uiteengaan in subgroepen en elkaar 

dan niet storen).
 ● Prettig als er één à twee beleidspersonen of projectleiders bij zijn, om samen te kunnen 

bekijken of de training goed aansluit op de groep en wat er eventueel verder nodig is of aange-
past moet worden.

 ● Goed nadenken over het beste moment voor de onderzoeksvragen (om respons te optimalise-
ren wellicht de bijeenkomst wat verlengen zodat er genoeg ruimte voor is, naast de inhoud).

 ● Goed vooraf met opdrachtgever het doel en startniveau van de deelnemers afstemmen (in 
Hilversum bleken deelnemers vooral gericht op kennismaken met elkaar en was de basiskennis 
over bijvoorbeeld zelfregulatie iets beperkter; achteraf gezien was een extra startbijeenkomst 
gericht op kennismaking met elkaar en uitleg wellicht een goed idee geweest).

 ● Groep niet te groot: 15 à 18 personen is ideaal; idealiter vier tot zes weken tussen de bijeen-
komsten zodat de deelnemers het geleerde in de praktijk kunnen oefenen, maar ook nog 
weten terug te grijpen op de vorige bijeenkomst.

 ● Huiswerk meegeven dat voorbereidt op de volgende bijeenkomst werkt goed, extra opdracht, 
bijvoorbeeld ‘beschrijf je wijk’.
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4 Resultaten van de training

In dit hoofdstuk staan de resultaten van de training Sociale Steun Stimuleren (Triple S) centraal. 
Wat hebben de deelnemers geleerd? Dit is op verschillende manieren onderzocht. Allereerst door 
bij elke bijeenkomst direct na afloop te vragen wat mensen vooral hebben geleerd en hoe ze het 
geleerde in de praktijk willen brengen. Daarnaast is bij de tweede en derde bijeenkomst gevraagd 
terug te kijken: wat doen ze anders sinds de vorige bijeenkomst? (4.1). Voorts is bij de online 
nameting zes weken na afronding van de training gevraagd terug te kijken: doen deelnemers 
dingen nu anders, wat hebben ze vooral geleerd van de training? (4.2). Tot slot is bij de online 
nameting via gesloten vragen – dezelfde als die voorafgaand aan de bijeenkomsten zijn voorgelegd 
– nagegaan in hoeverre attituden, vaardigheden en handelwijzen van deelnemers zijn veranderd 
(4.3). 

4.1 Ervaren leeropbrengst tussentijds

Direct na elke bijeenkomst is deelnemers gevraagd terug te kijken. Wat hebben zij vooral 
geleerd? Bij workshop 2 en 3 is ook aan het begin gevraagd wat zij al anders doen sinds de vorige 
bijeenkomst. We beschrijven de bevindingen hieronder. 

Na bijeenkomst 1: de kracht van zelfregulatie (de ouder)
Direct na elke bijeenkomst is deelnemers gevraagd terug te kijken. Wat hebben zij vooral 
geleerd? Allereerst bespreken we de bevindingen uit Heerhugowaard. Een belangrijke opbrengst 
van de eerste workshop is genoemd door meerdere personen in Heerhugowaard: deelnemers zijn 
zich bewuster geworden van het belang om cliënten zelf oplossingen te laten bedenken en doelen 
te laten bepalen, en van hoe ze dit kunnen ondersteunen in de praktijk. De reflectie op de eigen 
werkpraktijk was voor sommigen eveneens een belangrijke opbrengst. Daarnaast vonden ze de 
ervaringen van anderen leerzaam, temeer omdat dit weer zelfreflectie met zich meebracht 
(‘weten dat je zelf op de goede weg zit’). Hoe in een gesprek zelfregulatie te ondersteunen, 
bijvoorbeeld door gesprekstechnieken, is een volgende leeropbrengst die genoemd werd. In 
Hilversum benoemden verschillende deelnemers als opbrengst dat ze collega’s uit de wijk of ande-
re disciplines (beter) hebben leren kennen. Dat het daarbij kwam tot uitwisseling van ervaringen, 
zien verschillende personen ook als resultaat. Ook hier geven ze aan inhoudelijke kennis te heb-
ben opgedaan, over hoe je ouders meer zelf tot oplossingen kunt laten komen, wat zelfregulatie 
inhoudt en hoe het te stimuleren.  

Op de vraag hoe de deelnemers het geleerde willen toepassen in de praktijk zijn uiteenlopende 
antwoorden gegeven. Een aantal deelnemers in Heerhugowaard refereert aan wat zij concreet 
beter of anders willen doen. Bijvoorbeeld meer doorvragen naar eigen suggesties van ouders of 
kinderen, open vragen stellen en niet zelf oplossingen geven, bewuster inspelen op eigen kracht 
van mensen, bewuster mensen zelf laten nadenken. Anderen zeggen dat ze het geleerde willen 
toepassen, willen ‘nalezen en dan doen’ of willen oefenen en het geleerde willen toepassen in 
consulten. Enkelen geven heel specifiek aan wat zij willen doen: 
‘De focus meer openhouden en die vijf blokjes weer in mijn systeem krijgen. Desnoods bij de hand 
(of achter de hand) houden als format.’ (Bedoeld worden de verschillende stappen in het realise-
ren van zelfregulatie zoals onderscheiden in Triple P, MD). 
‘Doordat ik meer alert ben geworden, door theorie en rollenspel, op ouders in hun eigen kracht 
zetten, wil ik dit meer bewust gaan doen.’ 
In Hilversum willen mensen vooral gaan oefenen om het geleerde in de praktijk te brengen of toe 
te passen. Enkele deelnemers refereren aan de inhoud van de workshop; zij willen ouders meer 
zelf laten vertellen, niet meteen met oplossingen komen, alert blijven op het niet invullen voor 
ouders. ‘De tekstinhoud nog eens goed lezen en bewuster het gesprek aangaan met ouders.’
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Terugkijken voorafgaand aan workshop 2 (Heerhugowaard)
Aan het begin van de tweede workshop is – althans in Heerhugowaard – gevraagd of mensen nu op 
een andere manier aan het stimuleren van zelfregulatie hebben gewerkt dan voor de training. In 
Hilversum is dit niet gevraagd omdat er te kort tijd tussen de twee workshops zat (slechts enkele 
werkdagen). Deelnemers geven voor een deel aan dat zij eigenlijk altijd al aandacht besteden aan 
eigen kracht van ouders, en niet wezenlijk dingen anders hebben gedaan. Anderen zeggen wel 
bepaalde aandachtspunten uit de training te hebben toegepast, of zich meer bewust te zijn 
geweest van het belang van reflecterende vragen of het stimuleren van eigen kracht. Eén deelne-
mer noemt specifiek dat hij nu meer vraagt waar cliënten trots op zijn bij hun kinderen: ‘In plaats 
van neutraal meteen positief beginnen.’ 

Na bijeenkomst 2: de kracht van netwerken
Bij de tweede workshop, de kracht van netwerken, is eveneens na afloop gevraagd wat deelne-
mers vooral hebben geleerd en hoe zij het geleerde in de praktijk denken te gaan brengen. 
Deelnemers in Heerhugowaard noemen onder andere de volgende inhoudelijke leeropbrengsten:
‘Veel meer doorvragen naar het netwerk, wat het netwerk zou kunnen doen, dat hulp wederkerig 
kan zijn dus dat de cliënt iets terug kan doen.’
‘Het belang van sociale netwerken. Alleen zal het niet lukken. Opvoeden doe je samen!’
‘Dat je je bewust moet zijn van de invloed die er werkelijk is in zowel positieve als negatieve zin.’ 

De deelnemers kregen ook handvatten hoe ze in gesprekken met cliënten netwerken meer op het 
netvlies van ouders kunnen krijgen en hoe ze ouders beter gebruik kunnen laten maken van die 
netwerken:
‘Op een open manier netwerken bespreken, niet veroordelend.’
‘Letten op minieme positieve opmerkingen van ouders en daar op voortgaan bij aanboren net-
werk.’ 
‘Hoe je netwerk vergroten, welke vragen kan je stellen.’
‘Bovenhalen van verschillende vormen van sociale steun.’
In de praktijk zeggen velen in de toekomst meer dan nu te willen doorvragen over sociale netwer-
ken rond ouders en jeugdigen, of contacten te stimuleren en te verwijzen naar de buurt. ‘Mensen 
stimuleren tot het gebruik van het eigen netwerk of het netwerk te vergroten.’ Eén deelnemer 
zegt nog niet precies te weten hoe het geleerde toe te passen, maar ‘Het zit nu wel in mijn hoofd 
of broekzak. Het spreekt me wel aan.’  

In Hilversum leggen deelnemers bij de vraag wat zij hebben geleerd het accent vooral op de 
nieuwe kennis die zij hebben opgedaan over de aanwezige (professionele en informele) netwerken 
in de wijk en hoe ze die kunnen benutten. Enkele voorbeelden: 
‘Meer inzicht in het werkveld van anderen.’
‘Belang van overzicht van initiatieven in de wijk, verschillende rollen van vrijwilliger of professio-
nal.’ 
‘Ik heb geleerd over de andere partijen.’ 
‘Collega’s uit de wijk beter leren kennen, bewuster van netwerken van bewoners.’
Deels reflecteren de antwoorden ook inhoudelijke kennis over hoe het netwerk te betrekken bij 
ouders: ‘Het belang van een netwerk onderkennen en hoe kan je dat stimuleren’. Eén deelnemer 
geeft aan vooral te hebben geleerd dat het belangrijk is om in contact te blijven met ouders, ook 
als deze geen hulp willen. 

De antwoorden op de vraag hoe de deelnemers het geleerde willen inzetten in de praktijk, 
weerspiegelen dat zij vooral denken aan het benutten van nieuwe (professionele en informele) 
contacten. Daarnaast noemen zij dat de workshop in de dagelijkse omgang met ouders en jeugdi-
gen tot nieuwe aandachtspunten kan leiden. Enkele antwoorden: 
‘Concreet hulp bieden met verwijzing naar het hulpaanbod in de wijk.’
‘Ondersteunen van initiatieven die hierop worden ondernomen.’
‘Ik zou graag meer samenwerken met mijn collega’s binnen Noord&Co. Maar dit ook meer inzetten 
in mijn eigen gesprekken.’ 
‘Verbinden van werkers.’
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Terugkijken voorafgaand aan workshop 3 (beide gemeenten)
Voorafgaand aan de derde bijeenkomst is aan deelnemers gevraagd op welke manier zij sinds de 
vorige bijeenkomst aan het versterken van het netwerk van ouders/kinderen hebben gewerkt. Is 
dit veranderd? In zowel Heerhugowaard als Hilversum geeft een grote groep deelnemers aan dat 
zij in meerdere of mindere mate de kennis van de vorige bijeenkomst hebben toegepast. Vooral 
het doorvragen naar het netwerk van het gezin benoemen ze: ’Ik merk dat ik het navragen van 
het netwerk nu meer automatisch doe.’ In beide gemeenten werd ook vaak het bewustwordings-
proces genoemd: ‘Het is meer een bewustwording binnen het werk; maar ik doe er nog niets mee 
wat ik niet al deed.’ Een aantal deelnemers in beide gemeenten geeft aan dat ze hun handelen 
niet echt hebben aangepast omdat ze altijd al aandacht hadden voor de kracht van het netwerk: 
‘Standaard vraag ik tijdens screening naar de steunfiguren en het netwerk van het gezin.’ Een 
enkeling gaf aan nog te weinig kennis en ervaring te hebben om dit te doen. 

Na bijeenkomst 3: de kracht van de wijk
Na afloop van de derde bijeenkomst, ‘de kracht van de wijk’, noemen deelnemers in beide 
gemeenten dat ze hebben geleerd dat de kracht die de wijk te bieden heeft ‘nog groter is dan 
gedacht.’ Zowel in Hilversum als in Heerhugowaard heeft de workshop bij de deelnemers geleid 
tot ‘meer bewustwording van inzet/mogelijkheden in de wijk.’ Vooral het belang van het vragen 
naar netwerken en het kennen van netwerken wordt meer ingezien. In Hilversum gaf een aantal 
deelnemers aan dat ze nu ‘de (hoeveelheid) verschillende invalshoeken’ hebben leren kennen. 
Vooral in Heerhugowaard benoemde een aantal deelnemers ook al concrete voornemens: ‘Ik ben 
geprikkeld om uit te zoeken welke burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties er zijn in Heerhu-
gowaard.’
De tweede vraag luidde: En op welke manier wil je het geleerde in de praktijk brengen? In Heer-
hugowaard kwamen er drie verschillende antwoorden:

 ● Kracht van de wijk bespreken met collega’s en binnen de organisatie, uitwisseling van kennis.
 ● Zelf verdiepen, meer zicht krijgen op en op de hoogte zijn van organisaties in de wijk.
 ● In contact met cliënt doorvragen naar mogelijkheden in de wijk en/of op zoek gaan naar 

mogelijkheden in de wijk. 

In Hilversum benoemt de meerderheid van de deelnemers dat ze nog meer willen investeren in 
hun netwerk en meer willen samenwerken met de verschillende organisaties in de wijk. De rest 
van de groep wil het geleerde concreet maken in hun contact met de cliënt door bijvoorbeeld 
‘meer ouders te wijzen op de netwerkstructuren in de wijk.’  

4.2 Ervaren leeropbrengst na een aantal weken

De tweede manier waarop de resultaten van de training zijn onderzocht, is door  na de training, 
op iets langere termijn, hierop terug te kijken. In een online vragenlijst zes weken na afloop van 
de training zijn enkele open vragen gesteld: wat heb je geleerd, wat doe je nu eventueel anders 
dan voorheen, en wat heb je nog nodig? Daarnaast zijn dezelfde stellingen als voorafgaand aan de 
workshops voorgelegd, om meetbare veranderingen in attituden, vaardigheden en handelwijzen 
vast te leggen. De resultaten hiervan bespreken we in de volgende paragraaf. In deze paragraaf 
staan de antwoorden op de open vragen centraal.

Terugkijken na zes weken
In de digitale vragenlijst die zes weken na afloop van de training is afgenomen, zijn enkele open 
vragen voorgelegd over de invloed van de gehele training op het dagelijks handelen van de deel-
nemers. De vragenlijsten zijn door zo’n twintig deelnemers ingevuld, gelijk verdeeld over beide 
gemeenten.

Als eerste werd gevraagd of de deelnemers na de training anders zijn gaan denken of zich 
meer bewust zijn geworden van de thema’s uit de cursus. Slechts één deelnemer uit Hilversum 
geeft aan dat er niets veranderd is: ‘De thema’s zijn bekend.’ Alle andere deelnemers geven aan 
dat hun denken is veranderd. Heerhugowaard noemt vooral de bewustwording van de kracht en 
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voorzieningen in de wijk en het netwerk van het gezin. Eén van de deelnemers omschrijft het als 
volgt: ‘Ik ben meer bewoner-bewoner gaan denken in plaats van bewoner-professional.’ Daarnaast 
worden er vooral voorbeelden van verandering in het handelen gegeven. Bij de benadering van de 
ouders wordt gevraagd naar het sociale netwerk, ook is er meer zicht op de voorzieningen in de 
wijk.

Voorts is gevraagd of de trainingen ook invloed hebben gehad op de dagelijkse praktijk. De 
deelnemers uit Heerhugowaard geven aan dat ze meer inzetten op het netwerk en de eigen 
kracht van gezinnen; in intakegesprekken zijn het netwerk rondom het gezin en de voorzieningen 
in de wijk vaste gespreksonderdelen geworden. Als concreet voorbeeld noemen ze dat ze eerst 
kijken naar alle mogelijkheden die de cliënten met hulp van hun eigen netwerk of de wijk heb-
ben, voordat ze naar tweedelijnszorg of maatschappelijk werk doorverwijzen. De deelnemers uit 
Hilversum geven soortgelijke antwoorden. Zij benadrukken onder meer dat ze minder (snel) in de 
reddende, helpende, ingrijpende rol stappen en zich bij elke stap die ze zetten afvragen of de 
cliënt een bepaalde oplossing voor een probleem (met hulp van anderen) zelf zou kunnen vinden. 
‘Ik denk bij iedere stap die ik neem: ben ik degene die dit nu moet doen of moet zeggen? Of kan 
ik mijn vragen zodanig stellen dat ik de ander stimuleer om zijn eigen rol te nemen?’ Daarnaast 
benoemt Hilversum dat er nu gemakkelijker contact is met collega’s, omdat zij elkaar tijdens de 
trainingen hebben leren kennen. Twee deelnemers ervaren het als positief dat ze meer contacten 
in hun eigen netwerk hebben. 

Op de vraag wat de deelnemers het meest waardeerden in de training, komen verschillende 
antwoorden. In Hilversum domineert als antwoord de verbreding van het eigen netwerk. De 
deelnemers vinden het fijn dat ze collega’s (beter) hebben leren kennen waarmee ze samen hun 
werk in de wijk kunnen vormgeven en versterken. In contact met elkaar hebben ze van elkaar 
kunnen leren over ‘de werkwijze in Noord’ en ‘welke professionals er in de wijk zijn.’ Maar er zijn 
ook gezamenlijke vragen en betrokkenheid ontstaan om samen het beste uit de leefgemeenschap 
van de gezinnen te halen. In Heerhugowaard lopen de antwoorden wat meer uiteen. Naast de 
bewustwording en het leren over de nieuwe rol of ‘verantwoordelijkheid’ van de professional 
(‘Ouders stimuleren hun eigen netwerk aan te boren is juist wel professioneel’), geven ook deel-
nemers uit Heerhugowaard aan dat zij het fijn vonden om ervaringen uit te wisselen en van elkaar 
te leren.
De laatste twee vragen van de vragenlijst gingen in op wat de deelnemers eventueel misten 
tijdens de training en welke handvatten nog nodig zijn om het geleerde (verder) te kunnen toe-
passen in de praktijk. De antwoorden van de deelnemers uit zowel Heerhugowaard als Hilversum 
liepen erg uiteen. Heerhugowaard vroeg vooral om meer verdieping op het niveau van de wijk. In 
Hilversum geven deelnemers vooral aan dat ze de vertaalslag naar concreet handelen soms heb-
ben gemist. De opsomming hieronder geeft een indruk van de antwoorden. 

 ● Hoe diverse organisaties nog meer met elkaar kunnen samenwerken rondom de gezinnen.
 ● Ter plekke met elkaar gaan creëren, zodat je weet waar de kansen liggen binnen jouw werk-

terrein.
 ● Nog verdere verdieping op de drie thema’s (informatie over vrijwilligers was mager).
 ● Gereedschap (oefenen) om geleerde daadwerkelijk in te zetten. (Denk aan: werken in wijk-

teams, vraagtechnieken bij gesprek met ouders, werken met vrijwilligers). 
 ● Informatie over visie en beleid van landelijke en lokale overheid – transitie jeugdzorg. 
 ● Concrete samenwerkingsafspraken maken.
 ● Aan het einde van iedere bijeenkomst een vertaalslag naar de praktijk: wat ga ik nu doen, 

morgen al, met het geleerde. Dan was de borging een meer integraal onderdeel van de trai-
ning.  

De deelnemers geven aan dat de handvatten om verder te kunnen vooral liggen op het niveau van 
hun eigen wijk. Ze moeten zich nu eerst zelf gaan verdiepen in wat ‘hun’ wijk allemaal te bieden 
heeft, dit in kaart brengen en letterlijk op papier zetten. Daarnaast benoemen ze dat ze nu eerst 
aan de slag moeten en moeten gaan oefenen, zodat er nieuwe vragen opkomen. Ook benadrukken 
ze dat de contacten die nu gelegd zijn, onderhouden moeten worden. Een terugkomdag of zelf 
georganiseerde ontmoeting kan zorgen voor het opfrissen van de kennis en plannen. Hier noemen 
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ze overigens ook de handelingsverlegenheid nogmaals, die een obstakel vormt om verder te gaan, 
en waar nog meer gereedschap voor nodig is.

4.3 Meetbare leeropbrengsten van de training 

Een laatste manier waarop de resultaten van de training zijn onderzocht, is via vergelijking van 
een voor- en nameting, De voormeting is al beschreven en vond steeds plaats aan het begin van 
een workshop. De nameting heeft via online benadering plaatsgevonden, zo’n zes weken na afloop 
van de training. Bij beide metingen werden met stellingen attituden, vaardigheden en handelwij-
zen betreffende de drie centrale thema’s onderzocht. Het gaat om een meer objectieve meting 
van veranderingen die tijdens de training en in de periode erna hebben plaatsgevonden. Daarmee 
vormen deze resultaten een mooie aanvulling op de evaluaties in de paragrafen hiervoor. Aan 
deelnemers is een verzoek per mail gestuurd om de vragenlijst in te vullen, gevolgd door een 
herinnering aan degenen die nog niet hadden ingevuld.  

De nameting is door twintig deelnemers ingevuld. De antwoorden van twee van hen zijn buiten 
beschouwing gelaten omdat zij bijvoorbeeld alleen ‘5’ als antwoord hadden gegeven, of veel 
scores ‘1’, wat betekent dat de vragen niet op hen van toepassing waren. Per stelling of thema 
kunnen de aantallen respondenten lager zijn dan 18 vanwege missings (bijvoorbeeld als iemand 
niet aanwezig was bij een van de bijeenkomsten). De vragen zijn met SPSS geanalyseerd. Voor de 
analyse zijn alleen de gegevens van de deelnemers benut die op beide momenten de vragenlijst 
hebben ingevuld. Het aantal respondenten varieert per item en per onderwerp (kracht van zelfre-
gulatie, netwerken en de wijk). Om te kijken of er bij respondent significante verschillen zijn 
tussen beide meetmomenten is een t-toets uitgevoerd. Dit is gebeurd voor afzonderlijke items, 
maar ook voor schalen die zijn geconstrueerd door de scores per stelling per thema bij elkaar op 
te tellen en te delen door het aantal stellingen. Bij elke schaal is de betrouwbaarheid vastgesteld 
met Cronbachs alpha; deze was steeds erg hoog (hoger dan 0.85). 

Veranderingen thema 1: de kracht van zelfregulatie (ouders)
Wat is er veranderd bij deelnemers als het gaat om attituden, vaardigheden en handelwijzen rond 
het versterken van zelfregulatie? In tabel 4.1 staan de resultaten beschreven. 
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Tabel 4.1 Voor- en nameting deelnemers, eerste training ‘de kracht van zelfregulatie’ (* is significant verschil, p. < 0.05)

N Gem. score 
voormeting

Gem. score  
nameting

a. Ik beschouw de ouder/het kind als deskundige van de eigen situatie. 16 4.2 4.2

b. Ik stel ouders/kinderen vragen zodat zij inzicht krijgen in hun eigen 
    situatie.

16 4.4 4.5

c. Ik stimuleer ouders/kinderen om zichzelf positief te evalueren. 16 4.3 4.4

d. Ik stimuleer ouders/kinderen om eerdere successen te benoemen. 16 4.1 4.4

e. Ik stimuleer ouders/kinderen hun eigen doelen te stellen. 16 4.2 4.5*

f. Ik help ouders/kinderen hun doelen realistisch te stellen. 15 3.9 4.4*

g. Ik stel de vraag van de ouders/kinderen centraal. 16 3.9 4.4*

h. Ik ben in staat vragen die ouders/kinderen hebben te plaatsen  
    binnen de (normale) ontwikkelingsfasen.

16 4.1 4.1

i. In gesprek met ouders/kinderen geef ik hun complimenten. 16 4.7 4.7

j. Ik onderzoek samen met ouders/kinderen mogelijke obstakels voor  
    verandering.

16 3.9 4.3

k. Ik help ouders/kinderen bij het koppelen van hun eigen handelen  
    aan de positieve veranderingen in gedrag van kinderen/anderen.

15 4.4 4.4

l. Ik help ouders/kinderen zich bewust te worden van hulpbronnen die  
   benut kunnen worden bij de aanpak van problemen.

16 4.0 4.6*

m. Ik stimuleer ouders/kinderen zelf met hun eigen ideeën en  
     oplossingen te komen.

16 4.2 4.6*

n. Ik bied suggesties in plaats van voorschriften. 15 4.0 4.6*

o. Ik laat ouders/kinderen zelf de voor- en nadelen van diverse opties  
    overwegen.

16 3.8 4.1

p. Ik bied niet meer ondersteuning dan nodig is. 15 3.7 3.9

Schaal ‘versterken van zelfregulatie’. 13 4.1 4.4

De gegevens maken duidelijk dat de deelnemers na de training even hoog (a,h,i,k) scoren als, of 
hoger (overige items) scoren dan voorafgaand aan de training op de items die meten hoe zij de 
kracht van zelfregulatie bij ouders versterken. Bij zes items is de verandering significant (p<0.05). 
Ook de schaalscore is hoger na de training dan ervoor, maar niet significant hoger. 

Zoals te zien is, zijn vanwege de kleine aantallen voor de analyses de respondenten van Hilver-
sum en Heerhugowaard samengevoegd. Wel is nagegaan of de patronen van antwoorden heel 
verschillend waren per respondent of per gemeente. Dit is althans gebeurd voor de schalen. Er 
bleken niet veel verschillen te zijn. De grote meerderheid van de deelnemers scoorde hoger op de 
schaalscore ‘versterken van zelfregulatie’ na de training dan ervoor. 

Veranderingen thema 2: de kracht van netwerken
Ook voor het thema ‘de kracht van netwerken’ zijn op twee momenten attituden, vaardigheden 
en handelwijzen vergeleken die aangeven dat deelnemers de kracht van netwerken weten te 
benutten. Evenals bij het vorige thema is een schaal geconstrueerd die meet hoe goed deelne-
mers de kracht van netwerken weten te versterken. De resultaten staan weergegeven in tabel 
4.2.

Ook bij dit thema zijn de bevindingen positief. Op alle items, behalve a, is de score na afloop van 
de training hoger dan ervoor. In zeven gevallen betreft het een significante verandering. Ook de 
gemiddelde score van de schaal ‘benutten van de kracht van netwerken’ is significant hoger na de 
training. De grote meerderheid van de afzonderlijke deelnemers in zowel Heerhugowaard als 
Hilversum scoorde hoger op de schaalscore ‘benutten van de kracht van netwerken’ na de training 
dan ervoor. De veranderingen zijn bij dit thema al met al groter dan bij het thema ‘de kracht van 
ouders’. Dit verbaast wellicht ook niet; bij het vorige thema waren de scores bij de voormeting al 
erg hoog. 
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Tabel 4.2 Voor- en nameting deelnemers, tweede training ‘de kracht van netwerken’ (* is significant verschil, p. < 0.05)

N Gem. score  
Voormeting

Gem. score  
nameting

a. Ik heb inzicht in mijn persoonlijke netwerk. 15 4.6 4.5

b. Ik ben mij bewust van de mogelijke positieve invloeden van een  
    netwerk als steunbron.

15 4.5 4.6

c. Ik ben mij bewust van de mogelijke negatieve invloeden van een  
    netwerk op ouders en kinderen.

15 4.2 4.5

d. Ik onderzoek bij elk gezin samen met ouders/ kinderen hun netwerk. 14 2.8 3.6*

e. Ik laat de ouders/kinderen zelf bepalen of zij ondersteuning uit  
    het netwerk of vanuit een professionele instelling wensen.

14 3.4 3.8

f. Ik laat ouders/kinderen bepalen of hun netwerk hun voldoende  
    steun biedt.

15 3.5 3.8

g. Ik ben in staat ouders/kinderen uitleg te geven over de verschillende  
    soorten ondersteuning die een netwerk kan bieden.

15 3.7 4.1

h. Ik bespreek met ouders/kinderen wat hun netwerk hun kan bieden. 15 3.3 4.4*

i. Ik help ouders/kinderen inzicht te krijgen om realistische  
   verwachtingen te hebben van het netwerk.

15 3.3 4.1*

j. Ik motiveer ouders/kinderen na te denken over mensen om hen heen    
   die iets voor hen zouden kunnen betekenen.

15 3.8 4.5*

k. Ik onderzoek de mogelijkheden van ouders/kinderen om zelf  
    ondersteuning te bieden in hun netwerk (wederkerigheid).

15 3.0 3.9*

 l. Ik stimuleer ouders/kinderen in het uitbreiden van hun netwerk. 15 3.9 4.2

m. Ik ga met ouders/kinderen op zoek naar hun storende gedachten  
     bij hulp vragen binnen hun netwerk.     

15 2.8 3.6*

n. Ik stimuleer onderling contact tussen ouders of tussen kinderen. 15 3.8 4.5*

Schaal ‘benutten van de kracht van netwerken’. 14 3.6 4.1*

Veranderingen thema 3: de kracht van de wijk 
Tot slot is nagegaan of deelnemers na de training hoger scoren op items die meten in hoeverre zij 
de kracht van de wijk weten te benutten. Opnieuw is dezelfde werkwijze gevolgd. De resultaten 
staan weergegeven in tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Voor- en nameting deelnemers, derde training ‘de kracht van de wijk’ (* is significant verschil, p. < 0.05)

N Gem. score  
voormeting

Gem. score  
nameting

a. Ik heb zicht op de pedagogische kracht van voorzieningen en personen in de wijk 
    waarin ik werk.

18 3.2 3.7*

b. Ik heb zicht op de pedagogische risico’s van de wijk waarin ik werk. 18 3.2 3.6

c. In gesprek met ouders/kinderen stimuleer ik hen gebruik te maken van de  
    mogelijkheden van de wijk waarin zij wonen.

17 3.8 3.7

d. Mijn netwerk bestaat uit beroepsmatige en vrijwillige organisaties/ 
    contactpersonen.

18 4.0 4.2

e. Ik heb zicht op de mogelijkheden van vrijwillige inzet in de wijk. 18 3.3 3.9*

f. Ik heb zicht op burgerinitiatieven in de wijk waarin ik werk. 17 2.9 3.6*

g. Ik ben mij bewust van de mogelijke voordelen van vrijwillige inzet voor  
    het versterken van ouders en kinderen.

18 4.3 4.4

h. Ik ben mij bewust van de mogelijke risico’s van vrijwillige inzet voor het  
    versterken van ouders en kinderen.

18 3.4 4.0*

i. Ik informeer ouders/kinderen over het aanbod van vrijwilligers in de wijk. 17 3.1 3.7

j. Ik werk samen met vrijwilligers om gezinnen te ondersteunen. 18 2.8 3.1

k. Ik ondersteun ouders en kinderen om zelf initiatieven op te zetten. 18 2.6 3.2

 l. Ik neem initiatieven om contact tussen ouders/kinderen die elkaar niet kennen  
    te stimuleren. 

18 2.9 3.4

Schaal ‘benutten van de kracht van de wijk’. 16 3.3 3.7*

Bij dit thema waren de gemiddelde scores op de voormeting het laagst. Er is dus ruimte voor 
grote veranderingen, en die zijn er ook. Opnieuw zijn vrijwel alle gemiddelde scores na afloop van 
de training hoger dan ervoor; slechts bij één item is de score na de training iets lager (item c). Bij 
vier items is de verandering significant. Tevens is de gemiddelde score op de schaal ‘benutten van 
de kracht van de wijk’ significant hoger na de training dan ervoor. Ook bij de meeste afzonder-
lijke deelnemers in beide gemeenten was de eindscore hoger dan de score vooraf.
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Met de transformatie van het jeugdstelsel zien gemeenten 
zich geplaatst voor nieuwe opgaven. Een daarvan is het 
beter ondersteunen van de eigen kracht van gezinnen en van 
(wijk)netwerken. Dit vraagt een omslag in de werkwijze van 
beroepskrachten die werken met gezinnen. Zij moeten leren 
gezinnen zo veel mogelijk eigen vragen te laten stellen, zelf 
oplossingen te laten vinden voor problemen, netwerken rond 
gezinnen aan te spreken en samen te werken met vrijwilligers en 
professionals in de pedagogische civil society.
Om beroepskrachten te ondersteunen bij deze omslag is de 
training Triple S (Sociale Steun Stimuleren) ontwikkeld. Het 
Verwey-Jonker Instituut onderzocht vanuit de Kenniswerkplaats 

waar vragen en onzekerheden van beroepskrachten liggen. De 
resultaten zijn interessant voor wijkteams en beleidsmakers 
die meer willen weten over het stimuleren van eigen kracht of 
daarbij ondersteuning zoeken.
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