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Het Opvoedbureau in Utrecht: cliënttevredenheid en empowerment  

binnen opvoedingsondersteuning  

 

Abstract 

Aim: determining features of the clients of Het Opvoedbureau (Centre for family support) in 

Utrecht, whether clients are satisfied with the support, and whether they feel empowered. 

Method: a questionnaire was constructed to examine the satisfaction and empowerment of 

the clients and estimation of the professionals. Results: 49 female and 4 male clients 

returned the questionnaire. For every client a questionnaire was completed by the 

professional. Demographical aspects appeared not to be connected with client satisfaction. 

The professionals were less satisfied about the support then the parents were. Younger 

clients felt more empowered. A positive correlation was found for satisfaction of the client 

and empowerment. The more satisfied clients were, the more empowered they felt. 

Conclusion: clients of Het Opvoedbureau were very satisfied with the support and they felt 

empowered.  

 

Introductie 

Het Opvoedbureau maakt deel uit van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de 

GG&GD Utrecht en is begin 2004 van start gegaan in de wijken Zuidwest, Overvecht en 

Leidsche Rijn. In 2006 werd uitgebreid naar andere wijken in de stad en gedurende het 

schooljaar 2007-2008 heeft uitbreiding naar de hele stad plaatsgevonden. Bij Het 

Opvoedbureau werken wijkpedagogen die opvoedingsondersteuning bieden aan 

ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd 0-19 jaar en aan beroepskrachten die 

pedagogische vragen hebben. Onder opvoedingsondersteuning wordt verstaan: “de 

maatschappelijke activiteiten die zich richten op opvoeders met het doel de kwaliteit van 

pedagogisch handelen te vergroten” (Hermanns & Vergeer, 2002, p. 3). Ofwel, het helpen 

van opvoeders bij de opvoeding (Prinsen & Koch, 2001). Het verschaffen van informatie en 

voorlichting over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen, pedagogische advisering, 

signalering en verwijzing en het bekrachtigen van zelfhulp en sociale ondersteuning behoren 

tot de activiteiten van de opvoedingsondersteuning (Bakker, Bakker, Van Dijke &Terpstra, 

1998; Prinsen & Koch, 2001).  

Over de tevredenheid van cliënten die ondersteund zijn bij de opvoeding, is weinig 

bekend. Uit onderzoek van de regio’s Zaanstreek/Waterland (BJAA, 2004), Zuid-Holland 

(Van Staalduinen, 2004) en Den Bosch (Schouten & Jansen, 2004) blijkt dat ouders over het 

algemeen zeer tevreden zijn over de voorziening. In deze onderzoeken is echter beperkt 

gekeken naar verschillen in tevredenheid tussen verschillende groepen (bijvoorbeeld leeftijd 

en opleidingsniveau). In de literatuur is geen overeenstemming over de rol van 
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demografische gegevens bij tevredenheid van cliënten. Daarnaast is geen onderzoek 

bekend waarbij gekeken wordt naar de rol van demografische gegevens bij empowerment.  

In dit onderzoek zal worden nagegaan wat de kenmerken zijn van de cliënten van Het 

Opvoedbureau in Utrecht. Ook wordt nagegaan in hoeverre cliënten van Het Opvoedbureau 

tevreden zijn over de geboden ondersteuning, in hoeverre cliënten zich empowered voelen 

en of verschillen verklaard kunnen worden door demografische gegevens. De resultaten van 

de cliënten worden vergeleken met de inschatting van de pedagogen en voorlichters eigen 

taal en cultuur (VETC-ers).  

 

Wettelijk kader opvoedingsondersteuning 

Nederlandse gemeenten hebben verschillende functies met betrekking tot het lokale 

jeugdbeleid. Deze functies zijn opgenomen in de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(WMO) die sinds 1 januari 2007 van kracht is. De functies van de gemeenten zijn: (a) 

informatie en advies, (b) signalering, (c) toeleiding naar hulp, (d) licht pedagogische hulp en 

(e) zorgcoördinatie (VNG, 2008). Dat betekent onder andere dat gemeenten verantwoordelijk 

zijn voor de opvoedingsondersteuning. In de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid 

(WCPV) is opgenomen dat opvoedingsondersteuning een taak is van de 

jeugdgezondheidszorg. In het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (Ministerie VWS, 

2002) zijn de taken van de gemeente vastgelegd met betrekking tot de 

jeugdgezondheidszorg. De eerste is monitoring en signalering van de gezondheid van 

kinderen. De tweede taak vormt de inschatting van de zorgbehoefte van ouders met 

betrekking tot de opvoeding en verzorging van de kinderen. De derde taak is het verzorgen 

van screening en vaccinaties. De vierde taak richt zich op voorlichting, advies en begeleiding 

van ouders, jongeren en kinderen. De vijfde taak heeft betrekking op de beïnvloeding van 

bedreigingen van de gezondheid van het kind. En tot slot de laatste taak, deze richt zich op 

het zorgsysteem en het overleg tussen de verschillende instanties die betrokken zijn bij de 

hulpverlening aan kinderen. Het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd 

door thuiszorginstellingen en GGD-en.  

In het manifest van gemeenten (VNG, 2006) staat dat een sluitende aanpak van groot 

belang is voor gemeenten. Dit komt tot uiting in de ontwikkeling van Centra voor Jeugd en 

Gezin (CJG), die in 2011 in elke gemeente aanwezig dient te zijn (Programmaministerie voor 

Jeugd en Gezin, 2007). In deze centra krijgt de jeugdgezondheidszorg een centrale plaats. 

Onder andere het consultatiebureau en de GGD worden ondergebracht in een CJG. Ook 

kraamzorg of bijvoorbeeld kinderopvang kunnen deel uit maken van een CJG 

(Programmaministerie voor Jeugd en Gezin, 2008). Voor Utrecht geldt dat daarnaast ook Het 

Opvoedbureau en het Jeugd Advies Team (JAT) opgenomen worden in het CJG. Dit alles is 
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het gevolg van een rapport van Operatie Jong waarin een groot aantal aanbevelingen 

gedaan zijn voor de versterking van het Nederlandse jeugdbeleid (Van Eijck, 2006).  

 

Opvoedingsondersteuning 

Opvoedingsondersteuning bestaat in Nederland ongeveer een eeuw. In 1911 werd in 

Amsterdam de ‘vereeniging nationaal rondreizend museum voor ouders en opvoeders’ 

opgericht voor voorlichting aan ouders (Blokland, 1996; IIAV, 2005). Later werd dit stichting 

Spel- en Opvoedingsvoorlichting. Daarnaast ging in 1928 het eerste Medisch Opvoedkundig 

Bureau (MOB) van start in Amsterdam (Bakker, Noordman & Rietveld-Van Wingerden, 

2006). De MOB’s waren gericht op de preventie van ontwikkelingsproblemen van kinderen. 

De nadruk van de MOB’s lag op onderzoek, advies en behandeling. De meeste vragen van 

ouders gingen destijds over lastige kinderen, problemen in de relatie met broertjes of zusjes, 

bedplassen en kinderangsten (Bakker et al., 2006). 

Anno 2008 bestaat in Nederland een groot aantal interventies die gericht zijn op 

opvoedingsondersteuning. In de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJi zijn een 

aantal van deze interventies opgenomen. Wetenschappelijk bewezen effectiviteit van 

interventies wordt zeer belangrijk gevonden (Van Yperen & Veerman, 2006). De evidence-

based interventies bestaan uit gedegen onderzoek, onafhankelijke replicaties van de 

resultaten en lange termijn effecten (Hermanns, Öry & Schrijvers, 2005). Ondanks dat 

evidence based onderzoek belangrijk wordt gevonden, is weinig onderzoek gedaan naar de 

effectiviteit van interventies voor opvoedingsondersteuning die gericht zijn op lichte 

opvoedproblematiek. Als men via een zoekmachine zoekt naar (inter)nationale literatuur over 

opvoedingsondersteuning (family support), vindt men over het algemeen onderzoeken naar 

interventies die ingezet worden bij zware problematiek. Een voorbeeld van een dergelijke, op 

effectiviteit onderzochte, interventie is Incredible Years: een programma voor ouders van 

jonge kinderen met kenmerken van ADHD en gedragsstoornissen (Jones, Daley, Hutchings, 

Bywater & Eames, 2008). Ook Families First is een effectieve interventie die gericht is op 

zwaardere opvoedingsproblemen.  

Het doel van Families First is het voorkomen van uithuisplaatsing van het kind (of 

kinderen) (Berger, 2005). De interventie is bedoeld voor gezinnen met kinderen tussen 0 en 

18 jaar, waarbij sprake is van een crisissituatie. Een gezinswerker komt verschillende keren 

per week bij het gezin en is daarnaast 24 uur per dag bereikbaar. De gezinswerker zet het 

sociale netwerk van het gezin in en is gericht op het aanleren en versterken van 

vaardigheden. Verder is de interventie gericht op competentievergroting en sluit het aan bij 

de wensen en behoeften van het gezin (Berger, 2005). In 1997 werd Families First 

geëvalueerd door Veerman, De Kemp en Ten Brink. Uit deze evaluatie blijkt dat de 
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problemen van kinderen en ouders zijn verminderd na afloop van de hulp. Daarnaast lijkt de 

kans aanwezig om uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen (Veerman et al., 1997).  

Een voorbeeld van een effectief bewezen interventie voor lichtere problemen is Triple P 

(Positief Pedagogisch Programma). Triple P heeft als doel het voorkomen van emotionele- 

en gedragsproblemen van kinderen. Dit wordt bereikt door “het bevorderen van competent 

ouderschap en zelfvertrouwen van ouders” (De Vries, 2005, p. 2). De interventie is bedoeld 

voor gezinnen met kinderen tussen 0 en 16 jaar. Triple P bestaat uit vijf niveaus waarop de 

interventie aangeboden kan worden, variërend van een informatiecampagne via de 

massamedia tot specifieke gezinsinterventie bij ernstige gedragsproblemen. Er wordt 

uitgegaan van 17 opvoedstrategieën die gebaseerd zijn op vijf basisprincipes: (a) ouders 

bieden een veilige en uitdagende omgeving, (b) ouders bieden een positieve omgeving, (c) 

ouders hanteren regels, (d) ouders hebben realistische verwachtingen en (e) ouders zorgen 

voor henzelf. Kenmerkend voor Triple P zijn de gestandaardiseerde werkwijze, de 

aansluiting bij de wensen en behoeften van het gezin en de focus op de competenties van 

de ouders (De Vries, 2005). Uit een meta-analyse naar de effectiviteit van Triple P blijkt dat 

de opvoeding verbetert (Thomas & Zimmer-Gembeck, 2007). Zo zijn ouders warmer, zijn zij 

minder vijandig en minder gestrest. Daarnaast leidt deelname aan Triple P tot een 

verbetering van het gedrag van het kind.  

Ook Home Start is een voorbeeld van een effectieve interventie die gericht is op lichte 

opvoedproblematiek. Het doel is het voorkomen van escalatie van problemen in de 

opvoeding van jonge kinderen (Ince, 2004). Home Start is bedoeld voor gezinnen die 

minimaal één kind jonger dan zeven jaar hebben. Een belangrijk kenmerk van Home Start is 

dat de interventie gebruik maakt van vrijwilligers die minimaal één dagdeel in de week bij het 

gezin thuiskomen en praktische ondersteuning bieden (Ince, 2004). Asscher, Hermanns en 

Deković (2008) laten zien dat moeders meer competent zijn na afloop van Home Start. 

Daarnaast blijken moeders meer consequent op te voeden en zijn zij sensitiever als zij 

ondersteuning hebben gehad van een vrijwilliger van Home Start.  

 

Overeenkomsten en verschillen evidence based interventies 

Kenmerkend voor evidence based interventies voor opvoedingsondersteuning is dat 

deze vraaggericht zijn en aansluiten bij de wensen en behoeften van ouders (Berger, 2005; 

De Vries, 2005; Ince, 2004). De interventies zijn onder andere gebaseerd op de sociale 

leertheorie, de ecologische theorie, het competentiemodel en empowerment (Berger, 2005; 

De Vries, 2005; Ince, 2004). Verschil tussen de interventies zijn de duur van de interventie, 

de frequentie van het contact en de inzet van hulpverleners. In de meeste gevallen gaat het 

om professionals, maar een enkele interventie, zoals Home Start, maakt gebruik van 

vrijwilligers, ofwel paraprofessionals. Een voordeel van het inzetten van deze 
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paraprofessionals is de brugfunctie die zij vervullen (Musick & Stott, 2000). 

Paraprofessionals hebben vaak dezelfde culturele en economische achtergrond als de 

cliënten, waardoor zij de situatie van de cliënt beter begrijpen. Musick en Stott (2000) stellen 

dat paraprofessionals als het ware als ambassadeurs van de organisatie fungeren.  

Er kleven echter ook nadelen aan de inzet van paraprofessionals (Musick & Stott, 2000). 

Zo is het mogelijk dat bepaalde onderwerpen onbesproken blijven doordat de 

paraprofessional een taboe ervaart. Ook is het mogelijk dat er sprake is van 

tegenoverdracht, dat wil zeggen dat paraprofessionals moeite kunnen hebben met het 

bewaren van psychologische afstand ten opzichte van de cliënt (Musick & Stott, 2000).  

 

Het Opvoedbureau 

Het Opvoedbureau is een laagdrempelige voorziening waar wijkpedagogen en VETC-ers 

werken. Het Opvoedbureau komt overeen met de interventieniveaus 2 en 3 van Triple P (De 

Vries, 2005). Ouders en beroepskrachten kunnen in tien Utrechtse wijken terecht voor 

kortdurende ondersteuning bij de opvoeding van kinderen tussen 0-19 jaar. De gesprekken 

zijn kosteloos voor cliënten en vinden op geheel vrijwillige basis plaats.  

Binnen Het Opvoedbureau is speciale aandacht voor zorgmijdende gezinnen. Dit zijn 

gezinnen die moeilijk bereikbaar en moeilijk te motiveren zijn voor ondersteuning (Van 

Heerwaarden, 2007). Voor ouders die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen zijn 

VETC-ers in het Turks en Marokkaans Arabisch/Berbers inzetbaar. Dit maakt Het 

Opvoedbureau toegankelijk voor gezinnen met een andere culturele achtergrond dan de 

Nederlandse. De VETC-ers vervullen een belangrijke brugfunctie tussen de pedagoog 

enerzijds en de ouder anderzijds. De VETC-ers vertalen niet alleen het gesprek, maar vullen 

daarbij het gesprek essentieel aan door bijvoorbeeld de adviezen van de pedagoog zodanig 

uit te leggen waardoor het gaat leven bij de cliënt (Van Heerwaarden, 2007).  

Om ouders te bereiken die uit zichzelf geen gebruik zouden maken van de pedagogische 

ondersteuning, hanteert Het Opvoedbureau een outreachende werkwijze (Van Heerwaarden, 

2007). Outreachend werken wordt ook wel vindplaatsgericht werken of bemoeizorg 

genoemd. Kroesbergen, Franken-van der Toorn en Peerbolte-Addink (2005) beschrijven 

bemoeizorg als een actieve opstelling van de organisatie. Hermanns, Öry en Schrijvers 

(2005) beschrijven bemoeizorg als de mogelijkheid om outreachend contact te leggen met 

ouders, kind en/of jongere (p. 54). Volgens Doĝan, Van Dijke en Terpstra (2000) werkt een 

outreachende aanpak drempelverlagend en motiverend.  

 

Behoeften van Utrechtse ouders 

In 2003 is als onderdeel van de Utrechtse Gezondheidspeiling van de GG&GD, 

onderzoek gedaan naar de behoefte aan opvoedingsondersteuning van ouders in Utrecht 
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(Van Bergen, De Geus & Van Ameijden, 2005). Ruim de helft (59%) van de ondervraagde 

ouders heeft vragen over de opvoeding en 8% zegt behoefte te hebben aan professionele 

ondersteuning. De helft daarvan (4%) geeft aan nog geen hulp te ontvangen. Vooral ouders 

met een andere culturele achtergrond ontvangen nog geen ondersteuning. Volgens Van 

Bergen en collega’s (2005) is de kans dat allochtone ouders de gewenste ondersteuning 

ontvangen kleiner dan voor Nederlandse ouders. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat 

allochtone ouders minder bekend zijn met het aanbod en zij een drempel ervaren om hulp te 

zoeken (Van Bergen et al., 2005). Uit de evaluatiecijfers van het schooljaar 2006-2007 van 

Het Opvoedbureau blijkt echter dat maar liefst 69% van de cliënten een andere culturele 

achtergrond heeft (Rekers, 2007). Een kwart van de cliënten heeft een Turkse achtergrond 

en 29% van de cliënten heeft een Marokkaanse achtergrond. Dat blijkt uit een analyse van 

de ROTS (Registratie Opvoedingsondersteuning) gegevens. De verwachting is wel dat met 

de opening van Het Opvoedbureau in de wijken Oost, Noordoost en Vleuten-De Meern het 

percentage Nederlandse cliënten zal toenemen.  

Uit de evaluatie van ROTS blijkt eveneens dat maar liefst 42% van de cliënten 

laagopgeleid is, 32% is middelbaar opgeleid en 14% van de cliënten is hoogopgeleid 

(Rekers, 2007). De meeste cliënten vormen een twee-oudergezin (72%), 22% van de 

cliënten vormt een eenoudergezin. Veruit de meeste ouders (71%) worden door 

beroepskrachten verwezen naar of gewezen op Het Opvoedbureau. Slechts 28% van de 

ouders neemt zelf het initiatief om contact op te nemen met Het Opvoedbureau. Gemiddeld 

hebben ouders 3,6 gesprekken met een wijkpedagoog. Volgens de pedagogen is voor 56% 

van de ouders het probleem opgelost dan wel beter hanteerbaar na afloop van de 

gesprekken (Rekers, 2007).  

 

Draagkracht en draaglast 

Evenals andere interventies streeft Het Opvoedbureau ernaar om de draagkracht van 

ouders te vergroten en opvoedingsmogelijkheden te bevorderen (Van Heerwaarden, 2007). 

Het vergroten van de draagkracht van ouders wordt door Bakker en collega’s (1998) 

weergegeven in het balansmodel (figuur 1). In dit model wordt het evenwicht tussen 

draaglast en draagkracht schematisch weergegeven. Draaglast enerzijds wordt veroorzaakt 

door de taken die ouders en kinderen hebben in het leven en de aanwezigheid van 

risicofactoren (Bakker, Bakker, Van Dijke & Terpstra, 1997). Risicofactoren zijn kenmerken 

en gebeurtenissen die ongunstig zijn voor de ontwikkeling (Leseman & Van der Leij, 2004). 

Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek dat alcoholisme van ouders een verhoogd risico vormt 

voor ADHD en depressie bij hun kinderen (Diaz et al., 2008). Aan de andere kant van 

draaglast staat draagkracht. Dit zijn de vaardigheden van ouders en kinderen en de 

protectieve factoren (Bakker et al., 1997). Bij ouders die van Het Opvoedbureau gebruik 
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maken, kan sprake zijn van een uit balans geraakt evenwicht tussen draaglast en 

draagkracht. Doel van de ondersteuning is dan ook het bevorderen van de 

opvoedcompetenties van de ouder om de draagkracht te vergroten (Van Heerwaarden, 

2007).  

Het herstellen van het evenwicht in de opvoeding en het hervinden van een goede 

opvoedingssituatie werd al door Kousemakers en Timmers-Huigens (1985) als doel gesteld 

binnen hun raamwerk voor pedagogische hulpverlening (tabel 1). In het raamwerk zijn 

moeilijkheden in de opvoeding te verdelen in gewone opvoedingssituaties, 

opvoedingsspanning, opvoedingscrisis en opvoedingsnood. Vragen die beoordeeld worden 

als opvoedingsspanning en opvoedingscrisis vormen het werkterrein van Het Opvoedbureau. 

Uit de evaluatiecijfers van 2006-2007 blijkt dat 92,5% van de opvoedvragen door de 

pedagogen geclassificeerd wordt als opvoedingsspanning en opvoedingscrisis (Rekers, 

2007). Indien de vragen en/of problemen te complex zijn, is het de taak van de wijkpedagoog 

om ervoor te zorgen dat de ouder passende hulp ontvangt door de ouder door te verwijzen. 

Toeleiding naar passende hulp is een belangrijk doel van Het Opvoedbureau (Van 

Heerwaarden, 2007). De wijkpedagogen beschikken over goede kennis van de sociale kaart 

in Utrecht. Indien een ouder wordt doorverwezen naar een andere instantie, is het niet 

ongewoon dat de wijkpedagoog aanwezig is bij de intake om voor een goede overdracht te 

zorgen. 

 

Tabel 1 

Onderscheid in vragen over opvoeding 

Opvoedingsvragen Zijn naar tevredenheid op te lossen 
Geen echte problemen 
Ouder voelt zich competent 
Soms behoefte aan informatie 
Steun in eigen netwerk 

Werkterrein eerste lijn  

Opvoedingsspanning Opvoedingsvragen niet soepel oplosbaar 
Vragen worden tot probleem 
Ouder wordt onzeker, doe ik het fout? 
Behoefte aan informatie en advies 
Steun in eigen netwerk soms onvoldoende 

Opvoedingscrisis Problemen worden acuut en escaleren 
Ouder kan het niet meer aan, ambivalent tegenover het kind 
Gevoel van incompetentie 
Adhoc oplossingen, noodsprongen, behoefte aan hulp 
Steun in eigen netwerk vaak onvoldoende, hulp van buitenaf 
wenselijk 

 
 
 
 
Werkterrein 
Opvoedbureau 

Opvoedingsnood Problemen zijn hardnekkig en complex 
Ouders voelen zich machteloos, situatie lijkt onoplosbaar 
Relatie ouder-kind verstoord 
Opvoedingshandelen in toenemende mate inadequaat 
Steun in eigen netwerk afwezig, professionele hulp 
noodzakelijk 

Werkterrein BJZ e.a. 

Bron: Van Heerwaarden (2007). Gebaseerd op de verdeling van Kousemaker en Timmers-Huigens (1985).  
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Figuur 1. Het balansmodel. Draaglast wordt gevormd door de taken van ouders en kinderen en risicofactoren. 

Draagkracht wordt gevormd door vaardigheden en protectieve factoren. De risico- en protectieve factoren zijn 

onder te brengen op verschillende niveaus.  

Bron: Bakker et al., 1998, p. 21  
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Vraaggericht werken 

De vraag van de ouder vormt het uitgangspunt voor een gesprek (Van Heerwaarden, 

2007). Hierbij wordt de definitie van pedagogische advisering van Blokland (1996) 

gehanteerd: “een gemakkelijk toegankelijke vorm van kortdurende individuele ondersteuning 

van ouders bij lichte opvoedingsproblemen. De ondersteuning wordt gegeven op basis van 

de vraag van de ouder door een pedagogisch geschoolde beroepskracht” (p. 16).  

Volgens Van Yperen, Booy en Van der Veldt (2003) wordt vraaggericht werken 

gekenmerkt door eigen verantwoordelijkheid van de cliënt in de beschrijving van het 

probleem en in de besluitvorming. Doĝan en collega’s (2000) noemen ook enkele kenmerken 

van vraaggericht werken: (a) aansluiting bij de leefwereld van cliënten, (b) samenwerking 

tussen de professional en de cliënt, (c) partnerschap tussen de professional en de cliënt, (d) 

de beleving van de cliënt is belangrijk, (e) de professional en de cliënt zijn in dialoog en (f) de 

professional heeft een onbevangen houding. Een aantal van deze kenmerken zijn terug te 

vinden in de veronderstelde basishouding van de professional. Deze kenmerkt zich onder 

meer door respect voor de cliënt, een positieve en ondersteunende benadering, aansluiting 

bij de behoeften van de cliënt en gezamenlijke dialoog (Blokland, 1996; Doĝan et al., 2000; 

Verzaal, 2005; Van Yperen et al., 2003). Vraaggericht werken wordt bepaald door twee 

elementen, namelijk de basishouding van de hulpverlener en een vraaggerichte organisatie 

(Van Yperen et al., 2003). Doĝan en collega’s (2000) stellen echter dat het niet gemakkelijk 

is om vraaggericht te gaan werken. Om vraaggericht werken te realiseren is namelijk vaak 

een verandering van organisatiecultuur nodig. 

 

Empowerment 

Vraaggericht werken en empowerment worden in de literatuur vaak in één adem 

genoemd. Enkele kenmerken van vraaggericht werken zijn terug te vinden in de 

empowerment-gedachte. Eén daarvan is de eigen verantwoordelijkheid van cliënten, 

waardoor een beroep gedaan wordt op “het vermogen van de cliënt om controle over zijn 

eigen leven te voeren en om zijn problemen op te lossen” (Van Yperen et al, 2003, p. 20).  

Letterlijk vertaald betekent to empower ‘in staat stellen’ (De Boer & De Bood, 1996). 

Empowerment is een veelgehoorde term zonder eenduidige definitie (Damen & Veerman, 

2005; Verzaal, 2002). Dat komt doordat empowerment te beschrijven is vanuit verschillende 

perspectieven en benaderingen en op verschillende niveaus. Verzaal (2002, 2005) beschrijft 

zeven perspectieven met betrekking tot empowerment. Volgens Damen en Veerman (2005) 

zijn de verschillende beschrijvingen echter te herleiden naar één visie. Deze visie gaat uit 

van drie basisprincipes om empowerment te beschrijven. Het eerste principe stelt dat 

mensen over krachten, capaciteiten en mogelijkheden beschikken om te groeien. Het tweede 

principe stelt dat het sociale systeem tekortschiet en dat dit systeem ervoor zou moeten 
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zorgen dat mensen de mogelijkheid krijgen om de capaciteiten te kunnen ontwikkelen. Het 

laatste principe gaat ervan uit dat mensen beter leren hun eigen mogelijkheden te ontdekken 

om invloed uit te oefenen bij belangrijke gebeurtenissen, door hun eigen ervaringen tijdens 

het leerproces (Damen & Veerman, 2005).  

Ook binnen de opvoedingsondersteuning gaan veel instellingen uit van het idee van 

empowerment. Het NJi stelt dat empowerment voor de opvoedingsondersteuning onder 

andere betekent dat het zelfvertrouwen van ouders versterkt wordt, dat ouders betrokken 

worden bij het opstellen van plannen, dat uitgegaan wordt van de eigen vraag van de ouders 

en dat ouders actieve partners zijn in de ondersteuning (NJi, 2007).  

Empowerment kan op drie manieren tot uiting komen, namelijk via denkwijzen, kennis en 

gedragingen (Nachsen, 2004; Resendez, Quist & Matshazi, 2000). Resendez en collega’s 

(2000) onderzochten door middel van diverse vragenlijsten gezinsempowerment en de 

geestelijke gezondheid van 2308 kinderen en 2414 ouders/verzorgers met diverse culturele 

achtergronden. De vragenlijsten betroffen de Family Empowerment Scale, Child and 

Adolescent Functional Assessment Scale en Cliënt Satisfaction Questionnaire. De 

respondenten ontvingen zorg van een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, het is 

echter niet duidelijk waarvoor ze behandeld werden. Uit het onderzoek blijkt dat ouders die 

zeggen zich competent te voelen en kennis hebben, meer tevreden zijn met de ontvangen 

ondersteuning in vergelijking met ouders die zich minder empowered voelen. Daarnaast 

hebben zij kinderen die psychosociaal beter functioneren.  

Ook naar gedragingen van hulpverleners met betrekking tot empowerment bevordering is 

onderzoek gedaan. Respectvolle bejegening van cliënten, aansluiten bij behoeften en 

wensen van cliënten, open reacties van een hulpverlener en praktische tips dragen bij aan 

het gevoel van empowerment van cliënten (Schippers, Wehman & Hermanns, 2005; Verzaal, 

2002).  

Scheel en Rieckmann (1998) onderzochten empowerment en doeltreffendheid (self-

efficacy) bij 75 ouders waarvan de kinderen (tussen drie en vijf jaar oud) in therapie waren 

voor diverse stoornissen. Empowerment blijkt samen te hangen met lagere niveaus van 

interne stress en hogere niveaus van gezinsfunctioneren, opleiding en werk (Scheel & 

Rieckmann, 1998). Samen verklaren deze vier voorspellers 46% van de variantie van 

empowerment van de ouder. Gezinsfunctioneren blijkt de grootste voorspeller van 

empowerment (24%), gevolgd door ouderlijke stress (9%), werk (7%) en opleiding (6%). Ook 

uit onderzoek van Cunningham, Henggeler, Brondino en Pickrel (1999) blijkt dat 

empowerment samenhangt met het gezinsfunctioneren. Aan de randomized clinical trial 

namen 118 jeugddelinquenten en hun gezinnen deel. Met behulp van een groot aantal 

vragenlijsten zijn empowerment, het gedrag van de jongere en gezinsfunctioneren 

geanalyseerd. Er werd echter geen verband gevonden tussen empowerment en een 
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verbetering van het gedrag van de jongere. Graves en Shelton (2007) vonden wel een 

verband tussen empowerment binnen een gezin en de vermindering van probleemgedrag 

van kinderen. In een periode van een jaar werden 79 gezinnen met diverse demografische 

achtergronden geïnterviewd. De onderzoekers lieten bij de analyses de variantie veroorzaakt 

door empowerment weg en toen bleek dat de gezinsgerichte zorg, die de proefpersonen 

hadden ontvangen, niet langer een voorspeller was voor de vermindering van de 

gedragsproblemen van het kind. Hieruit blijkt dat empowerment een belangrijke rol speelt bij 

het gezinsfunctioneren en de werking van een interventie die gericht is op het functioneren 

van het kind.  

 

Cliënttevredenheid 

Volgens Prinsen en Koch (2001) staat vraaggerichte opvoedingsondersteuning gelijk aan 

klantvriendelijke opvoedingsondersteuning. Daarbij is de kwaliteit van de ondersteuning van 

belang. De kwaliteit van vraaggericht werken kan bijvoorbeeld verbeterd worden door middel 

van protocollering en effectiviteitsonderzoek. Ook het meten van de tevredenheid van 

cliënten is een aspect van kwaliteitszorg (Prinsen & Koch, 2001; Van Zoest, 2001). Volgens 

de effectiviteitsladder van Van Yperen en Veerman (2006) leidt een cliënttevreden-

heidsonderzoek tot een doeltreffende interventie (tabel 2). 

 

Tabel 2 

Ladder van effectiviteit 

Soort effect Omschrijving Soorten onderzoek 

4. Werkzaam Als 1 t/m 3, maar nu is er evidentie 
dat positieve uitkomsten 
veroorzaakt worden door de 
interventie en is er zicht op de 
werkzame ingrediënten 

3. Doeltreffend Als 1 en 2, maar nu kan empirisch 
worden aangetoond dat de 
gestelde doelen zijn bereikt, 
problemen afgenomen en 
competenties toegenomen, en 
cliënten tevreden zijn 

• Experimenteel onderzoek 

• Herhaalde case studies (N=1 
designs) 

-------------------------------------------- 

• Quasi-experimenteel 
onderzoek 

• Veranderingstheoretisch 
onderzoek 

• Normgerelateerd onderzoek 
-------------------------------------------- 

• Veranderingsonderzoek 

• Doelrealisatie-onderzoek 

• Cliënttevredenheidsonderzoek 

2. Veelbelovend Als 1, maar nu is er tevens een 
acceptabele interventietheorie die 
duidelijk maakt hoe de problemen 
van de doelgroep zijn ontstaan 
waarom de interventie de beoogde 
uitkomsten zal bereiken 

• Meta-analyse 

• Literatuurstudie 

• Kennisontlokkend onderzoek 

1. Potentieel De kernelementen van een 
interventie (doelgroep, interventie, 
uitkomsten) en de personele, 
organisatorische en materiële 
randvoorwaarden zijn duidelijk en 
begrijpelijk beschreven 

• Descriptief onderzoek 

• Observationeel onderzoek 

• Documentanalyse 

• Interviews 

Bron: Van Yperen & Veerman, 2006, p. 13 
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 Uit de literatuur blijkt dat de tevredenheid van cliënten voor een groot deel bepaald 

worden door organisatorische aspecten. Volgens Greenley en Schoenherr (1981) wordt de 

tevredenheid van cliënten bepaald door vier aspecten, namelijk de omgeving, structuur en 

prestaties van de instantie en kenmerken van de cliënt. Op basis hiervan waren Ramos en 

collega’s (2006) geïnteresseerd in de contextuele factoren contact en bejegening, 

professionaliteit, informatie en voortgang en doel en resultaat. Het tevredenheidsonderzoek 

werd uitgevoerd onder 177 cliënten uit 27 behandelgroepen van een instelling voor 

jeugdhulpverlening. Alleen voor professionaliteit werden verschillen gevonden in de 

tevredenheid van de cliënten. Daarnaast bleek de leeftijd van het kind negatief samen te 

hangen met de tevredenheid van cliënten. Ook bij de andere contextuele factoren werden 

verschillen gevonden voor demografische gegevens. De algemene tevredenheid bleek 

negatief samen te hangen met de leeftijd van het kind. Daarnaast waren Nederlandse ouders 

meer tevreden dan allochtone ouders.  

Van Yperen en collega’s (2003) schrijven dat uit verschillende (Nederlandse) 

onderzoeken blijkt dat bepaalde demografische gegevens samenhangen met de 

ontevredenheid en uitval van cliënten. Zo noemen zij een lage sociaal-economische status, 

een laag opleidingsniveau en een laag inkomen. Hierover bestaat echter geen eenduidigheid 

in de literatuur. Zo vonden de Australische onderzoekers Jimmieson en Griffin (1998) geen 

bewijs voor de bijdrage van demografische gegevens aan de tevredenheid van cliënten van 

een instelling voor gezondheidszorg.  

Uit drie tevredenheidsonderzoeken onder cliënten van opvoedbureaus en –spreekuren, 

blijkt dat cliënten over het algemeen tevreden zijn over de ondersteuning. In 2004 werd in de 

regio Zaanstreek en Waterland een onderzoek gedaan naar de tevredenheid van cliënten 

van het opvoedspreekuur van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA, 2004). 

Van de 64 respondenten hadden dertien cliënten een andere culturele achtergrond, 

voornamelijk Turks. De allochtone cliënten waren minder tevreden over de informatie dan 

Nederlandse cliënten, maar meer tevreden over de deskundigheid van de medewerkers en 

de gesprekken. Er is niet gekeken naar overige demografische gegevens.  

Het expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding (JSO) heeft onderzoek 

gedaan naar de tevredenheid van cliënten van opvoedbureaus in Zuid-Holland (Van 

Staalduinen, 2004). Van de 243 respondenten had een klein deel een andere culturele 

achtergrond. In het onderzoek wordt vermeld dat in verband met de taal van de vragenlijst, 

niet aan alle allochtone cliënten de vragenlijst is gegeven. De tevredenheid van de cliënten 

wordt verdeeld naar de verschillende regio’s in Zuid-Holland. Ook hier is niet gekeken naar 

overige demografische gegevens. Uit het onderzoek blijkt dat ouders tevreden zijn over de 

opvoedbureaus. Gemiddeld geven ouders een 8,2 aan de opvoedbureaus.  
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In Den Bosch is door studenten van de Radboud Universiteit in Nijmegen een 

tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder cliënten van de Opvoedingswinkel (Schouten & 

Jansen, 2004). De 387 respondenten waren verdeeld in acht groepen afhankelijk van de 

vorm van ondersteuning (variërend van contact door middel van een spreekuur tot e-

mailcontact). De cliënten van de Opvoedingswinkel zijn tevreden over de naam, de 

laagdrempeligheid en de inrichting van de winkel. Minder tevreden zijn de cliënten over de 

locatie en openingstijden. In het onderzoek wordt niets vermeld over tevredenheid in 

samenhang met demografische gegevens.  

 

METHODE 

Procedure 

Het onderzoek is uitgevoerd in alle wijken van Utrecht onder cliënten van Het 

Opvoedbureau, waarmee het contact tussen 15 december 2007 en 1 april 2008 afgesloten 

werd. Negen pedagogen en twee voorlichters eigen taal en cultuur (VETC-ers) hebben 

meegewerkt aan het onderzoek. Om tevredenheid en empowerment te meten is een 

vragenlijst geconstrueerd. Met behulp van de ROTS gegevens is nagegaan dat tussen 15 

december 2006 en 1 april 2007, 239 contacten afgesloten werden. Op basis van deze 

gegevens, was de verwachting dat ongeveer eenderde van de cliënten (ongeveer 80 tot 100 

cliënten) de vragenlijst retour zou zenden. De pedagogen hebben 77 vragenlijsten uitgedeeld 

aan cliënten, waarvan 55 vragenlijsten zijn ingevuld, een respons van 71,4%. Een aantal 

cliënten heeft geweigerd mee te werken aan het onderzoek. De voornaamste reden die werd 

opgegeven tegenover de pedagoog was de angst om in een dossier te komen.  

De vragenlijst werd door de pedagogen aan het eind van het laatste contact 

meegegeven. Een enkele cliënt koos ervoor de lijst direct in te vullen, de meesten maakten 

gebruik van de antwoordenvelop. Indien de cliënt de Nederlandse taal niet of onvoldoende 

beheerste, werd de lijst met behulp van de VETC-er ingevuld. De vragenlijst werd door 

cliënten anoniem ingevuld. Op de eerste pagina werd het ROTS-nummer genoteerd om de 

vragenlijst van de pedagoog en eventueel van de VETC-er aan dat van de cliënt te kunnen 

koppelen. De pedagoog heeft voor elk afgesloten contact een vragenlijst ingevuld. Indien de 

VETC-er bij gesprekken aanwezig was, heeft ook zij de vragenlijst ingevuld. Indien de 

gesprekken met beide ouders werden gevoerd, is aan beide ouders een vragenlijst gegeven, 

omdat beide cliënt zijn van Het Opvoedbureau.  

 

Meetinstrument 

Om de tevredenheid van de cliënten en het gevoel van empowerment te meten, is een 

vragenlijst samengesteld. De vragen met betrekking tot de tevredenheid zijn afgeleid van de 

vragenlijst zoals die gebruikt is bij een cliënttevredenheidsonderzoek bij Bureau Jeugdzorg in 
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de Zaanstreek/Waterland (BJAA, 2004). De tevredenheid is gemeten aan de hand van 19 

stellingen (bijvoorbeeld ‘ik kan het probleem nu beter hanteren’) met vier 

antwoordcategorieën: helemaal niet mee eens, niet mee eens, mee eens en helemaal mee 

eens. De stellingen zijn verdeeld in vijf schalen: informatie, pedagoog, gesprekken, 

bereikbaarheid en het resultaat van de gesprekken. Eén stelling (‘als ik opnieuw hulp nodig 

heb zou ik weer gebruikmaken van Het Opvoedbureau’) is niet onder te brengen in deze 

schalen en valt onder ‘overige’. Naast de stellingen werd een beoordeling gevraagd voor de 

pedagoog, de gesprekken, de bereikbaarheid, het resultaat van de gesprekken en de totale 

ondersteuning. De beoordeling werd gegeven in de vorm van rapportcijfers een tot tien.  

Van de verschillende schalen is de betrouwbaarheid berekend (tabel 3). De schaal 

‘tevredenheid’ bestaat uit zestien items en heeft een Cronbach’s alpha van ,86. Drie items 

zijn bij deze procedure verwijderd. Slechts 35 van de 55 cliënten (63,3%) hebben vraag 18 

(‘de folder was heel duidelijk en begrijpelijk’) ingevuld. Acht cliënten gaven aan geen folder 

gekregen te hebben. Vraag 32 (‘Het Opvoedbureau was binnen kantooruren per telefoon 

goed bereikbaar’) is verwijderd, omdat ook hier een aantal cliënten de vraag niet had 

ingevuld. Tot slot is vraag 33 (‘ik vond Het Opvoedbureau als locatie een prettige plaats’) niet 

meegenomen in de berekening van de gemiddelde tevredenheid, omdat enkele cliënten 

aangaven de locatie (niet) prettig te vinden terwijl de pedagoog op huisbezoek ging en de 

cliënt dus niet op de locatie is geweest. 

 

Tabel 3 

Alpha’s tevredenheid ouders, pedagogen en VETC-ers 

Schaal Α N items 
Tevredenheid ,86 16 
Informatie ,49 2 
Pedagoog ,95 4 
Gesprekken ,88 5 
Bereikbaarheid ,71 2 
Resultaat ,72 2 
Gesprekken kort ,78 3 
Gesprekken kort 
pedagoog 

,71 3 

Gesprekken kort 
VETC 

,80 3 

 

Voor de medewerkers van Het Opvoedbureau is een korte vragenlijst samengesteld om 

de tevredenheid over de gesprekken te meten. Daarnaast is een inschatting gevraagd van 

het gevoel van empowerment van de cliënt. De vragen zijn afkomstig uit de vragenlijst voor 

ouders. In de vragenlijst voor de pedagogen en VETC-ers is één vraag opgenomen over 

tevredenheid met betrekking tot het resultaat van de gesprekken, twee rapportcijfers voor de 

gesprekken en drie stellingen over de gesprekken. De betrouwbaarheid van de drie 

stellingen (als schaal) is α = ,71 voor de pedagogen en α = ,80 voor de VETC-ers.  
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Voor de meting van empowerment is gebruik gemaakt van een deel van de Vragenlijst 

Empowerment Retrospectieve versie van Damen en Veerman (2005). De vragenlijst bestaat 

uit twee delen. Deel een bestaat uit stellingen die betrekking hebben op de cliënt als 

persoon. Deel twee bestaat uit stellingen die betrekking hebben op de cliënt als opvoeder. In 

dit onderzoek is alleen deel twee van de vragenlijst gebruikt. Deel twee wordt gevormd door 

schaal 3 en 4. Van schaal 3 (besef van beheersing: versterking van de cliënt als opvoeder) is 

alleen item 46 gebruikt (‘door de ondersteuning van Het Opvoedbureau vind ik mezelf een 

betere opvoeder’). Van schaal 4 (actuele beheersing: versterking van de cliënt als opvoeder) 

zijn de twaalf items 47 tot en met 58 opgenomen (bijvoorbeeld ‘door de ondersteuning van 

Het Opvoedbureau heb ik meer controle op het gedrag van mijn kind’). De dertien vragen 

hebben vijf antwoordmogelijkheden van zeer mee oneens tot zeer mee eens.  

Damen en Veerman (2005) hebben de betrouwbaarheid van de schalen van de 

Vragenlijst Empowerment Retrospectieve versie vastgesteld op ,93 voor schaal 3 en ,94 voor 

schaal 4. De Cronbach’s alpha voor de dertien items in dit onderzoek is ,80 (tabel 4). Er zijn 

geen subschalen te onderscheiden in deze dertien items.  

De Vragenlijst Empowerment is door Van Heugten (2006) bewerkt tot een versie die 

ingevuld kan worden door hulpverleners. In de vragenlijst voor de pedagogen en VETC-ers 

zijn dezelfde dertien items opgenomen als in de vragenlijst voor de ouders. De Cronbach’s 

alpha is ,90 en ,55 voor respectievelijk de negen pedagogen en de twee VETC-ers.  

 

Tabel 4 

Alpha’s empowerment 

Schaal N α N items 
Empowerment ouder  55 ,80 13 
Empowerment pedagoog 9 ,90 13 
Empowerment VETC-er 2 ,55 13 

 

RESULTATEN 

 

Kenmerken van de onderzoeksgroep 

De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de vragenlijsten van 55 respondenten: 

49 moeders en 4 vaders (tabel 5). Onder de respondenten zijn twee ouderparen. Van de 

andere twee ouderparen, waarmee het contact werd afgesloten, heeft alleen de vader de 

vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Van de cliënten heeft 60% een andere culturele 

achtergrond. Met behulp van binomiale toetsing is berekend dat dit overeen komt met de 

evaluatiecijfers van 2006-2007 waarin het percentage allochtone cliënten op 69% ligt 

(Rekers, 2007). Slechts 12,7% van de respondenten heeft een Turkse achtergrond en 18,2% 

een Marokkaanse achtergrond (tabel 6). Dit is een significant verschil (X²(4) = 17,64, p < ,01) 
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met de evaluatiecijfers waarin het percentage Turkse cliënten op 25% ligt en het percentage 

Marokkaanse cliënten op 29%. 

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 37,1 jaar (SD = 6,4). De gemiddelde 

leeftijd van de Nederlandse cliënten ligt 1,3 jaar hoger dan de gemiddelde leeftijd van de niet 

Nederlandse cliënten. Dat verschil is niet significant. Het gemiddelde aantal kinderen per 

gezin is 1,93 (SD = 0,72), de mediaan ligt op twee kinderen per gezin. Het stedelijk 

gemiddelde aantal kinderen per huishouden is 1,8 (Gemeente Utrecht, 2007). Met behulp 

van een one-sample t-test is berekend dat dit verschil niet significant is.  

Van de respondenten is 27,3% laagopgeleid, 27,3% is middelbaar opgeleid en 38,2% 

van de respondenten is hoogopgeleid. In vergelijking met de evaluatiecijfers van ROTS zijn 

ouders in de onderzoeksgroep minder laagopgeleid en meer hoogopgeleid, X²(2) = 24,73, p 

< ,01. Binnen de onderzoeksgroep verschillen de percentages van Nederlandse en niet 

Nederlandse respondenten, X²(2) = 115,71, p < ,01. Allochtone cliënten zijn vaker 

laagopgeleid en Nederlandse cliënten zijn vaker middelbaar of hoogopgeleid.  

Het percentage eenoudergezinnen is 18,2% (10 van de 55 respondenten). Dit komt 

statistisch overeen met het percentage eenoudergezinnen dat in 2006-2007 ondersteuning 

ontving bij Het Opvoedbureau. Toen vormde 22% van de cliënten een eenoudergezin 

(Rekers, 2007). Binomiale toetsing wijst uit dat binnen de onderzoeksgroep, allochtone 

respondenten vaker gescheiden of alleenstaand zijn dan Nederlandse respondenten.  

Bijna tweederde (63,6%) van de respondenten werkt. Met behulp van binomiale toetsing 

is berekend dat Nederlandse respondenten significant vaker werken dan allochtone 

respondenten. Van de respondenten woont 41,8% in een zogenaamde krachtwijk. In Utrecht 

zijn dat Kanaleneiland, Ondiep, Zuilen Oost en Overvecht (VROM, 2008). Ruim de helft van 

de respondenten (56,4%) woont in overige wijken. Uit binomiale toetsing blijkt dat allochtone 

cliënten (57,6%) significant vaker (p < ,01) in een krachtwijk wonen dan Nederlandse cliënten 

(18,2%).  

Ruim tweederde van de cliënten (70,9%) is door middel van verwijzing bij Het 

Opvoedbureau gekomen, de overige 29,1% van de cliënten heeft zelf gebeld voor een 

afspraak. Deze percentages zijn in overeenstemming met de evaluatiecijfers (Rekers, 2007). 

Gemiddeld werden de contacten na 3,53 (SD = 2,29) gesprekken afgesloten. Dit komt 

overeen met het gemiddelde aantal gesprekken in de evaluatie van 2006-2007 (Rekers, 

2007). Cliënten hadden het vaakst vragen over houden aan/stellen van grenzen, regels en 

afspraken (28,8%). Op de tweede plaats komen de vragen over ontwikkeling en gezondheid 

(21,6%) en als derde de vragen over luisteren en gehoorzamen (16,8%). Dit komt niet 

overeen met de evaluatiecijfers. Dat verschil kan veroorzaakt worden doordat in dit 

onderzoek de indeling van het behoeftenonderzoek van Van Bergen en collega’s (2005) is 

gebruikt en niet de indeling van ROTS. Daarnaast hebben de ouders in dit onderzoek zelf 
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aangegeven waar zij vragen over hadden, terwijl in ROTS de pedagoog aangeeft waar 

volgens haar de gesprekken over gingen. 

 

Tabel 5 

Demografische gegevens cliënten 

 Nederlands Niet Nederlands Totaal 
 

 M      (SD) M      (SD) M      (SD) 

Leeftijd in jaren 37,9 (5,0)  36,6 (7,2) 37,1 (6,4) 
Aantal kinderen 1,91 (0,61) 1,94 (0,79) 1,93 (0,72) 

 

 n %  n % n % 
Sekse respondent       
   Vrouw 18 81,8 33 100 51 92,7 
   Man 4 18,2 - - 4 7,3 
Sekse partner       
   Man 24 92,3 17 89,9 41 74,5 
   Vrouw 2 7,7 2 10,5 4 7,3 
Opleidingsniveau respondent    
   Laag 1 4,5 14 42,4 15 27,3 
   Midden 9 40,9 6 18,2 15 27,3 
   Hoog 12 54,5 9 27,3 21 38,2 
Opleidingsniveau partner    
   Laag 3 13,6 7 21,2 10 18,2 
   Midden 6 27,3 9 27,3 15 27,3 
   Hoog 11 50,0 8 24,2 19 34,5 
Gezinssamenstelling    
  Getrouwd/samenwonend 19 90,0 27 77,1 45 81,8 
   Gescheiden 1 5,0 5 14,3 6 10,9 
   Alleenstaand 1 5,0 3 8,6 4 7,3 
Dagelijkse bezigheden respondent    
   Werkend 21 95,5 14 42,4 35 63,6 
   Niet werkend 1 4,5 15 45,5 16 29,1 
Dagelijkse bezigheden partner    
   Werkend 19 86,4 23 69,7 42 76,4 
   Niet werkend 1 4,5 - - 1 1,8 
Woonwijk    
   Krachtwijk 4 18,2 19 57,6 23 41,8 
   Overige wijken 18 81,8 13 39,4 31 56,4 

 

Tabel 6 

Culturele achtergrond cliënt 

Land N % 
Nederland 22 40,0 
Turkije 7 12,7 
Marokko 10 18,2 
Suriname 5 9,1 
Overig 
  Afghanistan 
  Chili 
  China 
  Egypte 
  Engeland 
  Filippijnen 
  Griekenland 
  Indonesië 
  Kaapverdië 
  Litouwen 
  Oekraïne 

11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

20,0 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
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Kenmerken van de pedagogen en VETC-ers 

In de onderzoeksperiode waren negen vrouwelijke pedagogen werkzaam bij Het 

Opvoedbureau. De leeftijd ligt tussen 26 jaar en 56 jaar, de gemiddelde leeftijd is 42 jaar (SD 

10,3). Zes pedagogen hebben een academische achtergrond, drie pedagogen hebben een 

HBO-opleiding gevolgd. Acht pedagogen hebben een Nederlandse achtergrond, één 

pedagoge heeft een Turkse achtergrond.  

Beide VETC-ers zijn vrouw. Eén van hen is Turkse, de andere is Marokkaanse. De 

gemiddelde leeftijd is 42,8 jaar (SD 2,76).  

 

Tevredenheid 

Het gemiddelde rapportcijfer dat de cliënten gaven aan de pedagogen is een 8,8 (SD = 

0,95) (tabel 7). Voor de gesprekken werd gemiddeld een 8,8 (SD = 0,94) gegeven en voor de 

bereikbaarheid een 8,3 (SD = 1,29). Voor het resultaat van de gesprekken gaven de cliënten 

gemiddeld een 8,6 (SD = 1,07) en voor de totale ondersteuning gaven zij gemiddeld een 8,9 

(SD = 0,99). Het gemiddelde rapportcijfer dat de ouders geven aan Het Opvoedbureau is 

een 8,7 (SD = 0,94). 

 

Tabel 7 

Gemiddelde rapportcijfers 

 Rapportcijfer 
 
M    (SD) 

Pedagoog 8,8 (0,95) 
Gesprekken 8,8 (0,94) 
Bereikbaarheid 8,3 (1,29) 
Resultaat van de gesprekken 8,6 (1,07) 
Totale ondersteuning 8,9 (0,99) 
Gemiddeld 8,7 (0,94) 

 

De pedagogen gaven gemiddeld een 7,4 (SD = 0,81) aan de gesprekken, een significant 

verschil van 1,2 punt ten opzichte van het cijfer dat de cliënten gaven, t(54) = -11,21; p < ,01. 

De pedagogen hebben ook een inschatting gemaakt van het rapportcijfer dat zij dachten dat 

de cliënt zou geven aan de gesprekken. Gemiddeld schatten de pedagogen het cijfer op 7,3 

(SD = 0,63). De VETC-ers gaven gemiddeld een 7,6 (SD = 1,87) aan de gesprekken, een 

niet significant verschil ten opzichte van het cijfer dat de cliënten gaven. De VETC-ers 

schatten het gemiddelde rapportcijfer dat de cliënten geven aan het resultaat van de 

gesprekken op 7,8 (SD = 0,75).  

Met betrekking tot de gemiddelde tevredenheid van cliënten zijn geen verschillen 

gevonden voor leeftijd, culturele achtergrond, opleidingsniveau, gezinssamenstelling, 

dagelijkse bezigheden en woonwijk. Dat betekent dat in dit onderzoek de tevredenheid van 

de cliënt niet bepaald lijkt te worden door demografische gegevens. Op de subschaal 
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‘pedagoog’ zijn wel verschillen gevonden voor de woonwijk van de cliënt. Cliënten uit wijken 

die niet op de lijst van krachtwijken staan, zijn meer tevreden (M = 3,7, SD = 0,42) over de 

pedagoog, dan cliënten uit krachtwijken (M = 3,4, SD = 0,49), t(52) = 2,47; p =,02. Op de 

overige subschalen (informatie, gesprekken, bereikbaarheid en resultaat van de gesprekken) 

zijn geen verschillen gevonden voor demografische gegevens.  

Met behulp van een gepaarde t-toets is berekend dat de gemiddelde tevredenheid op de 

subschaal ‘pedagoog’ significant hoger is dan op de overige subschalen (informatie: t(50) = 

4,94; p < ,01, gesprekken: t(54) = 4,13; p < ,01, bereikbaarheid: t(53) = 3,10; p < ,01 en 

resultaat: t(53) = 5,18; p < ,01). 

Diverse correlaties zijn gevonden tussen de subschalen van de tevredenheid (tabel 8). 

De gemiddelde tevredenheid over de pedagoog hangt positief samen met de gemiddelde 

tevredenheid over de informatie, de gesprekken en de bereikbaarheid. Opvallend is dat het 

resultaat van de gesprekken geen samenhang vertoont met de tevredenheid over de 

pedagoog. De tevredenheid over de gesprekken hangt alleen samen met de tevredenheid 

over het resultaat daarvan (r = ,28; p = ,04; n = 54). Zie pagina 21 voor de bespreking van de 

resultaten van empowerment. 

 

Tabel 8 

Correlaties (sub)schaal tevredenheid en empowerment 

 2) 3) 4) 5) 6) 7) 
1) Informatie ,43** ,55** ,16 ,03 ,61** ,16 
2) Pedagoog - ,62** ,33* ,25 ,82** ,26 
3)Gesprekken  - ,20 ,28* ,85** ,42** 
4) Bereikbaarheid   - ,15 ,48** ,09 
5) Resultaat    - ,50** ,42** 
6)Gemiddelde tevredenheid     - ,40** 
7)Gemiddelde empowerment      - 
 * p < .05, ** p < .01 (tweezijdig getoetst) 

 

De gemiddelde tevredenheid van cliënten is 3,38 (op een schaal van 1 tot 4). Opvallend 

is dat zowel het vertrouwen in de pedagoog als het gevoel dat de cliënt serieus wordt 

genomen hoog scoren (Appendix A).  

In de vragenlijst van de pedagogen en VETC-ers waren ook enkele vragen over 

tevredenheid met betrekking tot de gesprekken opgenomen (‘de ouder kan het probleem nu 

beter hanteren’, ‘de ouder heeft meer zelfvertrouwen gekregen’ en ‘de ouder begrijpt het kind 

beter’). De pedagogen scoren significant lager dan de cliënten, t(54) = 4,54; p < ,01. Dat 

betekent dat de pedagogen minder tevreden zijn over de gesprekken dan de ouders. Vooral 

het verschil op vraag 28 (‘ik begrijp het kind beter’) valt op (Appendix A). De ouders scoren 

gemiddeld 3,44 (SD = 0,50) tegenover gemiddeld 2,91 (SD = 0,44) door de pedagogen.  
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De cliënten is gevraagd wat voor hen het resultaat is van de ondersteuning. Van de 

cliënten geeft 5,5% aan dat zij een andere aanpak proberen, de pedagogen geven aan dat 

16,4% van de cliënten een andere aanpak probeert. Voor 76,4% van de cliënten is het 

probleem beter hanteerbaar of opgelost, de pedagogen geven aan dat voor 70,9% van de 

cliënten het probleem beter hanteerbaar of opgelost is. Slechts 5,5% van de cliënten geeft 

aan doorverwezen te worden, in tegenstelling tot de pedagogen die aangeven 10,9% van de 

cliënten door te verwijzen. De percentages van de cliënten wijken significant af van de 

percentages van de pedagogen, X²(5) = 40,73, p < ,01. De pedagogen geven vaker aan dat 

de cliënt een andere aanpak probeert of doorverwezen wordt, cliënten geven vaker aan dat 

het probleem voor hen beter hanteerbaar of opgelost is. 

 

Empowerment 

Uit de analyses blijkt een significant positieve correlatie tussen de gemiddelde 

tevredenheid en het gemiddelde gevoel van empowerment, r = ,40; p < ,01; n = 53 (tabel 8). 

Dat betekent dat hoe meer tevreden cliënten zijn, hoe hoger het gevoel van empowerment 

is. Daarnaast correleren de gesprekken (r = ,42; p < ,01; n = 53) en het resultaat van de 

gesprekken (r = ,42; p < ,01; n = 52) positief met empowerment. Dus hoe meer tevreden 

cliënten zijn over de gesprekken en het resultaat daarvan, hoe hoger het gevoel van 

empowerment is.  

Met betrekking tot empowerment zijn geen significante verschillen gevonden in het 

gemiddelde gevoel van empowerment voor het opleidingsniveau, gezinssamenstelling, 

dagelijkse bezigheden, culturele achtergrond en woonwijk. Er is wel een significant negatieve 

correlatie gevonden tussen leeftijd en empowerment (r = -,36; p = ,01; n = 51). Dat wil 

zeggen dat hoe ouder de cliënt is, hoe lager het gevoel van empowerment is, ofwel: jongere 

cliënten voelen zich meer empowered dan oudere cliënten. De gemiddelde score van 

empowerment is 3,60 (op een schaal van 1 tot 5). Daarbij valt op dat cliënten aangeven dat 

zij beter om kunnen gaan met het kind en dat zij meer controle over het gedrag van het kind 

hebben (Appendix B). 

 

DISCUSSIE, CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

 

Het doel van dit onderzoek was nagaan in hoeverre cliënten van Het Opvoedbureau 

tevreden zijn, in hoeverre zij zich empowered voelen en of demografische gegevens daarbij 

een rol spelen. Uit de gemiddelde rapportcijfers die cliënten geven blijkt dat de cliënten zeer 

tevreden zijn. Gemiddeld gaven cliënten een 8,7 aan Het Opvoedbureau. De pedagogen zijn 

significant minder tevreden over de gesprekken dan de cliënten. De cliënten zijn het meest 

tevreden over de pedagoog. In overeenstemming met Jimmieson en Griffin (1998) zijn geen 
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verschillen gevonden in de tevredenheid van cliënten met betrekking tot demografische 

gegevens. Dat betekent dat demografische gegevens waarschijnlijk weinig tot geen rol 

spelen bij de tevredenheid van cliënten, maar dat andere factoren de tevredenheid van 

cliënten bepalen 

Cliënten voelen zich redelijk empowered na afloop van de ondersteuning. De pedagogen 

schatten het gevoel van empowerment van de cliënten goed in. De leeftijd van de cliënt 

correleert negatief met het gevoel van empowerment. Dat betekent dat hoe jonger de cliënt 

is, hoe hoger het gevoel van empowerment is. Wellicht heeft dit ermee te maken dat jongere 

ouders meer flexibel zijn en minder kritisch naar hun eigen handelen kijken dan oudere 

ouders. Overige demografische gegevens lijken geen rol te spelen bij het gevoel van 

empowerment. Er zijn geen onderzoeken bekend die deze resultaten kunnen bevestigen of 

weerleggen.  

De kracht van dit onderzoek is het hoge percentage allochtone respondenten. De inzet 

van de VETC-ers heeft ongetwijfeld geleid tot een hogere respons van Turkse en 

Marokkaanse cliënten. Het percentage allochtone respondenten van 60% komt statistisch 

overeen met de evaluatiecijfers (Rekers, 2007). Naast de Turkse en Marokkaanse 

respondenten, hebben ook veel responderen met andere nationaliteiten meegewerkt aan het 

onderzoek. 

Sterk aan dit onderzoek is daarnaast ook dat de subjectieve informatie van de cliënten 

vergeleken kan worden met de ROTS-gegevens. Een aanbeveling die hieruit voortvloeit, is 

het maken van een koppeling tussen ROTS en een structurele evaluatie van de 

tevredenheid van cliënten. Hiervoor kan de voor dit onderzoek geconstrueerde vragenlijst 

gebruikt worden.  

Evenals bij effectief bevonden interventies als Families First, Triple P en Home Start, 

staat bij Het Opvoedbureau de cliënt centraal en vormen vraaggericht werken en 

empowerment het uitgangspunt (Berger, 2005; De Vries, 2005; Ince, 2005; Van 

Heerwaarden, 2007). Uniek aan de methodiek van Het Opvoedbureau is echter de inzet van 

VETC-ers, waardoor een relatief hoog percentage allochtone gezinnen wordt bereikt.  

Met een cliënttevredenheidsonderzoek kan de doeltreffendheid van een interventie 

beoordeeld worden (Van Yperen & Veerman, 2006). Een volgende stap op de ladder van 

effectiviteit is een onderzoek naar de werkzaamheid van een interventie (tabel 2). Evidence 

based onderzoek wordt zeer belangrijk gevonden (Van Yperen & Veerman, 2006). Het 

huidige cliënttevredenheidsonderzoek kan als opstap dienen voor een effectstudie, om de 

werkzaamheid van de methodiek van Het Opvoedbureau te onderzoeken.  
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APPENDIX A  Scores tevredenheid 

 

Naast het schaalniveau is ook op itemniveau naar de tevredenheid van de cliënten 

gekeken (tabel A). De stellingen hadden vier antwoordmogelijkheden: (1) helemaal niet mee 

eens, (2) niet mee eens, (3) mee eens en (4) helemaal mee eens. De gemiddelde 

tevredenheid van de ouders is 3,38 (SD = 0,34). Het meest tevreden zijn cliënten over het 

opnieuw gebruik maken van Het Opvoedbureau (M = 3,67, SD = 0,47), het vertrouwen in de 

pedagoog (M = 3,66, SD = 0,48) en het serieus genomen worden (M = 3,58, SD = 0,50). Het 

minst tevreden zijn cliënten over geen vragen en/of problemen hebben (M = 2,81, SD = 

0,77), wat te doen bij klachten (M = 3,12, SD = 0,70) en het wachten op een afspraak (M = 

3,23, SD = 0,70). Ook over de folder waren ouders minder tevreden dan gemiddeld (M = 

3,00, SD = 0,84), maar omdat deze vraag bij de andere analyses er uit is gelaten, is de vraag 

ook hier niet meegenomen bij de aspecten waar de cliënten het minst tevreden over zijn. Op 

de vraag of de cliënt Het Opvoedbureau aan anderen zou aanraden antwoorden de cliënten 

unaniem (100%) ‘ja’.  

 

Tabel A 

Gemiddelde score tevredenheid 

Vraag Ouders (n = 55) 

M      (SD) 

Pedagoog (n = 9) 

M      (SD) 

VETC (n = 2) 

M      (SD) 

19. Ik heb voldoende informatie gekregen 

over de werkwijze van Het Opvoedbureau 

3,26 (0,49)   

20. Ik weet wat ik kan doen als ik klachten 

heb 

3,12 (0,70)   

21. De pedagoog was goed in haar werk 3,56 (0,50)   

22. Ik voelde me op mijn gemak 3,54 (0,54)   

23. Ik voelde me serieus genomen 3,58 (0,50)   

24. Ik heb vertrouwen in de pedagoog 3,66 (0,48)   

26. Ik kan het probleem nu beter hanteren 3,31 (0,54) 3,11 (0,46) 3,09 (0,54) 

27. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen 3,26 (0,63) 3,05 (0,49) 3,18 (0,60) 

28. Ik begrijp mijn kind beter 3,44 (0,50) 2,91 (0,44) 3,09 (0,70) 

29. Ik heb veel gehad aan de ondersteuning 3,40 (0,54)   

30. Ik pas de gegeven adviezen nog steeds 

toe 

3,43 (0,58)   

35. Voor een afspraak hoefde ik nooit lang te 

wachten 

3,23 (0,70)   

36. Afspraken werden in overleg met mij 

gemaakt 

3,44 (0,50)   

38. Het aantal gesprekken was voor mij 

voldoende 

3,38 (0,71)   
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40. Ik heb geen vragen/problemen meer 2,81 (0,77)   

42. Als ik opnieuw hulp nodig heb, zou ik 

weer gebruikmaken van Het Opvoedbureau 

3,67 (0,48)   

Totaal 3,38 (0,34)   

 

Ondanks de tevredenheid van cliënten kunnen enkele aanbevelingen gedaan worden om 

de opvoedingsondersteuning van Het Opvoedbureau te optimaliseren. Cliënten geven aan 

vaak nog vragen of problemen te hebben na afloop van de gesprekken. Dat is opvallend, 

want de vraag of het aantal gesprekken voldoende was, wordt wel positief beantwoord. Het 

is aan te bevelen om enkele weken na afsluiting van een contact, een vrijblijvende 

telefonische afspraak te plannen om te informeren hoe het met de cliënt gaat en of de cliënt 

nog vragen heeft.  

De cliënten geven aan soms niet te weten wat ze bij klachten moeten doen. De cliënten 

kunnen beter gewezen worden op de klachtenprocedure die bij de GG&GD Utrecht 

gehanteerd wordt. Dit kan bijvoorbeeld door bij elke eerste afspraak de folder van Het 

Opvoedbureau te geven en daarnaast de bestaande folder over de klachtenprocedure van 

de GG&GD.  

Verder geven cliënten aan naar hun mening soms lang te moeten wachten op een 

afspraak. Dit is een aandachtspunt voor Het Opvoedbureau, want in de methodiek-

beschrijving staat vermeld dat cliënten binnen twee weken terecht moeten kunnen (Van 

Heerwaarden, 2007).  
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APPENDIX B  Scores empowerment 

 

Ook bij empowerment is naast schaalniveau op itemniveau naar het gemiddelde gevoel 

van empowerment gekeken (tabel B). De stellingen hadden vijf antwoordmogelijkheden: (1) 

zeer mee oneens, (2) mee oneens, (3) neutraal, (4) mee eens en (5) zeer mee eens. Het 

gemiddelde gevoel van empowerment is 3,60 (SD = 0,48). Cliënten scoorden het hoogst op 

een betere omgang met het kind (M = 4,06, SD = 0,68), het beter in de hand hebben van de 

opvoeding (M = 3,96, SD = 0,63) en meer controle op het gedrag van het kind (M = 3,96, SD 

= 0,67). De pedagogen scoorden het hoogst op het beter in de hand hebben van de 

opvoeding (M = 3,78, SD = 0,60), meer controle op het gedrag van het kind (M = 3,76, SD = 

0,61) en minder snel bij de gang van zaken neerleggen als een kind iets doet wat de ouder 

niet wil (M = 3,76, SD = 0,64).  

De cliënten scoorden het laagst bij het vaker vragen van praktische ondersteuning (M = 

2,59, SD = 1,04), vaker met anderen praten over de opvoeding (M = 3,24, SD = 0,95) en 

makkelijker iemand raad vragen over de opvoeding (M = 3,39, SD = 0,93). Ook de 

pedagogen scoorden laag bij het vaker vragen van praktische ondersteuning (M = 3,06, SD 

= 0,63) en vaker met anderen praten over de opvoeding (M = 3,22, SD = 0,69), daarnaast 

scoorden zij laag op het vaker zoeken naar informatie over het gedrag van kinderen (M = 

3,27, SD = 0,68).  

 

Tabel B 

Gemiddelde score empowerment 

 
Door de ondersteuning van Het 
Opvoedbureau… 
 

Ouders ( n = 55) 
 
 
M      (SD) 

Pedagoog (n = 9) 
 
 
M      (SD) 

VETC (n = 2) 
 
 
M      (SD) 

45. Heb ik meer controle op het gedrag van 

mijn kind(eren) 

3,96 (0,67) 3,76 (0,61) 3,90 (0,57) 

46. Gedragen mijn kinderen zich vaker zoals ik 

dat wil  

3,71 (0,65) 3,62 (0,68) 3,10 (0,88) 

47. Heb ik de opvoeding van mijn kind(eren) 

beter in de hand 

3,96 (0,63) 3,78 (0,60) 3,60 (0,70) 

48. Kan ik beter omgaan met mijn kind(eren) 4,06 (0,68) 3,71 (0,66) 4,00 (0,45) 

49. Vraag ik makkelijker iemand om raad over 

de opvoeding van mijn kind(eren) 

3,39 (0,93) 3,65 (0,73) 2,64 (0,51) 

50. Praat ik vaker met anderen over de 

opvoeding van mijn kind(eren) 

3,24 (0,95) 3,22 (0,69) 2,36 (0,67) 

51. Zoek ik vaker naar informatie wanneer ik 

iets wil weten over het gedrag van mijn 

kind(eren) 

3,47 (0,88) 3,27 (0,68) 3,64 (0,67) 

52. Ben ik vaker in staat het gedrag van mijn 3,94 (0,58) 3,72 (0,63) 3,91 (0,30) 
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kind(eren) te sturen wanneer ik dat nodig vind  

53. Grijp ik vaker in wanneer er problemen zijn 

met mijn kind(eren) 

3,61 (0,79) 3,65 (0,65) 3,91 (0,54) 

54. Leg ik me minder snel bij de gang van 

zaken neer wanneer mijn kind(eren) iets 

doet/doen wat ik niet wil 

3,45 (0,89) 3,76 (0,64) 2,45 (0,69) 

55. Zoek ik zelf eerder naar oplossingen 

wanneer ik een probleem heb met mijn 

kind(eren) 

3,74 (0,80) 3,50 (0,67) 3,73 (0,65) 

56. Vraag ik vaker aan iemand praktische 

ondersteuning bij de opvoeding van mijn 

kind(eren), b.v. oppassen, logeren, vervoer 

naar school of sportvereniging 

2,59 (1,05) 3,06 (0,63) 2,18 (0,87) 

57. Vind ik mezelf een betere opvoeder 3,94 (0,82) 3,67 (0,64) 4,27 (0,91) 

Totaal 3,60 (0,48) 3,56 (0,45) 3,36 (0,26) 

 

 


