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Samenvatting 
Deze thesis gaat over de relatie tussen competentiegevoelens, de mate van opvoed-

zorgen, de aanwezigheid van en tevredenheid over sociale steun in de directe omge-

ving en de invloed van deze factoren op het hulpvragen bij professionals. Doel van dit 

onderzoek is een ‘nulmeting’ voor de gemeente Nijmegen ten behoeve van het Cen-

trum voor Jeugd en Gezin in stadsdeel Zuid. Na literatuurstudie zijn volgens het hy-

pothese-toetsend model verschillende hypotheses geformuleerd. Er is onderzoek ver-

richt door het sturen van een schriftelijke vragenlijst naar gezinnen met kinderen in de 

wijken Hatert, Haterse Hei, Grootstal en Brakkenstein. De verzamelde data zijn ge-

analyseerd met behulp van SPSS.  

Competentiegevoelens bleken significant bij te dragen aan minder opvoedzorgen. Er 

kon echter niet aangetoond worden dat deze onderlinge relatie ook minder hulpvragen 

bij professionals zou inhouden. Ook kon niet aangetoond worden dat sociale steun 

significant bijdroeg aan minder hulpvragen bij opvoedzorgen. Wel bleken er onder-

linge verbanden. Naarmate men zich competenter acht, heeft men minder opvoedzor-

gen. Er werden eveneens significante wijkverschillen geconstateerd. Ouders in armere 

buurten ervaren minder sociale steun. Ook eenoudergezinnen zijn minder tevreden 

over sociale steun in de directe omgeving. Ouders met kinderen in de puberleeftijd 

(13-18) ervaren zich significant minder competent op controlevaardigheden dan ou-

ders met jongere kinderen.  

Allochtone ouders blijken meer te twijfelen. Verder blijken financiële middelen van 

invloed op het gevoel van competentie. Opvoedzorgen van laagopgeleiden en alloch-

tone ouders hebben nog het meest te maken met gebrek aan sociale steun in de buurt 

en onzekerheid over de relatie met het kind. De buurt heeft geen direct effect op com-

petentiegevoelens, maar heeft wel een direct effect op de mate van opvoedzorgen. Dit 

betekent voor beleidsmakers dat in ‘armere’ buurten extra impulsen moeten worden 

gegeven aan sociale steun onderling, normen doorbroken dienen te worden, opdat 

voorkomen wordt dat gezinnen geïsoleerd raken en sociale steunrelaties onevenwich-

tiger worden. Collectieve oplossingen liggen nog het meest voor de hand. Het Cen-

trum voor Jeugd en Gezin dient zich daarom niet alleen te richten op vroegsignale-

ring, informatie advies en lichte hulp, maar ook op buurtinterventies en ouderinitiatie-

ven. Alleen dan weten ouders zich vroegtijdig sociaal en pedagogisch ondersteund.  
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1 Inleiding 
 

Het jeugdbeleid en de jeugdzorg in het bijzonder staat de laatste jaren fors on-

der druk. Incidenten worden in de media breed uitgemeten en de verantwoordelijk-

heid voor deze incidenten wordt gelegd bij de (hulpverlenings)instellingen, die onvol-

doende zouden samenwerken, te weinig zouden werken met effectieve middelen en 

het aanbod niet voldoende hebben afgestemd op de vraag van de cliënt. De oprichting 

van Centra voor Jeugd en Gezin in iedere gemeente moet dit probleem oplossen (van 

Eijck 2006, Factsheet Centrum voor Jeugd en Gezin 2007, Gideonsgemeenten 2006). 

Of het nieuwe Centrum voor Jeugd en Gezin werkelijk een fundamentele wijziging in 

het jeugdbeleid bewerkstelligt, is de vraag. Zowel buitenlandse experts als ook enkele 

Nederlandse wetenschappers zien nog weinig heil in de nieuwe aanpak omdat die zich 

teveel richt op risicopreventie, een te groot geloof in de professionals heeft en te wei-

nig is gericht op het ontwikkelen van algemeen beleid in het derde opvoedingsmilieu 

(Dunham 2007, Bolt 2004, Clarijs 2007, de Winter e.a. 1999). Teveel nadruk op risi-

copreventie leidt bovendien vaak tot een sterk toenemende vraag (Achterhuis 1980).  

Met het oog op de totstandkoming van een fysiek inlooppunt Centrum voor 

Jeugd en Gezin wordt in de Gemeente Nijmegen gestart met een pilot in een attentie-

wijk. Het onderzoek in deze thesis heeft tot doel meer zicht te krijgen op hulpvragen 

en belevingen van opvoeders in stadsdeel Zuid van de Gemeente Nijmegen. Achter-

liggende vraag is hoe vraag en aanbod beter met elkaar kunnen matchen. Het aanslui-

ten bij de belevingswereld en de vraag van de cliënt blijkt in de praktijk erg lastig. 

Interventies op dat gebied hebben niet meteen resultaat. Van der Zwaard (1995) con-

cludeerde in het project 'Moeders informeren professionals' dat professionals wel eni-

ge informatie hadden opgestoken over de opvoedingspraktijk van moeders, maar nog 

steeds de nadruk legden op problemen en weinig zicht hadden op oplossingsstrategie-

ën van de moeders zelf. Ook andere sectoren, zoals zorgverleners in de gezondheids-

zorg, kampen met dit probleem van traditioneel denken van hulpverleners (Verbeek 

1999). Deze professionele, afstandelijke hulpverlener-cliënt relatie wordt door cliën-

ten steeds meer als onwenselijk beschouwd, het advies past niet bij de vraag en advies 

wordt vaak als te snel en dwingend ervaren. Ook realiseren hulpverleners zich niet dat 

voor het vragen van hulp een hoge drempel genomen moet worden (Nijmeijer & Mei-

jerink 1987, Snijders 2006, PResearch 2006). Met name bij ouders in ongunstige om-
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standigheden druist de toename van afhankelijkheid van instellingen in tegen existen-

tiële gevoelens van autonomie en zelf regie te kunnen voeren over de opvoeding van 

de kinderen. Kansarme ouders blijken daardoor nog langer te wachten met hulpvragen 

bij opvoedingsproblemen (Haans e.a. 2004, Van Hee e.a. 2001).  

Inmiddels winnen Home-based programma's als Home Start, maatjesprojecten 

en Eigen Kracht conferenties aan populariteit. Deze programma's richten zich op het 

versterken van de ouder door gebruik te maken van de kracht van het eigen netwerk 

of door het expliciet aanbieden van sociale steun. Belangrijke succesfactoren in deze 

sociale steunprogramma's zijn gelijkwaardigheid in de relatie, het aansluiten bij de 

behoeften van de cliënt en de ervaringsdeskundigheid van de vrijwilliger. Een gezond 

evenwicht in de relatie tussen gever en ontvanger, het ontvangen van zowel praktische 

steun en emotionele steun, het met respect bejegend worden zijn factoren die een sig-

nificante positieve invloed hebben op het welzijn en competentiegevoelens van de 

ontvangende ouder (Asscher e.a. 2006, Home Start, van der Ploeg 1997, Verzaal 

2002). Sociale steun vermindert eveneens streng en bestraffend opvoedgedrag, met 

name bij moeders met lage SES, en werkt beschermend voor probleemgedrag van 

kinderen (Asscher & Paulussen-Hoogeboom 2005, Hashima & Amato 1994). In ver-

schillende andere studies wordt sociale steun geassocieerd met een positieve invloed 

op stressniveau, gezondheidsklachten en welbevinden van individuen (Bregman & 

Kalma 1997, Pouwelse e.a. 2007, Sarason e.a. 1990). Emotionele steun en positieve 

gebeurtenissen blijken vooral van positieve invloed te zijn als zij consistent zijn met 

iemands zelfbeeld (Swann & Brown 1990): hoe positiever het zelfbeeld, des te effec-

tiever emotionele steun.  

Bij het opbouwen en in stand houden van sociale steunrelaties is een andere 

factor van belang, namelijk wederkerigheid in de steunrelatie. Het meer ontvangen 

dan geven in relaties als ook wederkerige relaties maakt significant gelukkiger dan 

relaties waarin men meer geeft dan ontvangt (Clark & Reis in Antonucci & Jackson 

1990).  

Veel van de onderzoeken naar de relatie tussen sociale steun en opvoeding 

zijn gericht op eenoudergezinnen en moeders die op dat moment aangemeld waren bij 

de hulpverlening. Over hoe sociale steun en competentiegevoelens en hulpvragen zich 

tot elkaar verhouden in tweeoudergezinnen zonder hulpvraag is nog weinig bekend.  
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Op grond van het voorafgaande wordt de vraagstelling als volgt geformuleerd:  

a. Hoe beleven Nijmeegse ouders de opvoeding, hoe vaardig achten zij zichzelf en hoe 

tevreden zijn zij over de sociale steun in hun eigen omgeving? 

b. In hoeverre spelen (in)competentiegevoelens en mate van opvoedingszorgen een rol 

bij het informeel en formeel hulpvragen? Zijn er verschillen in competentie, opvoed-

zorgen en sociale steun tussen ouders die hulpvragen en ouders die geen hulpvragen? 

c. Welke bijdrage levert wederkerigheid in een steunrelatie (tevredenheid over ont-

vangen steun) aan het gevoel van competentie als ouder en mate van opvoedingszor-

gen?  

d. Zijn er verschillen te vinden op het gebied van opvoedingscompetentie, mate van 

zorgen en tevredenheid en beschikbaarheid sociale steun op basis van gezinssamen-

stelling, opleidingsniveau, etniciteit en de buurt waar men in woont?   

 

2 Opvoeden en behoefte aan hulp 
 De behoefte aan ondersteuning is bij bijna alle ouders de laatste tien jaar flink 

toegenomen (van Zeijl e.a. 2005, Raad voor Jeugdbeleid 1994 in Bolt 2000). Veel van 

de vragen zijn leeftijdgerelateerd en hebben te maken met de ontwikkelingsfase van 

de kinderen (Snijders 2006). Opvoeding staat echter niet los van de (maatschappelij-

ke) context waarin ouders en kinderen opgroeien. Sociaal-economische - en gezins-

omstandigheden als ook etniciteit bepalen mede de mate van stress en tevredenheid 

die ouders bij de opvoeding ervaren. Arme ouders ervaren bijna tweemaal zo vaak 

problemen dan modale ouders, eenoudergezinnen hebben vaker problemen dan ge-

zinnen met twee ouders, niet- westerse ouders ervaren vaker opvoedproblemen dan 

westerse ouders (Kroesbergen e.a 2002, Snijders 2006). Mishandelende ouders blij-

ken vaker te leven in moeilijkere omstandigheden, meer sociaal en materieel achter-

gesteld, een belaste jeugd te hebben en meer geïsoleerd te zijn (Horowitz 1979 in 

Hashima & Amato 1994). 

Als oorzaken voor de stijging van hulpbehoefte worden genoemd het wegval-

len van traditionele opvoedingsmodellen, te weinig ijkpunten, het zelf opgroeien in 

kleine gezinnen, teveel ingewikkelde en tegenstrijdige adviezen, het creëren van af-

hankelijkheid door pedagogische experts en gemis aan steun van andere volwassenen 

(Bolt 2000, Colpin 2001, Furedi 2002, Pels & Meeus 1999). Verschillen in culturele 

opvattingen en gewoonten, maatschappelijke positie en negatieve beeldvorming in de 
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media bepalen eveneens de mate van hulpvragen en tevredenheid met geboden hulp. 

Allochtone, maar ook sommige autochtone ouders zullen niet snel hulp van professi-

onele instellingen inschakelen. Naast onbekendheid met beschikbare hulp en de vuile 

was niet buiten willen hangen, zijn zij ook niet bekend met het signaleren van pro-

blemen en het vermogen het signaal om te zetten in een vraag. Vaak wil men eerst 

praktische hulp en een vertrouwensrelatie, soms heeft men reeds slechte ervaringen in 

het verleden of bepaalt de omgeving de norm wanneer hulp te vragen (Bellaart & 

Azrar 2003, Dogan e.a. 2000, Goderie & Steketee 2005, Zwirs e.a. 2007). In verschil-

lende onderzoeken werd samenhang gevonden tussen uitval in de hulpverlening en 

ontevredenheid van cliënten en demografische kenmerken, zoals lage SES, sekse, 

leeftijd en opleiding, eerdere ervaringen met hulp, zwaarte van problemen, verwach-

tingen en behaalde resultaat (van Yperen 2003, Lambert 1992, Jimmieson & Griffin 

1998, Fernandez en Kulik 1981, allen in Ramos e.a. 2006). Dit bevestigt het beeld dat 

effectieve hulp niet alleen afhangt van het aanbod als wel een goede relatie met de 

hulpverlener en kennis van de achtergronden van de cliënt. Veel meer dan het pro-

gramma zijn cliëntfactoren, verwachtingen van de cliënt en kwaliteit van de hulpver-

leningsrelatie bepalend voor succes of falen van de hulpverlening (Verzaal 1999). 

 

2.1 Opvoeding als dynamisch proces en de rol van sociale steun 

Contextuele modellen als die van Bronfenbrenner en Belsky geven aan dat 

kind-, ouder-, gezin- en omgevingsfactoren met elkaar interacteren en elkaar weder-

zijds beïnvloeden (Bronfenbrenner 1979, Belsky 1984). Belsky benadrukt vooral de 

ouderkenmerken als belangrijkste invloedrijke factor in de opvoeding. Bronfen-

brenner daarentegen betrekt ook de voor het individu vaak onbewuste invloeden op 

exo- en macroniveau, zoals publieke opinie en institutionele patronen van de cultuur 

of het land waar een kind opgroeit. In het balansmodel wordt de draagkracht en de 

draaglast gewogen met de aanwezigheid van risico- en beschermende factoren op de 

verschillende niveaus (Rutter 2000).  

Risicofactoren gerelateerd aan de ouder zijn bijv. eenoudergezinnen en psy-

chische kwetsbaarheid. Bij psychische kwetsbaarheid wordt zowel gedacht aan psy-

chische eigenschappen als lage zelfwaardering en extern georiënteerd zijn, als ook het 

gebrek aan bronnen om stress op een adequate manier het hoofd te bieden, zoals bij-

voorbeeld probleemoplossingvaardigheden, materiele mogelijkheden, sociale netwer-

ken en positieve overtuigingen (Lazarus & Folkman 1984). Risicovolle omgevings-
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factoren zijn bijvoorbeeld werkloosheid en slechte leefbaarheid van de buurt. Als be-

schermende factoren worden een hoger IQ, opleidingsniveau, stabiel inkomen, be-

schikken over sociale steun en veerkracht genoemd, kortom een hogere sociaal eco-

nomische status vergroot de draagkracht van de ouder. Ouders met een hogere of la-

gere sociaal economische status zijn op een aantal andere kenmerken eveneens te on-

derscheiden van elkaar. Uit diverse onderzoeken is naar voren gekomen dat mensen 

met een lage sociaal economische status meer extern georiënteerde attributies en een 

lagere zelfwaardering hebben. Ook het sociaal netwerk vertoont andere karakteristie-

ken, is vaak homogener van aard en bestaat meestal uit familieleden, waarbij niet ge-

zegd is dat familienetwerken perse tot een groter gevoel van tevredenheid of ontevre-

denheid leiden (Bolt 2000, Heijmans & de Ridder 1995). Verder scoren mensen met 

een lage sociaal economische status lager op actief aanpakken en sociale steun zoeken 

(Schreurs e.a. 1993). Sociaal economische status is eveneens van invloed op de groot-

te van het sociale netwerk. Mensen met een hoger inkomen rapporteren meer adequa-

te aantallen steunfiguren en praktische hulp dan mensen met een lagere SES (Fischer 

1982). Ook de samenstelling van het gezin doet er toe. Eenoudergezinnen blijken ge-

middeld twee tot vier kennissen minder te hebben dan tweeoudergezinnen (Gunnars-

son & Cochran 1990).  

  

2.2 De relatie tussen sociale steun, competentie en omgaan met stress 

Een van de belangrijkste factoren die accumulatie van eerder genoemde risico-

factoren tegengaat is het hebben van sociale steun (Goderie & Steketee 2005). Er zijn 

verschillende betekenissen te onderscheiden aan het begrip sociale steun. Binnen de 

community psychologie is sociale steun verbonden met het beschikken over sociale 

hulpbronnen, zogenaamd sociaal kapitaal opdat men zich in de maatschappij vol-

doende kan staande houden en optimale kansen heeft. Dit begrip lijkt op sociale steun 

als de mate van integratie, waarbij het aantal en de sterkte van iemands bindingen met 

zijn sociale omgeving worden bedoeld. Het gevoel ergens bij te horen en deel uit te 

maken van een groep en verschillende netwerken, verkleint de kans op gevoelens van 

onzekerheid, stimuleert deelname aan verenigingen en vergroot sociale bewogenheid 

bij zwakkeren in de samenleving (Hortulanus e.a. 2003).  

Binnen stresstheorieën is sociale steun eveneens een belangrijk concept. Soci-

ale steun wordt dan veelal gezien als een buffer tegen stress en de aanwezigheid van 

sociale steun kan eventuele stressoren doen veranderen of voorkomen. Het ervaren 



 11 

van stress is een gevolg van de evaluatie van de situatie door het individu. In het geval 

van opvoedingszorgen gaat de ouder na in hoeverre de stressor, bijvoorbeeld zorgen 

omtrent de ontwikkeling of opvoeding van het kind of gezinsomstandigheden een be-

dreiging vormt voor persoonlijke doelen, primairy appraisal. Vervolgens evalueert de 

ouder of deze in staat is zelf de stressor (de zorgen of opvoedingsproblemen) het 

hoofd te bieden, de zogenaamde secondary appraisal (Lazarus 1991 in Meijer & de 

Ridder 1995). Ideeën die iemand heeft over hoe men om zou moeten gaan met stress, 

hangen ook samen met wat iemand doet als hij stress ervaart. Wie bijvoorbeeld vindt 

dat het hebben van stress je eigen schuld is, of dat je zelf je problemen moet oplossen, 

zal minder steun zoeken bij een ander (de Ridder 1995). Sociale steun heeft invloed 

op al deze 'waarnemingen en beoordelingen' van stressoren in relatie tot eigen compe-

tenties en feitelijk gedrag. Het zelfbeeld van de opvoeder, dwz. het beeld dat men 

heeft van de eigen competenties, komt tot stand door zelfevaluatie van de ouder in 

relatie tot de eisen of waardenormen die de omgeving stelt en bepalen mede de wijze 

waarop iemand eventuele opvoedingszorgen tegemoet treedt. Mensen die een hoge 

zelfwaardering hebben en optimistischer zijn ingesteld, gaan op een actievere manier 

met stress om dan mensen met weinig zelfwaardering (Carver e.a. 1993). De waarne-

mingen van de ander met betrekking tot zichzelf zijn gedurende de levensloop geïn-

corporeerd en bepalen uiteindelijk het (globale) zelfbeeld. Het zelfbeeld is geen sta-

biele factor, maar groeit als het ware mee in de levensloop. Het zelfbeeld kan positief 

of negatief zijn, mede afhankelijk van de door de ouder beoordeelde relevantie van de 

competenties op de verschillende domeinen en de congruentie of discrepantie tussen 

de gewenste successen en de actuele prestatie op het specifieke terrein (Harter 1999). 

Naarmate men meer participeert in de samenleving door arbeid, verenigingswerk of 

belangengroepen, schat men problemen minder zwaar in en gelooft men sterker in 

eigen kunnen en effectiviteit (Wandersman & Florin 2000). 

Sociale relaties c.q. het hebben van sociale steun beïnvloedt ook het zoeken 

van sociale steun. Naarmate iemand meer sociale steun ontvangt, zoekt men ook meer 

sociale steun bij stress (de Ridder 1995). Afwezigheid van sociale steun en negatieve 

sociale interacties voorspellen het gebruik van passievere manieren van omgaan met 

stress (vermijden, tegen beter weten in redeneren). Actieve ondersteuning van de 

partner bevordert actieve aanpak, zoals informatie zoeken en cognitieve herstructure-

ring. Negatieve reacties van de partner verhogen 'wishful thinking' en is sterker van 

invloed op copinggedrag dan ondersteunende reacties van de partner.  
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In het schema van Hosman (1991) is nogmaals weergegeven hoe stressoren, compe-

tentie, sociale steun en hulpvragen (coping) met elkaar samenhangen.  

 
 

Sociale steun wordt gebruikt om de transacties tussen netwerkleden, zoals on-

dersteunende woorden of daden te beschrijven, ook wel praktische steun en emotione-

le steun genoemd, maar ook als 'paraplubegrip' (Brilman e.a. 1991). Sociale steun 

geeft een proces weer, waarbinnen het sociaal netwerk door zijn beschikbaarheid en 

concrete interacties de perceptie kan beïnvloeden over de mate waarin men zich ge-

steund weet. Deze perceptie kan ook weer het netwerk doen veranderen (van Sonde-

ren 1991). Netwerken kunnen veranderen door keuzes van het individu zelf, zoals bij-

voorbeeld het kiezen van een partner of het lid worden van een vereniging, zogeheten 

beïnvloedbare factoren. Andere (omgevings)factoren zijn minder beïnvloedbaar en 

beperken de vorming of opbouw van netwerken of zorgen voor afwezigheid van een 

netwerk, zoals bijv. werkloos zijn of het wonen in een slechte buurt.  

Sociale steun kent derhalve verschillende dimensies en kan onderzocht wor-

den aan de hand van de bron, grootte van het netwerk, geografische beschikbaarheid, 

frequentie van contact, type steun en beoordeelde steun. Deze laatste factor is van 

groot belang, omdat die bepaalt of sociale steun als effectief wordt ervaren. Barrera 

(in Deelstra 2000) maakt onderscheid tussen social embeddedness en enacted support. 

Sociale embeddedness verwijst naar karakteristieken van het sociale netwerk van een 

individu. De tweede refereert aan het eigenlijke helpgedrag dat wordt uitgewisseld 
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(waargenomen beschikbaarheid). De 'perceived' support is een belangrijke factor, 

omdat deze de evaluatie betreft van een individu over de kwaliteit van steun die ver-

kregen is door het sociale netwerk in relatie tot de verwachte of benodigde steun. On-

der 'perceived' support wordt ook verstaan de perceptie dat men om je geeft, dat men 

je waardeert, dat je ergens bij hoort, dat je op anderen kunt rekenen (van Sonderen 

1991) als ook de evaluatie van het individu over waargenomen steun in relatie tot 

waargenomen stress.  

De protectieve factor van sociale steun wordt beïnvloed door stressvolle ge-

beurtenissen zelf. Stressvolle gebeurtenissen verslechteren namelijk de mogelijkheid 

tot sociale steun, zo worden mensen soms afgeschrikt om iemand te helpen of raken 

zij een deel van hun netwerk kwijt door scheiding of verhuizing of zijn er fysieke of 

psychische belemmeringen om contacten te onderhouden. Lazarus & Folkman (1984) 

stellen dat niet zozeer grote traumatische gebeurtenissen van invloed zijn op stress-

hantering van mensen, als wel het worden blootgesteld aan kleine, ogenschijnlijk tri-

viale incidenten die stress veroorzaken, omdat het dan meer gaat om persoonlijke be-

langen. Overigens worden deze kleine incidenten gezien als de uiting van of gevolgen 

van het verkeren in chronische stresssituaties. Afhankelijk van bedreiging van het 

zelfconcept van de sociale rol zijn sommige situaties wel of niet stressvol voor de 

psychische gezondheid van een individu (Thoits 1987), eerder primairy appraisal ge-

noemd. De sociale omstandigheden hebben op hun beurt weer invloed op de doelen 

die mensen nastreven en hun impliciete overtuigingen wat de oorzaak van stress is en 

hoe zij daar het beste mee om kunnen gaan (Lazarus 1991 in Meijer & de Ridder 

1995).  

 

2.3 Affiliatietheorie en uitwisselingstheorieen: sociale steun in evenwicht 

De affiliatietheorie gaat er van uit dat mensen die zich bedreigd voelen eerder 

geneigd zijn contact met anderen te zoeken (Schachter 1959). De affiliteits-

utiliteitstheorie (Rofe 1984) geeft meer inzicht in situaties die verantwoordelijk zijn 

voor de af- en toename van de neiging tot affiliatie onder stress. De basisgedachte is 

dat de sterkte van de neiging tot affiliatie in een stressvolle situatie een functie is van 

de mate van voordeel en/of schade die veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van 

anderen. Omgekeerd geldt dat hoe groter de kans dat aanwezigheid van anderen on-

gewilde gevoelens oproept (dwz. schade), des te zwakker de neiging tot affiliatie. De 

theorie voorspelt dat in de vermijdbare-beschamende stress-situaties en in onvermijd-
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bare stress-situaties de aanwezigheid van anderen tot meer stress-reacties leidt. Bij de 

eerstgenoemde situaties gaat het om pijnlijke of genante gebeurtenissen of de aanwe-

zigheid van sterke emoties. Wanneer sociale omgang met anderen toch plaatsvindt, 

zullen deze mensen vermijden om te praten over deze gevoelens en gebeurtenissen.  

Aanvullend op deze theorie is de uitwisselingstheorie waarbij er vanuit wordt 

gegaan dat ondersteunende interacties alleen moeten plaatsvinden als ze belonend zijn 

voor beide partijen (de ontvanger en de gever). Volgens Stroebe & Stroebe (1996) 

leidt het te weinig verkrijgen van steun, maar ook het teveel aan steun, tot een gevoel 

van 'onbillijkheid'. Bij het opbouwen en instandhouden van netwerken is deze weder-

kerigheid van groot belang, men investeert als het ware in de toekomst. Deze investe-

ring dient een direct voordeel voor de ander te hebben en op termijn voordeel voor 

degene die investeert (Hoede 1989). Een relatie is bevredigender, naarmate de baten 

en de lasten ervan dichter bij elkaar liggen. Sociale relaties worden echter niet uitslui-

tend gestuurd door 'ruildiensten', affectieve banden zijn eveneens op betrokkenheid en 

waardering voor de relatie zelf gebaseerd. Volgens Lofland (1989) in Hortunanus 

(2003) spelen deze ruiloverwegingen vooral een rol in het publieke domein.  

Wederkerigheid impliceert echter tegelijkertijd een mechanisme van selectivi-

teit en uitsluiting in de zin dat mensen vooral sociale partners kiezen waarvan ze ver-

wachten ooit iets terug te ontvangen (Komter e.a. 1999). Onderzoek in Nederland be-

vestigt dat de balans tussen hulp bieden en ontvangen bij sociaal weerbare mensen het 

meest in evenwicht is en dat sociaal geïsoleerde individuen minder hulp bieden. Als 

oorzaak wordt genoemd dat laatstgenoemden mogelijk vinden dat zij zelf minder te 

bieden hebben (Hortulanus e.a. 2003). Ondersteuning voor het belang van de balans 

van geven en nemen is ook te vinden in de contextuele gezinstherapie van Nagy, ook 

wel balans van verdiensten en verplichtingen genoemd. De balans is telkens in bewe-

ging, wanneer de een aan de ander geeft, wordt de 'schuld' van die ander groter. Deze 

kan zijn schuld weer inlossen door te geven. Het blijvend teveel of te weinig te geven 

leidt tot scheiding, pathologie of destructie (Onderwaater 1989). Anderen (Fisher 

1982) gaven aan dat de nadruk ligt op de behoefte aan zelfwaardering van de ontvan-

ger en de mate van verschillende vormen van hulp die de zelfwaardering van de ont-

vanger kunnen bedreigen. De neiging om hulp als ondersteunend of bedreigend te er-

varen is afhankelijk van karakteristieken van de hulp, maar ook van de relatie tussen 

hulpgever en ontvanger als de context waarin hulp wordt gegeven (Fisher 1982). Als 

aan basisbehoeften als autonomie, zelfwerkzaamheid, competentie en controle niet 
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wordt voldaan, worden als positief bedoelde ondersteunende acties niet als zodanig 

ervaren. Mensen die hulp ontvangen en gevoelig zijn voor andermans oordeel, zullen 

bang zijn gestigmatiseerd te worden of door het hulpvragen op zich een verminderd 

gevoel van competentie hebben (De Paulo e.a. 1984 in Burleson, Albrecht & Sarason, 

1994).  

 

Eerder genoemde theorieën en empirische gegevens leiden tot de volgende veronder-

stellingen/hypotheses.  

1. Ouders met veel opvoedzorgen zullen eerder hulpvragen (hoofdeffect). Opvoedzor-

gen kunnen opgevat worden als een stresstoestand. Stress ontlokt steun vanuit de om-

geving en zorgt ook voor affiliatie vanuit de ouder. De verwachting is dat er een posi-

tief verband is tussen de mate van opvoedzorgen en hulpvragen, waarbij de mate van 

hulpvragen aan formele steunverleners groter zal zijn, naarmate de opvoedzorgen toe-

nemen.  

2. Ouders met een positief zelfbeeld zullen minder opvoedzorgen hebben (onderling 

effect). De ervaren competentie is eveneens van invloed op de relatie tussen opvoed-

zorgen en hulpvragen. Hoe hoger de competentie, hoe minder sterk het effect van op-

voedzorgen op hulpvragen (interactie-effect). Ouders met een hoog zelfbeeld ervaren 

dat zij voldoen aan de vaardigheden (beschikbaarheid, communicatieve en pedagogi-

sche vaardigheden) wat men normalerwijze van opvoeders verlangt en zullen positie-

vere verwachtingen van eigen inspanningen hebben, pakken opvoedzorgen actiever 

aan en zullen daarom minder snel een beroep doen op formele steunverleners.  

3. Naarmate men over meer sociale steun beschikt en tevredener is over sociale steun, 

voelen ouders zich competenter (onderling effect sociale steun en competentie) en er-

vaart men minder opvoedingszorgen (onderling effect sociale steun en opvoedzor-

gen). De beschikbaarheid en de tevredenheid over de sociale steun in de eigen omge-

ving is van invloed op de relatie tussen opvoedzorgen en hulpvragen (interactie-

effect). Sociale steun verandert immers de perceptie van negatieve gebeurtenissen. 

Door emotionele (over pedagogische problemen kunnen praten) en praktische onder-

steuning (bijv. op het kind passen) zal men minder zorgen hebben. 

Sociale steun zorgt voor informatie en advies over omgaan met de situatie, maar ook 

waar en wanneer hulp te vragen. Wanneer mensen een steunende omgeving ervaren 

zullen zij minder snel hulpvragen bij formele steunverleners.  
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4. Ouders die van nature geneigd zijn tot sociale steun zoeken, zullen bij opvoedzor-

gen minder snel hulp hoeven vragen bij professionals. Ouders die gewend zijn hulp te 

vragen zullen ook eerder sociale steun krijgen en dan ook minder een beroep doen op 

formele steunverleners. Ouders die geneigd zijn weinig hulp te vragen zullen minder 

sociale steun genereren. 

5. Sociaal economisch status is van invloed op competentie, de mate van opvoedzor-

gen, beschikbaarheid en tevredenheid sociale steun in de eigen omgeving. Ouders met 

een hogere opleiding en inkomen lijken in alles over meer te beschikken. Zij zullen 

veel minder hulpvragen bij professionals dan ouders met een lagere sociaal economi-

sche status.  

6. Ouders die een hoge mate van participatie hebben (bijv. in verenigingsverband ac-

tief zijn of lid van bewonersgroep) zullen ook minder hulpvragen bij professionals. 

Zij geloven sterker in eigen effectiviteit en zullen daardoor problemen beter aankun-

nen.  

7. Tweeouder- en eenoudergezinnen verschillen ten aanzien van opvoedzorgen, com-

petentie en beschikbaarheid en tevredenheid sociale steun. Men heeft eventueel moe-

ten verhuizen of is ten gevolge van de scheiding een deel van netwerk kwijt geraakt. 

Bovendien zijn er mogelijk meer zorgen omtrent financiën, omgang met de (ex-) 

partner en het kind, zorgen om de gevolgen van de scheiding voor het kind. Eenou-

dergezinnen zullen eerder opvoedzorgen hebben en meer het gevoel hebben dat ze 

meer geven dan ontvangen.  

 

Hieronder is het conceptueel model van de verwachte relaties tussen de afhan-

kelijke variabelen en onafhankelijke variabelen weergegeven. Een + geeft aan dat er 

een positief verband wordt gevonden, een - teken een negatief verband.  
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3 Methode van onderzoek 
 

3.1 Procedure 

Aan 595 gezinnen in stadsdeel Zuid (wijk Hatert, Haterse Hei, Grootstal, 

Brakkenstein) is een vragenlijst opgestuurd. Op grond van de GBA gegevens van de 

gemeente is een aselecte steekproef getrokken per leeftijdsgroep. Per leeftijdscatego-

rie (0-4, 5-12, 13-18 jr.) zijn resp. 200, 200 en 195 adressen aangeschreven. De vra-

genlijst is vergezeld met een brief over het onderzoek, waarbij tevens een beloning 

achteraf in het vooruit zicht is gesteld. Er is 1 vragenlijst per gezin opgestuurd, ouders 

werden vrij gelaten in de keuze wie van hen deze zou invullen. De vragenlijst is op-

genomen als bijlage in deze thesis. 

 

3.2 Respondenten 

 Van de 595 vragenlijsten werden 161 vragenlijsten teruggestuurd. Een vragen-

lijst was onbruikbaar door het ontbreken van de helft van de antwoorden. De respons 

van 27% (N = 160 bruikbare vragenlijsten) bij schriftelijke dataverzameling is rede-

lijk te noemen. De non-respons is mogelijk veroorzaakt doordat in de grootste wijk 

(Hatert) relatief veel allochtonen en laagopgeleiden wonen. Van de respondenten was 

90% (N = 144) moeder en 9,4% (N = 15) vader, van 1 respondent was het geslacht 

niet ingevuld. De meeste moeders in het onderzoek bleken actief op de arbeidsmarkt 

(78%), variërend van 10 tot 50 uur per week. De overige moeders besteedden hun tijd 
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aan huishouden en zorg voor de kinderen (5,6%), waren werkzoekend (4,9%), deden 

een opleiding (1,4%), onbetaald werk (1,4%) of waren deels (1,4%) of geheel ar-

beidsongeschikt (3,5%). Van de vaders was 13,3% (N=2) laagopgeleid, 40% (N=6) 

gemiddeld opgeleid en 46,7% (N=7) hoogopgeleid. Van de respondenten kwam 

31,9% uit de wijk Hatert, dit is ook de grootste wijk van de vier. Uit de wijk Grootstal 

kwam 25,6%, vervolgens 23,1% uit de wijk Brakkenstein en tot slot 18,1 % uit de 

wijk Haterse Hei.  

 

3.3 Meetinstrumenten 

Voor het meten van de verschillende variabelen is gebruik gemaakt van een 

vragenlijst met in totaal 62 vragen. Bij de antwoordcategorieën is gebruik gemaakt 

van een vijfpunts Likertschaal ('helemaal mee oneens', 'mee oneens', 'beetje on-

eens/beetje eens', 'helemaal mee eens'). Nijsten (1998) gaf in het onderzoek onder 

Turkse gezinnen aan dat nuanceringen in bijvoorbeeld een 8 punts schaal niet herkend 

worden en alleen maar meer verwarring oplevert bij het invullen.  

De afhankelijke variabele 'hulpvragen' is gemeten aan de hand van items die 

vragen naar wie men ingeschakeld heeft toen men opvoedingszorgen had. Men kon 

meerdere antwoorden aankruisen op het gebied van informele steun (partner, buren, 

familie en vrienden en kennissen) en formele steun (consultatiebureau, peuterspeel-

zaalleiding, leerkracht, huisarts etc. eindigend met 'anders'). De schaalwaarde is be-

paald door het gemiddelde te berekenen van het aantal personen en hulpverleners die 

ouders hadden ingeschakeld. De betrouwbaarheid van de totale schaal 'hulpvragen' is 

laag (Cronbach's Alpha 0.50). Voor de subschalen 'formele steun' en 'informele steun' 

is de betrouwbaarheid nog lager (resp. Cronbach's A 0.43 en 0.41). De interne consis-

tentie is hier echter niet van belang, omdat het niet gaat om het meten van een con-

cept.  

Voor het meten van het begrip 'competentie' is opvoedcompetentie meer een 

globale maat en de 'opvoedvaardigheden' schaal een maat voor het specifieke domein 

van opvoeding. Er zijn 7 items uit de subschaal Competentie van de NOSI gebruikt. 

Voorbeelditem is 'Als ik andere ouders bezig zie, denk ik zo'n vader of moeder wil ik 

ook zijn' of 'Hoe ik ook mijn best doe met de opvoeding, soms heb ik het gevoel dat 

ik het niet goed aan kan'. De NOSI wordt gebruikt als signaleringsinstrument bij ver-

moeden van depressie of problemen in ouder-kindrelatie. De betrouwbaarheid van de 
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nieuwe schaal 'ervaren opvoedingscompetentie' kan redelijk tot goed genoemd wor-

den (Cronbach's A 0.75).  

De schaal 'opvoedvaardigheden' betreft zes items die meer op affectieve en 

controle vaardigheden ingaan, de belangrijkste pijlers volgens Baumrind (1966). 

Voorbeelditems zijn 'Ik kan mij goed inleven in mijn kind' en ' Ik weet waar mijn kind 

is als het niet thuis is'. Na factoranalyse zijn twee schalen geconstrueerd, namelijk af-

fectievaardigheden schaal en controlevaardighedenschaal. De betrouwbaarheid van de 

schalen is redelijk tot goed te noemen (Cronbach's A voor affectie 0.75, Cronbach's A 

voor controle 0.68). 

De variabele 'opvoedingzorgen' bestaat uit 22 items. Respondenten konden 

aangeven op een vijfpuntsschaal ('niet', 'nauwelijks', 'soms', 'veel', 'heel veel') in hoe-

verre zij zorgen hadden op verschillende gebieden van de ontwikkeling en het gezins-

functioneren. Voorbeelditem is 'Heeft u zich in de afgelopen 12 maanden zorgen ge-

maakt?' en 'Kunt u per item aangeven in welke mate u zich zorgen maakt?'. De be-

trouwbaarheid is goed te noemen (Cronbach's A 0.82). 

'Beschikbaarheid sociale steun buurt' is gemeten met 6 items. Voorbeelditems 

als 'In mijn buurt kunnen de kinderen veilig opgroeien' of ' In mijn straat helpen we 

elkaar bij het opvoeden'. Antwoordrange loopt van 'helemaal oneens' tot 'helemaal 

eens'. Na factoranalyse is in deze schaal item 2 verwijderd, de betrouwbaarheid 

(Cronbach's A 0.78) is goed te noemen.  

Het begrip 'tevredenheid sociale steun' is gemeten door items die betrekking 

hebben op het geven en ontvangen van hulp. Items als 'Ik heb het gevoel dat ik meer 

hulp geef dan ontvang' en 'Ik krijg vaak minder steun en hulp dan ik zou willen'. 'Te-

vredenheid sociale steun' is na factoranalyse in twee subschalen verdeeld, namelijk 

schaal 'te weinig ontvangen' en schaal 'voor wat hoort wat'. De antwoordrange loopt 

van 'helemaal oneens tot helemaal eens'. De betrouwbaarheid van beiden is redelijk 

(resp. Cronbach's A 0.74 en 0.60). Hoge score op eerstgenoemde schaal betekent dat 

ouders niet tevreden zijn over het evenwicht en vinden dat zij te veel geven en te wei-

nig ontvangen. Hoge score op de andere subschaal, namelijk de schaal 'evenveel ge-

ven als ontvangen' houdt in dat opvoeders veel belang hechten aan evenwicht en 'voor 

wat hoort wat' hanteren. 

Verder is aan ouders gevraagd of zij geneigd zijn hulp te vragen bij proble-

men, 'steunzoekers'. De zes items zijn ontleend aan de Utrechtse Copinglijst (Schreurs 
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e.a. 1993) over omgaan met problemen en gebeurtenissen. Antwoordrange loopt van 

'helemaal oneens' tot 'helemaal eens'. Bij deze groep is de betrouwbaarheid 0.89.  

Aan het eind van de vragenlijst is een open vraag toegevoegd over suggesties 

voor verbeteringen of adviezen voor beleidsmakers aangaande opvoeden en hulp.  

Met behulp van correlatiecoëfficiënten, lineaire regressie en enkelvoudige 

ANOVA variantie-analyses zullen de verschillende factoren in hun onderlinge sa-

menhang onderzocht worden en per groep vergeleken worden.  

 

4 Resultaten van onderzoek 
 

4.1 Inschakelen informele en formele steun 

Van de 160 ouders hebben 78 ouders (48,8%) aangegeven dusdanig opvoed-

zorgen te hebben gehad dat zij daarvoor steun (informeel of formeel) hebben gezocht. 

Het aantal ouders dat geen steun heeft gevraagd is 82 (51,3%). De meeste mensen die 

aangaven hulp te hebben ingeschakeld, zochten informele hulp, het meest bij de part-

ner (57,7%), familie (52,6%) en vrienden/kennissen (47,5%), het minst bij de buren  

 

Tabel  1. Percentages van personen en instanties die worden ingeschakeld bij opvoedzorgen. 

Met wie contact N = 78 % Meest tevreden N = 77 % 

Partner 45 57.7 Partner 37 48.1 

Familie 41 52.6 Familie 25 32.5 

Vrienden/kennissen 37 47.4 Vrienden/kennissen 22 28.6 

Buren 4 5.1 Buren 2 2.6 

Leerkracht 36 46.2 Leerkracht 17 22.1 

Huisarts 25 32.1 Huisarts 12 15.6 

Schoolmaatschap. werk 19 24.4 Schoolmaatschap. werk 12 15.6 

Anders  17 21.8 Anders  17 22.1 

Consultatiebureau 11 14.1 Consultatiebureau 8 10.9 

GGz 9 11.7 GGz 5 6.5 

Werkgever 7   9.0 Werkgever 2 2.6 

Peuterspeel-

zaal/kinderopvang 

6 7.7 Peuterspeel-

zaal/kinderopvang 

4 5.2 

Maatschappelijk werk NIM 6 7.7 Maatschappelijk werk NIM 2 2.6 

Hulpverlener BJZ 4 5.1 Hulpverlener BJZ 2 2.6 

Tandem - - Tandem - - 

Home Start/OKC - - Home Start/OKC - - 
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(4%). Als men formele hulp zocht, gaven de meeste ouders de voorkeur aan contact  

met de leerkracht, de huisarts en het schoolmaatschappelijk werk. Een vijfde van de 

ouders had ook contact met anderen (particuliere hulpverleners, kinderarts, ambulante 

begeleider e.a.) gezocht. Het minst werd contact gezocht met peuterspeelzaal, Bureau 

Jeugdzorg en Maatschappelijk Werk (zie Tabel 1) . 

Het meest tevreden is men over de informele steun. Bij de formele steun is 

men het meest tevreden over de leerkracht, de huisarts en de schoolmaatschappelijk 

werker. Opvallend is dat men over de 'anderen'  die ingeschakeld zijn, volkomen te-

vreden is, aantal is gelijk.  

 

4.2 Wie geeft welke steun? 

Wanneer gekeken wordt naar emotionele steun en praktische steun, wordt 

voor praktische steun (oppas huis, kinderoppas, klussen in huis) vooral de eigen part-

ner ingeschakeld, de buren en familie buiten de wijk. Voor emotionele steun (over 

opvoedingsproblemen spreken, iets mee maken of in de put zitten, belangrijke beslis-

singen, gezelschap) worden partner, vrienden buiten de wijk en familie buiten de wijk 

geraadpleegd. Vrienden in de wijk en buren spreken wel vaker met de ouder over zijn 

of haar problemen. De ouder zelf doet dit niet meteen met hen ook (zie Tabel 2).  

 

Tabel 2. Praktische en emotionele steun van verschillende soorten personen in de directe om-

geving. De meest ingeschakelde is onderstreept, de tweede met een stippellijn. 

 N P B Viw Vbw Fiw Fbw K X 

Oppas huis 158 39.2 51.3 22.2 13.3 23.4 31.6 3.8 4.4 

Anderen helpen huishouden 157 39.7 23.6 27.4 35.7 20.4 39.5 1.9 17.2 

Oppas kind 158 42.4 12.7 15.2 13.9 22.8 41.1 25.9 13.3 

Bij anderen oppassen 157 8.3 17.2 22.3 25.5 7.6 19.1 0.6 34.4 

Opvoeding/problemen bespreken 157 72.7 8.3 23.6 40.8 17.8 42.0 6.4 5.1 

In de put 158 75.3 9.5 27.2 57.6 23.4 60.8 3.2 3.2 

Anderen bespreken met de ouder  158 56.3 18.4 42.4 58.9 18.4 57.0 1.9 4.4 

Belangrijke beslissingen 157 77.6 0.6 8.9 26.8 12.7 29.9 2.5 6.4 

Gezelschap 157 67.5 3.8 25.5 61.1 17.8 42.0 0.6 4.5 

Meest tevreden 152 67.1 5.2 16.3 23.5 15.7 32.7 2.6 3.3 

Minst tevreden 153 2.0 3.3 2.6 0.7 1.3 3.3 3.9 64.1 

P = partner, B = buren, Viw = vrienden/kennissen in de wijk, Vbw = vrienden/kennissen buiten de 

wijk, Fiw = familie in de wijk, Fbw = familie buiten de wijk, K = betaalde krachten, X = niemand 
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4.3 Verschillen ervaren competentie, vaardigheden, opvoedzorgen, tevredenheid 

sociale steun van de totale groep, hulpvragers en niet-hulpvragers 

De gemiddelde opvoedcompetentie is hoog (gem. 3.01). De meeste ouders 

voelen zich zeer competent, bijna de helft scoort boven het gemiddelde. Ook schatten 

de meeste ouders hun affectieve en controlevaardigheden hoog in (gem. 3.2). Onge-

veer een derde van de ouders voelt zich zeer vaardig. De meeste ouders maken zich 

geen grote zorgen (gem. 0.64). De helft scoort hoger dan het gemiddelde. Er zijn ou-

ders die zich meer dan gemiddeld zorgen en soms veel zorgen maken. Iets meer dan 

de helft van de ouders (57,5% ) had soms zorgen met betrekking tot de opvoeding of 

de ontwikkeling. Een derde deel van de ouders (28,8%) zegt zich geen zorgen te ma-

ken, terwijl 13,7% zich regelmatig veel zorgen maakt.  

De groep die zich gemiddeld vaker veel, heel veel dan soms zorgen maakt is 1,6%. 

De meeste zorgen maakt men zich om 'contact met andere kinderen', 'slecht luisteren', 

'stemmingen', 'slapen', 'problemen op school' en 'relatie/gezinsproblemen'. 

 

Tabel 3. De gemiddelden en standaarddeviaties, voor de totale groep, de groep hulpvragers 

en de groep niet-hulpvragers.  
 

         Totale groep Hulpvragers      Niet hulpvragers 

 Gem. Sd Gem. Sd Gem. Sd 

Opvoedcompetentie  3.01 0.57 2.81 0.62 3.21 0.45 

Affectieve vaardigheden  3.20 0.59 3.16 0.57 3.23 0.62 

Controlevaardigheden 3.20 0.64 3.09 0.62 3.23 0.66 

Opvoedzorgen* 0.64 0.44 0.70 0.47 0.53 0.36 

Tevredenheid steun** 1.36 0.82 1.34 0.84 1.37 0.81 

Gelijke steun*** 1.36 0.70 1.34 0.69 1.37 0.72 

Sociale steunzoekers 1.76 0.83 1.93 0.91 1.61 0.71 

Steun in buurt  2.27 0.61 2.20 0.64 2.22 0.69 

* Opvoedzorgen heeft een andere schaalverdeling door aantal items. 

** Lage score betekent meer dan voldoende te ontvangen. 

*** Lage score houdt in: hecht niet veel waarde aan ‘voor wat hoort wat’ 
 

Over steun is men heel tevreden (gem. 1.36). Ruim een vijfde van de groep vindt dat 

men meer geeft dan ontvangt. ‘Voor wat hoort wat’ hoeft niet voor alle ouders (gem. 

1.36). Een vijfde van de ouders vindt wel dat steun in evenwicht dient te staan. De 
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meeste ouders zijn steunzoekers van nature (gem. 1.76), 40% van de ouders scoort 

boven het gemiddelde. Belangrijkste reden voor de meeste ouders die ondanks zorgen 

geen hulp zochten was 'dat men het nog even wilde aanzien' (61%). Een kleine groep 

gaf aan geen vertrouwen te hebben (5,5%) en een zeer gering percentage (1,4%) gaf 

aan slechte ervaringen te hebben met hulp. Een groep ouders (41%) gaf daarbij ook 

nog andere redenen aan, variërend van afhankelijk van de vraag tot reeds hulp heb-

bend.  

 

Gemiddeld genomen ervaren niet-hulpvragers (gem. 3.21, sd 0.45) zich com-

petenter dan hulpvragers (gem. 2.81, sd 0.62). Dit verschil is significant (t = 4.658; df 

= 157; p < 0.01 bij tweezijdige toetsing). Hulpvragen kan 3% van de variantie het 

verschil in competentie verklaren (d = 0.34), de effectgrootte is klein. Gemiddeld ge-

nomen hebben niet hulpvragers (gem. 0.53, sd. 0.36) minder zorgen dan hulpvragers 

(gem. 0.70, sd 0.47). Dit verschil is eveneens significant (t = 2.134, df 117; p < 0.05 

bij tweezijdige toetsing). Ouders die hulp hadden gevraagd, geven ook aan dat zij dat 

meer van nature doen (gem. 1.93, sd 91), dan de niet hulpvragers (gem. 1.61, sd 0.71). 

Dit verschil is eveneens significant (t = 2.392, df. 151; p < 0.05 bij tweezijdige toet-

sing). Voor de overige variabelen werden geen significante verschillen gevonden.  

 

4.4 Samenhang opvoedcompetentie, opvoedzorgen, sociale steunzoeken, tevre-

denheid sociale steun, beschikbaarheid sociale steun 

De verschillende onafhankelijke variabelen hangen onderling samen. Er is een 

sterk lineair significant verband tussen competentie en controlevaardigheden (r .477, 

p < 0.01). Naarmate ouders zich globaal competenter achten, ervaren zij zich ook 

sterker in controle vaardigheden. Dit verband gold niet voor affectievaardigheden. Er 

is een lineair significant negatief verband tussen competentie en tevredenheid sociale 

steun (r -.172, p < 0.05). Naarmate ouders zich competenter voelen, ervaren zij meer 

wederkerigheid, dwz. niet het gevoel meer te geven dan te ontvangen.  

Affectieve vaardigheden hangen sterk positief significant samen met controlevaardig-

heden (p < 0.01), significant negatief met opvoedzorgen (r .269, p < 0.01). Naarmate 

ouders meer zorgen hebben, achten zij zich op affectief gebied minder vaardig. Con-

trole vaardigheden hangen significant negatief samen met opvoedzorgen (r .343, p < 

0.01), negatief met tevredenheid sociale steun (r .171, p < 0.01), negatief met formele 

steun (r .302, p < 0.01). Naarmate ouders zich vaardiger voelen op affectieve - en con-



 24 

trolevaardigheden, hebben zij minder opvoedzorgen, met name bij controle vaardig-

heden zijn zij tevredener over sociale steun (voldoende ontvangen) en vragen minder 

hulp bij professionals. Opvoedzorgen hangen sterk positief lineair samen met tevre-

denheid sociale steun (r .300, p < 0.01). Naarmate ouders zich meer zorgen maken, 

hebben zij meer het gevoel meer te geven dan te ontvangen. Tevredenheid sociale 

steun hangt lineair significant negatief samen met beschikbaarheid sociale steun (r 

.191, p < 0.05). Naarmate ouders meer het gevoel hebben meer te geven dan te ont-

vangen, ervaren zij minder sociale steun in de buurt.  

 

4.5 Toetsing hypothesen  

In deze paragraaf worden we de uitkomsten van het onderzoek teruggekoppeld met de 

hypothesen, zoals die in paragraaf 2.3 zijn geformuleerd. 

 

Hypothese 1. Er werd een positieve relatie verwacht tussen opvoedingszorgen en 

hulpvragen. Tussen opvoedzorgen en informeel hulpvragen werd geen verband ge-

constateerd, tussen opvoedzorgen en formeel hulpvragen daarentegen bleek een bo-

vengemiddeld verband (Pearson r  = .605, p < 0.001). Dit is een significant lineair 

verband (r = .605, r2  = 0.367). 37% van de variantie wordt verklaard door opvoe-

dingszorgen. Naarmate de zorgen toenemen is redelijkerwijs te voorspellen dat men 

bij professionals hulp zal vragen.  

 

Hypothese 2. De verwachting was dat competentie rechtstreeks opvoedzorgen beïn-

vloedt (onderling effect) en hoe hoger de competentie, hoe minder sterk het effect van 

opvoedzorgen op hulpvragen (negatief interactie-effect). Het verband tussen compe-

tentie en opvoedzorgen is lineair significant (r -.485, p < 0.01). Het verband tussen 

opvoedingszorgen en hulpvragen is gecontroleerd voor competentie. Het is duidelijk 

dat zowel hulpvragen (Pearson r = -.457, p < 0.001) als ook opvoedingszorgen (Pe-

arson r = -.485, p < 0.001) met competentie samenhangt (Tabel 4). Een deel van het 

verband tussen hulpvragen en opvoedingszorgen (Pearson r = .605, p < 0.001) wordt 

verklaard door competentie van de ouder. Correctie voor competentie (3) levert een 

lagere partiele correlatie (r 13.4 = .480, p < 0.001) tussen hulpvragen bij professionals 

(1) en opvoedingszorgen.  

Voor het voorspellen van hulpvragen bij professionals (Y) is een stapsgewijze 

multiple-regressie-analyse uitgevoerd, waarbij het hulpvragen eerst voorspeld is op 
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basis van opvoedzorgen (X1). Dat levert een correlatie op van (r .605, p < 0.01). Toe-

voeging van opvoedcompetentie (X2) levert geen significant hogere correlatie op. Het 

toevoegen van het interactie-effect tussen opvoedcompetentie en opvoedzorgen (X3) 

zorgt er voor dat er (net) geen significante negatieve correlatie ontstaat (r -. 304, p = 

0.05). Hulpvragen bij professionals wordt nog het meest bepaald door de mate van 

opvoedzorgen en is niet afhankelijk van competentie. Ook ouders met hoge compe-

tentie kunnen dermate opvoedzorgen hebben dat zij hulp vragen bij professionals.  

 

Tabel 4. De productmoment-correlaties tussen hulpvragen, opvoedingszorgen en competen-

tie.  
1. Hulpvragen formeel      1.00 

2. Hulpvragen informeel  .110 1.00 

3. Opvoedingszorgen  .605*** .105 1.00 

4. Competentie             -.457*** -.033 -.485*** 1.00 

5. Beschikbare sociale steun -.093 .089 -.138 .093 1.00 

6. Tevredenheid sociale steun .171 .092 .281** -.172* -.191* 1.00 

7. Steunzoeker zijn   .125 .271* .075 -.105 .088 -.135 1.00 

   1 2 3 4 5 6 7 

*** significant op 0.001-niveau  

** significant op 0.01-niveau 

* significant op 0.05-niveau 

 

Hypothese 3. Verwacht werd dat ouders die over meer sociale steun beschikken en 

tevredener zijn, zichzelf als competenter ervaren en zich minder zorgen maken. Ook 

werd een interactie-effect verwacht. Er is geen significant verband tussen over sociale 

steun beschikken en opvoedingszorgen. Er is wel een duidelijk (zwak) significant 

rechtlijnig verband (Pearson r = .281, p < 0.05, r = .281, p < 0.01) tussen tevredenheid 

over sociale steun en opvoedingszorgen, dwz. naarmate men meer het gevoel heeft te 

geven dan te ontvangen heeft men meer opvoedingszorgen. Van de variantie van op-

voedingzorgen wordt 7% verklaard door tevredenheid over sociale steun. Ook ervaren 

ouders die tevredener zijn, zich als competenter (Pearson r -.172, p < 0.05, r -.172, p < 

0.05). De verwachting was dat naarmate ouders meer tevreden zijn en meer beschik-

ken over sociale steun, er een negatief effect zou zijn op de relatie tussen opvoedings-

zorgen en hulpvragen (interactie-effect). Het is duidelijk (zie Tabel 4) dat tussen be-

schikbaarheid sociale steun in de buurt en informeel hulpvragen (Pearson r = 0.089, p 

> 0.05) geen verband is. Ook tussen professioneel hulpvragen (Pearson r -.093, p > 
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0.05) en beschikbaarheid sociale steun werd geen verband geconstateerd. Ook voor 

tevredenheid sociale steun en formeel of informeel hulpvragen werd geen verband 

geconstateerd. Een interactie-effect van opvoedzorgen en tevredenheid en een interac-

tie-effect van opvoedzorgen en beschikbaarheid van sociale steun op hulpvragen bij 

opvoedzorgen kon niet worden vastgesteld.  

 

Hypothese 4. Er werd verwacht dat ouders die van nature geneigd zijn tot sociale 

steun zoeken, ook minder hulp zullen vragen bij professionals. Er is inderdaad een 

significant (zwak) lineair positief verband tussen steun zoeker zijn en informele hulp 

zoeken (Pearson r = .271, p < 0.01, r = .271, p < 0.01). 6% van de variantie van in-

formele hulpzoeken wordt verklaard door steun zoeker zijn. Er werd geen (negatief) 

verband gevonden tussen sociale steun zoeker zijn en hulpvragen bij professionals.  

De verwachting was dat ouders met hogere economische status zich meer 

competent ervaren, minder opvoedzorgen hebben, meer beschikken over sociale steun 

en tevredener zijn over sociale steun en van nature ook meer sociale steun zoeken. 

Voor het vaststellen van verschillen tussen groepen is een enkelvoudige variantie-

analyse (One-way ANOVA) uitgevoerd. 

 

4.5.1 Verschil in opleiding, inkomen en participatie 

Hypothese 5. Er is geen significant verschil gevonden mbt. opvoedcompetentie, vaar-

digheidsinschatting, mate van opvoedzorgen en tevredenheid sociale steun.  Ook is er 

geen verschil in formeel of informeel hulpvragen en opleiding.  

Er is wel een significant verschil in sociale steun zoeken tussen mensen met een lage 

(N=11), gemiddelde (N=57) en hoge opleiding (N=84), F(2,149) = 6.363; p < 0.01. 

De groep met een lage opleiding scoort het laagst op sociale steun zoeken (gem. 1.11, 

sd. 0.69), de ouders met gemiddelde opleiding gemiddeld op sociale steunzoeken 

(gem. 1.64, sd 0.89). De ouders met de hoogste opleiding scoren het hoogst op sociale 

steun zoeken (gem. 1.94, sd. 0.76). Ook de beschikbaarheid sociale steun uit de buurt 

blijkt significant verschillend voor opleiding F(2,155) = 6.945; p = 0.01. Ouders met 

de laagste opleiding ervaren de minste beschikbaarheid (gem. 1.66, sd. 0.69). De ou-

ders met gemiddelde opleiding zitten er tussenin (gem. 2.10, sd.  0.71). De ouders met 

de hoogste opleiding (gem. 2.35, sd. 0.62) beschikken het meest over sociale steun in 

de buurt. Er is wel een significant verschil in opvoedingscompetentie F (2,149) = 

4.000, p < 0.05) tussen mensen met een laag inkomen (N = 41, gem. 2.78, sd. .67), 
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gemiddeld inkomen (N = 64, gem. 3.08, sd. .55) en een hoog inkomen (N= 47, gem. 

3.07, sd. .51). Ook is er een significant verschil in beschikbaarheid sociale steun 

F(2,150) = 8.846 tussen mensen met een laag inkomen (N = 41, gem. 1.84, sd. ..80), 

gemiddeld inkomen (N = 64, gem. 2.27, sd. .63) en een hoog inkomen  (N= 47, gem. 

2.43, sd. .60). Voor de overige variabelen werden geen significante verschillen ge-

vonden.  

 

Hypothese 6. Verwacht werd dat ouders die participeren in verenigingsverband of 

bewonersactiviteiten in de wijk, hebben minder opvoedzorgen en vragen minder hulp 

bij professionals. Er is enkel een significant verschil  (t = 3.057, df 151) tussen ouders 

die geen lid zijn van een club of buurtorganisatie (N = 77, gem. 1.57, sd. .65) en ou-

ders die wel lid (N = 76, gem. 1.97, sd. .80) zijn op het gebied van sociale steunzoeker 

zijn. Ouders die lid zijn, zoeken meer sociale steun van nature. Lidmaatschap maakt 

echter geen verschil op andere variabelen.  

 

4.5.2 Gezinssamenstelling 

Hypothese 7. De gezinssamenstelling is van invloed op competentie, mate van op-

voedzorgen, sociale steun beschikbaarheid en tevredenheid en hulpvragen. Op basis 

van een enkelvoudige variantieanalyse (One-way ANOVA) kan geconstateerd wor-

den dat er een significant verschil in opvoedcompetentie bestaat op basis van gezins-

samenstelling. Tweeoudergezinnen ( N = 113, gem. 3.09, sd. .50) ervaren zich het 

meest competent, eenoudergezinnen (N = 35, gem. 2.78, sd, .73) het minst en samen-

gestelde gezinnen (N = 11, gem. 2.99, sd. .49) (F (2,156) = 4.014, p < 0.05) er tussen-

in. Uit de post-hoc vergelijkingen volgens de Tamhane-methode blijkt dat er bij de 

paarsgewijze vergelijkingen geen sprake meer is van een significant verschil. Contro-

levaardigheden verschillen wel significant F(2, 156) = 4.537, p < 0.05) tussen twee-

oudergezinnen (N = 113, gem. 3.27, sd. .53), die zich het meest controlevaardig ach-

ten, vervolgens samengestelde gezinnen (N = 11, gem. 3, sd. .60) en het minst contro-

levaardig eenoudergezinnen (N = 35, gem. 2.95, sd. .66). 

Verder blijkt er aanvankelijk een significant verschil op opvoedzorgen tussen gezin-

nen. Tweeoudergezinnen (N = 77, gem. .55, sd. 34) maken zich gemiddeld genomen 

het minst zorgen, eenoudergezinnen het meest (N = .75, sd. .53), terwijl samengestel-

de gezinnen er tussenin zitten (gem. .91, sd. .65). Uit de post-hocvergelijkingen blijkt 

eveneens bij alle paarsgewijze vergelijkingen geen significant verschil meer. Er is na 
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posthoc-vergelijkingen eveneens geen verschil meer voor formeel hulpvragen. Dit is 

te wijten aan kleine aantallen in de steekproef. Op basis van een enkelvoudige varian-

tie-analyse blijkt er wel een verschil in beschikbaarheid sociale steun in de buurt tus-

sen tweeoudergezinnen (N = 113, gem. 2.28, sd. .65), eenoudergezinnen (N = 35, 

gem. 2.14, sd. .73) en samengestelde gezinnen (N = 11, gem. 1.64, sd. .69) F (2,156) 

= 4.762, p < 0.05). Het meest beschikbaar is sociale steun in de buurt voor twee-

oudergezinnen, daarna voor eenouder en vervolgens voor samengestelde gezinnen. 

Uit de post-hocvergelijkingen volgens de Tamhanemethode blijkt dat er bij twee 

paarsgewijze vergelijkingen sprake is van een significant verschil (nl. tweeouder en 

eenouder). Van de verschillen in beschikbaarheid kan 6 % van de variantie verklaard 

worden door de gezinssamenstelling (n kwadraat = 0.06). Ouders (N = 44) met kinde-

ren in de leeftijd van 13 -18 jaar (gem. 2.93, sd. .82) schatten hun controle vaardighe-

den lager in dan ouders ( N = 59) met kinderen tussen de 5 -12 jaar (gem. 3.15, sd. 

.58) en ouders ( N = 56) met kinderen van 0 – 4 jr. (gem. 3.35, sd. 47) (F ( 2,156) = 

5.632, p <0.01). Ook blijken de ouders met kinderen van 13 – 18 jr. minder steunzoe-

kers van nature (F (2, 149) = 3.263, p < 0.05) dan de ouders met jongere kinderen. 

Overigens blijken er tussen vaders en moeders geen significante verschillen, behalve 

op sociale steunzoeken (t = 2.150, p < 0.05). Moeders (gem. 1.81, sd. .83) vragen eer-

der sociale steun dan vaders ( gem. 1.33, sd. .68). 

 

4.5.3 Wijkverschillen 

Op basis van een enkelvoudige variatieanalyse blijkt er een significant ver-

schil in tevredenheid over steun tussen ouders uit de verschillende wijken. Na post-

hoc-vergelijkingen echter niet meer. Ten aanzien van beschikbaarheid sociale steun in 

de buurt is er wel een significant verschil tussen de wijken F(3,154) = 8.895, p < 

0.001. Ouders in de wijk Brakkenstein (N = 37, gem. 2.58, sd. .56) nog het meest. 

Vervolgens Grootstal (N = 41, gem. 1.98, sd. .60). Daarna Haterse Hei (N = 29, gem. 

2.37, sd. .68) en ouders in Hatert (N = 47, gem. 1.94, sd. .74) ervaren de minste be-

schikbaarheid sociale steun in de buurt. Uit de posthoc-vergelijkingen volgens de 

Tamhane-methode blijkt dat bij vergelijking tussen Hatert en Brakkenstein en Groot-

stal en Brakkenstein het verschil significant is (p < 0.001).  
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4.5.4 Etniciteit 

Er blijkt een significant verschil op basis van etniciteit  ten aanzien van com-

petentie (t = 2.22, df 139, gemid. Nederlands 3.03, sd 0.59, N=130, gemid. niet-

Nederlandse ouders, N = 12, 2.70, sd 0.63) met een redelijke betrouwbaarheid van p < 

0,05. De grootte van het effect (Cohen's d = 0.38) is bijna gemiddeld te noemen. 

Doorberekening naar de r (r = 0.19, r2 x 100% = 3,6%) betekent dat 3,6% van de vari-

antie in de testvariabele verklaard wordt door de splitsingsvariabele etniciteit. Ook 

ervaren allochtone ouders minder sociale steun in de buurt en hanteren zij meer het 

principe van ‘voor wat hoort wat’.  

 

5 Conclusies 
In dit onderzoek is de relatie tussen competentie, zorgen als opvoeder, beschikbaar-

heid en tevredenheid sociale steun en hulpvragen bij professionals nagegaan. Het doel 

was meer inzicht te verkrijgen in factoren die van invloed zijn op hulpvragen en in het 

bijzonder voor Nijmeegse ouders in vier verschillende wijken. Er is een duidelijk li-

neair verband tussen de mate waarin ouders opvoedzorgen hebben en bij professionals 

te rade gaan. Deze relatie wordt veel minder direct beïnvloed door de competentie van 

ouders dan verwacht. Ook ouders die competent zijn kunnen dusdanig opvoedzorgen 

hebben dat zij hulp vragen bij professionals. Wel bleek dat ouders die zich competen-

ter achten, ook minder opvoedzorgen rapporteerden. Ouders die in het afgelopen jaar 

hulp hadden gevraagd bij professionals vonden zichzelf minder competent dan de 

niet-hulpvragers. Beschikbaarheid van sociale steun bleek geen intermediërend effect 

op de mate van hulpvragen bij professionals als men opvoedzorgen heeft. Dit is an-

ders dan verwacht. Verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat in dit onderzoek 'be-

schikbaarheid' is geoperationaliseerd als steun in de buurt/nabije omgeving. De mees-

te ouders halen emotionele steun waaronder ook opvoedsteun veel meer buiten de 

buurt of de wijk bij familie en vrienden en er daardoor een direct effect uit is geble-

ven. Een andere reden zou kunnen zijn dat sociale steun preventief werkt, maar bij 

meer kind-gerelateerde problemen niet voldoende kan helpen.  

Zoals verwacht bleek er een duidelijk verschil tussen ouders met een hogere of 

lagere sociaal economische status. Opvallend is dat opleiding voor opvoedcompeten-

tie geen verschil maakt, maar inkomen wel invloed heeft op competentiegevoelens. 

Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat naarmate men meer het gevoel heeft te 
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geven, men meer opvoedzorgen heeft. Wederkerigheid in steunrelaties is belangrijk 

gebleken. Als men steunzoeker van nature is, blijkt dat men ook meer gebruik maakt 

van informele steun. Als men dat niet is, is de kans groot dat sociale steun achterwege 

blijft en er een ongelijke steunrelatie gaat ontstaan. Ouders die opvoedzorgen rappor-

teerden, ervaren immers meer te geven dan te ontvangen en ervaren zichzelf als min-

der competent. Dit hangt samen met individuele karaktertrekken, maar ook met socia-

le steun die niet effectief is. In 'armere' buurten zijn ouders minder tevreden over de 

steun uit de buurt.  

Er bleken geen verschillen op opvoedcompetentie en opvoedzorgen naar ge-

zinssamenstelling. Dit is anders dan verwacht. Kleine steekproefaantallen zijn eventu-

eel debet aan het niet vinden van een verschil. Wel is er een verschil in beschikbare 

steun. Ouders met eenoudergezinnen ervaren minder steun in de omgeving dan twee-

oudergezinnen en samengestelde gezinnen. Het verschil tussen eenouder- en tweeou-

dergezinnen was het meest significant. Dit is zoals verwacht. Uit het onderzoek en 

literatuur blijkt dat de partner de belangrijkste factor is voor emotionele steun, maar 

dit verschil hangt ook samen met de buurt waar men woont. Eenoudergezinnen wonen 

vaak meer in wijken met sociale woningbouw. Op wijkniveau werden in dit onder-

zoek ook verschillen ten aanzien van beschikbare steun in de buurt geconstateerd. 

Ouders in Brakkenstein geven aan de meeste steun in de buurt te ervaren, ouders in 

Hatert het minst, vervolgens resp. Grootstal en Haterse Hei. Etniciteit maakt verschil 

ten aanzien van opvoedcompetentie en beschikbaarheid sociale steun. Ook hanteren 

zij meer ‘voor wat hoort wat’. Allochtone ouders twijfelen iets meer, maar hebben 

zeker geen laag zelfbeeld als opvoeder.  

 

Terugkomend op de oorspronkelijke onderzoeksvragen, kan gesteld worden 

dat het met de competenties en vaardigheden bij de ouders in stadsdeel Zuid redelijk 

goed zit. Men scoort over het geheel behoorlijk hoog, wel twijfelen allochtone ouders 

iets meer en maken zij zich meer zorgen over hun relatie met het kind. Mensen met 

weinig financiële middelen ervaren zich als minder competent en ook gezinnen met 

pubers ervaren zich minder controle vaardig. Er is geen significant verschil tussen de 

wijken op het gebied van competentie en zorgen. Wel ervaren ouders in de wijk Ha-

tert ten opzicht van de andere wijken de minste steun in de omgeving. Ook eenouder-

gezinnen ervaren minder steun. Het meest schakelen ouders bij zorgen informele hulp 

in en zijn daar ook het meest tevreden over. Ten aanzien van de tweede onderzoeks-
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vraag kan gesteld worden dat naarmate men meer opvoedzorgen ervaart, ouders 

daadwerkelijk ook professionals inschakelen. Conclusie is dat opvoedzorgen niet al-

leen door informele hulp kunnen worden opgelost. Tussen hulpvragers en niet hulp-

vragers is een verschil in competentie. Hulpvragers voelen zich duidelijk minder 

competent. Dit betekent dat in de hulpverlening aandacht dient te zijn voor de gevoe-

lens van de ouders. Hulp dient dan ook gericht te zijn op het (weer) behalen van suc-

cessen en het aansluiten bij de behoeften van de ouder. Ook zal sociale steun in de 

omgeving geactiveerd moeten worden, omdat vanwege verminderde competenties de 

sociale steun in de eigen omgeving minder effectief is. Tevens is het belangrijk ou-

ders te helpen bij dingen die te veranderen zijn en daar waar andere oplossingen nodig 

zijn. Sommige factoren zijn minder beïnvloedbaar, terwijl andere factoren, zoals op-

voedklimaat in de buurt, eerder door collectieve aanpak te beïnvloeden zijn, bijvoor-

beeld met andere ouders tezamen. Empowermentmethoden zijn des te wenselijker.  

Voor beantwoording van de derde vraag kan gezegd worden dat naarmate men 

meer het gevoel heeft te ontvangen dan geven, ouders zich competenter voelen. In dit 

onderzoek wordt dat wat in de literatuur genoemd staat, ook bevestigd, al is het ver-

band zwak. Het evenwicht in ontvangen en geven in een steunrelatie is van wezenlijk 

belang. Investeringen in sociaal-pedagogisch klimaat in de buurt en betrokkenheid bij 

elkaar dient gestimuleerd te worden. Een deel van de opvoedzorgen bij laagopgeleide 

ouders en allochtone ouders heeft met het wonen in een 'armere' buurt te maken. 

Tot slot de laatste vraag: de buurt waarin men woont bepaalt inderdaad mede 

hoe tevreden men is over de sociale steun in de buurt. Ook het gegeven of men een-

ouder of tweeoudergezin is heeft invloed op hoe men sociale steun ervaart in de buurt. 

Verder maakt ook uit hoe goed men het financieel heeft. Ouders met een flink salaris 

voelen zich beduidend competenter en beschikken ook over meer steun in de buurt. 

Ouders met hoge inkomens wonen meer in buurten waar het veilig toeven is voor de 

kinderen. Dit betekent dat ook de gemeente het beleid dient af te stemmen en in de 

buurten waar ouders een minder positief opvoedingsklimaat ervaren, extra impulsen 

geeft door ouders betrokken bij elkaar te laten zijn en samen verantwoordelijk voor de 

kinderen van elkaar. Allochtone ouders en laagopgeleide ouders die vaker in buurten 

wonen die een minder opvoedingsklimaat hebben, zullen daar baat bij hebben. Recent 

onderzoek gaf aan dat kinderen in buurten waarbij ouders ingrijpen bij bijvoorbeeld 

vechtende kinderen een betere geestelijke gezondheid hebben. Buurten met meer so-

ciaal kapitaal blijken ook positief voor het welzijn van volwassenen (Drukker e.a. 
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2004). Het feit dat allochtone ouders zich over de opvoeding onzekerder voelen, heeft 

mogelijk te maken met de omgeving die niet vanzelfsprekend steunend is en een oog-

je in het zeil houdt.  

 

5.1 Implicaties voor gemeentelijk beleid 

Bovenstaande heeft implicaties voor beleid van de gemeente Nijmegen. Voor-

komen dient te worden dat er een scheef evenwicht ontstaat tussen ontvangen en ge-

ven bij opvoedzorgen. Dit betekent dat 'derden' alert dienen te zijn en voldoende en 

kwalitatief goede ondersteuning moeten bieden, 'op het goede moment' helpen en bij 

meervoudige problemen naar professionele hulpverlening adviseren in plaats van niet 

effectief steunbetuigingen als 'het valt wel mee'. Effectiviteit van de steun hangt im-

mers ook af van het soort stress c.q. probleem. Mensen die niet van nature geneigd 

zijn hulp te vragen, hebben van sociale steungevers een duwtje nodig in de goede 

richting. Sociale steungevers moeten ook hun signaal kunnen bespreken. Voorkomen 

moet worden dat zij afhaken, gezinnen meer geïsoleerd raken en problemen toenemen 

zonder hulp van directe omgeving. Soms ontstaat er een relatie van alleen nog gebrui-

ken van de ander, verwaarlozende moeders rapporteerden dit in eerdere onderzoeken. 

Ook het doorbreken van normen in 'armere' buurten is van belang. Ouders blijken wel 

sociale steun te hebben, maar problemen werden afgedaan als 'hebben we ook', waar-

door er geen hulp werd ingeroepen (van der Ploeg 1996, Goderie & Steketee 2005). 

Investeringen in de buurt zijn effectief, maar teveel is ook niet goed (Boonstra e.a. 

2006). Ook werd in dit onderzoek duidelijk dat men buren belangrijk vindt, maar voor 

meer emotionele ondersteuning het vaak buiten de buurt en de wijk zoekt. Het zou 

kunnen dat ongevraagde betrokkenheid bij de opvoeding ook als bemoeizucht wordt 

ervaren. Buren of straatgenoten, tenzij men bevriend is, zijn met name goed voor 

praktische hulp. Ouders houden over het algemeen de buren letterlijk op veilige af-

stand, toch is dit geen goede ontwikkeling, omdat opvoeden in de buurt opvoedzorgen 

kan voorkomen. In dit onderzoek kwam een gevoel naar boven om samen meer ver-

antwoordelijk te willen zijn voor de opvoeding in de buurt. De gemeente zou via bij-

voorbeeld speeltuinmoeders, buurtmoeders of klankbordgroepen van ouders expliciet 

aandacht kunnen besteden aan opvoeden in de buurt en daarmee het sociaal-

pedagogisch kapitaal van een buurt kunnen verhogen. Jonge ouders en allochtone ou-

ders hebben het meest behoefte aan intensievere buurtcontacten (Boonstra e.a. 2006). 

Ook Eigen Kracht conferenties zouden het gevoel van meer samen verantwoordelijk 
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voor de opvoeding positief kunnen beïnvloeden bij gezinnen die reeds meerdere pro-

blemen kennen.  

 

6 Discussie 
In dit onderzoek is gepoogd aan te tonen dat sociale steun invloed heeft op het hulp-

vragen bij professionals. Dit bleek minder van invloed dan gedacht. Het is de vraag of 

deze twee eenheden zo uit elkaar te halen zijn. De groep hulpvragers bleek ook voor 

een deel hulp te vragen bij 'anderen' dan de reguliere instellingen, nog het meest voor 

kind-gerelateerde problemen. Deze groep maakte ook regelmatig gebruik van sociale 

steun.   

Voor een beter vergelijk tussen wel of niet hulp vragen en het effect van socia-

le steun zouden ouders geselecteerd kunnen worden die nog nooit hulp bij instellingen 

hebben gevraagd en ouders met bijvoorbeeld jeugdzorghulp, zodat er een goede ver-

gelijkingsgroep ontstaat. Onderzoek bij mensen met multi-problemen zou eveneens 

meer inzicht kunnen geven in welke interventies en ten aanzien van wie (professio-

nals en paraprofessionals of informele steunverleners) het meest wenselijk zijn.  

Een andere 'beperking' van het onderzoek is dat de grootste groep ouders ook 

in dit onderzoek moeder was. Extra bijdrage is wel dat het hier vooral moeders met 

partner betreft en er vergeleken kon worden naar verschil in effecten tussen moeders 

met en zonder partner. In dit onderzoek is de keuze gelaten voor het invullen van het 

formulier. Opvoeden is ook in hoogopgeleide kringen nog steeds een zaak van de 

moeder, vaders dienen expliciet uitgenodigd te worden.  

Ondanks beperkingen heeft dit onderzoek enkele nuttige bijdragen opgeleverd, 

niet in de laatste plaats dat opvoeden niet alleen in het gezin en de school plaatsvindt, 

maar vooral ook de buurt voor ouders een bron van zorgen en mogelijkheden kan zijn. 

Het is aan de gemeente om in het kader van het Centrum voor Jeugd en Gezin naast 

vroegsignalering ook gericht en actief beleid op opvoeden in de buurt te ontwikkelen, 

opdat ouders zich in een vroeg stadium sociaal en pedagogisch ondersteund weten.  
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Summary  
This thesis concerns the relation between perceived parenting competence, the degree 

of parenting concerns, the presence and contentment of social support in the direct 

surroundings and the influence of these factors on aid questions at professionals. Aim 

of this research is a reference measuring for the municipality Nijmegen for the Centre 

for Youth and Family in stadsdeel Zuid. After literature study according to the hy-

potheses test model, several hypotheses have been formulated. Investigation has been 

conducted by sending a questionnaire to families with children in the districts Hatert, 

Haterse Hei, Grootstal and Brakkenstein. The collected data has been analysed using 

SPSS. Perceived parenting competence appeared contribution significantly to less 

parenting concerns. However there could not be shown that this correlation would 

imply also less aid questions at professionals. Also could not be shown that social 

support contributed significantly to less aid questions at parenting concerns. However, 

there proved to be some interrelationships. As one considers oneself more competent, 

one has less parenting concerns. Also significant district differences were observed. 

Parents in poorer neighborhoods experience less social support. Also single-parent 

families are less satisfied concerning social support in the direct surroundings. Parents 

with children in the adolescent age (13-18) experience themselves significantly less 

competent on control skills than parents with younger children. Foreign parents ap-

pear to doubt more. Financial resources proved to be related to perceived parenting 

competence. Parenting concerns of low educated people and foreign parents are re-

lated to a lack of social support in the neighborhood and uncertainty concerning the 

relationship with the child. The neighborhood has no direct impact on perceived par-

enting competence, but has a direct impact on the degree of parenting concerns. This 

means for policy makers that in ‘poorer’ neighborhoods extra boosts must be given to 

social support mutual, standards have to be broken, so that will be prevented that 

families become isolated and social support relations become more unbalanced. Col-

lective solutions are the most obvious. The Centre for Youth and Family must for this 

reason not only focus on early identifying parenting problems, information recom-

mendation and light aid, but also on neighborhood interventions and parent initiatives. 

Only then parents will feel socially and pedagogically supported. 
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BIJLAGE 1: VRAGENLIJST  
 

1. Wie heeft de vragenlijst ingevuld? 
o Vader 
o Moeder 
o ........................... (indien andere opvoeder(s) dan de ouders) 
 

3. Gezinssamenstelling (wie woont er in uw huishouden bij elkaar) 
o Vader o Partner 
o Moeder o Aantal kinderen: .................... 
 

4.  Leeftijd en geboorteland van de gezinsleden 
 

 Leeftijd 
in jaren 

Neder-
land 

Turkije Marok-
ko 

Surina-
me/ 

Antillen 

Indone-
sië 

Overig 

Vader .... o o o o o o 
Moeder .... o o o o o o 

1e kind o Jongen o Meisje .... o o o o o o 
2e kind o Jongen o Meisje .... o o o o o o 

3e kind o Jongen o Meisje .... o o o o o o 

4e kind o Jongen o Meisje .... o o o o o o 

5e kind o Jongen o Meisje .... o o o o o o 

Opvoeder (indien anders dan ouders) .... o o o o o o 
 

6.  Wat is uw burgerlijke staat? 
o Gehuwd o Weduwe/weduwnaar 
o Geregistreerd partnerschap o LAT (bewust apart wonend) 
o Samenwonend o BOM (bewust ongehuwd moederschap) 
o Gescheiden o Anders, nl: ......................................................... 
 

7.  Wat is de hoogst door moeder voltooide opleiding?   
o geen o havo 
o lagere of basisschool o vwo of atheneum of gymnasium 
o lager beroepsonderwijs (lts, leao, vbo) o hoger beroepsonderwijs (hts, heao, hbo) 
o mavo o wetenschappelijk onderwijs 
o middelbaar beroepsonderwijs (mts, meao, mbo)  
 

8.  Wat is de hoogst door vader voltooide opleiding?   
o geen o havo 
o lagere of basisschool o vwo of atheneum of gymnasium 
o lager beroepsonderwijs (lts, leao, vbo) o hoger beroepsonderwijs (hts, heao, hbo) 
o mavo o wetenschappelijk onderwijs 
o middelbaar beroepsonderwijs (mts, meao, mbo)  
 

9.  Indien u een eenoudergezin bent met een nieuwe partner, wilt u dan aangeven wat de hoogst 
door uw partner voltooide opleiding is? 



 41 

o geen o havo 
o lagere of basisschool o vwo of atheneum of gymnasium 
o lager beroepsonderwijs (lts, leao, vbo) o hoger beroepsonderwijs (hts, heao, hbo) 
o mavo o wetenschappelijk onderwijs 
o middelbaar beroepsonderwijs (mts, meao, mbo)  
 

10.  Verricht u betaald werk, bent u in opleiding of wat is anders uw belangrijkste bezigheid? 
Vult u het aantal uren per week in. 
o Betaald werk   ................ uren per week  
o In opleiding   ................ uren per week 
o Huishouden en opvoeding ................ uren per week 
o Onbetaald werk                       ................ uren per week 
o Werkzoekend 
o Deels arbeidsongeschikt ................ uren per week 
o Arbeidsongeschikt                   ................ uren per week 
o Anders, nl. ........................ ................ uren per week 
 

11.  Bent u lid bent van een sport of hobby vereniging en/of doet u vrijwilligerswerk bijvoorbeeld 
in de buurt of bent u actief bij wijkactiviteiten (bijvoorbeeld leesmoeder, buurtvader, lid bewo-
nersgroep of wijkraad of anderszins?  
o ja, nl. ...................................................................................................................................................... 
o nee 
 

12.  Wat is uw netto gezinsinkomen per maand uit salaris of uitkering?  
o onder de 1000 euro o tussen 2000 en 2500 euro 
o tussen 1000 en 1250 euro o tussen 2500 en 3000 euro 
o tussen 1250 en 1500 euro o tussen 3000 en 4000 euro 
o tussen 1500 en 1750 euro o boven 4000 euro 
o tussen 1750 en 2000 euro  
 
De volgende vragen gaan over uw beleving van opvoeden. Slechts 1 antwoord mogelijk. 
 

  helemaal 
mee on-

eens 

mee on-
eens 

beetje 
eens, 
beetje 
oneens 

mee  
eens 

helemaal 
mee  
eens 

 
13. Ik geniet ervan ouder en opvoeder te zijn.  o o o o o 
14. Ik heb veel meer problemen met het opvoeden dan ik 
had verwacht.  

o o o o o 

15. Het lukt me meestal wel mijn kind iets te laten doen 
of iets te verbieden.  

o o o o o 

16. Als ik andere ouders bezig zie, denk ik zo'n vader of 
moeder wil ik ook zijn.  

o o o o o 

17. Ik heb het idee dat ik de zorg van mijn kind of kin-
deren goed in de hand heb.  

o o o o o 

18. Hoe ik ook mijn best doe met de opvoeding, soms 
heb ik het gevoel dat ik het niet goed aan kan.  

o o o o o 

19. Waneer er iets is met mijn kinderen, twijfel ik aan o o o o o 
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mijzelf als opvoeder.  
 
De volgende vragen gaan over hoe u aankijkt tegen uw vaardigheden als opvoeder. Kunt u 
aangeven in hoeverre de volgende uitspraken op u van toepassing zijn. 
 

  helemaal 
mee on-

eens 

mee on-
eens 

beetje 
eens, 
beetje 
oneens 

mee  
eens 

helemaal 
mee  
eens 

 
20. Ik kan mij goed inleven in mijn kind. o o o o o 
21. Mijn kind komt naar mij toe als er iets is.  o o o o o 
22. Het praten met mijn kind gaat mij goed af.  o o o o o 
23. Ik weet waar mijn kind is als het niet thuis is.  o o o o o 
24. Ik kan meer dan voldoende aandacht geven aan mijn 
kind.  

o o o o o 

25. Ik kan goed ‘nee’ zeggen tegen mijn kind.  o o o o o 
 
De volgende vragen gaan over opvoeden in uw eigen buurt. Wilt u per uitspraak aangeven 
in hoeverre deze op u van toepassing is.  
 

  helemaal 
mee on-

eens 

mee on-
eens 

beetje 
eens, 
beetje 
oneens 

mee  
eens 

helemaal 
mee  
eens 

 
26. In mijn buurt kunnen de kinderen veilig opgroeien.  o o o o o 
27. Ik zou willen dat  meer volwassenen zich positief 
bemoeien met mijn kind in de buurt.  

o o o o o 

28. In mijn straat helpen we elkaar bij het opvoeden.  o o o o o 
29. Ik heb plezierige contacten in de straat/buurt.  o o o o o 
30. Als ik kon verhuizen, deed ik dat meteen voor de 
kinderen.  

o o o o o 

31. Mensen bij mij in de straat/buurt steunen mij bij de 
opvoeding.  

o o o o o 

 
De volgende vragen gaan over zorgen die u als opvoeder kunt hebben. Wilt u aangeven wat 
op u van toepassing is.. 
 

32.  Heeft u zich in de afgelopen 12 maanden zorgen gemaakt? 
o bijna niet   
o af en toe   
o vaak                             
 

33.  Kunt u per item aangeven in welke mate u zorgen heeft op dit moment of afgelopen jaar?  
 niet nauwe-

lijks 
soms veel heel  

veel 
slapen van mijn kind o o o o o 
druk gedrag o o o o o 
eten van mijn kind o o o o o 
contact met andere kinderen o o o o o 
slecht luisteren o o o o o 
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agressief gedrag o o o o o 
problemen op school o o o o o 
lichamelijke ontwikkeling o o o o o 
snel boos worden o o o o o 
niet alleen kunnen spelen o o o o o 
altijd alleen spelen o o o o o 
pesten o o o o o 
internet o o o o o 
alcohol en drugs o o o o o 
omgaan met geld o o o o o 
prestaties op school o o o o o 
stemmingen o o o o o 
gedrag naar andere geslacht o o o o o 
ander gedrag zoals ........................................................ o o o o o 
andere problemen zoals financiële problemen in het ge-
zin 

o o o o o 

andere problemen zoals relatie/gezinsproblemen o o o o o 
andere problemen zoals ................................................. o o o o o 

 
34.  Heeft u naar aanleiding van uw zorgen, contact met iemand gezocht? 
o ja ga naar vraag 35 
o nee ga naar vraag 36 
 

35.  Toen u zich zorgen maakte, met wie heeft u contact gezocht? (meerdere antwoorden moge-
lijk)  
o man/partner o werkgever of bedrijfsmaatschappelijk werker 
o familie  o schoolmaatschappelijk werker of zorgcoördina-

tor of intern begeleider school 
o buren o hulpverlener van bureau jeugdzorg 
o vrienden/kennissen o maatschappelijk werker van Nim 
o consultatiebureau o medewerker van Tandem 
o peuterspeelzaalleiding/kinderopvangleiding o medewerker van de geestelijke gezondheidszorg 

(GGz) 
o leerkracht o vrijwilliger van Home Start of anderen (bijvoor-

beeld Ouder Kind Centrum) 
o huisarts o anderen, nl: ........................................................ 
 

36.  Toen  u zich wel zorgen maakte, maar geen contact met iemand had gezocht, wat was voor u 
de belangrijkste reden om geen hulp te vragen? (meerdere antwoorden mogelijk)  
o ik wilde het nog even aanzien o ik heb slechte ervaringen met eerdere hulp 
o mijn man/vrouw wilde het nog even aanzien o mijn man/vrouw heeft slechte ervaringen met 

eerdere hulp 
o ik heb geen vertrouwen in hulp o anders, nl: .......................................................... 
o mijn man/vrouw heeft geen vertrouwen in hulp  
 

37.  Toen u zich zorgen maakte en hulp of advies had gezocht, over welke hulp of advies van wie 
was u het meest tevreden?  
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o man/partner o werkgever of bedrijfsmaatschappelijk werker 
o familie  o schoolmaatschappelijk werker of zorgcoördina-

tor of intern begeleider school 
o buren o hulpverlener van bureau jeugdzorg 
o vrienden/kennissen o maatschappelijk werker van Nim 
o consultatiebureau o medewerker van Tandem 
o peuterspeelzaalleiding/kinderopvangleiding o medewerker van de geestelijke gezondheidszorg 

(GGz) 
o leerkracht o vrijwilliger van Home Start of anderen (bijvoor-

beeld Ouder Kind Centrum) 
o huisarts o anderen, nl: ........................................................ 
 

38.  Kunt u aangeven waarover u het meest tevreden was bij diegene die u hulp of advies gaf? 
(meerdere antwoorden mogelijk)  
o advies was bruikbaar  o de ander begreep mij goed 
o er werd goed geluisterd o ik kreeg goede informatie 
o er was voldoende tijd o het paste precies bij mijn vraag 
o de ander kon mij geruststellen o anders, nl: .......................................................... 
o ik werd prettig ontvangen  
 

39.  Als u niet tevreden was, kunt u aangeven waarover niet? (meerdere antwoorden mogelijk)
  
o advies was niet bruikbaar  o de ander begreep mij niet goed 
o er werd niet goed geluisterd o ik kreeg geen goede informatie 
o er was niet voldoende tijd o het paste precies niet bij mijn vraag 
o de ander kon mij niet geruststellen o anders, nl: .......................................................... 
o ik werd niet prettig ontvangen  
 

40.  Als u in de toekomst wel hulp zou willen bij de opvoeding, van wie wilt u dat het liefst ont-
vangen?  
o man/partner o werkgever of bedrijfsmaatschappelijk werker 
o familie  o schoolmaatschappelijk werker of zorgcoördina-

tor of intern begeleider school 
o buren o hulpverlener van bureau jeugdzorg 
o vrienden/kennissen o maatschappelijk werker van Nim 
o consultatiebureau o medewerker van Tandem 
o peuterspeelzaalleiding/kinderopvangleiding o medewerker van de geestelijke gezondheidszorg 

(GGz) 
o leerkracht o vrijwilliger van Home Start of anderen (bijvoor-

beeld Ouder Kind Centrum) 
o huisarts o anderen, nl: ........................................................ 
 

41.  Advies en hulp kan op verschillende manieren worden aangeboden, wat is voor u een prettige 
manier? (meerdere antwoorden mogelijk)  
o een folder om te lezen o een gesprek thuis 
o een persoonlijk gesprek o telefonisch 
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o een website voor ouders o pedagogische spreekuur (zoals bij een huisarts) 
o advies en hulp via internet/email o anders, nl: .......................................................... 
o een bijeenkomst met andere ouders  
 

42. Wat vindt u het meest belangrijk bij het krijgen van hulp of advies? (geeft u de voor u be-
langrijkste drie antwoorden aan) 
o dat iemand goed luistert o de tijd heeft 
o mijn problemen begrijpt o mijn gegevens zorgvuldig worden gebruikt 
o bij mij thuis komt om te zien hoe ik leef o mij laat meedenken over de oplossingen 
o snel met een oplossing komt o mij betrekt bij beslissingen 
o mijn kinderen niet apart neemt o anders, nl: .......................................................... 
o mij als ouder serieus neemt  
 

43. Mensen verschillen in de manier van omgaan 
met problemen, kunt u aangeven hoe dit bij u in het 
algemeen is? 
 

 Zelden 
of nooit  

Soms Regelmatig Vaak Heel 
vaak 

Zorgen met iemand delen  o o o o o 
Iemand om hulp vragen o o o o o 
Uw gevoelens tonen o o o o o 
Troost en begrip zoeken o o o o o 
Laten merken dat je ergens mee zit o o o o o 
Met vrienden en familieleden het probleem bespreken o o o o o 

 
De volgende vragen gaan over hulp en steun in het algemeen in uw leven. Er kunnen 
meerdere antwoorden mogelijk zijn.   
 

 
 

partner buren vrien-
denken-
nissen in 
de wijk 

vrien-
denken-
nissen 
buiten 
de wijk 

familie 
in de 
wijk 

familie 
buiten 
de wijk 

betaalde 
krachten 

niemand 

44. Als ik eens afwezig ben, dan passen 
meestal de volgende personen op mijn 
huis en zorgen voor planten, dieren of de 
post. 

o o o o o o o o 

45. Als ik wel eens uit ga, bijv. winkelen, 
ergens eten, bioscoop of zomaar dagje 
uit, ga ik meestal met de volgende perso-
nen: 

o o o o o o o o 

46. Op mijn kinderen passen meestal: o o o o o o o o 
47. Over (opvoedings)problemen spreek 
ik meestal met: 

o o o o o o o o 

48. Als ik iets mee maak of in de put zit, 
steunen mij de volgende personen:  

o o o o o o o o 

49. Met mij spreken de volgende perso-
nen over hun (opvoedings)problemen: 

o o o o o o o o 

50. Ik help de volgende personen met 
praktische dingen als het huishouden, 
klussen bij hen in huis of met vervoer 

o o o o o o o o 
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(onbetaald): 
51. Ik pas op de kinderen van de volgen-
de personen (onbetaald): 

o o o o o o o o 
 

52. Als ik belangrijke beslissingen moet 
nemen, dan overleg ik meestal met: 

o o o o o o o o 

 
De volgende vragen gaan over of u tevreden bent met de steun die u ontvangt en geeft.  
 

  helemaal 
mee on-

eens 

mee on-
eens 

beetje 
eens, 
beetje 
oneens 

mee  
eens 

helemaal 
mee  
eens 

 
53. Ik heb het gevoel dat ik meer hulp geef aan anderen 
dan dat ik ontvang. 

o o o o o 

54. Ik heb vaak het gevoel dat ik maar blijf investeren in 
mensen zonder dat ik er iets voor terug krijg. 

o o o o o 

55. Ik krijg vaak minder steun en hulp dan ik zou willen. o o o o o 
56. Als ik iets voor de ander doe, verwacht ik er ook iets 
voor terug.  

o o o o o 

57. Als ik zelf niets terug kan doen, ontvang ik ook lie-
ver geen hulp. 

o o o o o 

58. Ik zou vaker hulp en steun aan anderen willen geven. o o o o o 
59. Ik zou op dit moment extra steun van een vrijwilliger 
willen 

o o o o o 

 
Ik wil u hartelijk bedanken voor het invullen. 
 
Hieronder kunt u tips en adviezen geven aan beleidsmakers van de gemeente over op-
voeden en hulp.  
 
 
 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 


