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Samenvatting  

Onderhavig onderzoek is uitgevoerd om zicht te krijgen op het gebruik van vragenlijsten 

binnen de jeugdhulpverlening. Het onderzoek is uitgevoerd binnen Stichting Jeugdformaat, 

dit is een jeugdhulpverleningsinstelling in de regio Haaglanden. Bij Stichting Jeugdformaat 

zijn drie vragenlijsten geïntroduceerd om het effect van de hulpverlening te kunnen meten, de 

SDQ, OOO en de QUICKSTEP (Widenfelt, Goedhart, Treffers & Goodman, 2003; Eekhof & 

Stals, 2005; Van Yperen, Van den Berg, & Eijgenraam, 2003b). De vragenlijsten worden niet 

gebruikt zoals bij de implementatie verwacht werd, er is veel sprake van non-respons. 

Onderzocht is in hoeverre de factoren bruikbaarheid, nut, hanteerbaarheid en hoeveelheid van 

de vragenlijsten van invloed zijn op het gebruik hiervan. Ambulant hulpverleners (N = 32) en 

tien cliënten hebben deelgenomen aan het onderzoek, door middel van een vragenlijst en 

interview. De bruikbaarheid is van invloed gebleken op het gebruik van de SDQ, OOO en 
QUICKSTEP. Hulpverlenerkenmerken, als het aantal dienstjaren en het nut dat ervaren wordt, 

zijn niet van invloed op het al dan niet gebruiken van de onderzoeksinstrumenten. 

Aanbevelingen zijn dan ook gericht op het meer hanteerbaar maken van de 

onderzoeksinstrumenten. Nader onderzoek zal plaats moeten vinden naar de cliëntfactoren, 

voordat hierover generaliseerbare uitspraken gedaan kunnen worden.  

Abstract   

The aim of this study is to get a view on the use of questionnaires in child welfare. The 

present study was done at Stichting Jeugdformaat, a child welfare institution in the 

Netherlands. Stichting Jeugdformaat introduced three questionnaires, the SDQ, OOO and  
QUICKSTEP (Widenfelt, Goedhart, Treffers & Goodman, 2003; Eekhof & Stals, 2005; Van 

Yperen, Van den Berg, & Eijgenraam, 2003b). These questionnaires are not being used as 

was expected at the time of implementation. Often the questionnaires are returned incomplete 

or not returned at all. This study focused on the question of if and how usability, utility, 

handiness, and amount of questionnaires influenced the specific usage of these questionnaires.  

Socials workers from two teams (N = 32) filled in a questionnaire and took part in an 

interview. The other respondents were ten clients from Stichting Jeugdformaat. This study 

found that usability had a direct influence on the use of  the SDQ, OOO, and QUICKSTEP. 

Specific factors  regarding the social workers themselves, such as working years and utility 

previously experienced, did not  influence the use of the questionnaires. Therefore, 

recommendations are given to improve the overall usability of the questionnaires. Further 

research must be done before an outcome regarding clients can be generalized.  



 

1   

Introductie  

In de (jeugd)hulpverlening, waaronder bij Stichting Jeugdformaat, is het van steeds groter 

belang om onderzoeksinstrumenten te gebruiken, zodat de effectiviteit van de geboden hulp 

aangetoond kan worden. Zorgaanbieders zijn vaker verplicht om aan te kunnen tonen dat 

subsidies goed besteed worden. Daarnaast voelen hulpverleners vakinhoudelijk de noodzaak 

om zorg te bieden van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Bij effectonderzoek wordt nagegaan 

of binnen de hulpverlening interventies uitgevoerd worden zoals ze bedoeld zijn. De 

interventies en uitkomsten worden momenteel veelal gemeten aan de hand van 

onderzoeksinstrumenten, zoals bijvoorbeeld vragenlijsten. Het beste is als de 

onderzoeksinstrumenten geheel opgenomen zijn in het hulpverlenend handelen. Het moet 

voor de hulpverleners niet iets zijn dat extra toegevoegd wordt aan hun werk (Van Yperen & 

Veerman, 2006). Voordelen van schriftelijke en voorgestructureerde vragenlijsten zijn dat de 

gegevens snel te verwerken zijn, bij twee afnames het verschil goed vergeleken kan worden 

en het weinig tijd kost voor de organisatie (Jumelet, De Ruyter, & Kayser, 1999). Het 

standaardiseren van besluitvorming en het gebruik van onderzoeksinstrumenten zorgt ervoor 

dat de subjectiviteit afneemt en dat er meer objectieve informatie verzameld wordt, wat de 

kwaliteit ten goede komt. Tot slot verbetert standaardisering de verantwoording en toetsing 

van het werk (Kievit, Tak, & Bosch, 2002; Ten Berge, 1998). Een nadeel van het gebruik van 

vragenlijsten kan zijn dat de speelruimte van de hulpverlener beperkt wordt, omdat bestaande 

criteria gehanteerd moeten worden. Andere belangrijke nadelen zijn dat cliënten geneigd 

lijken om sociaal wenselijke antwoorden te geven als zij geconfronteerd worden met 

antwoordmogelijkheden, er niet doorgevraagd kan worden en cliënten vaak iets anders 

verstaan onder vakinhoudelijke termen dan de hulpverleners doen, waardoor 

interpretatiefouten kunnen ontstaan (Jumelet, De Ruyter, & Kayser, 1999; Ten Berge, 1998). 

Dit impliceert dat het bespreken van de individuele uitkomsten met de cliënt belangrijk is, 

zoals Van Yperen en Veerman (2006) aangeven.   

Binnen diagnostisch onderzoek wordt eveneens gebruik gemaakt van gestandaardiseerde 

vragenlijsten. Er is een debat gaande over het gebruik van vragenlijsten binnen (diagnostiek 

in) de jeugdhulpverlening. Dit blijkt uit de uitspraak van Krapels (2003, p. 251): Het 

standaard laten invullen van vragenlijsten, bij welk moment dan ook, heeft meer met 

bureaucratie dan met hulpverlening te maken. Volgens Rijntjes (2003) kunnen klachten 

vooral begrepen worden wanneer ook de context waarbinnen ze optreden, bekend is. Door de 

toename van het gebruik van onderzoeksinstrumenten, bestaat de kans dat er steeds minder 
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aandacht voor het verhaal van de cliënt is. Van der Pas (2003) beschrijft dat vragenlijsten 

gericht op probleemgedrag van kinderen, indirect ook over de vaardigheden van ouders gaan. 

Door het gebruik van vragenlijsten wordt benadrukt wat goed, maar ook wat niet goed gaat in 

de opvoedingssituatie. Dit kan ten koste gaan van de hulpverleningsrelatie. Voor ouders moet 

duidelijk zijn wat het doel van de vragenlijsten is en de uitkomst moet met hen besproken 

worden. De inzet van vragenlijsten kan vooral een tijdsbesparing zijn als het gebruik aansluit 

op de motivatie en het vertrouwen van de cliënt (Krapels, 2003).  

De Bruyn, Ruijssenaars, Pameijer en Van Aarle (2005) beschrijven daarentegen dat 

wetenschappelijke diagnostiek gebaseerd dient te zijn op onder andere methoden, theorieën en 

instrumenten. Vragenlijsten zijn een onmisbaar hulpmiddel bij screening, diagnostiek, 

indicatiestelling, evaluatie en herindicatie. Op een efficiënte wijze wordt een uitgebreide 

inventarisatie gemaakt van mogelijke problemen. Met vragenlijsten kunnen problemen aan 

het licht komen die bij een ongestructureerde inventarisatie niet naar voren waren gekomen. 

Doordat de perceptie van de verschillende informanten helder en meetbaar is gemaakt, kan de 

hulpverlener hier beter op aansluiten (Kievit, Tak, & Bosch, 2002).  

Bruikbaarheid van onderzoeksinstrumenten    

Bruikbaarheid van onderzoeksinstrumenten gaat over het nut en de hanteerbaarheid van 

het instrument in de dagelijkse praktijk van hulpverleners. De toepassing van 

onderzoeksinstrumenten stelt hoge eisen aan de bruikbaarheid. Het houdt in dat het instrument 

verschillende kwaliteiten moet bezitten. Het instrument moet nuttig zijn bij de onderbouwing 

van het nemen van beslissingen in het hulpverleningsproces, het moet een duidelijke 

handleiding bezitten, het is efficiënt en gemakkelijk te hanteren en het is gemakkelijk om de 

gegevens te verwerken (Van Yperen & Veerman, 2006).  

Nut van onderzoeksinstrumenten   

Er bestaat weerstand tegen (het gebruik van) onderzoeksinstrumenten. Weerstand heeft 

de vervelende eigenschap om implementaties te doen mislukken nog voordat ze goed en wel 

begonnen zijn. Implementatie en het wegnemen van weerstand heeft veel ondersteuning nodig 

(Eijgenraam & Van der Steege, 2005). Het wegnemen van weerstand vraagt om 

gedragsverandering van hulpverleners. Kenmerkend voor gedragsverandering, in de mate van 

motivatie, is dat dit een langdurig proces kan zijn (Binsbergen, 2003; Glanz, Rimer, & Lewis, 

2002).     

Een uitgangspunt van praktijkgestuurd effectonderzoek is dat de gegevens door de 

hulpverleners benut kunnen worden in de praktijk. De hulpverlener is bij het bepalen van 
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effect van de hulpverlening niet geneigd om tests of vragenlijsten als meetinstrument in te 

zetten. Hulpverleners ervaren gegevensverzameling op deze wijze als een last als de 

informatie niet in het hulpverleningsproces te gebruiken is. Het beoogde belang van het 

onderwerp is een sterke voorspeller van de respons (Van Yperen & Veerman, 2006; Barclay, 

Todd, Finlay, Grande, & Wyatt, 2002). Harinck en Veerman (1995) onderscheiden twee 

vormen van benutting van onderzoeksgegevens: 1) instrumenteel of direct gebruik, hierbij 

wordt concreet en aantoonbaar gebruik gemaakt van gegevens en is er zichtbaar iets mee 

gedaan in de praktijk, en 2) conceptueel of indirect gebruik, de gegevens worden 

geconsumeerd, dragen bij aan denkkaders en nieuwe perspectieven, maar zijn niet direct 

waarneembaar in de praktijk. Van belang is dat de onderzoeksinstrumenten qua belasting en 

opzet goed passen bij het werk van de hulpverleners.   

Het werken met onderzoeksinstrumenten is afhankelijk van de turbulentie van de 

dagelijkse realiteit. Voor hulpverleners geldt dat zij door alle drukte soms vergeten om de 

vragenlijsten af te geven of ervoor kiezen om ze niet in te vullen. Daarnaast geldt voor 

cliënten dat zij soms de vragenlijsten (gedeeltelijk) niet invullen of de Nederlandse taal 

onmachtig zijn. Om cliënten te motiveren om vragenlijsten in te vullen, moeten deze 

belangrijk, interessant en gemakkelijk te beantwoorden zijn (Van Yperen & Veerman, 2006; 

Barclay et al., 2002).  

Hanteerbaarheid van onderzoeksinstrumenten   

Onderzoek naar een samenhangend instrumentarium binnen Bureau Jeugdzorg laat zien 

dat hulpverleners behoefte hebben aan richtlijnen over wanneer verschillende 

onderzoeksinstrumenten gebruikt worden. Er moet gemakkelijk overgeschakeld kunnen 

worden van het ene naar het andere instrument en tegelijkertijd moeten de 

onderzoeksinstrumenten (methodische) samenhang vertonen (Eijgenraam & Van der Steege, 

2005). Jumelet, De Ruijter en Kayser (1999, p. 39) schrijven: Dat de implementatie van de 

kennis die de vragenlijsten heeft opgeleverd tot nu toe in instellingen voor jeugdzorg niet of 

nauwelijks van de grond is gekomen, hangt volgens ons deels samen met het feit dat gebruik 

is gemaakt van gestandaardiseerde, schriftelijke vragenlijsten die voortkomen uit het 

referentiekader van aanbieders. De validiteit van de gegevens is bovendien niet zelden 

discutabel en de uitkomsten zijn vaak oppervlakkig. Er kan moeilijk beleid mee gemaakt 

worden. Bovendien is dit soort onderzoek vaak een opzichzelfstaand fenomeen in de 

organisatie: slechts een paar mensen houden zich ermee bezig, terwijl van de hulpverleners 

geen actieve luisterhouding gevraagd wordt.
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De moeilijkheid van de vragenlijst heeft het meest effect op de respons van de 

vragenlijsten. Dit heeft meer effect op de respons dan de karakteristieken van de onderzoeker 

of respondent (Van der Vaart, Van der Zouwen, & Dijkstra, 1995). Door de opgekomen 

interculturele hulpverlening, zijn er steeds meer onzekerheden gekomen binnen de 

diagnostiek in de hulpverlening. Het niet-begrijpen van elkaar is daardoor vanzelfsprekender 

dan het wel-begrijpen. Het grootste probleem in de interculturele diagnostiek is dat de 

begrippen en concepten die in West-Europese landen gehanteerd worden, gebaseerd zijn op 

westerse referentie- en begrippenkaders. Bepaalde vragen of antwoorden van de hulpverlener 

worden door de cliënt misschien niet herkend of geven aanleiding tot misverstanden. De tolk 

speelt als intermediair in het vertalen van betekenissen een belangrijke rol (Ponterotto, Casas, 

Suzuki, & Alexander, 1995).  

Hoeveelheid van onderzoeksinstrumenten   

Als cliënten al meerdere hulpverleningscontacten hebben, kunnen zij weerstand ervaren 

tegen vragenlijsten, omdat zij binnen de verschillende instellingen meerdere vragenlijsten in 

moeten vullen. Het is dan beter om de vragenlijst op een ander moment aan te bieden 

(Eijgenraam & Van der Steege, 2005). Barclay et al. (2002) noemen als reden van non-

respons dat er steeds meer vragenlijsten aangeboden worden waardoor respondenten het 

vergeten in te vullen of er geen tijd voor hebben.  

Stichting Jeugdformaat   

Stichting Jeugdformaat voert vanaf 2005 het onderzoek Project Effectmeting uit om 

meer zicht te krijgen op de effectiviteit van de hulpverlening, zodoende de hulp te kunnen 

verbeteren en aan anderen te kunnen laten zien wat de instelling doet. In 2005 is gestart met 

de periodieke, organisatie-brede effectmeting over het totale hulpverleningstraject. Er wordt 

gemeten aan de hand van een beperkt aantal indicatoren (doelrealisatie, uitval en 

cliënttevredenheid), aangevuld met een voor- en nameting op de volgende instrumenten: 

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), Ouderlijke Opvattingen over Opvoeden 

(OOO) en de Snelle Standaard Taxatie Ernst Problematiek (QUICKSTEP).    

De SDQ (Goodman, 1997) is naar het Nederlands vertaald als de Sterke Kanten en 

Moeilijkheden Vragenlijst en gaat in op de competenties en problemen van de jongere 

(Widenfelt, Goedhart, Treffers & Goodman, 2003). Voor het doel dat Jeugdformaat voor ogen 

staat, namelijk het in kaart brengen van de probleemgebieden, screening en effectmeting, 

blijkt de SDQ een bruikbaar instrument (Muris, Meesters, & Van den Berg, 2003). De OOO is 

door Jeugdformaat geconstrueerd en is gebaseerd op de Nijmeegse Ouderlijke Stress Index 
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Verkort (NOSIK) (Brock, Vermulst, Gerris, & Abidin, 1992) en de Parenting Self Agency 

Measure (PSAM) (Dumka, Stoerzinger, Jackson, & Roosa, 1996) en meet de ouderlijke 

competenties (Eekhof  & Stals, 2005). Een belangrijk uitgangspunt van Jeugdformaat is dat de 

hulpverlening versterkend werkt. Aan de hand van de OOO worden naast de problemen ook 

de competenties van het cliëntensysteem in kaart gebracht (Reith, 2005). De QUICKSTEP wordt 

gebruikt voor het meten van de ernst van de problematiek aan de hand van inschattingen van 

hulpverleners (Van Yperen, Van den Berg, & Eijgenraam, 2003b). Als aanvulling op de SDQ 

en OOO wordt door middel van deze lijst het beeld van de hulpverleners in kaart gebracht 

(Reith, 2005). In tabel 1 zijn de beschrijvende kenmerken van de onderzoeksinstrumenten te 

vinden.   

Tabel 1 
Beschrijvende kenmerken van de onderzoeksinstrumenten 
SDQ    OOO    QUICKSTEP 

25 items     11 items   15 items 
3 antwoordcategorieën   6 antwoordcategorieën 5 antwoordcategorieën 
5 schalen       2 schalen   4 schalen   
Totale Probleemschaal  Korte handleiding   Uitgebreide handleiding 
Impactscore    Nederlandse versie   
Handleiding aanwezig   Normgegevens beschikbaar  
Meerdere talen beschikbaar  voor de incompetentieschaal   
Normgegevens beschikbaar    
Bron: Widenfelt, Goedhart, Treffers & Goodman, 2003; Eekhof & Stals, 2005; Van Yperen, Van den Berg, & 

Eijgenraam, 2003b.  

Probleemstelling   

De bedoeling is dat de ambulant hulpverleners bij Stichting Jeugdformaat de gegevens 

van de onderzoeksinstrumenten verzamelen en vastleggen in het web-based 

hulpverleningsdossier (HVD), dit kan middels het computersysteem Formviewer . Dit 

computersysteem is een complex systeem zonder sturing- en berekeningmogelijkheden. Sinds 

april 2008 wordt het werken met de vragenlijsten centraal verzorgd als onderdeel van het  

inwerkprogramma voor ambulant hulpverleners. Voor die tijd werd het werken met 

vragenlijsten behandeld door ervaren ambulant hulpverleners, dit gebeurde niet 

Stichtingbreed.    

De documentatie in het HVD gebeurt niet zoals bij de start van het effectonderzoek 
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verwacht werd. De uitkomsten van de onderzoeksinstrumenten blijken in veel gevallen niet 

aanwezig in het dossier. Niet duidelijk is of deze zogeheten non-respons zich op hulpverlener- 

of cliëntniveau bevindt. De grote mate van non-respons is voor Stichting Jeugdformaat een 

probleem, omdat zonder beschikbare informatie geen verantwoording afgelegd kan worden, 

over de kwaliteit die geleverd wordt. Voor Stichting Jeugdformaat is het dan ook van belang 

dat er systematisch in kaart wordt gebracht wat de mogelijke redenen zijn van deze non-

respons. Dit onderzoek zal zich richten op de vraag: Welke factoren op hulpverlener- en 

cliëntniveau zijn van invloed op het gebruik van de onderzoeksinstrumenten SDQ, OOO en 
QUICKSTEP binnen de jeugdhulpteams van Stichting Jeugdformaat ?

 

Achterliggend doel is 

dat er op deze factoren ingespeeld kan worden om het gebruik van de onderzoeksinstrumenten 

te bevorderen. De praktische relevantie is dat dit bij kan dragen aan het effectonderzoek 

binnen Stichting Jeugdformaat en andere instellingen binnen de jeugdhulpverlening.    

De deelvragen die beantwoord worden in dit onderzoek luiden: Hoe ervaren ambulant 

hulpverleners bij Stichting Jeugdformaat de bruikbaarheid van de onderzoeksinstrumenten? , 

Hoe ervaren de ambulant hulpverleners de hanteerbaarheid van de instrumenten? , In 

hoeverre ervaren ambulant hulpverleners het werken met onderzoeksinstrumenten als 

nuttig? , Wordt bij ketenpartners gebruik gemaakt van onderzoeksinstrumenten en is dit 

volgens de ambulant hulpverleners een belasting voor de cliënten en voor henzelf? , Welke 

knelpunten ervaren de ambulant hulpverleners bij het gebruik van de 

onderzoeksinstrumenten? , en Hoe ervaren cliënten het invullen van de 

onderzoeksinstrumenten?

  

Door middel van een explorerend belevingsonderzoek onder ambulant hulpverleners en 

cliënten van Stichting Jeugdformaat zijn de onderzoeksvragen beantwoord.  

Methode 

Steekproef    

De populatie van het onderzoek zijn de ambulant hulpverleners werkzaam bij Stichting 

Jeugdformaat (circa 150) en de cliënten die hulp ontvangen vanuit Stichting Jeugdformaat 

(4450 per jaar). Er is gebruik gemaakt van een clustersteekproef. Voorafgaand aan het 

onderzoek is een richtlijn vastgesteld voor deelname van minimaal 30 ambulant hulpverleners 

en 30 cliënten. Er zijn zes ambulante teams binnen Stichting Jeugdformaat, twee van deze 

teams zijn in het onderzoek betrokken. De keuze voor deze teams is gemaakt op basis van 

pragmatische redenen. De onderzoeksgroep bestaat uit 32 ambulant hulpverleners en 10 

cliënten. De meerderheid van de ambulant hulpverleners is HBO geschoold (84 %) en 16 % is 
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WO geschoold. In totaal hebben vier mannen en 28 vrouwen meegewerkt, tussen de 22 en 49 

jaar oud. Het aantal dienstjaren verschilt van een half jaar in dienst tot zes jaar in dienst. Het 

startpunt voor het aantal dienstjaren is de fusie van verschillende organisaties tot Stichting 

Jeugdformaat. De meeste ambulant hulpverleners werken twee of drie jaar bij Stichting 

Jeugdformaat (53 %), 25 % werkt er een jaar of korter en 22 % werkt langer dan drie jaar bij 

Stichting Jeugdformaat. De onderzoeksgroep is vergeleken met de populatie en blijkt op het 

gebied van het aantal dienstjaren representatief voor de populatie (t = -1.51, df = 190, p = .13, 

tweezijdig). Ditzelfde geldt voor de leeftijd (t = -1.41, df = 190, p = .16) en geslacht (X2 = .10, 

df = 1, p = .76).    

De 10 cliënten zijn twee jeugdige cliënten (10 en 18 jaar oud), twee ouderechtparen en 

vier alleenstaande moeders (twee van buitenlandse afkomst: Turks en Marokkaans). Door het 

aantal cliënten dat heeft deelgenomen aan het onderzoek is het niet mogelijk om uitspraken te 

generaliseren naar de populatie. In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op de 

redenen van het geringe aantal cliënten dat heeft deelgenomen aan dit onderzoek.  

Procedure   

De 35 ambulant hulpverleners werkzaam bij de twee teams hebben in een 

teamvergadering uitleg gekregen over het onderzoek en zijn gevraagd om deel te nemen. In 

verband met persoonlijke omstandigheden hebben drie ambulant hulpverleners niet 

meegewerkt aan het onderzoek. Vragenlijsten (bijlage 1) zijn verspreid onder de ambulant 

hulpverleners en er is een afspraak gepland om het interview af te nemen. Het interview met 

de ambulant hulpverleners duurde niet langer dan 30 minuten en werd gehouden aan de hand 

van de vragenlijst.   

Voor het benaderen van de cliënten is gebruik gemaakt van de ambulant hulpverleners. 

Onder de ambulant hulpverleners is een brief verspreid, waarin de cliënten gevraagd worden 

om deel te nemen aan het onderzoek. Bij de start van een nieuw hulpverleningstraject kon de 

brief meegegeven worden aan de cliënt. Vervolgens is aan de cliënt toestemming gevraagd 

om een gesprek bij te wonen. De ambulant hulpverleners zijn meerdere malen (persoonlijk en 

per email) benaderd om cliënten te vragen deel te nemen aan het onderzoek. Redenen dat niet 

meer cliënten geïnterviewd zijn, zijn dat ambulant hulpverleners zich bezwaard voelden om 

een onderzoeker mee te nemen in het hulpverleningstraject, cliënten niet open stonden voor 

deelname aan het onderzoek, het door de ambulant hulpverlener vergeten is. De interviews 

met de cliënten duurden niet langer dan 10 minuten. De vragenlijst werd samen met de cliënt 

ingevuld en hier werd op doorgevraagd.  
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Tot slot zijn drie ketenpartners telefonisch benaderd voor informatieverzameling over het 

gebruik van onderzoeksinstrumenten binnen hun instelling.  

Onderzoeksinstrument   

Voor onderhavig onderzoek is de Belevingsschaal voor het gebruik van vragenlijsten 

geconstrueerd. Deze is gebaseerd op de Session Rating Scale (Miller, Duncan, & Johnson, 

2002). De versie voor de ambulant hulpverleners bevat 20 items, waarvan 12 stellingen en 

acht open vragen. Voor het antwoorden op de stellingen wordt gebruik gemaakt van een 

schaaltje van 10 centimeter met aan de linkerkant een vak met (klopt helemaal niet) en aan de 

rechterkant (klopt helemaal wel). Door een kruisje aan te brengen op het schaaltje kan de 

ambulant hulpverlener aangeven hoe hij/zij over de stelling denkt. Er is een score van 0 tot 10 

aangehouden. De Cronbach s alpha van de Belevingsschaal voor het gebruik van 

vragenlijsten is .73.   De versie voor de cliënt bestaat uit acht stellingen en drie open vragen. 

Voor de jeugdige cliënten zijn er zes stellingen omdat zij het onderzoeksinstrument OOO niet 

gebruiken. De betrouwbaarheid van de vragenlijst is hoog te noemen ( = .97). De 

bruikbaarheid van de vragenlijsten wordt gemeten aan de hand van deze schaal.  

Het nut  is gemeten aan de hand van de items De vragenlijsten dragen bij aan de 

kwaliteit van mijn hulpverlening , De vragenlijsten maken mijn werk makkelijker , Ik weet 

waarom ik de vragenlijsten moet gebruiken , en Ik overhandig de OOO en SDQ altijd aan 

mijn cliënten . Na het uitvoeren van de betrouwbaarheidsanalyse is ervoor gekozen om de 

laatste twee items uit de analyse te laten op basis van een lage Cronbach s alpha ( =.44) en 

inhoudelijke samenhang. De Cronbach s alpha van de overgebleven items is .65.    

De hanteerbaarheid van de onderzoeksinstrumenten is voor de SDQ gemeten door de 

items Ik weet de SDQ goed te gebruiken en Ik weet de SDQ goed te interpreteren , de 

betrouwbaarheid is hoog ( =

 

.82). Voor de OOO is de hanteerbaarheid gemeten door de 

items Ik weet de OOO goed te gebruiken en Ik weet de OOO goed te interpreteren (

 

= 

.91). De hanteerbaarheid van de QUICKSTEP is gemeten door de items Ik weet de QUICKSTEP 

goed te gebruiken en Ik weet de QUICKSTEP goed te interpreteren

 

(

 

= .81).    

Hoeveelheid is gemeten aan de hand van de open vragen Wat is jouw idee over het 

aantal vragenlijsten of formulieren waarmee cliënten te maken krijgen? en Belemmert dit 

jou in het werken met de vragenlijsten? .   

De vragenlijsten waren al ingevuld voordat het interview begon. Op de waardering die er 

op de 12 schaaltjes gegeven zijn, is doorgevraagd. Er is gevraagd hoe de ambulant 

hulpverlener tot die waardering gekomen is en wat de positieve en negatieve aspecten van de 



 

9  

waardering zijn. Bijvoorbeeld bij een lage waardering is gevraagd naar de reden van de lage 

waardering, maar ook naar positieve kanten. Bij de open vragen was het antwoord ingevuld. 

Indien het antwoord niet duidelijk was, is hierop doorgevraagd. Bijvoorbeeld als op de vraag 

Wat is jouw idee over het aantal vragenlijsten of formulieren waarmee cliënten te maken 

krijgen? geantwoord werd teveel , is doorgevraagd om hoeveel vragenlijsten het gaat en wat 

teveel precies inhoudt.

 

Data-analyse    

Bij onderhavig onderzoek is gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve data als 

kwalitatieve data, zogenaamde mixed methods . Tegenwoordig wordt binnen de sociale 

wetenschap een combinatie van deze methoden steeds vaker gebruikt om de verschillende 

data beter te begrijpen en de uitkomsten te vergelijken en samen te voegen (Creswell, 2003).     

Voor het beantwoorden van de vraag Hoe ervaren ambulant hulpverleners bij Stichting 

Jeugdformaat de bruikbaarheid van de onderzoeksinstrumenten?

 

worden de beschrijvende 

statistieken van de gehele schaal weergegeven. Als onderdeel van de bruikbaarheid van 

vragenlijsten zijn de beschrijvende statistieken gegeven over hoe vaak de vragenlijsten 

worden uitgedeeld en hoe vaak ze terugkomen. Door middel van dossieronderzoek is 

onderzocht in hoeveel dossiers de vragenlijsten aanwezig zijn. Met behulp van Spearman s 

rangcorrelatie is de samenhang berekend tussen het aantal vragenlijsten dat daadwerkelijk 

aanwezig is in de dossiers en het aantal vragenlijsten dat volgens de ambulant hulpverleners 

aanwezig is in de dossiers. 

Hoe ervaren de ambulant hulpverleners de hanteerbaarheid van de instrumenten?   

Voor het onderzoeken van de hanteerbaarheid zijn de beschrijvende statistieken van de 

kwantitatieve data, verkregen aan de hand van de hanteerbaarheidschalen , beschreven. Door 

middel van drie gekoppelde t-toetsen zijn de gemiddelde waarderingen op de drie 

onderzoeksinstrumenten met elkaar vergeleken. Vervolgens is er op basis van de kwalitatieve 

interviews een labelset (bijlage 2) tot stand gekomen zoals beschreven in het Basisboek 

kwalitatief onderzoek (Baarda, de Goede, & Teunissen, 2005). Door het uitvoeren van een 

Chi-kwadraat toets is berekend of de labels die gegeven zijn voor de drie 

onderzoeksinstrumenten, van elkaar verschillen.  

In hoeverre ervaren ambulant hulpverleners het werken met onderzoeksinstrumenten als 

nuttig?   

Voor de toetsing van het begrip nut zijn bovenstaande stappen doorlopen voor de 

benuttingsschaal . Vervolgens zijn er drie groepen gemaakt: een groep die minder nut ervaart 



 

10  

dan het gemiddelde, een gemiddelde groep en een groep die meer nut ervaart dan het 

gemiddelde. De groepen zijn gemaakt op basis van percentielscores. Door middel van een 

Mann-Whitney U-toets is het verschil tussen de gemiddelde waardering van de twee uiterste 

groepen over de drie onderzoeksinstrumenten getoetst. In verband met de kleine steekproef (n 

= 20) is deze non-parametrische toets gekozen. Ook is getoetst of het aantal dienstjaren van 

invloed is op het werken met de onderzoeksinstrumenten. Er zijn twee groepen gemaakt: 

groep 1 bestaat uit de werknemers die bij Stichting Jeugdformaat werkten voordat de 

onderzoeksinstrumenten gebruikt werden. Groep 2 bestaat uit de werknemers die vanaf het 

begin af aan met de onderzoeksinstrumenten werken. Door middel van drie onafhankelijke  

t-toetsen is het verschil tussen de waardering van deze twee groepen, over de 

onderzoeksinstrumenten, getoetst. 

Wordt er bij ketenpartners gebruik gemaakt van onderzoeksinstrumenten en is dit volgens de 

ambulant hulpverleners een belasting?  

Er is contact gelegd met onderzoekers werkzaam bij drie belangrijke ketenpartners 

binnen de jeugdhulpverlening namelijk de Jutters, De Bruggen en Bureau Jeugdzorg. Door de 

verkregen informatie is in kaart gebracht welke onderzoeksinstrumenten daar gebruikt 

worden. Door het labelen van de tekstfragmenten op de bijbehorende vragen is de mening van 

de ambulant hulpverleners weergegeven (Baarda, de Goede, & Teunissen, 2005). Ditzelfde is 

gedaan bij de vragen Welke knelpunten ervaren de ambulant hulpverleners bij het gebruik 

van de onderzoeksinstrumenten? en Hoe ervaren cliënten het invullen van de 

onderzoeksinstrumenten? Bij deze laatste vraag zijn ook de beschrijvende statistieken van de 

kwantitatieve data weergegeven.  

Resultaten 

Hoe ervaren ambulant hulpverleners bij Stichting Jeugdformaat de bruikbaarheid van de 

onderzoeksinstrumenten?    

Er is een lage positieve samenhang tussen het aantal dossiers dat volgens de ambulant 

hulpverleners aanwezig is in de dossiers en het daadwerkelijke aantal vragenlijsten dat 

aanwezig is in de dossiers (rs = 0,31, p <.05, eenzijdig). De antwoorden van de ambulant 

hulpverleners over het aantal vragenlijsten dat zij gebruiken, zijn representatief. De helft van 

de ambulant hulpverleners delen de SDQ en OOO altijd uit aan de cliënt (53 %, n = 17). Op 

de 10-puntsschaal wordt duidelijk dat het overgrote deel van de ambulant hulpverleners de 

vragenlijsten in de meeste gevallen uitdeelt (M = 8,99, SD = 1,40). Situaties waarin de 
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vragenlijsten niet uitgedeeld worden, zijn: als er sprake is van een crisis (n = 3), de kinderen 

jonger dan 4 jaar zijn of uit huis zijn geplaatst (n = 3), er door de taal problemen zijn (n = 4), 

als er al ander onderzoek is gedaan door de GGZ (n = 3) of als de ambulant hulpverleners het 

zelf vergeten (n = 2). Het terugkrijgen van de vragenlijsten gebeurt minder vaak, met een 

gemiddelde van 5.64 (SD 2.24). Er zijn drie mogelijkheden wat de ambulant hulpverleners 

doen als zij de vragenlijsten niet terugkrijgen, namelijk helpen (51 %), motiveren door 

herhalen van de vraag (32 %) en accepteren (17 %). Wat betreft de bruikbaarheid van de 

onderzoeksinstrumenten bij Stichting Jeugdformaat scoren de 32 ambulant hulpverleners op 

een 10-puntschaal een gemiddelde van 5.74 (SD = 1.30).     

Hoe ervaren de ambulant hulpverleners de hanteerbaarheid van de instrumenten?   

In tabel 2 zijn de beschrijvende statistieken te zien van de hanteerbaarheidschalen van de 

drie onderzoeksinstrumenten.  

Tabel 2 
Waardering hanteerbaarheid van de onderzoeksinstrumenten (N = 32)  

Onderzoeksinstrumenten  M   SD  Range  

OOO    5.82    2.81  9.50   
SDQ    7.32    1.92  8.40   
QUICKSTEP    4.70    2.52  10   
Noot. De beschrijvende statistieken zijn gebaseerd op een 10-puntsschaal.     

De hanteerbaarheid van de SDQ wordt door de ambulant hulpverleners hoger 

gewaardeerd dan de hanteerbaarheid van de OOO. Dit verschil is significant (t = 3,74, df = 31, 

p < 0,001). Het verschil tussen de hanteerbaarheid van de QUICKSTEP en de SDQ is ook 

significant (t = 5,10, df = 31, p <. 001). Ditzelfde geldt voor het verschil tussen de waardering 

van de OOO en QUICKSTEP (t = 2.77, df = 31, p <.01). Gemiddeld genomen waarderen de 

ambulant hulpverleners de hanteerbaarheid van de SDQ het hoogst, vervolgens de OOO en tot 

slot de QUICKSTEP. Dit komt ook naar voren in de labels (tabel 3) en de tekstfragmenten: 

Het is niet helemaal duidelijk voor de cliënt hoe de OOO ingevuld moet worden en ik vind 
het nog lastig wat ik ermee moet doen.

   

 

De SDQ is wel leuk, maar werkt nog niet fijn. Je mag de term klinisch niet gebruiken, dit 
staat wel op de formulieren, daarnaast kloppen de leeftijden die erop staan niet. Wat betekent 
de term pro-sociaal ? Niemand weet het en ik kan het niet goed uitleggen aan cliënten.
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De SDQ is concreter dan de OOO en daardoor beter bruikbaar. Dit kan je makkelijker als 

middel inzetten.

  
 

De QUICKSTEP kan ik niet goed invullen, er komen altijd matige problemen uit. Ik heb de 
QUICKSTEP wel eens vijf keer ingevuld, op een andere manier, er bleef matige problematiek 
uitkomen, wat moet je doen voor hoog risico?

  

Tabel 3 
Overzicht van de labels over de hanteerbaarheid van de onderzoeksinstrumenten 
Frequentie/percentage (f negatief/ f positief)  

Label  OOO   SDQ   QUICKSTEP  

Hanteerbaarheid C 19/17 % (-12/+7) 18/20 %(-15/+3)  
Hanteerbaarheid AH 46/43 % (-33/+13) 30/32 %(-15/+15) 43/41 % (-38/+5) 
Nut    20/19 % (-11/+9) 26/28 % (-4/+22) 31/30 % (-27/+4) 
Kwaliteit  17/16 % (-15/+2) 11/12 % (-9/+2) 26/26 % (-26)  
Overig   5/5 % (-5)  7/8 % (-7)  3/3 % (-3) 
Totaal   107/ 100 %  92/ 100 %  103/ 100 % 
Totaal negatief  76/ 71 %  50/ 54 %  94/ 91 %   
Totaal positief  31/ 29 %  42/ 46 %  9/ 9 % 
Noot. C = Cliënt; AH = Ambulant Hulpverlener.   

In de tabel zijn de frequenties en percentages van de labels weergegeven. Ook is het 

aantal keer dat een label negatief en positief genoemd is in de tabel af te lezen. Er is geen 

verschil tussen de labels die gegeven zijn voor de waardering van de drie verschillende 

onderzoeksinstrumenten (X2 =9.41, df = 6, p = .15). Het label Hanteerbaarheid C

 

is hierin 

niet meegenomen omdat de cliënt bij de QUICKSTEP geen partij is. Op basis van de tabel is te 

zien dat er bij dit label een klein verschil is tussen de OOO en SDQ, de OOO wordt wat 

betreft de hanteerbaarheid voor de cliënt wel positiever gewaardeerd.   

De labels zijn zowel negatief als positief. Over de QUICKSTEP wordt voornamelijk 

negatief antwoord gegeven als het gaat om de hanteerbaarheid, dit geldt ook voor de OOO, 

echter in mindere mate. Voor de SDQ geldt dat het aantal negatieve en positieve 

waarderingen vrijwel gelijk zijn.    

Bij de SDQ kun je de verschillen tussen de partijen eruit halen, dat zegt echt iets.   

De OOO klopt vaak niet met de werkelijkheid. Soms is het aan het einde slechter dan in het 
begin. Terwijl het wel beter gaat.   
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De QUICKSTEP is geen duidelijke lijst, de eindlijst is dezelfde als de eerste lijst. De 
vraagstelling is zo alsof er nog nieuwe hulp moet komen, de vragen moeten anders.   

In hoeverre ervaren ambulant hulpverleners het werken met onderzoeksinstrumenten als 

nuttig?   

Voor de beschrijvende statistieken over het nut dat ambulant hulpverleners ervaren is er 

één respondent uit de toetsing gelaten. Deze respondent scoorde een 10 op een 10-

puntsschaal, terwijl er door de  overige respondenten een maximum van 6 gescoord werd. Om 

beïnvloeding te voorkomen, is de outlier uit de toetsing gelaten. Op basis van de overige 31 

respondenten is het nut dat de ambulant hulpverleners ervaren in het werken met de 

onderzoeksinstrumenten laag te noemen (M = 3.10. SD = 1.43, range = 5.8). In tabel 4 staan 

de labels die zijn gegeven over het nut dat de ambulant hulpverleners ervaren. Hier is te zien 

dat de vragenlijsten voornamelijk als belastend worden ervaren. Ook is er een duidelijk 

verschil te zien tussen het nut dat wordt ervaren over de OOO en de SDQ ten opzichte van de 
QUICKSTEP.   

Tabel 4 

Overzicht van de labels over het nut van de onderzoeksinstrumenten 
Frequentie/ Percentage (f negatief/ f positief) 

Labels  OOO   SDQ   QUICKSTEP  

Nut     27/ 48 % (-7/+20) 44/ 76 % (-6/+38) 39/ 57 % (-37/+2) 
Belastend   23/ 41 %(-23)  23/ 32 % (-23)  23/ 33 % (-23) 
Hulpverlening   6/ 11 % (-6)  6/ 8 % (-6)  7/10 % (-7) 
Totaal    56/ 100 %  73/ 100 %   69/100 %  
Totaal negatief  36/ 64 %  35/ 48 %   67/ 97 % 
Totaal positief   20/ 36 %  38/ 52 %  2/ 3 % 

   

Het aantal labels is in de tabel weergegeven aan de hand van frequenties en percentages. 

Vervolgens wordt aangegeven hoe vaak het label negatief dan wel positief genoemd is. Er is 

geen verschil tussen de labels die gegeven zijn  (X2 = 2.29, df =4, p= .68). De drie 

onderzoeksinstrumenten worden als belastend ervaren en dat het ten koste gaat van de 

kwaliteit van de hulpverlening. De QUICKSTEP wordt door de ambulant hulpverleners vrijwel 

niet als nuttig ervaren. De SDQ en OOO ervaren de ambulant hulpverleners wel vooral als 

nuttig, zoals ook uit de tekstfragmenten blijkt:   

Ik gebruik de vragenlijsten omdat het moet, het voegt niets toe en het is zonde van mijn tijd.
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De winst die ik eruit haal is dat ik in gesprek kan gaan over de SDQ.

  
Alleen de OOO en SDQ dragen bij. Leuk om begin en eind van de hulpverlening te 

vergelijken.

 

 Het maakt mijn werk niet makkelijker, omdat het vaak te belastend is voor cliënten.

  

Uit de benuttingsschaal zijn twee groepen met elkaar vergeleken: groep 1 die minder nut 

ervaart dan het gemiddelde (n = 10) en groep 2 die meer nut ervaren dan het gemiddelde (n = 

10). De beschrijvende statistieken van de groepen op de verschillende instrumenten zijn 

weergegeven in tabel 5.     

Tabel 5 
Waardering hanteerbaarheid van de onderzoeksinstrumenten (n = 20)  

                                                 Groep 1  Groep 2 

     

M SD  M SD 

SDQ    7.54 1.53  6.97 2.71 
OOO    5.45 3.24  6.50 2.68  
QUICKSTEP          4.14 2.63  5.59 2.50 

   

              

Er is geen verschil tussen de waardering van groep 1 en groep 2 op de hanteerbaarheid 

van de SDQ (U = 45.50, p = .73, tweezijdig), de hanteerbaarheid van de OOO (U = 40.00,  

p = .45, tweezijdig) en de hanteerbaarheid van de QUICKSTEP (U = 36.00, p = .29, tweezijdig). 

Ditzelfde geldt voor de twee groepen die gemaakt zijn op basis van het aantal dienstjaren. Er 

is geen verschil tussen de waardering van de twee groepen op de SDQ (t = .99, df = 30,  

p = .33), op de OOO (t = 1.32, df = 30, p =.20) en op de QUICKSTEP (t = .26, df = 30, p = .80).   

Wordt bij ketenpartners gebruik gemaakt van onderzoeksinstrumenten en is dit volgens de 

ambulant hulpverleners een belasting voor de cliënten en voor henzelf?    

Bij Bureau Jeugdzorg wordt voor de aard van de problematiek de Children Behavior 

Checklist (CBCL) ingevuld, tenzij er voldoende informatie aanwezig is. Naar inschatting van 

de onderzoeker van Bureau Jeugdzorg is er in ongeveer 20 % van de gevallen voldoende 

informatie beschikbaar en is een CBCL niet nodig. Deze inschatting is niet getoetst. In 

sommige gevallen wordt er naast een CBCL nader diagnostisch onderzoek uitgevoerd, er is 

niet duidelijk in hoeveel gevallen dit gebeurt. Er wordt ook een cliënttevredenheidsonderzoek 
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uitgevoerd, dit gebeurt steekproefsgewijs (E. Berben, onderzoeker, persoonlijke 

communicatie, januari, 2008). Het aanbod van de onderzoeksinstrumenten bij de Jutters is 

afhankelijk van de leeftijd en de problematiek van de cliënt. Bij de start van de hulp wordt 

altijd een CBCL overhandigd. Momenteel is de Jutters bezig met het opzetten van een 

effectonderzoek (S. de Boer, onderzoeker, persoonlijke communicatie, januari, 2008). Bij de 

Bruggen wordt momenteel (nog) geen gebruik gemaakt van vragenlijsten voor cliënten die bij 

De Bruggen Specialistisch Zorg zijn opgenomen (T. van Bentvelzen, zorgbemiddelaar, 

persoonlijke communicatie, mei, 2008).    

Het overgrote deel van de ambulant hulpverleners vindt dat er teveel vragenlijsten 

gebruikt worden in de jeugdhulpverlening en dat dit belastend is voor cliënten en voor 

zichzelf (97 %). Hiervan vindt 71 % dat bij Stichting Jeugdformaat teveel en te vaak 

vragenlijsten gebruikt worden, 29 % vindt dat er vooral sprake is van teveel vragenlijsten als 

er ook ketenpartners als de Jutters betrokken is. Een groot deel van de ambulant hulpverleners 

(63 %) vindt dat de hoeveelheid van de vragenlijsten belemmerend is voor hun werk:  

Het werken met de vragenlijsten belemmert mijn plezier in het werk.

 

Het belemmert mij dat ik iets uit moet delen dat een ander bedacht heeft.

 

Ik schaam me soms om weer met vragenlijsten aan te komen bij cliënten die al veel 

papierwerk hebben liggen.

 

Welke knelpunten ervaren de ambulant hulpverleners bij het gebruik van de 

onderzoeksinstrumenten?   

De 32 respondenten hebben 52 knelpunten benoemd in het werken met de vragenlijsten. 

Bijna de helft van de knelpunten (46 %) heeft betrekking op dat het werken met vragenlijsten 

voornamelijk als belastend wordt ervaren door de ambulant hulpverleners. Een slechte 

hanteerbaarheid van de onderzoeksinstrumenten wordt ook als belangrijk knelpunt genoemd 

(22 %). De overige knelpunten hebben betrekking op het nut van de vragenlijsten, de kwaliteit 

van de vragenlijsten en de randvoorwaarden van de organisatie.  

Het is een extra administratieve taak, ik zit meer achter mijn computer in plaats van dat ik 
aan het hulpverlenen ben. Formviewer heeft kinderziektes, en is niet gebruiksvriendelijk.

 

Teveel administratie. Ik moet er teveel achteraan zitten. De lijsten zitten het hulpverlenen in 
de weg.
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De ambulant hulpverlener wordt teveel verantwoordelijk gehouden voor het terugkomen van 
de lijsten. Het is alleen voor de organisatie. Ik wil wel graag meewerken aan verbetering van 
de kwaliteit, maar op deze manier is het niet goed.

  
Hoe ervaren cliënten het invullen van de onderzoeksinstrumenten?   

Op de vraag of de cliënten weten hoe zij de OOO in moeten vullen, wordt op een 10-

puntsschaal een gemiddelde van 6,38 gescoord (n = 8), voor de SDQ is dit een 7,15 (N = 10). 

Op de stelling Ik vind het geen probleem om de vragenlijsten in te vullen wordt een 8,5 

gescoord (N=10). Op de vraag Ik vind het gemakkelijk om de vragenlijsten in te vullen is 

het gemiddelde 7,3 (N=10).  

Bruikbaarheid OOO   

Acht ouders hebben hun mening gegeven over de OOO. De twee allochtone cliënten 

hebben de OOO in moeten vullen met behulp van de ambulant hulpverlener. De reden is dat 

de cliënten de vragen en de antwoordmogelijkheden niet begrepen. Twee andere cliënten 

geven aan dat zij wel begrijpen hoe zij de vragenlijst in moeten vullen, maar dat zij het een 

rare vragenlijst vinden.  

Bruikbaarheid SDQ   

De SDQ is door acht ouders en twee jeugdigen ingevuld. Eén jongere (18 jaar) geeft aan 

dat de vragen niet passen bij haar leeftijd, hierdoor voelt de cliënt zich niet serieus genomen. 

De andere jeugdige (10 jaar) geeft aan dat hij de vragen op de achterkant niet begrepen heeft. 

Vier ouders geven aan dat de SDQ makkelijk in te vullen is. Eén allochtone cliënt heeft de 

SDQ in het Nederlands samen met de ambulant hulpverlener ingevuld. Termen als rusteloos 

waren te moeilijk om te begrijpen. De andere allochtone cliënt heeft de vertaalde versie 

ingevuld.  

Nut   

De acht ouders vinden het geen probleem om de vragenlijsten in te vullen, de twee 

jeugdigen vinden het vervelend en saai om te doen. De helft van de cliënten (n = 5) hebben 

contact met andere hulpverleningsinstanties, waar zij ook lijsten in moeten vullen. Eén cliënt 

geeft aan dat de lijsten van Stichting Jeugdformaat kort zijn en daarom niet erg om in te 

vullen. Drie cliënten geven aan dat als het hen verder helpt, zij het invullen geen probleem 

vinden. Eén cliënt geeft aan dat zij de lijsten nuttig vindt. Twee cliënten vinden het niet erg 

om de vragenlijsten in te vullen, maar vinden het niets toevoegen aan de hulpverlening.  

Enkele tekstfragmenten, genoemd door cliënten, zijn:  
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Ik moest vragenlijsten invullen voor het PSYQ, die waren zo lang, ik heb ze teruggestuurd. 
Die van Jeugdformaat zijn lekker kort, die heb ik wel ingevuld.

  
Ik ben bang dat als ik iets invul dat de hulpverleners daardoor gaan denken dat ik een 

slechte moeder ben, ik betrek alles op mezelf. Daarom denk ik goed na voordat ik iets invul.

  

Aan het einde komt er nu misschien uit dat ik meer problemen heb, dit maakt mij niet uit. Dit 
klopt ook, omdat ik nu inzie waar ik problemen mee heb. Ik heb bijvoorbeeld moeite om 
vrienden te houden, hier wil ik nu aan gaan werken.

  

Discussie    

In onderhavig onderzoek is onderzocht of de factoren bruikbaarheid, hanteerbaarheid, nut 

en hoeveelheid van onderzoeksinstrumenten van invloed zijn op het gebruik van de SDQ, 

OOO en QUICKSTEP. Dit is onderzocht aan de hand van de waardering van ambulant 

hulpverleners werkzaam bij Stichting Jeugdformaat. Er is een verschil gevonden tussen de 

bruikbaarheid, opgedeeld in hanteerbaarheid en nut, van de drie onderzoeksinstrumenten. De 

SDQ wordt als meest hanteerbaar en nuttig ervaren, vervolgens de OOO en tot slot de 
QUICKSTEP.   

Hoewel de SDQ als hoogste gewaardeerd wordt door de ambulant hulpverleners, worden 

er vooral over de hanteerbaarheid voor de cliënt negatieve aspecten genoemd door de 

ambulant hulpverleners. Zo worden de lengte en de vragen van de SDQ als moeilijk voor de 

cliënten ervaren. Onderzoek bij Bureau Jeugdzorg laat daarentegen zien dat de SDQ als 

gebruiksvriendelijke vragenlijst voor cliënten wordt ervaren. Een groot voordeel vinden de 

respondenten in dit onderzoek dat de veel kortere SDQ makkelijker in te zetten is dan de 

CBCL (Eijgenraam & Van der Steege, 2005). Hoewel de respondenten van bovenstaand 

onderzoek vergelijkbaar zijn met de ambulant hulpverleners van Stichting Jeugdformaat (wat 

betreft opleidingsniveau en werkzaamheden) kan dit verschil verklaard worden doordat de 

ambulant hulpverleners van Stichting Jeugdformaat de SDQ vergelijken met de kortere OOO 

als het gaat om de hanteerbaarheid.   

De OOO wordt dan ook positiever beoordeeld als het gaat om de hanteerbaarheid voor de 

cliënten. Dit komt vooral doordat de vragenlijst kort is. Uiteindelijk is de algehele waardering 

over de OOO lager, omdat de antwoordmogelijkheden teveel zijn, niet beide schalen 

vergelijkbaar zijn met normgegevens en niet duidelijk is wat er met de uitkomsten gedaan kan 

worden, aldus de ambulant hulpverleners.  
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De QUICKSTEP wordt het laagst gewaardeerd door de ambulant hulpverleners. Zowel op 

de hanteerbaarheid als het nut is laag gescoord. Dit zijn opvallende uitkomsten als het in het 

licht wordt gezien van onderzoek bij Bureau Jeugdzorg (Eijgenraam, Van Yperen, Van der 

Pijll, Lekkerkerker, Post, & De Graaf, 2008). Hier wordt de STEP onderzocht op 

hanteerbaarheid en wordt beoordeeld als een redelijk te hanteren instrument. Drie kwart van 

de respondenten vindt het instrument makkelijk in te vullen. Zij hebben wel moeite met 

inschatting van de twee risicoschalen. De QUICKSTEP bevat deze schalen niet. Dit verschil is 

wellicht te verklaren doordat bij Stichting Jeugdformaat de QUICKSTEP niet alleen aan het 

begin van de hulpverlening ingezet wordt, maar ook aan het einde. De ambulant hulpverleners 

ervaren de lijst juist aan het einde van de hulpverlening als niet goed bruikbaar.   

Ondanks dat er in de bruikbaarheid van alle drie de lijsten negatieve aspecten zijn 

gevonden, houdt dit de ambulant hulpverleners niet tegen om de onderzoeksinstrumenten te 

gebruiken. In de helft van de gevallen (53 %) worden de lijsten altijd uitgedeeld. Op een 10-

puntsschaal wordt het gebruik van de lijsten beoordeeld met een gemiddelde van 8.99. Dit 

betekent dat de vragenlijsten in vrijwel alle gevallen uitgedeeld worden aan de cliënten. Deze 

bevinding suggereert dat de reden van non-respons ook gezocht kan worden in cliëntfactoren, 

hier zal nader onderzoek naar gedaan moeten worden.   

Het werken met de onderzoeksinstrumenten in het algemeen wordt door de ambulant 

hulpverleners vooral als belastend ervaren. Bij ketenpartners wordt ook gebruik gemaakt van 

onderzoeksinstrumenten. De ambulant hulpverleners ervaren dit als een belastende factor voor 

zichzelf en de cliënten. Opvallend is dat de 10 cliënten die hebben geparticipeerd in dit 

onderzoek, het invullen van de vragenlijsten geen probleem vinden. Zij waarderen de 

hanteerbaarheid van de SDQ hoger (M = 7,15) dan de OOO (M = 6,38).  

Er zijn verder geen hulpverlenerfactoren gevonden die van invloed zijn op het gebruik van de 

onderzoeksinstrumenten, zoals de mate van nut dat ervaren wordt of het aantal dienstjaren. De 

bruikbaarheid van de onderzoeksinstrumenten moet dan ook als meest invloedrijke factor op 

het gebruik van de onderzoeksinstrumenten gezien worden, zoals ook Van der Vaart, Van der 

Zouwen en Dijkstra aangeven (1995).   

Aanbevelingen voor de organisatie zijn vooral gebaseerd op de uitkomsten omtrent de 

kenmerken van de vragenlijsten. Het werken met onderzoeksinstrumenten moet geheel 

opgenomen zijn in het handelend hulpverlenen, de vragenlijsten moeten makkelijk 

hanteerbaar zijn en het nut van de vragenlijsten moet helder zijn (Van Yperen & Veerman, 

2006; Barclay et al., 2002). Zowel voor de SDQ, OOO als de QUICKSTEP geldt dat er meer 
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duidelijkheid moet komen over hoe de lijsten gebruikt en benut kunnen worden. Het 

investeren op de bruikbaarheid en duidelijkheid van de instrumenten zal naar verwachting het 

beoogde nut en de motivatie van de ambulant hulpverleners vergroten (Barclay et al., 2002). 

Daarnaast geldt voor de OOO dat er normgegevens moeten zijn om de uitkomsten meer 

betekenis te geven (Veerman, 1997).       

Wat betreft een goede hanteerbaarheid van de onderzoeksinstrumenten moet er 

ondersteuning geboden worden door Stichting Jeugdformaat. Dit kan gedaan worden door een 

goede implementatie, een goed hanteerbaar computersysteem, training en geregelde intervisie 

(Eijgenraam et al., 2008). Daarnaast is het van belang om met ketenpartners samen te werken 

omtrent het aanbieden van onderzoeksinstrumenten aan cliënten. Er bestaan overeenkomsten 

in de vragenlijsten die gebruikt worden door de verschillende ketenpartners. Bij het overgrote 

deel van de cliënten wordt door Bureau Jeugdzorg een CBCL aangeboden, bij Stichting 

Jeugdformaat in vrijwel alle gevallen een SDQ en bij de Jutters altijd een CBCL. Hieruit 

blijkt dat een cliënt die met deze instanties te maken heeft meerdere (dezelfde) vragenlijsten 

in moet vullen. Samenwerking in het aanbieden van vragenlijsten, door middel van 

bijvoorbeeld een elektronisch uitwisselingssysteem waarin overdracht van de cliëntgegevens 

formeel geregeld is, kan dit tegengaan (Boendermaker, Metselaar, & Venderbosch, 2002). 

Door het aanbieden van teveel vragenlijsten kunnen cliënten weerstand ervaren en is er kans 

op non-respons (Eijgenraam & Van der Steege, 2005; Barclay et al., 2002).

    

Een beperking van het onderzoek is dat er weinig cliënten betrokken zijn in het 

onderzoek, waardoor de uitkomsten niet generaliseerbaar zijn naar de cliënten populatie. De 

beschrijving van de data kan als een pilot gezien worden, dat een aanleiding kan zijn voor 

verder onderzoek waarbij de waardering over het gebruiken van onderzoeksinstrumenten van 

de cliënten in kaart wordt gebracht.   
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Bijlage 1: Vragenlijst ambulant hulpverleners en cliënten   

Checklist voor de ambulant hulpverleners    

Naam: _________________________________________________________  

Team: _________________________________________________________  

De volgende stellingen gaan over het werken met de vragenlijsten OOO, SDQ en Quick-Step. 
Wanneer een stelling helemaal betrekking heeft op jou situatie zet dan een kruisje op de lijn 
zo dicht mogelijk bij Klopt helemaal . Wanneer de stelling niet op jou van toepassing is zet 
dan een kruisje bij Klopt helemaal niet . Wanneer de stelling maar gedeeltelijk van toepassing 
is mag het kruisje ook op een andere plaats op de lijn geplaatst worden. 

  

Ik had voor mijn baan bij Jeugdformaat ervaring met het  
Werken met vragenlijsten   

Ik weet de OOO goed te gebruiken   

Ik weet de OOO goed te interpreteren     

Ik weet de SDQ goed te gebruiken   

Ik weet de SDQ goed te interpreteren   

Ik weet de Quick-step goed te gebruiken  

Ik weet de Quick-step goed te interpreteren     

Ik weet waarom ik de vragenlijsten moet gebruiken  

Klopt 
helemaal 

niet

 

Klopt 
helemaal 

  

Klopt 
helemaal 

niet

 

Klopt 
helemaal 

  

Klopt 
helemaal 

niet

 

Klopt 
helemaal

 

Klopt 
helemaal 

niet

 

Klopt 
helemaal

 

Klopt 
helemaal 

niet

 

Klopt 
helemaal 

  

Klopt 
helemaal 

niet

 

Klopt 
helemaal

 

Klopt 
helemaal 

niet

 

Klopt 
helemaal

 

Klopt 
helemaal 

niet

 

Klopt 
helemaal

  



   
De vragenlijsten dragen bij aan de kwaliteit van mijn  

hulpverlening   

De vragenlijsten maken mijn werk makkelijker   

Ik overhandig de OOO en SDQ altijd aan mijn cliënten   

Het lukt mij altijd om de vragenlijsten terug te krijgen  
en te bespreken met de cliënt    

Wat is de reden dat je de SDQ en OOO niet altijd aan je cliënten overhandigd?  
(Indien de voorlaatste stelling niet met klopt helemaal  is beantwoord)  

   

Wat is de reden dat je de SDQ en OOO niet altijd terugkrijgt en bespreekt met de cliënt?  
(Indien de laatste stelling niet met klopt helemaal  is beantwoord)  

   

Als de cliënt de vragenlijsten niet invult wat doe jij dan?  

    

Wat maakt volgens jou dat de vragenlijsten niet altijd ingevuld worden?  

   

Wat is jouw idee over het aantal vragenlijsten of formulieren waarmee cliënten te maken krijgen? 
(Hiermee wordt bedoeld het aantal vragenlijsten en formulieren binnen JF maar ook bij ketenpartners)  

       

Klopt 
helemaal 

niet

 

Klopt 
helemaal

 

Klopt 
helemaal 

niet

 

Klopt 
helemaal

  

Klopt 
helemaal 

niet

 

Klopt 
helemaal

 
Klopt 

helemaal 
niet

 
Klopt 

helemaal

 



Belemmert dit jou in het werken met de vragenlijsten?  

    
Wat zijn voor jou de voordelen van het werken met de vragenlijsten?  

   

Wat zijn voor jou de nadelen van het werken met de vragenlijsten?  

  



Checklist voor de cliënt     

Er is mij uitleg gegeven over hoe ik de vragenlijsten 
In moet vullen     

               Ik begrijp hoe ik de OOO in moet vullen  

                            
 Ik begrijp hoe ik de SDQ in moet vullen   

De OOO geeft goed mijn beleving als opvoeder weer  

Door het invullen van de SDQ wordt 
Het gedrag en de situatie van mijn kind duidelijk   

Ik weet waarom ik de vragenlijsten in moet vullen   

Ik vind het geen probleem om de vragenlijsten in te vullen   

Ik vind het invullen van de vragenlijsten makkelijk      

Klopt 
helemaal 

niet

 

Klopt 
helemaal 

  

Klopt 
helemaal 

niet

 

Klopt 
helemaal

  

Klopt 
helemaal 

niet

 

Klopt 
helemaal 

  

Klopt 
helemaal 

niet

 

Klopt 
helemaal 

  

Klopt 
helemaal 

niet

 

Klopt 
helemaal 

  

Klopt 
helemaal 

niet

 

Klopt 
helemaal

 

Klopt 
helemaal 

niet

 

Klopt 
helemaal

 

Klopt 
helemaal 

niet

 

Klopt 
helemaal

  
De volgende stellingen gaan over de vragenlijsten die u ingevuld hebt. Deze vragenlijsten zijn 
de OOO en de SDQ.  
Wanneer een stelling helemaal betrekking heeft op uw situatie zet dan een kruisje op de lijn zo 
dicht mogelijk bij Klopt helemaal . Wanneer de stelling niet op u van toepassing is zet dan een 
kruisje bij Klopt helemaal niet . Wanneer de stelling maar gedeeltelijk van toepassing is mag 
het kruisje ook op een andere plaats op de lijn geplaatst worden. 



 
Heeft u andere hulpverleningscontacten?  

  
Zo ja, moet u hier ook vragenlijsten invullen en hoeveel?   

   

Wat vindt u ervan dat u de vragenlijsten in moet vullen?    

  



Bijlage 2: Definitieve labelset  

Label   Definitie  

Hanteerbaarheid C  De vragenlijst is gemakkelijk en efficiënt te gebruiken, er is      

duidelijk (taaltechnisch) hoe de vragenlijst ingevuld moet       

worden.  

Hanteerbaarheid AH  Door het beschikbaar zijn van een handleiding en        

inwerkprogramma is de vragenlijst snel en makkelijk te       

verwerken, interpreteren en bespreken. Het verwerken in het      

computersysteem hoort hier ook bij. Het is duidelijk wat de      

uitkomsten uit de onderzoeksinstrumenten zeggen en wat ermee      

gedaan moet worden. 

Nut    De vragenlijst wordt gebruikt omdat het zichzelf beloond en iets      

toevoegt aan de hulpverlening en niet omdat er een beloning als      

consequentie wordt verdiend. 

Kwaliteit   De vragenlijst meet wat het beoogt te meten. De uitkomsten      

zeggen echt iets over de werkelijkheid, het hangt niet af van      

toevalligheden. 

Overig    Organisatorische randvoorwaarden, zoals het voorhanden zijn      

van voldoende middelen om met de onderzoeksinstrumenten te      

werken en een goede implementatie. 

Belastend   De vragenlijsten zijn iets extra dat toegevoegd is aan het       

bestaande werk. 

(Bron: Van Yperen & Veerman, 2006)    


