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Doelgroep

• Gezinnen met minstens 1 kind < 12 jaar met verhoogd risico op 
ontwikkelen crimineel gedrag

• Gezinnen met veel problemen op diverse terreinen

• Gezinnen die niet (rechtstreeks) om hulp vragen



vrijwillige hulpvrijwillige hulp

onvrijwillige hulp



•• kind ontwikkelt zich op positieve wijzekind ontwikkelt zich op positieve wijze

•• sociaal netwerk is sterk genoeg om gezin te blijven steunensociaal netwerk is sterk genoeg om gezin te blijven steunen

•• draaglast is in evenwicht met draagkrachtdraaglast is in evenwicht met draagkracht

•• ouders zijn in staat om hulp te vragenouders zijn in staat om hulp te vragen

Einddoelen



•• signaleren signaleren kindkind

•• contact leggen contact leggen gezingezin

•• hulpverlenen hulpverlenen gezingezin

•• deskundigheid bevorderen deskundigheid bevorderen wijkwijk

•• resultaat metenresultaat meten kind/gezinkind/gezin

Middelen



de socialisatie van een kind vindt primair plaats in het de socialisatie van een kind vindt primair plaats in het 
gezin, de school, de buurtgezin, de school, de buurt

de ouder is eindverantwoordelijkde ouder is eindverantwoordelijk

er is een heel dorp nodig om een kind groot te er is een heel dorp nodig om een kind groot te 
brengenbrengen

hulp verlenen en andere instanties activerenhulp verlenen en andere instanties activeren

Methodische uitgangspunten



•• de opvoeding van kind(eren)de opvoeding van kind(eren)

•• het individueel functionerenhet individueel functioneren

•• het voeren van een huishoudenhet voeren van een huishouden

•• het hebben en houden van een maatschappelijke positiehet hebben en houden van een maatschappelijke positie

•• de ontwikkeling van/in een relatie en het ouderschap de ontwikkeling van/in een relatie en het ouderschap 

Gezinstaken



•• VoordoenVoordoen

•• SamendoenSamendoen

•• AdviserenAdviseren

•• VolgenVolgen

Van compenseren naar actvieren



Praktijkgericht onderzoek bij WIG

• Integratie van onderzoek en behandeling

• Uitkomsten samen met ouders vertalen naar aanknopingspunten voor 
behandeling

• Gestructureerd hulpmiddel

• Objectief controlemiddel



Wat gebruiken we?

WAT WANNEER WIE

CBCL, TRF, YSR voor, na ouders
leerkracht

Signaleringlijst voor, na, fu hulpverlener
(Orobio de Castro e.a. 2002)

Hulpmiddelen
Vragenlijst gezinsfunctioneren
Vragenlijst meegemaakte gebeurtenissen



Onderzoeksgroep

Universiteit van Utrecht: Bram Orobio de Castro en Marjolein Brökling

Gegevens van 54 gezinnen 
• 43 jongens
• 11 meisjes

Gemiddelde leeftijd kind: 9 jaar 5 maanden



Uitkomsten

Percentage totale risicofactoren bij voormeting, 
nameting en follow-up
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Percentage risicofactoren per risicogebied bij 
voormeting,  nameting en follow-up
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Voormeting 60,87 67,83 60,09 63,04 67,42

Nameting 30,36 * 43,14 * 26,07 * 14,88 * 25,2 *

Follow-up 40,22 * 50,33 30,16 19,57 25
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Uitkomsten



Uitkomsten

T-scores op de CBCL (totaal, externaliserend en 
internaliserend) bij de voormeting en de nameting
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Uitkomsten

T-scores op de TRF (totaal, externaliserend en 
internaliserend) bij de voormeting en de nameting

66,72 66,38
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Uitkomsten

Aantal politiecontacten
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