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Abstract 

 

De dag van vandaag doen er zich belangrijke evoluties voor in de bijzondere jeugdbijstand. 

Daarnaast worden er aan de jeugdhulpverlening in het algemeen, en aan de diensten Begeleid 

Zelfstandig Wonen in het bijzonder, steeds meer eisen gesteld. Naast de vraag naar evidence-

based practice, wil men evolueren naar een kortere begeleidingsduur. Hierbij geldt een 

richtinggevende doorstroomtijd van negen maanden. Het object van dit onderzoek is dan ook 

de evolutie naar een kortere begeleidingsduur binnen Begeleid Zelfstandig Wonen, en dit 

binnen de huidige tendensen in het werkveld. Het onderzoek verliep met behulp van een 

kwalitatief design met diepte-interviews bij acht respondenten, namelijk vier jongeren en vier 

begeleiders. De interviews werden geanalyseerd volgens een thematische inhoudsanalyse. Via 

deze onderzoeksopzet werd er gepoogd een antwoord te geven op de verschillende 

onderzoeksvragen. Er werd nagegaan hoe de jongeren de BZW-begeleiding beleven, alsook 

hoe de begeleiders BZW in het algemeen, en het kortdurende traject in het bijzonder, beleven. 

Opvallend was dat de beleving van de jongeren en die van de begeleiders, op heel wat vlakken 

gelijkenissen vertoonden. Diverse factoren hebben een invloed op het verloop, alsook de duur 

van de begeleiding. Vele van deze factoren lijken bij alle jongeren een rol te spelen, doch de 

mate waarin verschilt van persoon tot persoon. Daarnaast wordt een begeleiding binnen BZW, 

in meerdere of mindere mate, geconfronteerd met een zekere onvoorspelbaarheid. Hierdoor is 

het moeilijk tot onmogelijk om van voordien te bepalen hoe lang een begeleiding mag of moet 

duren. Het is dan ook aangewezen om in beleid en besluitvorming met deze factoren rekening 

te houden, alsook om zowel jongeren als begeleiders een stem te geven hierin.  
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Introductie 

De dag van vandaag zijn er zijn er belangrijke evoluties op til in de jeugdzorg. Tevens worden 

er tegenwoordig steeds hogere eisen  gesteld aan de welzijns- en jeugdhulpverleningssector. In 

het licht van een sterke internationale tendens naar evidence-based werken (Spring, 2007), is 

er een toenemende belangstelling waar te nemen voor het evalueren en op waarde beoordelen 

van de resultaten van de hulpverlening (Vyt, 2006). Hierdoor neemt de vraag naar effectiviteit 

en het evidence-based werken de dag van vandaag een prominente plaats in in het discours 

over de (integrale) jeugdhulp in Vlaanderen (Carrette, 2008). Deze beweging wordt bespoedigd 

door de eisen van diverse subsidiërende instanties. Deze verkiezen namelijk te investeren in 

praktijken met een bewezen kans op succes, zodat ze „waar‟ krijgen voor hun geld (Wilson & 

Walsh, 2012). Tevens moet de jeugdhulpverlening zich de dag van vandaag niet langer 

uitsluitend naar de opdrachtgevers en fincancierders toe verantwoorden. De gebruikers en de 

samenleving koesteren namelijk eveneens hoge verwachtingen en eisen ten opzichte van de 

voorzieningen (Grietens, Mercken, Vanderfaeillie, & Loots, 2007). Ondanks deze toenemende 

eisen, is er binnen het werkveld geen eensgezindheid over welke aspecten van de 

hulpverlening precies zorgen voor effectiviteit en efficiëntie. Er is geen eenduidige kennis over 

wat precies werkt van hulp en welke elementen zorgen voor een kwalitatieve hulpverlening 

(Vyt, 2006). 

Ook Van Yperen, Van der Steege, Addink, en Boendermaker (2010) richten al hun peilen op de 

effectiviteit van de jeugdzorg, die volgens hen voor verbetering vatbaar is. Zij stellen dat er nog 

weinig met evidence-based hulpverleningstechnieken gewerkt blijkt te worden. De vraag is 

echter of een implementatie van deze methode verbetering biedt. Uit diverse studies (onder 

andere van Lambert) blijkt namelijk dat algemeen werkzame factoren (zoals aansluiten bij de 

motivatie) verhoudingsgewijs een sterk effect lijken te hebben ten opzichte van de specifiek 

werkzame factoren. In het algemeen wordt er een grote betekenis toegekend aan de cliënt-

hulpverleningsrelatie als werkzame factor. Daartegenover staat wel dat deze bevinding vooral 

gestoeld is op onderzoek naar de effecten van psychotherapie bij volwassenen. Er zijn dan ook 

aanwijzingen dat de alliantiefactor bij hulpverlening aan jeugdigen ingewikkelder in elkaar zou 

zitten. Tevens zijn er recente studies (bijvoorbeeld van Duncan en Miller) die de vraag doen 

rijzen of de rol van de therapeut niet overschat en die van de werkzame cliënt niet onderschat 

wordt. In dat opzicht is het dan ook belangrijk om na te gaan welke rol technieken en 

protocollen spelen in de effecten van hulp, los van de therapeutische relatie. Wat onderzoek 

betreft zou er volgens Van Yperen et al. (2010) een verschuiving moeten komen van de vraag 

of hulpverlening werkt naar de vraag hoe het juist werkt. Daarbij zou er aandacht moeten gaan 

naar welke elementen van de hulp precies zorgen voor het effect. 

Naast de vraag naar effectiviteit, efficiëntie en evidence-based practice, worden er nog meer 

eisen gesteld aan de jeugdhulpverleningssector. Meer specifiek wordt er op vlak van mobiele 

hulpverlening de vraag gesteld naar het inzetten van een kortdurende en aanklampende 
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begeleiding. Van de diensten Begeleid Zelfstandig Wonen wordt er van Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen uit, innoverende initiatieven verwacht die 

een versnelde door-en uitstroom beogen. Meer concreet heeft men het over een 

richtinggevende doorstroomtijd van negen maanden (Vandeurzen, 2011b). Waarom men 

precies opteert voor negen maanden is niet duidelijk. Één van deze diensten voor Begeleid 

Zelfstandig Wonen is De Cocon vzw, gelegen te Gent. Om aan deze vraag te voldoen werd er 

vorig jaar een kortdurend traject BZW met netwerkondersteuning op poten gezet. Vanaf mei 

2012 moesten jongeren die begeleid wilden worden dan ook een keuze maken tussen het korte 

of het reguliere traject. Men heeft er echter het gevoel dat dit kortdurend traject niet echt van de 

grond komt. De mogelijke oorzaak of oorzaken hiervan zijn vooralsnog niet duidelijk. 

Met dit onderzoek zal er dan ook gepoogd worden na te gaan hoe het kortdurende traject door 

zowel de jongeren als de begeleiders ervaren wordt. Deze inzichten zullen worden verrijkt met 

de vraag naar hoe het reguliere traject door jongeren en begeleiders beleefd wordt. Komen er 

significante verschillen of gelijkenissen naar boven? Hoe ervaren jongeren en begeleiders het 

tijdsaspect binnen de begeleiding? Wat is er positief aan het kortdurende traject BZW en wat 

kan er beter? Aan de hand van dit onderzoek zal er getracht worden op deze en andere vragen 

een antwoord te bieden. 

In het eerste hoofdstuk worden de centrale onderzoeksbegrippen verhelderd met behulp van 

een literatuurstudie. Deze is gebaseerd op zowel nationale als internationale literatuur en vormt 

de theoretische en conceptuele basis van het onderzoek. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met 

een probleemstelling en onderzoeksvragen. Hoofdstuk twee omvat de gehanteerde 

methodologie. Daarin wordt het onderzoeksdesign besproken en beargumenteerd. Zowel de 

steekproef, de procedure en het instrument, alsook de manier van dataverzameling en -analyse 

komen aan bod. Er wordt afgesloten met een bespreking van de kwaliteit van het onderzoek, 

gebaseerd op concepten als betrouwbaarheid en validiteit. In hoofdstuk drie worden de 

resultaten van het onderzoek besproken. Er wordt een antwoord geboden op de verschillende 

onderzoeksvragen en deze worden aangevuld met citaten. Deze dienen ter illustratie, alsook 

bevorderen ze de begrijpbaarheid van de tekst zodat deze geschikt is voor een breder publiek. 

In het laatste en vierde hoofdstuk volgt de discussie, waarbij de resultaten gekoppeld worden 

aan de theoretische inzichten uit de literatuurstudie. De onderzoeksvragen worden kritisch 

besproken, alsook worden er suggesties gedaan voor toekomstig onderzoek. Daarnaast komen 

ook de beperkingen van dit onderzoek aan bod. Ten slotte wordt er afgesloten met een 

algemene conclusie die beknopt het geheel samenvat. 
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Hoofdstuk I: 

Omkadering van het onderzoek 

1 Inleiding 

Begeleid Zelfstandig Wonen is een voorziening die deel uitmaakt van de jeugdhulpverlening. 

Het bevindt zich in het werkveld van de bijzondere jeugdzorg en jeugdbijstand. Diensten voor 

Begeleid Zelfstandig Wonen helpen jongeren vanaf 17 jaar voor wie het best is om alleen te 

gaan wonen. Deze jongeren verkeren vaak in een problematische opvoedingssituatie of in 

omstandigheden die nefast zijn voor hun welzijn. Ze worden door een begeleider geholpen bij 

alle praktische zaken van het alleen wonen, alsook op meer persoonlijk en sociaal vlak 

(Agentschap Jongerenwelzijn, 2011b).  

In het licht van een internationale tendens naar effectiviteit, efficiëntie en evidence-based 

practice, worden er de dag van vandaag zowel aan de welzijnssector als aan de 

jeugdhulpverleningssector meer en meer eisen gesteld. Er is sprake van een toenemende 

belangstelling voor het evalueren en op waarde beoordelen van de resultaten van de 

hulpverlening. Daarbij is er geen eensgezindheid over welke aspecten van de hulpverlening 

precies zorgen voor effectiviteit en efficiëntie (Vyt, 2006). In het debat over het 

effectiviteitsvraagstuk van de jeugdhulp, wordt er vaak verwezen naar de termen „evidence-

based practice‟ en „practice-based evidence‟ en naar de verhouding tussen deze beide 

(Carrette, 2008). Naast die internationale tendens naar evidence-based practice, worden er 

vanuit het beleid nog andere eisen gesteld. Op het vlak van mobiele hulpverlening vraagt men 

namelijk naar het inzetten van een kortdurende en aanklampende begeleiding met een 

richtinggevende instroomtijd van negen maanden (Vandeurzen, 2011b). 

In dit hoofdstuk zullen de voor dit onderzoek relevante concepten verder geëxploreerd worden 

aan de hand van nationale en internationale literatuur. Er wordt afgesloten met een 

probleemstelling waaruit de onderzoeksvragen voortvloeien. 

2 Begeleid Zelfstandig Wonen 

2.1 Wat is Begeleid Zelfstandig Wonen? 

Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW) is een hulpverleningsvorm aan jongeren die zich situeert in 

de bijzondere jeugdzorg en jeugdbijstand. BZW-diensten helpen jongeren voor wie het best is 

om alleen te gaan wonen (Agentschap Jongerenwelzijn, 2011b). Tot de doelgroep behoren 

jongeren tussen zeventien en eenentwintig jaar die doorverwezen zijn door de Jeugdrechtbank 

of door het Comité Bijzondere Jeugdzorg (CBJ). Veel van de jongeren komen uit een instelling, 
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terwijl anderen vanuit de thuissituatie alleen gaan wonen. In het merendeel van de gevallen is 

er sprake van een onstabiele leefsituatie thuis. Bij BZW biedt een begeleider de nodige 

ondersteuning aan waardoor de jongere zich op allerhande vlakken kan redden in een 

zelfstandige woon- en leefsituatie. Voor zo‟n 60% van de jongeren duurt de BZW-begeleiding 

maximum één jaar. Tussen de 25 en 30% van de jongeren wordt tussen een jaar en twee jaar 

begeleid en ongeveer 10% van de begeleidingen duurt langer dan twee jaar (Federatie voor 

Autonome Diensten Begeleid Zelfstandig Wonen, 2010).  

Binnen Begeleid Zelfstandig Wonen streeft men dertien werkingsprincipes na. De zorg voor de 

jongere staat centraal in elke begeleiding. Daarbij gaat men zich aanklampend opstellen en de 

jongere blijven kansen geven vanuit een geloof dat verandering mogelijk is. Verder besteedt 

men veel aandacht aan de relatie tussen de begeleider en de jongere, alsook aan zijn 

verbondenheid met zijn familiale en sociale context. De begeleiders stellen zich dan ook 

veelzijdig partijdig op. Binnen de begeleiding streeft men naar een maximale inspraak van de 

jongere en gaat men emancipatorisch te werk. Men gaat er namelijk van uit dat jongeren zoveel 

mogelijk de kans moeten krijgen zelf hun verantwoordelijkheid op te nemen en in die zin is de 

begeleiding dan ook ervaringsgericht. Binnen BZW komen verder alle mogelijke aspecten van 

zelfstandigheid aan bod, zoals de woonsituatie, financiën, administratie, maar ook bijvoorbeeld 

relaties en psycho-sociaal functioneren. Daardoor is er sprake van een integrale begeleiding. 

Die begeleiding gaat men zoveel mogelijk afstemmen op de jongere om zo begeleiding op maat 

te kunnen bieden. Verder is er sprake van een procesmatig verloop en komt men aan huis. Na 

afronding van de begeleiding tenslotte, wordt er indien nodig geprobeerd een passend vangnet 

of een verwijzing te voorzien om zo continuïteit te verzekeren (Federatie voor Autonome 

Diensten Begeleid Zelfstandig Wonen, 2010). 

Er zijn enkele steunmaatregelen voor BZW die uitgaan van de Vlaamse en federale overheid 

(Federatie voor Autonome Diensten Begeleid Zelfstandig Wonen, 2010). Het gaat hierbij om 

een verblijfssubsidie van het Fonds voor Jongerenwelzijn of een leefloon van het OCMW. 

Daarnaast komen bepaalde jongeren ook in aanmerking voor een verwarmings- of huurtoelage 

of een installatiepremie van de Vlaamse overheid. Ook een federale installatiepremie voor 

daklozen en een studietoelage is mogelijk. Via het OCMW kunnen heel wat begeleide jongeren 

eveneens een renteloze lening voor een huurwaarborg ontvangen. Ten slotte krijgen BZW-

jongeren sinds 5 december 2011 een absolute voorrang voor het huren van een sociale woning 

(Steunpunt Jeugdhulp, 2012).  

2.2 De bijzondere jeugdzorg en jeugdbijstand in Vlaanderen 

2.2.1 HUIDIGE SITUATIE 

De bijzondere jeugdzorg vervult in Vlaanderen een belangrijke rol binnen de jeugdzorg. De 

term „bijzonder‟ heeft te maken met de toegangspoort waartoe men zich moet wenden alvorens 
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van deze hulpverlening gebruik te kunnen maken. Het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg vormt 

de toegangspoort voor de buitengerechtelijke (vrijwillige) jeugdzorg, terwijl de jeugdrechtbank, 

die door het openbaar ministerie gevorderd kan worden, de toegangspoort vormt tot de 

gerechtelijke (gedwongen) jeugdzorg (Bouverne-De Bie & Van Ewijk, 2008).  

De organisatie van de bijzondere jeugdbijstand in Vlaanderen werd vastgelegd met de 

gecoördineerde decreten inzake de bijzondere jeugdbijstand van 4 april 1990. 

Niettegenstaande dat er een aantal aanvullende wetten en decreten uitgevaardigd zijn, is de 

kern van deze wetgeving steeds behouden (Verhellen, 2000). Één van de centrale 

doelstellingen van de aangepaste wetgeving op de jeugdbijstand was de striktere scheiding 

tussen de buitengerechtelijke en gerechtelijke jeugdbescherming, waar voorheen nog geen 

sprake van was (Geudens, 2003). In het kader van die striktere scheiding tussen hulp en recht 

kreeg de jeugdrechtbank in 1990 een meer subsidiaire rol toebedeeld binnen de jeugdbijstand 

door de oprichting van de bemiddelingscommissie (Vanderplasschen, Vandevelde, Claes, 

Broekaert, & Van Hove, 2008). Deze fungeert tegelijk als een buffer en brug tussen de 

gerechtelijke jeugdbescherming en buitengerechtelijke bijzondere jeugdbijstand. Daarbij wordt 

er de dag van vandaag in eerste instantie gestreefd naar een buitengerechtelijke afhandeling 

(Bouverne-De Bie & Roose, 2009). 

De jeugdbescherming en de gerechtelijke bijzondere jeugdbijstand zijn een federale 

bevoegdheid, terwijl de buitengerechtelijke bijzondere jeugdbijstand een bevoegdheid van de 

gemeenschappen is. Zowel de federale wetgeving als de decreten van de gemeenschappen 

berusten op bepalingen van de Belgische grondwet en op internationale verdragen en 

regelgevingen (Bouverne-De Bie & Roose, 2009).  

2.2.2 TOEKOMSTIGE SITUATIE 

Sinds het begin van 2000 doet er zich een integratiebeweging voor naar een integrale 

jeugdhulp. Hierbij wordt de bijzondere jeugdzorg afgestemd op de andere sectoren die hulp 

verlenen aan minderjarigen (Bouverne-De Bie & Van Ewijk, 2008). Zeven grote 

jeugdhulpsectoren doen hieraan mee: het Algemeen Welzijnswerk, de Bijzondere 

Jeugdbijstand, de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, de Centra voor Integrale 

Gezinszorg, de Centra voor Leerlingenbegeleiding, Kind en Gezin en het Vlaams Agentschap 

voor Personen met een Handicap (Agentschap Jongerenwelzijn, 2013b). Vanaf het moment dat 

de Integrale Jeugdhulp van start gaat, zal de functie van indicatiestelling en toewijzing naar 

hulpverlening, overgeheveld worden naar de Intersectorale Toegangspoort (Agentschap 

Jongerenwelzijn, 2011a). Het plan is dat de jeugdhulpverlening in Vlaanderen tegen 2014 

grondig bijgestuurd wordt. Dit vloeit voort uit het decreet Integrale Jeugdhulp dat de Vlaamse 

Regering op 1 maart 2013 goedkeurde en dat een gezamenlijk initiatief is van ministers Jo 

Vandeurzen en Pascal Smet (Vlaamse Overheid: Departement W.V.G., 2013). Vooreerst is het 

plan om gedurende een bepaalde tijd deze veranderingen door te voeren in een pilootregio (d.i. 

Oost-Vlaanderen) en te kijken hoe dit loopt, om vervolgens de intersectorale toegangspoort in 
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heel Vlaanderen van start te laten gaan. De start van de Integrale Jeugdhulp in Oost-

Vlaanderen staat voorlopig gepland begin september 2013. Deze start werd echter al 

verschillende malen uitgesteld en dit is dus niet met zekerheid te zeggen.  

De integrale Jeugdhulp heeft als doel de negatieve effecten van een al te verkokerde, en aldus 

ondoorzichtige, jeugdhulp weg te werken. Daarnaast tast de verkokering van de sectoren de 

efficiëntie en effectiviteit van de hulpverlening aan. Om het jeugdaanbod meer overzichtelijk, 

toegankelijk en op maat te maken, wil men evolueren naar een Integrale Jeugdhulp. Men koos 

er niet voor om van de zeven bovenvermelde sectoren naar één jeugdhulpsector te evolueren, 

dan wel om te komen tot een meer afgestemde jeugdhulp. Daarbij streeft men naar een meer 

vraaggestuurde werking en hulpcontinuïteit (Vlaamse Overheid: Departement W.V.G., 2012a). 

De beleidsdoelstelling van deze integratiebeweging is het herstructureren van de jeugdzorg in 

functie van het uitbouwen van een integrale kind- en jeugdhulpverlening met de bijzondere 

jeugdbijstand als sluitstuk. Een dergelijke jeugdzorg moet dan toegankelijker zijn en zoveel 

mogelijk proberen te voorkomen dat jongeren in de bijzondere jeugdbijstand terecht komen 

(Bouverne-De Bie & Roose, 2009).  

Samen met deze beweging heeft ook het concept niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp zijn 

intrede gedaan (Bouverne-De Bie & Van Ewijk, 2008). Dit is hulp waar de cliënt een beroep op 

kan doen, mits zijn/haar situatie beantwoordt aan een voorafgaandelijke indicatiestelling. De 

indicatiestelling en toewijzing naar deze hulpverlening gebeurt voorlopig nog door het Comité 

voor Bijzondere Jeugdzorg en de Provinciale Evaluatiecommissie, maar deze functie zal stilaan 

overgedragen worden naar de Intersectorale Toegangspoort (Agentschap Jongerenwelzijn, 

2011a). De toegang daartoe zal verlopen via een hulpverlener met behulp van een 

aanvraagdocument (A-document). Daarna zullen doorgaans twee teams zich over die aanvraag 

buigen: het team indicatiestelling en het team jeugdhulpregie. Beide hebben gescheiden 

opdrachten en aparte mandaten. Het team indicatiestelling bepaalt welke hulp het meest 

aangewezen is voor een bepaalde hulpvraag en maakt hier een neerslag van in het 

indicatiestellingsverslag. Op basis daarvan gaat het team jeugdhulpregie een concreet 

hulpaanbod toekennen. Opvallend is dat de cliënt een meer verantwoordelijke rol lijkt 

toebedeeld te krijgen. Zo kan hij, indien mogelijk, zijn voorkeur uiten voor een bepaalde 

hulpaanbieder, alsook eerst de verschillende voorzieningen bezoeken voor hij een keuze maakt 

(Vlaamse Overheid: Departement W.V.G., 2012a). 

De integrale jeugdhulp zal heel wat veranderingen in het werkveld met zich meebrengen. Ook 

voor de Diensten Begeleid Zelfstandig Wonen zal dit implicaties hebben. Zoals hierboven 

gesteld, verloopt de toegang tot de intersectorale toegangspoort via een hulpverlener die voor 

de aanmelding gebruik maakt van een aanvraagdocument (A-document). Vanaf dat moment 

wordt die aanmelder „contactpersoon-aanmelder‟, waardoor hij bij de situatie van de cliënt 

betrokken blijft terwijl de aanvraag door de toegangspoort behandeld wordt. Daarnaast komen 

er twee nieuwe teams naar de voorgrond, die samen deel uitmaken van de intersectorale 

toegangspoort, namelijk het team indicatiestelling en het team jeugdhulpregie. De functie van 
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de consulenten zal aldus verdwijnen. Voor Begeleid Zelfstandig Wonen betekent dit concreet 

dat er van de „contactpersoon-aanmelder‟ verwacht wordt dat hij coördinerend optreedt en dat 

de voorziening, in de fase van de hulpverlening zelf, de kwaliteit van het traject dat de cliënt 

loopt, bewaakt. Dit met inbegrip van het vragen van een herindicatiestelling indien de situatie 

van de cliënt daartoe noopt. Dit betekent dus dat de voorziening indien nodig zelf naar de 

toegangspoort dient te stappen. Tot de dag van vandaag vullen de consulenten nog deze taak 

van aanspreekpersoon en herindicatiestelling in (Vlaamse Overheid: Departement W.V.G., 

2012a).  

Een andere implicatie voor de BZW-diensten, is dat zij hun aanbod zullen moeten omschrijven 

in termen van typemodules en modules. Daarbij beschrijft modulering het jeugdhulpaanbod in 

termen van vergelijkbare pakketten van jeugdhulp. Een typemodule is dan één afgelijnde 

eenheid van jeugdhulpverlening die de kernopdracht of de functie van wat er in die 

hulpverlening gebeurt, bevat (Vlaamse Overheid: Departement W.V.G., 2012b). Het 

managementcomité Integrale Jeugdhulp heeft op 14 januari 2013 de typemodules voor de 

pilootregio voorlopig goedgekeurd. De diensten voor Begeleid Zelfstandig Wonen moduleren 

binnen de typemodule „contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (basis en 

middenintensiteit)‟ (Agentschap Jongerenwelzijn, 2013a). 

Een andere mogelijke implicatie tenslotte is het al dan niet gedeeltelijk rechtstreeks toegankelijk 

worden van Begeleid Zelfstandig Wonen. Tot op heden is het nog onzeker of Begeleid 

Zelfstandig Wonen niet-rechtstreeks toegankelijk blijft, dan niet rechtstreeks toegankelijk of een 

combinatie van beide wordt.  

3 Naar meer effectiviteit, efficiëntie en evidence-based werken 

3.1 Internationale tendens naar evidence-based practice 

Sinds de jaren ‟90 is er een sterke internationale tendens waar te nemen naar evidence-based 

werken (Spring, 2007). De meest gekende definitie van evidence-based practice (EBP) is 

wellicht de volgende ("Introduction to evidence-based practice," 2013): "Evidence-based 

medicine is the integration of best research evidence with clinical expertise and patient values." 

(Sackett, 2000, p. 1). De tendens naar EBP vond zijn oorsprong in de Verenigde Staten. In de 

medische sector kwam deze beweging reeds in het begin van de twintigste eeuw op gang. 

Belangrijke namen hierbij waren Wennberg en Gittelsohn. Kort nadien bewerkstelligde ook 

Archibald Cochrane rond 1950 een evidence-based beweging in het Verenigd Koninkrijk. 

Canada, met als grote naam David Sackett, volgde binnen deze evolutie in het begin van de 

jaren ‟80 (Spring, 2007).  

Hoewel evidence-based practice initieel ontwikkeld en gepromoot werd binnen het veld van de 

geneeskunde, wordt het EBP-model nu toegepast in een brede range van gezondheids- en 
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welzijnssystemen (Barlow, 2004; Mullen & Streiner, 2004). Reeds in de jaren ‟90 bereikte deze 

beweging het veld van de gezondheidszorg en het sociaal werk (Leslie, 2006; Newman, 

Moseley, Tierney, & Ellis, 2005). Tegenwoordig wordt er met de EBP-beweging gestreefd naar 

een vorm van verantwoording in diverse sectoren. Deze zijn onder andere de geneeskunde, de 

gezondheidszorg, de psychologie, het sociaal werk en het onderwijs. Zelfs in het staatsbeleid, 

het strafrecht en de architectuur streeft men naar een verantwoording op basis van evidence-

based werken (Barlow, 2004; Levant & Hasan, 2008; Mullen & Streiner, 2004). De American 

Psychological Association (APA) bijvoorbeeld, stelt dat het integreren van wetenschap en 

praktijk een prioriteit moet zijn. De APA omarmde dan ook de EBP-beweging als een 

kernstrategie voor het promoten van effectieve psychologische diensten (American 

Psychological Association Task Force on Evidence-Based Practice for Children and 

Adolescents, 2008).  

Wat de kinder- en jeugdzorg betreft, is er een groeiende consensus dat deze diensten laat 

waren in het implementeren van EBP (Mitchell, 2011). De dag van vandaag is er echter steeds 

meer eensgezindheid dat interventies in de kinder- en jeugdwelzijnszorg evidence-based 

zouden moeten zijn (Veerman & van Yperen, 2007). De EBP-beweging wordt in deze sector 

bespoedigd door de eisen van diverse subsidiërende instanties zoals overheden, alsook andere 

private financierders. Deze willen namelijk investeren in praktijken met een bewezen kans op 

succes (Wilson & Walsh, 2012). De evidence-based benadering lijkt namelijk een goede 

service voor de cliënten, alsook het bekomen van de gewenste resultaten, te faciliteren. EBP 

ondersteunt een kwalitatieve dienstverlening en voorziet methoden voor het verbeteren van de 

kwaliteit (Leslie, 2006). 

Hieruit voortvloeiend, wordt er internationaal gezien groot belang gehecht aan wetenschappelijk 

onderzoek naar de uitkomsten van hulpverlening in de jeugdzorg. Zo groeit de dag van 

vandaag het aantal publicaties in vaktijdschriften (zoals Children and Youth Services Review), 

en zijn er eveneens vele activiteiten van wetenschappelijke verenigingen. Er is in verschillende 

landen, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nederland, 

reeds een traditie van wetenschappelijk onderzoek naar de resultaten van hulpverlening in de 

jeugdzorg. Daarnaast wordt er ook geprobeerd om de zorgprogrammering af te stemmen op de 

bevindingen van onderzoek en/of vernieuwingen. Ook in landen als Frankrijk, Ierland, 

Noorwegen en Zweden valt er in de jeugdzorg een opkomst waar te nemen van outcome-

onderzoek. Dikwijls zet de overheid van die landen structuren op om de verschillende partners 

die bij dit effectiviteitsonderzoek betrokken zijn, dichter bij elkaar te brengen en een dialoog 

tussen hen te bewerkstelligen. Het Nederlands Jeugdinstituut is hier een voorbeeld van. 

(Grietens et al., 2007).  

De groei van een EBP-benadering binnen de jeugdzorg vindt men aldus weerspiegeld in de 

verspreiding van gerelateerde literatuur, alsook in zijn prominente toepassing in scholen voor 

sociaal werk (Leslie, 2006). De dag van vandaag worden er dan ook stappen gezet om de 

reeds beschikbare evidentie samen te brengen. Er werden onder andere verschillende 
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evidence-based praktijkregisters gecreëerd met zowel fondsen van federale instanties als 

andere fondsen (Schorr & Farrow, 2011). Een belangrijke bron in de evolutie naar EBP is het 

internet. Deze heeft de toegang van professionals tot onderzoek helemaal omgevormd. Naast 

de toegang tot een grote hoeveelheid aan data, beschikt men er ook over de meest recente 

kennis en de laatste resultaten omwille van een constante update van informatie. Heel wat 

websites wereldwijd werden dan ook ontwikkeld met het specifieke doel om tegemoet te komen 

aan de nood van professionals aan een gemakkelijke toegang tot onderzoeksbevindingen. Op 

dergelijke websites vindt men een gids voor het gebruik van de bronnen, alsook links naar 

relevante webpagina‟s met onderzoek. Heel wat landen zoals het Verenigd Koninkrijk, de 

Verenigde Staten, Australië, Canada, maar ook Nederland beschikken over dergelijke websites 

(Munro, 2008). Voorbeelden van zo‟n databanken zijn de California Evidence-Based 

Clearinghouse for Child Welfare ("Evidence-based practice," 2012), alsook die van het 

Nederlands Jeugdinstituut (Nederlands Jeugdinstituut, 2011). 

3.2 Evidence-based practice en practice-based evidence 

In het algemeen heeft men het wat betreft de effectiviteit in de jeugdhulp vaak over een cyclisch 

model, waarin een kennis- en een praktijkketen met elkaar interageren en er zich zo een 

wisselwerking voordoet tussen evidence-based practice en practice-based evidence (Carrette, 

2008). Deze wisselwerking wordt in onderstaand schema geïllustreerd. 
 

 
Figuur 1: Wisselwerking tussen de evidence-based practice en de practice-based evidence 

keten (Van Yperen & Veerman, 2008). 
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Het uiteindelijke doel van onderzoek naar de effectiviteit van interventies en behandelingen is 

de implementatie van methoden in de hulpverlening waarvan de doeltreffendheid objectief (via 

experimenteel onderzoek) bewezen werd (Carrette, 2008). Het proces van het uitvoeren van 

zo‟n effectiviteitsonderzoek en het in de praktijk van de jeugdhulp implementeren van de 

resultaten, wordt evidence-based practice genoemd (Van Yperen & Veerman, 2008). Hierbij is 

er sprake van een top-down beweging van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk toe 

(Carrette, 2008). 

Omwille van pragmatische redenen met betrekking tot evidence-based practice, zoals onder 

andere de hoge kostprijs van experimenteel onderzoek, is een „practice-based evidence‟-

benadering tot stand gekomen. Daarbij wordt wetenschappelijk onderzoek door de 

hulpverleningspraktijk gefaciliteerd en structureel ingebed. Het is de bedoeling dat de resultaten 

van het door de hulpverleners uitgevoerde praktijkonderzoek benut worden om (in 

teamverband) tot reflectie te komen over de aangeboden hulpverlening, en dit met het oog op 

een optimalisering van het (individuele) handelen (Carrette, 2008). Uitkomstmaten die in deze 

benadering het meest gehanteerd worden zijn doelrealisatie (probleemreductie, herstel van 

autonomie, enzovoort), mate van reguliere beëindiging van de zorg (of van uitval) en 

cliënttevredenheid (Konijn & Bruinsma, 2008). De resultaten die via onderzoek in en door de 

hulpverleningspraktijk bekomen worden, vormen de basis voor meer uitvoerig onderzoek naar 

de effectiviteit van de hulpverlening (Carrette, 2008). 

3.3 Uitdagingen 

Hoewel de logica van evidence-based praktijken heel aantrekkelijk is voor financierders en vele 

professionals binnen de jeugdwelzijnssector, zijn er heel wat uitdagingen voor het verspreiden 

en implementeren van dit concept in de realiteit (Hunsley, 2007; Wilson & Walsh, 2012).  

Het toepassen van EBP‟s vereist een hoeveelheid aan wetenschappelijk goed onderbouwd 

onderzoek dat zo getest werd dat het een betrouwbare toepassing in nieuwe populaties toelaat. 

Vaak ontbreekt nog dergelijke onderzoeksevidentie omdat er onvoldoende wetenschappelijk 

onderzoek is naar bepaalde interventies en praktijken (Wilson & Walsh, 2012). Daarnaast is het 

verspreiden van EBP‟s niet enkel zaak van het publiceren van resultaten of een handleiding. De 

implementatie ervan beperkt zich tevens niet enkel tot het kopen van een handleiding en het 

bijwonen van een workshop. Vooreerst is het niet omdat iets beter werkt, dat professionals dit 

zullen gebruiken. Daarnaast kan het implementeren van nieuwe modellen tijd vragen, alsook 

bepaalde vaardigheden of extra ondersteuning (Chaffin & Friedrich, 2004). De integratie en de 

toepassing van de gevonden kennis in de praktijk zijn dan ook essentiële praktijken in EBP, 

naast het bevragen van en zoeken naar evidentie (Leslie, 2006). Tevens heeft de term EBP in 

de verschillende disciplines een enigszins andere betekenis. Deze varieert van top-down 

normatieve richtlijnen tot bottom-up idiografische principes van besluitvorming (Eddy, 2005). 

Deze kwamen in sectie 3.2. reeds aan bod. 
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Inherent aan het implementeren van een EBP-model, zijn uitdagingen gerelateerd aan het 

behouden van de integriteit van het model, terwijl men terzelfdertijd een culturele responsiviteit 

verzekert. Culturele geschiktheid wordt dan ook erkend als een kritische component in het 

selecteren en gebruiken van deze modellen. Vele organisaties implementeren echter, omwille 

van externe druk, evidence-based praktijken zonder enige omzichtigheid wat betreft de, in 

ruime zin, culturele diversiteit (Bridge, Massie, & Mills, 2008). In sommige kringen staat men 

hier, omwille van de sterke individualiteit van kinderen, jongeren en families waarmee gewerkt 

wordt, zeer sceptisch tegenover. Heel wat professionals stellen zich de vraag of praktijken 

kunnen, dan wel zouden moeten consistent uitgevoerd worden. Anderen daarentegen zijn 

ervan overtuigd dat diensten die bewezen effectief zijn in rigoureuze studies, met trouw 

gerepliceerd dienen te worden om de, in onderzoek bewezen, voordelen te ondervinden 

(Wilson & Walsh, 2012). In het algemeen wordt er echter vanuit gegaan dat EBP verwijst naar 

een proces dat drie „cirkels‟ integreert volgens een proces van klinische besluitvorming. Deze 

zijn de beste beschikbare onderzoeksevidentie, klinische expertise en de waarden, voorkeuren 

en eigenschappen van de cliënt, alsook de omstandigheden (Levant & Hasan, 2008; Spring, 

2007).  

3.4 Situatie in Vlaanderen 

Op internationaal vlak is er zowel in Angelsaksische landen, zoals Groot-Brittannië, Noord-

Amerika, Canada en Ierland, als in Scandinavische landen, zoals Zweden en Denemarken, al 

langer dan in Vlaanderen en Nederland, belangstelling voor evidence-based werken in de zorg- 

en welzijnssector (Rensen et al., 2009). Vlaanderen baseert zich in grote mate op het discours 

betreffende effectiviteit zoals dat in Nederland aan de gang is, doch wordt dit model niet 

blindelings overgenomen (Carrette, 2008).  

De laatste decennia is de aandacht voor kwaliteit in de social profitsector in Vlaanderen sterk 

toegenomen. Met het decreet van 17 oktober 2003 inzake de kwaliteit van de gezondheids- en 

welzijnsvoorzieningen, werd een eenheidsdecreet rond kwaliteit voor de gehele welzijns- en 

gezondheidssector waargemaakt (PROSE cvba, 2006). Tevens wordt er, meer recent dan, in 

de Beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin met de beleidsprioriteiten voor 2011-2012, 

op 24 oktober 2011 ingediend door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo 

Vandeurzen, de vraag naar meer kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie weerspiegeld (Vandeurzen, 

2011a). 

De invoering van het bovenstaande decreet vergt van de hulpverleners een continu bewaken 

en garanderen van de kwaliteit van de hulpverlening. Zo behoort kwaliteitsvolle hulpverlening 

tegemoet te komen aan eisen van doeltreffendheid, doelmatigheid, continuïteit, 

maatschappelijke aanvaardbaarheid en gebruikersgerichtheid. Bovendien dienen hulpverleners 

ten allen tijde in staat te zijn de inspanningen en resultaten van hun kwaliteitsbeleid aan te 

tonen (Grietens et al., 2007). Van hieruit kan de brug geslagen worden naar effect- en 

effectiviteitsonderzoek in de jeugdhulpverlening. 
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Omwille van de toenemende vraag naar aantoonbaarheid en meetbaarheid, is er in de 

welzijnssector steeds meer belangstelling waar te nemen voor het evalueren en op waarde 

beoordelen van de resultaten van de hulpverlening (Vyt, 2006). Daarnaast is er de laatste jaren 

een alsmaar groeiende interesse vanuit het beleid (macroniveau), de hulpverleners 

(mesoniveau) en de cliënten (microniveau) voor een minutieuze beschouwing van de resultaten 

van de jeugdhulpverlening (Grietens et al., 2007). Die interesse valt te situeren binnen een 

kentering waarbij de jeugdhulpverlening de kans loopt zijn legitimiteit te verliezen als er geen 

wetenschappelijk bewijs is voor de positieve resultaten die behaald worden (Knorth, 2005). In 

het Globaal Plan Jeugdzorg van Vlaams minister Inge Vervotte (2006) wordt er dan ook 

expliciet aandacht besteed aan het ruimer organiseren van wetenschappelijk onderzoek naar 

de effectiviteit en efficiëntie van de aangeboden hulp- en dienstverlening. Het 

kwaliteitshandboek van de voorziening moet in dat opzicht uitdrukkelijk formuleren wat de 

wetenschappelijke basis voor de geboden hulp- en dienstverlening is (Vervotte, 2006).  

Ook in het discours over de (integrale) jeugdhulp in Vlaanderen neemt de vraag naar 

effectiviteit en het evidence-based werken tegenwoordig een prominente plaats in (Carrette, 

2008). Wel bleek uit een haalbaarheidsonderzoek van Vanderplasschen, Vindevogel, en 

Broekaert (2009) naar het meten van effectiviteit en efficiëntie in de integrale jeugdhulp, dat 

men in diverse sectoren van de jeugdhulpverlening eerder afkerig staat tegenover het meten 

van effectiviteit en efficiëntie. Slechts een beperkt aantal voorzieningen neemt hiertoe reeds 

initiatief, alsook werd er in bovenvermeld onderzoek een duidelijke weerstand blootgelegd 

tegen het meten van de resultaten van de jeugdhulpverlening. Volgens Vanderplasschen et al. 

(2009) is die weerstand vooral ingegeven door het feit dat men vreest door de overheid 

afgerekend te worden op een gebrek aan (bewijs van) effectiviteit en efficiëntie. In dat opzicht 

stellen de auteurs dat de overheid op dit vlak meer duidelijkheid dient te scheppen, of dat het 

meten van effectiviteit en efficiëntie in de jeugdhulpverlening anders een nachtmerrie dreigt te 

worden, zowel voor het werkveld als voor het beleid.  

Tevens kan gesteld worden dat de jeugdhulpverlening zich de dag van vandaag niet langer 

uitsluitend naar de opdrachtgevers en financierders toe moet verantwoorden. Ook de 

gebruikers en de samenleving koesteren hoge verwachtingen en eisen ten opzichte van de 

voorzieningen. Gebruikers zijn tegenwoordig veel mondiger dan vroeger het geval was, en 

willen dan ook inspraak en participatie in de hulpverlening. Dit geldt eveneens binnen de 

bijzondere jeugdbijstand, waar bijvoorbeeld het decreet betreffende de rechtspositie van 

minderjarigen binnen de integrale jeugdzorg een belangrijke plaats inneemt (Grietens et al., 

2007). 

Binnen het werkveld is er geen eensgezindheid over welke aspecten van de hulpverlening 

precies zorgen voor effectiviteit en efficiëntie. Er is geen eenduidige kennis over wat precies 

werkt van hulp en welke elementen zorgen voor een kwalitatieve hulpverlening. Ook op 

wetenschappelijk vlak is hier weinig houvast voor terug te vinden; er is weinig wetenschappelijk 

onderzoek voorhanden naar de effectiviteit van de bijzondere jeugdzorg (Vyt, 2006). In het 
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debat over het effectiviteitsvraagstuk van de jeugdhulp, wordt er vaak verwezen naar de termen 

„evidence-based practice‟ en „practice-based evidence‟ en naar de verhouding tussen deze 

beide (Carrette, 2008). Dit wordt in de volgende paragraaf verder uitgewerkt. 

De term „outcome‟ dekt verschillende ladingen in die zin dat een „positief resultaat‟ heel 

uiteenlopend ingevuld en geïnterpreteerd kan worden (Grietens et al., 2007). Volgens Van 

Yperen (2008) vallen er vier parameters te onderscheiden om de effecten van de hulpverlening 

na te gaan. Deze zijn uitval, probleemreductie, doelrealisatie en cliëntsatisfactie. Daarnaast 

stelt hij dat ook kwaliteit van leven een criterium van beoordeling zou moeten zijn.  

Zelfevaluatie in voorzieningen vormt het grondvlak voor het gericht optimaliseren van de 

kwaliteit van de hulpverlening. Daarbij is het belangrijk dat die zelfevaluatie systematisch in 

samenspraak en in teamverband kan plaatsvinden. Bovendien is het niet de bedoeling dat dit 

alleen in scores resulteert, maar ook en vooral in concrete verbetertrajecten (Vyt, 2006). 

3.5 Algemene of specifieke werkzame factoren? 

Volgens Van Yperen et al. (2010) is de effectiviteit van de jeugdzorg voor verbetering vatbaar. 

Er blijkt nog weinig met evidence-based hulpverleningsmethodieken gewerkt te worden, doch is 

het de vraag of een implementatie van deze methoden verbetering biedt. Een vaak geciteerde 

studie van Lambert wijst namelijk uit dat 40% van de uitkomst van de hulpverlening of therapie 

bepaald wordt door externe factoren, 30% door  algemeen werkzame factoren, 15% door 

placebo-effecten en slechts 15% door de specifieke methodiek.  

Van Yperen et al. (2010) komen met hun studie echter tot de conclusie dat er, gezien de 

gedateerdheid van deze data, geen robuuste uitspraken te doen zijn over de precieze 

verhouding tussen de verschillende factoren. Wel is er een duidelijke trend die toont dat de 

algemeen werkzame factoren verhoudingsgewijs een sterk effect lijken te hebben, doch is de 

rol van de specifieke methodieken nog niet voldoende ontrafeld. De auteurs geloven dat die 

verdeling over bovenvermelde factoren, door de potentie van specifieke methodieken beter te 

benutten, er in de toekomst heel anders uit kan komen te zien. De discussie over de 

verhouding tussen de algemeen werkzame factoren en specifieke methodieken is volgens hen 

dan ook nog lang niet beslecht.  

In de debatten over verbeteringen in de jeugdhulpverleningssector profileren zich grofweg twee 

partijen. Aan de ene kant zijn er diegenen die ervan uitgaan dat hulpverleners veel meer 

moeten gaan werken met specifieke evidence-based interventies. Aan de andere kant stelt men 

dat dit niet zoveel zin heeft en dat het vooral gaat om de effectiviteit van de hulpverlener zelf 

(Van Yperen et al., 2010). 

In het algemeen is er een duidelijke trend waar te nemen die aantoont dat de algemeen 

werkzame factoren verhoudingsgewijs een sterk effect lijken te hebben. Dergelijke factoren in 

een interventie betreffen de bestanddelen die een positieve invloed hebben op het resultaat, 
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ongeacht de soort behandeling en de doelgroep (Van Yperen, 2003). Welgekende voorbeelden 

van deze factoren zijn onder andere: 

 Aansluiten bij de motivatie van de cliënt; 

 Goede kwaliteit van de relatie cliënt-hulpverlener; 

 Een goede structurering van de interventie; 

 Een goede „fit‟ van de aanpak met het probleem en de hulpvraag; 

 Uitvoering van de interventie zoals deze uitgevoerd dient te worden; 

 Professionaliteit (goede opleiding en training) van de behandelaar; 

 Goede werkomstandigheden van de behandelaar (Van Yperen et al., 2010).  

Verder zijn er recentelijk steeds meer indicaties dat het routinematig monitoren van de 

effectiviteit van de behandeling gedurende de uitvoering ervan, leidt tot betere resultaten. In het 

algemeen kan gesteld worden dat er een grote betekenis toegekend wordt aan de cliënt-

hulpverlenersrelatie als werkzame factor. Deze bevinding is echter vooral gestoeld op 

onderzoek naar de effecten van psychotherapie bij volwassenen en er zijn aanwijzingen dat de 

alliantiefactor bij hulpverlening aan jeugdigen ingewikkelder in elkaar zou zitten.  

Bovendien spelen hulpverleningsmethoden op twee manieren een rol in de hulpverlening. In de 

eerste plaats bevatten deze methoden technieken die als een algemeen werkzame factor 

opereren (bijvoorbeeld het structureren van de hulp via doelgericht werken), of die een invloed 

hebben op de kwaliteit van die algemeen werkzame factoren (bijvoorbeeld technieken die 

helpen de kwaliteit van de therapeutische relatie goed vorm te geven). Verder zijn er in de 

literatuur aanwijzingen terug te vinden dat er een betere koppeling tot stand komt tussen de 

problemen van de cliënt en/of opvoeder en de activiteiten die beiden het beste kunnen 

ontplooien om de problemen te verhelpen, door specifieke methodieken, mits goed 

geïmplementeerd, te gebruiken. Dit alles zou een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de 

effecten van de behandeling.  

Tevens zijn er recente studies (bijvoorbeeld van Duncan en Miller) die de vraag doen rijzen of 

de rol van de therapeut niet overschat en die van de werkzame cliënt niet onderschat wordt. 

Daarom lijkt het Van Yperen et al. (2010) ook belangrijk om na te gaan welke rol technieken en 

protocollen spelen in de effecten van hulp, los van de therapeutische relatie. Parallel aan de 

investering in algemeen en specifiek werkzame factoren, is er volgens hen meer academisch of 

praktijkonderzoek op dit terrein nodig. Daarbij zou er een verschuiving moeten komen van de 

vraag of hulpverlening werkt naar de vraag hoe het juist werkt, naar welke elementen van de 

hulp precies zorgen voor het effect.  
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4 Vraag naar kortdurende begeleiding/hulpverlening 

In de omzendbrief van 2011 van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo 

Vandeurzen, wordt er grote aandacht besteed aan het uitbreidingsbeleid van 2011 voor de 

bijzondere jeugdbijstand. Daarbij staat vooral de uitbreiding van het mobiele/ambulante aanbod 

hoog op de agenda, waarbij verschillende prioriteiten gesteld worden. Deze zijn ruimte voor de 

evolutie naar een flexibele jeugdzorg en ruimte voor de evolutie naar gedifferentieerde 

jeugdzorg op basis van regionale prioriteiten (Vandeurzen, 2011b).  

Wat die gedifferentieerde jeugdzorg betreft, is het, naast het creëren van opportuniteiten voor 

initiatiefnemers om multifunctionele werkingen uit te bouwen, de bedoeling om het aanbod 

verder te stimuleren in het vorm geven aan een gedifferentieerde kijk op de mobiele 

werkvormen. In het algemeen wordt er op vlak van mobiele hulpverlening (Thuisbegeleiding en 

Begeleid Zelfstandig Wonen) een kortdurende en aanklampende begeleiding gevraagd. Van de 

diensten BZW worden er innoverende initiatieven verwacht die een versnelde door- en 

uitstroom beogen, met een richtinggevende doorstroomtijd van negen maanden. Daarnaast 

wordt er een actieve verbinding gevraagd met het BZW-aanbod van de Centra voor Algemeen 

Welzijnswerk. Een afstemming van het aanbod startend in de minderjarigheid met begeleide 

doorstroom naar de verdere jongvolwassenheid kan zich namelijk vertalen in kortdurende 

trajecten met aandacht voor regionale samenwerkingsverbanden (Vandeurzen, 2011b). 

Één van de BZW-diensten die met deze vraag aan de slag is gegaan, is De Cocon vzw te Gent. 

Zij ontwikkelden recent een kortdurend traject BZW met netwerkondersteuning. Vanaf mei 2012 

moesten jongeren die begeleid wilden worden dan ook een keuze maken tussen het korte of 

het reguliere traject. Het kortdurend traject BZW met netwerkondersteuning verschilt niet enkel 

wat de begeleidingsduur betreft van het reguliere traject BZW. De begeleiding wordt inhoudelijk 

ook anders vorm gegeven. Er gaat grote aandacht uit naar het netwerk, dat men tijdens de 

begeleiding expliciet wil activeren, alsook gaat men uit van een sterke oplossingsgerichte visie. 

Momenteel wordt er in overleg met de consulent en de jongeren besloten om te starten in BZW 

regulier dan wel in BZW kort.  

Dit traject van Begeleid Zelfstandig Wonen is kortdurend in die zin dat men voor de begeleiding 

rekent op een duur tussen de negen en maximum elf maanden. Dit is dus significant korter dan 

de reguliere begeleiding binnen BZW. De concrete duur is afhankelijk van hoe lang het duurt 

vooraleer de jongere een woonst vindt. Om die kortere begeleidingsduur te kunnen 

verwezenlijken, is er sprake van een intensievere begeleiding. Men gaat in de beginperiode van 

de begeleiding (tot aan het handelingsplan) tweemaal per week samenkomen om de situatie te 

exploreren en met de reeds vooropgestelde begeleidingsdoelen aan de slag te gaan.  

Bij deze vorm van BZW gaat men zich, meer dan in de reguliere vorm van BZW, sterk op het 

netwerk richten. Men gaat in het begin, in het midden en op het einde van de begeleiding 

samenkomen met de jongere en zijn netwerk in een poging dit netwerk te activeren en te 
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stimuleren om de jongere de nodige steun te bieden. Dit wordt een netwerkoverleg genoemd. 

Meer concreet is het de bedoeling dat de jongere aangeeft welke stappen nog gezet moeten 

worden of welke hulp hij nodig heeft, en wie hierbij van dienst kan zijn. Hierbij neemt de jongere 

zijn verantwoordelijkheid op, in die zin dat hij of zij, in overleg met de begeleider, zelf de inhoud 

van het netwerkoverleg bepaalt.  

Zoals hierboven reeds vermeld werd, gaat men bij dit Kortdurend Traject van Begeleid 

Zelfstandig Wonen uit van een sterke oplossingsgerichte visie. Daarbij gaat men in geval van 

problemen en moeilijkheden niet uit van oorzaken, maar gaat men samen met de jongere 

zoeken naar wat werkt. De begeleider gaat in dat geval kijken naar het eigen vermogen van de 

jongere en luisteren naar zijn/haar eigen ideeën over een mogelijke oplossing. Tevens gaat hij 

hem of haar helpen de eigen doelen te formuleren en de eerste stap naar dit doel te zetten. Het 

doel hiervan is dat de jongere gemotiveerd is voor gedragsverandering. Samenwerking tussen 

de begeleider en de jongere, maar ook met anderen, speelt hier een significante rol in (Wolters, 

2011).  

5 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

5.1 Probleemstelling 

In bovenstaande literatuurstudie kwamen de evoluties binnen en vooral beleidsprioriteiten van 

de sociale sector, en meer bepaald die van de Bijzondere Jeugdbijstand, aan bod.  

In de welzijnssector is er een toenemende belangstelling waar te nemen voor het evalueren en 

op waarde beoordelen van de resultaten van de hulpverlening (Vyt, 2006). Deze belangstelling 

is te kaderen in een sterke internationale tendens naar evidence-based werken die zich sinds 

de jaren ‟90 voordoet (Spring, 2007). De vraag naar effectiviteit en het evidence-based werken 

nemen de dag van vandaag een prominente plaats in in het discours over de (integrale) 

jeugdhulp in Vlaanderen (Carrette, 2008). De EBP-beweging wordt in deze sector tevens 

bespoedigd door de eisen van diverse subsidiërende instanties die willen investeren in 

praktijken met een bewezen kans op succes (Wilson & Walsh, 2012). Evidence-based werken 

lijkt namelijk een goede dienstverlening, alsook het bekomen van goede resultaten, te 

faciliteren. Het ondersteunt daarnaast een kwalitatieve dienstverlening en voorziet methoden 

voor het optimaliseren van de kwaliteit (Leslie, 2006).   

Volgens Van Yperen et al. (2010) is de effectiviteit van de jeugdzorg voor verbetering vatbaar. 

Er blijkt nog weinig met evidence-based hulpverleningsmethodieken gewerkt te worden, doch is 

het de vraag of een implementatie van deze methoden verbetering biedt. Er is namelijk een 

duidelijke trend die toont dat de algemeen werkzame factoren (bijvoorbeeld aansluiten bij de 

motivatie van de cliënt, goede kwaliteit van de hulpverleningsrelatie, et cetera) 

verhoudingsgewijs een sterk effect lijken te hebben. Dergelijke factoren in een interventie 
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betreffen de bestanddelen die een positieve invloed hebben op het resultaat, ongeacht de soort 

behandeling en de doelgroep (Van Yperen, 2003).  

Naast het belang dat men hecht aan evidence-based practice en practice-based evidence, is er 

ook een toenemende vraag naar kortdurende begeleiding/hulpverlening binnen het ambulante 

aanbod van de Bijzondere Jeugdbijstand. De diensten BZW zijn werkvormen die de komende 

jaren aan hervormingen onderworpen zullen worden. Dit zal zowel op beleidsmatig als op vlak 

van de voorzieningen zelf het geval zijn. Meer specifiek wordt er van deze diensten o.a. 

initiatieven verwacht in de richting van een aanklampende begeleiding met een versnelde door- 

en uitstroom. Een begeleidingsduur van negen maanden wordt hierbij als richtinggevend gezien 

(Vandeurzen, 2011b). 

Het bovenstaande mee in acht genomen, is het de bedoeling van dit onderzoek om een eerste 

verkennend beeld te krijgen van de beleving van jongeren en hun begeleiders van het 

Kortdurend Traject Begeleid Zelfstandig Wonen met Netwerkondersteuning, zoals dat door De 

Cocon vzw uitgewerkt werd. Dit zal gebeuren in combinatie met een vraag naar de beleving 

van jongeren en hun begeleiders in het reguliere traject. Het uiteindelijke doel is om zo na te 

gaan welke algemene en specifieke factoren door de verschillende betrokken partijen als 

werkend of net belemmerend beschouwd worden. Daarnaast is het ook de bedoeling om meer 

specifiek na te gaan welke rol „tijd‟ speelt in dit gegeven.  

Aangezien de uiteindelijke aanvang van deze vorm van Begeleid Zelfstandig Wonen zeer 

recent is, namelijk april 2012, en gezien de toenemende eisen die men stelt aan de 

jeugdhulpverlening, waaronder Begeleid Zelfstandig Wonen, dringt deze vraag zich op. De 

bedoeling is om met de bekomen resultaten een eerste aanzet te vormen voor een 

optimaliseren en verder garanderen van een kwaliteitsvolle, passende en doeltreffende 

begeleiding.   

5.2 Onderzoeksvragen 

Met dit onderzoek zal er, uitgaande van de bovenstaande probleemstelling, getracht worden 

een antwoord te verkrijgen op de hierna volgende onderzoeksvragen, die te koppelen zijn aan 

de uitgevoerde literatuurstudie. 

Bij de vraag naar effectiviteit en efficiëntie is het belangrijk om de inbreng van de cliënt zelf mee 

in rekening te brengen. Tevens is er, zoals door Vyt (2006) aangehaald wordt, geen 

eensgezindheid over welke aspecten van de hulpverlening precies zorgen voor effectiviteit en 

efficiëntie. Er is geen eenduidige kennis over wat precies werkt van hulp en welke elementen 

zorgen voor een kwalitatieve hulpverlening. Daarnaast lijken algemeen werkzame factoren een 

belangrijke rol te spelen in de jeugdzorg (Van Yperen et al., 2010). Een eerste 

onderzoeksvraag die zich aandient, is dan ook:  

Hoe wordt de BZW-begeleiding door de jongeren zelf beleefd? 
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Daarbij kunnen onder andere de volgende vragen onderscheiden worden: 

 Wat zijn de verwachtingen van de jongeren ten aanzien van de begeleiding?  

 Wat vinden de jongeren positief, dan wel negatief aan de begeleiding?  

 Welke rol speelt tijd in hun beleving en in het verloop van de begeleiding?  

 Zijn er opmerkelijke gelijkenissen of verschillen waar te nemen in de beleving van de 

jongeren binnen het korte en het reguliere traject? 

Het is daarnaast ook belangrijk om, naast het perspectief van de cliënten, ook het perspectief 

van de begeleiders zelf mee in beschouwing te nemen. Zij zijn namelijk diegenen die op een 

bepaalde manier werken en met de jongeren zelf in interactie gaan. Er zal dan ook gepoogd 

worden een tweede onderzoeksvraag te beantwoorden. Deze is: 

Hoe wordt BZW door de begeleiders beleefd? 

Daarbij kunnen onder andere de volgende vragen onderscheiden worden: 

 Wat vinden zij belangrijke elementen bij het begeleiden van jongeren? 

 Welke rol speelt tijd volgens de begeleiders in het begeleiden van jongeren? 

 Wat zijn volgens hen de belangrijkste verschillen tussen het kortdurende en het 

reguliere traject BZW? 

Een derde onderzoeksvraag die zich aandient en die heel specifiek kadert binnen het 

kortdurend traject Begeleid Zelfstandig Wonen met netwerkondersteuning, is: 

Hoe wordt het kortdurend traject BZW door de begeleiders ervaren? 

Ook hier kunnen deelvragen onderscheiden worden: 

 Hoe staan de begeleiders tegenover de methodiek? 

 Wat vinden de begeleiders positief dan wel negatief? 

Volgens Vyt (2006) de bedoeling dat de resultaten van (zelfevaluatie)onderzoek in 

voorzieningen in concrete verbetertrajecten resulteren. Er zal dan ook getracht worden om een 

vierde onderzoeksvraag te beantwoorden, doch zal deze logischerwijs pas in de discussie 

aan bod komen. Deze is: 

Welke betekenis hebben de resultaten van dit onderzoek? Hoe kunnen deze resultaten een 

meerwaarde inhouden voor De Cocon vzw en andere diensten voor Begeleid Zelfstandig 

Wonen binnen de huidige en toekomstige tendensen in het jeugdhulpverleningslandschap? 
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Hoofdstuk II: 

Methodologie 

1 Inleiding 

In dit onderzoek werd uitgegaan van een exploratieve studie. Daar het kortdurend traject BZW 

van zeer recente aard is, en er slechts een beperkt aantal plaatsen voorhanden is voor 

jongeren om binnen dit traject begeleid te worden, leek een exploratieve studie het meest 

aangewezen. De bedoeling was om een eerste beeld te vormen van de beleving van dit 

kortdurende traject van BZW, zowel van hoe dit door de jongeren als door de begeleiders zelf 

ervaren werd. Dezelfde vraag naar beleving werd gesteld bij jongeren die het reguliere traject 

van BZW volgden. Dit om te kunnen kijken of hun ervaringen, vergeleken met die van de 

jongeren binnen het korte traject, interessante inzichten opleverden. Om de onderzoeksvragen 

te beantwoorden werd gebruik gemaakt van een kwalitatief onderzoeksopzet met diepte-

interviews die geanalyseerd werden aan de hand van een thematische inhoudsanalyse. 

2 Exploratieve studie 

In dit onderzoek werd er uitgegaan van een exploratieve studie. Daarbij is het de bedoeling om, 

zoals de naam laat uitschijnen, een object van onderzoek te verkennen. In deze studie werd 

gepeild naar de beleving van jongeren en hun begeleiders. Binnen exploratief onderzoek wordt 

er allereerst gekeken naar welke variabelen een significante rol spelen binnen de 

onderzoeksvragen, maar heeft men vooral als doel om te zoeken naar een bepaalde coherentie 

binnen de data (De Groot, 1994). Verder stelt Mortelmans (2010) dat het doel van exploratief 

onderzoek is om te komen tot inzichten met betrekking tot een bepaald domein waar tot nu toe 

nog weinig over geweten is. Gezien de vrij recente eisen die men stelt aan de sector van de 

bijzondere jeugdzorg, en meer bepaald met betrekking tot de begeleidingsduur binnen Begeleid 

Zelfstandig Wonen, zal er gepoogd worden om met dit onderzoek nieuwe kennis voort te 

brengen betreffende dit onderwerp.  

3 Keuze voor kwalitatief onderzoek 

Voor dit thesisonderzoek werd er uitgegaan van een kwalitatief design, gezien het de bedoeling 

is om het „waarom‟ en het „hoe‟ vanuit het perspectief van de jongeren en hun begeleiders te 

begrijpen.  

De Kenniskring Gedragsproblemen in de Onderwijspraktijk (2006, p. 16) stelt: “Kwalitatief 

onderzoek heeft zijn oorsprong in de beschrijvende analyse en is volgens vele in essentie een 



20 

 

inductief proces, redenerend vanuit een specifieke situatie naar een algemene conclusie. […] 

Kwalitatief onderzoek volgt het naturalistische paradigma: onderzoek dient uitgevoerd te 

worden in een natuurlijke omgeving en de betekenissen die uit onderzoek afgeleid worden, zijn 

specifiek voor een bepaalde situatie. De benadering is die van een holistische interpretatie van 

de natuurlijke omgeving. Omdat het onderwerp van studie in de sociale wetenschappen, de 

mens en zijn omgeving, betekenis toekent aan die omgeving, zijn sommige kwalitatieve 

onderzoekers van mening dat er een methodologie ontworpen moet worden die dit verschil 

weerspiegelt tussen mensen en de objecten uit de natuurwetenschappen. De omgeving dient 

geïnterpreteerd te worden vanuit het perspectief van de mensen die bestudeerd worden. 

Kwalitatieve onderzoekers houden zich veel meer dan kwantitatieve onderzoekers bezig met de 

invloed van processen.”.  

Bij dit onderzoek is er zeker een bewustzijn dat de betekenissen die eruit afgeleid worden, 

specifiek zijn voor een bepaalde situatie en aldus niet generaliseerbaar zijn. Het was de 

bedoeling om zicht te krijgen op de beleving van het korte en het reguliere traject Begeleid 

Zelfstandig Wonen, en dit vanuit het perspectief van de directe betrokkenen, namelijk de 

jongeren zelf en hun begeleiders. Daarbij lag de nadruk op doorgemaakte processen, op het 

voorbije traject en op de betekenisverlening door de verschillende participanten. Bij kwalitatief 

onderzoek gaat de aandacht voornamelijk uit naar de wereld zoals die door de respondenten 

beleefd wordt. Zo kunnen individuele gelijkenissen en verschillen veel gemakkelijker in kaart 

gebracht worden dan bij kwantitatief onderzoek het geval is (Maso & Smaling, 1990). 

4 Dataverzameling 

4.1 Respondenten 

Gezien de expliciete vraag van De Cocon vzw naar onderzoek naar dit kortdurende traject van 

BZW, wordt elk van de jongeren die bevraagd werden, begeleid door De Cocon vzw. De Cocon 

vzw is een hulpverleningsorganisatie te Gent die erkend en gesubsidieerd wordt door de 

Vlaamse Overheid. Men biedt binnen de Bijzondere Jeugdbijstand voor drie werkvormen 

mobiele hulpverlening aan voor de regio Gent-Eeklo. Deze zijn Intensieve Kortdurende 

Thuisbegeleiding, Thuisbegeleiding en Begeleid Zelfstandig Wonen. Daarnaast biedt men ook 

mobiele hulpverlening aan binnen de regio Oost-Vlaanderen op vlak van Crisishulp aan Huis 

(De Cocon vzw, 2012a). Vooraleer een gezin of jongere in aanmerking kan komen voor 

begeleiding door De Cocon vzw, moet er sprake zijn van een doorverwijzing door het Comité 

voor Bijzondere Jeugdzorg of door de jeugdrechtbank (De Cocon vzw, 2012b). 

Zoals hierboven reeds vermeld werd, was er sprake van een beperkte onderzoeksgroep. Het 

Kortdurend Traject Begeleid Zelfstandig Wonen met Netwerkondersteuning biedt binnen de 

Cocon vzw namelijk begeleidingsmogelijkheden voor acht jongeren en de instroom tot de dag 

van vandaag is vrij beperkt. Daarom, alsook om de vergelijking te kunnen maken, werd er voor 
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gekozen om naast twee jongeren die dit traject volgen, ook twee jongeren te bevragen die het 

reguliere traject net doorlopen hadden. Er werden twee jongeren bevraagd met een 

begeleidingsduur van minimum veertien maanden, wat significant langer is dan het kortdurende 

traject. In totaal werden er vier jongeren (Tibo, Eddie, Laura en Jana) en vier begeleiders (Inge, 

Ilse, Jeroen en Wouter) bevraagd. Het rechtstreeks contact met de jongeren en hun 

begeleiders verliep via de Cocon vzw. Om een zo groot mogelijke variatie te bekomen werd er 

gekozen voor jongeren van vier verschillende begeleiders en werden ook deze bevraagd. Zo 

konden de verschillende perspectieven met betrekking tot een bepaald traject in kaart gebracht 

worden. Er werd niet enkel uitgegaan van een bevraging van de begeleiders, omdat het binnen 

dit onderzoek belangrijk geacht werd om ook de jongeren aan het woord te laten, om ook hen 

een stem te geven. Het uiteindelijke doel was om met deze bevraging de verschillende 

perspectieven en belevingen bloot te leggen met betrekking tot een bepaald traject, alsook met 

betrekking tot Begeleid Zelfstandig Wonen in het algemeen.  

Tibo is 18 jaar en kwam voor het eerst in de bijzondere jeugdbijstand terecht toen hij 14 jaar 

was. Dit door het verkopen van drugs. Uiteindelijk is hij toen hij 17 jaar was via de 

jeugdrechtbank bij BZW terecht gekomen. Hij werd  reeds acht maanden begeleid in het 

kortdurende traject en in mei liep zijn begeleiding ten einde. Hij koos voor het kortdurende 

traject omdat hij dacht dat hij het lange traject niet nodig zou hebben en dat hij dat wel aankon. 

Eddie is 17 jaar en is ongeveer een half jaar geleden in de bijzondere jeugdbijstand beland toen 

hij, omwille van omstandigheden, thuis weggelopen was. Hij kwam via het comité bij BZW 

terecht en werd reeds twee maanden begeleid in het kortdurende traject. Ook hij koos voor dit 

traject omdat hij dacht dat hij dit wel zou kunnen. Laura is 18 jaar en kwam reeds op jonge 

leeftijd, namelijk op drie jaar, omwille van slechte opvoedingsomstandigheden onder de 

jeugdrechter te staan. Haar begeleiding is reeds afgelopen en deze duurde ongeveer 15 

maanden. Jana tenslotte is net 21 jaar geworden en kwam op haar 13 jaar in de bijzondere 

jeugdbijstand (CBJ) terecht omwille van problemen thuis. Zij koos er uiteindelijk voor om op 

haar 17 alleen te gaan wonen met hulp van BZW. Ook haar begeleiding is reeds afgelopen en 

deze duurde zo‟n drie jaar. Zowel Laura als Jana hadden toen ze in BZW instroomden, geen 

keuze tussen het kortdurende en het reguliere traject omdat dit nog niet bestond.  

Inge is een licentiate in de klinische psychologie en werkt al 23 jaar met jongeren, waarvan 

negen jaar in de Cocon. Zij heeft Laura begeleid. Ilse is sociaal werkster en werkt zo‟n 13 jaar 

met jongeren, waarvan 12 jaar in de Cocon. Zij begeleidt Eddie momenteel. Ook Jeroen is 

sociaal werker, evenals gegradueerd in de orthopedagogie. Hij werkt al 14 jaar met jongeren en 

vervoegde zich vorig jaar bij het team van de Cocon. Hij was de begeleider van Tibo. Wouter 

tenslotte is een orthopedagoog die al zo‟n 14 jaar met jongeren werkt, waarvan 13 jaar in de 

Cocon. Hij begeleidde Jana. 
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4.2 Procedure 

4.2.1 CONTACT 

Hierboven werd reeds vermeld dat het rechtstreekse contact met de jongeren en begeleiders 

verliep via de Cocon vzw. Aangezien de vraag naar dit onderzoek van de Cocon zelf kwam, 

waren de begeleiders al bereid deel te nemen. Zij contacteerden op hun beurt hun jongere met 

de vraag of ze wilden deelnemen aan een onderzoek en of de onderzoekster hen persoonlijk 

mocht contacteren. Alle jongeren stemden toe, waarna er telefonisch met iedereen een 

afspraak gemaakt werd. 

De participanten werden een informed consent (zie ook in Appendix 1) voorgelegd voor de 

aanvang van het onderzoek. Daarin stelde de onderzoekster zichzelf voor en werd er uitgelegd 

wat net de bedoeling was van het onderzoek. Vervolgens werd er beschreven wat er juist 

onderzocht zou worden en hoeveel tijd dat in beslag zou nemen. Ten slotte werden de rechten 

als deelnemer, alsook de plichten van de onderzoekster besproken. De brief werd afgesloten 

met een contactadres waarop de onderzoekster altijd te bereiken was voor vragen, 

bedenkingen, enzovoort. De jongeren die bereid waren mee te werken aan het onderzoek 

kregen na afloop twee cinematickets cadeau ter bedanking.  

4.2.2 DIEPTE-INTERVIEW 

Als onderzoeksinstrument werd er gebruik gemaakt van een kwalitatief onderzoeksinstrument, 

meer bepaald een diepte-interview. Cooper en Schindler (1998) stellen namelijk dat je bij een 

verkennend onderzoek veelal kwalitatieve interviews gaat gebruiken. Verder geven  Saunders, 

Lewis, en Thornhill (2004) aan dat er in een verkennend onderzoek waarschijnlijk ook gebruik 

gemaakt zal worden van interviews om zo de onderzoeker in staat te stellen om causale 

verbanden te vinden tussen de variabelen. Zij zeggen: “In essentie komt het erop neer dat als 

je er achter wilt komen wat de redenen zijn voor de beslissingen die je participanten hebben 

genomen, of als je de redenen voor hun houding en mening wilt leren begrijpen, je een 

kwalitatief interview zult moeten afnemen.” (Saunders et al., 2004, p. 260). 

Een diepte-interview wordt door Burns en Bush (2006, p. 171) omschreven als “een 

verzameling indringende vragen die in een een-op-eensituatie aan een onderzoekssubject 

worden gesteld door een getrainde interviewer om een idee te krijgen hoe het subject over iets 

denkt of waarom hij/zij zich op een bepaalde manier gedraagt”. Zo‟n interview kan bij de 

respondent thuis of op een andere onderzoekslocatie afgenomen worden. De bedoeling is dat 

de respondenten vrijuit commentaar of hun mening kunnen geven (Burns & Bush, 2006).  

Het diepte-interview was semigestructureerd, in die zin dat het interview voorbereid en in grote 

lijnen gestructureerd was, terwijl er toch voldoende ruimte was voor de respondenten om het 

interview in te vullen (Mortelmans, 2009). Voor de thema‟s en richtvragen van de diepte-
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interviews, vormden de in de literatuur uitgelichte en besproken concepten de inspiratiebron. Er 

werden zowel open als gesloten vragen gesteld. In het laatste geval werden er echter bijvragen 

gesteld om het antwoord te verduidelijken, zodat er toch rijke data bekomen kon worden. Er 

werd gekozen voor een brede vraagstelling, gezien dit minder richtinggevend van aard is en de 

sociale werkelijkheid waarin de geïnterviewden verkeren, zo beter weergegeven kan worden 

(Van Der Laenen, 2010). Een dergelijke methodiek biedt daarnaast ook de mogelijkheid om 

citaten te gebruiken bij de rapportage van de resultaten. Van Der Laenen (2010, p. 239) stelt: 

“Het werken met citaten in de rapportage zorgt er bovendien voor dat de onderzoeksresultaten 

ook toegankelijk zijn voor een breder publiek en niet enkel voor academici of ingewijden.”. De 

aangehaalde citaten dienden ter illustratie en hadden als doel de in de resultaten beschreven 

stellingen of ideeën kracht bij te zetten.  

Voor de begeleiders werd telkens hetzelfde vragenprotocol gebruikt (zie Appendix 2) en ook 

voor de jongeren werd hetzelfde vragenprotocol gehanteerd (zie Appendix 3), doch week dit 

laatste lichtjes af naargelang er sprake was van een regulier of een kort traject. Ook werd 

ervoor gekozen om voor de jongeren en de begeleiders bepaalde gelijke lijnen te volgen, zodat 

de verschillende perspectieven op eenzelfde situatie of traject in kaart gebracht zouden kunnen 

worden. Bij een vragenprotocol krijgt de respondent voldoende ruimte om zelf zijn verhaal te 

vertellen, maar stelt de interviewer als uitgangspunt aan iedereen ongeveer dezelfde vraag met 

dezelfde bewoordingen. Dit heeft als voordeel dat de antwoorden meer vergelijkbaar zijn, doch 

is een nadeel hiervan dat de vraagstelling snel het risico loopt kunstmatig te zijn (Mortelmans, 

2009). De onderzoekster heeft dit proberen tegengaan door de vragen zo natuurlijk mogelijk te 

stellen om zo geen te geforceerde indruk te geven. Dit heeft de onderzoekster trachten te 

optimaliseren door enkele testinterviews af te nemen om zo te kijken hoe bepaalde vragen 

overkwamen of aansloegen en welke moeilijk te begrijpen waren. Deze werden achteraf indien 

nodig aangepast.  

Er werd bij elke participant één interview afgenomen dat gemiddeld een uur in beslag nam. De 

interviewlocatie was voor de jongeren bij hen thuis en voor de begeleiders op hun werk. Door 

bij de jongeren thuis te gaan, voelden ze zich mogelijk meer op hun gemak dan in een 

voorgestructureerde en kunstmatige setting en zou dit het vrijuit vertellen mogelijk stimuleren. 

Er werd bij aanvang van het interview duidelijk aangegeven dat er geen juiste of foute 

antwoorden zijn, om zo sociaal wenselijke antwoorden te vermijden.  

Er werd gekozen om één interview af te nemen dat de nodige aspecten en onderwerpen 

aanhaalde, om zo de participanten zo weinig mogelijk te belasten. Het interview werd met 

toestemming van de participanten op dictafoon opgenomen. Dit zodat deze later 

getranscribeerd konden worden en zodat de volle aandacht uit kon gaan naar het aandachtig 

luisteren naar hetgeen verteld werd. Eventuele betekenisvolle observaties werden tijdens het 

verloop van het interview wel neergeschreven.  
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5 Data-analyse 

5.1 Verwerking ‘ruwe data’ 

Om een uitgebreide en diepgaande data-analyse mogelijk te maken, werden de interviews 

getranscribeerd in een dataverwerkingsprogramma, namelijk Microsoft Office Word 2010. Er 

werd gebruik gemaakt van een verbatim transcript, waarbij elk woord dat de geïnterviewde 

gezegd had, neergeschreven werd. Er dient echter wel opgemerkt te worden dat er, door over 

te gaan van het gesproken naar het geschreven woord, een datareductie optreedt. De 

gegevens worden namelijk gedecontextualiseerd door ze uit de plaats en de tijd van het 

interview te halen. Er is dus sprake van een zekere subjectiviteit, gezien de interpretaties van 

beweringen nooit tweemaal exact dezelfde zullen zijn (Billiet & Waege, 2005). 

De data werden door de onderzoekster zelf getranscribeerd, wat bijdraagt tot een optimale 

datafamiliarisatie. Verder kun je de data ook beter leren kennen door het veelvuldig herlezen 

van de transcripties, wat een belangrijke voorwaarde is voor een kwalitatieve analyse (Decorte, 

2010). 

5.2 Thematische inhoudsanalyse 

Na de verwerking van de „ruwe data‟ en het veelvuldig doorlezen van de bekomen transcripts, 

werden de interviewdata geanalyseerd aan de hand van een thematische inhoudsanalyse. 

Thematische analyse is een proces dat gebruikt wordt bij kwalitatieve informatie, en meer 

bepaald bij het encoderen van dergelijke data (Boyatzis, 1998). Op grond daarvan worden dan 

voor het onderzoek relevante thema‟s geïdentificeerd en geanalyseerd (de Lange, Schuman, & 

Montessori, 2011).  

Voor de data-analyse werd er gebruik gemaakt van het programma NVivo 10. NVivo is een 

computersoftwarepakket voor kwalitatieve data-analyse, dat erop gericht is om de gebruikers te 

helpen niet-numerieke of ongestructureerde data te organiseren en analyseren. Gebruikers 

kunnen met behulp van de software informatie klasseren, sorteren en organiseren, alsook 

relaties in de data nagaan ("NVivo," 2013).  

De onderzoekster koos voor een hybride proces van inductieve en deductieve thematische 

analyse om de data te analyseren, zoals beschreven door Fereday en Muir-Cochrane (2006). 

Bij deze methodologische benadering werden door de data en door de theorie gedreven codes 

geïntegreerd. Voor het coderen van de transcripts en het later uitwerken van de thema‟s 

dienden dus zowel de in de literatuurstudie uitgelichte concepten, als concepten die aan de 

hand van de data ontwikkeld werden, als inspiratie.  

Voor de thematische analyse werden de zes fasen gevolgd zoals die door Braun en Clarke 

(2006) uitgeschreven werden. Deze waren datafamiliarisatie, genereren van initiële codes, 
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zoeken naar thema‟s, herzien van de thema‟s, definiëren en benoemen van de data en 

rapportage. Belangrijk hierbij aan te geven, is het feit dat hier geen sprake was van een lineair 

doorlopen proces, maar eerder van een cyclisch en flexibel doorlopen van de fasen. Er werd 

aldus heen en weer doorheen de verschillende fasen bewogen wanneer dit wenselijk was.  

6 Kwaliteit van het onderzoek 

Kwaliteit is volgens Mortelmans (2009, p. 427) “een moeilijk te definiëren en een hevig 

bediscussieerd thema in de kwalitatieve onderzoekstraditie”, waarvan de oorsprong gezocht 

moet worden in de aanvallen vanuit de kwantitatieve onderzoeksmethodologie. In het verlengde 

hiervan stelt Maesschalck (2010) dat de kwaliteit van kwantitatief onderzoek vaak als 

vanzelfsprekender bevonden wordt dan die van kwalitatief onderzoek. Tevens zijn de gangbare 

parameters voor kwantitatief onderzoek niet zomaar over te hevelen naar een kwalitatieve 

onderzoekscontext zonder het doel en de aard van deze data geweld aan te doen (Billiet & 

Waege, 2005). Kwalitatief onderzoek is daarnaast erg van de bepaalde onderzoeker 

afhankelijk, waarvan men wel eens stelt dat de onderzoeker het instrument voor een 

dataverzameling is. De interviews en observaties zijn niet zo gestructureerd en 

gestandaardiseerd als in kwantitatief onderzoek en dus zijn de perspectieven van de 

onderzoeker belangrijk en invloedrijk (Kenniskring Gedragsproblemen in de Onderwijspraktijk, 

2006).  

Volgens Mortelmans (2009) moet wetenschappelijk onderzoek in de postpositivistische 

stroming aan drie criteria voldoen om kwaliteitsvol te zijn. Deze zijn objectiviteit, opgedeeld in 

validiteit en betrouwbaarheid, en generaliseerbaarheid. Die kwaliteitscriteria worden hieronder 

(in een lichtjes andere indeling) verder uitgewerkt.  

6.1 Validiteit 

Maso en Smaling (1990) maken, net als vele andere auteurs, een onderscheid tussen interne 

en externe validiteit. Bij de interne validiteit ligt de nadruk op de kwaliteit van de argumentaties, 

terwijl men zich bij de externe validiteit gaat focussen op de veralgemeenbaarheid van de 

conclusies. Op beide concepten wordt hieronder dieper ingegaan.  

6.1.1 INTERNE VALIDITEIT 

In kwalitatief onderzoek betreft interne validiteit de vraag of er een goede overeenkomst is 

tussen de observaties van de onderzoekers en de theoretische ideeën die zij ontwikkelen. De 

interne validiteit berust aldus op een logische analyse van de resultaten. Door de resultaten en 

conclusies op basis van twee of meer bronnen of op basis van bronnen vanuit verschillende 

perspectieven te verifiëren, kan de interne validiteit versterkt worden. Ook respondentvalidering 
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draagt bij tot een hogere interne validiteit (Kenniskring Gedragsproblemen in de 

Onderwijspraktijk, 2006).  

Allereerst werd er gepoogd de interne validiteit te verhogen met behulp van een member check, 

of zoals het hierboven respondentvalidering genoemd werd. Alle onderzoeksdeelnemers 

kregen een kopie van hun interview doorgestuurd, alsook kregen ze de mogelijkheid de 

resultaten na te lezen en verdere bemerkingen of wijzigingen te maken indien ze dit wensten. 

Daarnaast werd er heel zorgvuldig omgesprongen met de data-analyse en werden de 

verschillende stappen binnen de thematische analyse cyclisch en niet lineair doorlopen. Daarbij 

werd er veelvuldig nagegaan of de ontwikkelde thema‟s en codes de data wel voldoende fitten 

en of er geen aanpassingen dienden gemaakt te worden.  

6.1.2 EXTERNE VALIDITEIT (GENERALISEERBAARHEID) 

Mortelmans (2009) stelt dat generaliseerbaarheid, of ook wel externe validiteit genoemd, vereist 

dat de resultaten van het onderzoek transfereerbaar zijn naar de populatie waaruit de 

steekproef van het onderzoek getrokken werd. Daarnaast verwijst het ook naar het 

transfereerbaar zijn van de resultaten naar andere situaties en plaatsen. Volgens de 

Kenniskring Gedragsproblemen in de Onderwijspraktijk (2006) vormt externe validiteit een 

probleem in kwalitatief onderzoek, gezien er meestal gebruik gemaakt wordt van kleine 

groepen of case-studies, wat betekent dat er vooral ingegaan wordt op de uniciteit van een 

aspect dat bestudeerd wordt.  

Zoals hierboven gesteld wordt, ligt de generaliseerbaarheid ook in dit onderzoek nogal moeilijk 

gezien de aard van het onderzoeksdesign (kwalitatief), het beperkte aantal respondenten en de 

enkele setting waarbinnen het onderzoek plaatsvond. Daarom kan er moeilijk gegarandeerd 

worden dat wanneer dit onderzoek bij andere participanten in een andere setting zou 

uitgevoerd worden, dezelfde resultaten bekomen zouden worden. Hier wordt in de discussie 

(beperkingen van het onderzoek) verder op ingegaan.  

6.2 Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid van het onderzoek, of ook wel transparantie genoemd, impliceert dat een 

instrument dezelfde resultaten moet opleveren wanneer het opnieuw gebruikt wordt 

(Mortelmans, 2009). Ook dit kwaliteitscriterium kan onderverdeeld worden in interne en externe 

betrouwbaarheid. Interne betrouwbaarheid betreft de eventuele oneigenlijke invloeden die van 

individuele onderzoekers als onderzoeksinstrument zijn uitgegaan. De externe betrouwbaarheid 

gaat dan over de mogelijke vertekening door de uitvoering van het onderzoek als geheel 

(Plochg, Juttmann, & Klazinga, 2012).  
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6.2.1 INTERNE BETROUWBAARHEID 

Bij interne betrouwbaarheid ligt de nadruk op de consistentie van het onderzoeksproces 

(Kenniskring Gedragsproblemen in de Onderwijspraktijk, 2006). Gezien het onderzoek, van 

dataverzameling over data-analyse tot de conclusies, volledig door dezelfde onderzoekster 

gebeurde, komt de interne betrouwbaarheid van dit onderzoek niet in het gedrang. 

6.2.2 EXTERNE BETROUWBAARHEID 

Externe betrouwbaarheid staat voor de mate waarin een studie gerepliceerd kan worden, doch 

hier is in kwalitatief onderzoek moeilijk aan te voldoen. Bij het repliceren van een kwalitatieve 

studie dient een onderzoeker namelijk dezelfde sociale rol aan te nemen als de oorspronkelijke 

onderzoeker en zal datgene wat de onderzoeker hoort en ziet, niet te vergelijken zijn met de 

oorspronkelijke studie (Kenniskring Gedragsproblemen in de Onderwijspraktijk, 2006).  

Het bovenstaande in acht genomen werd er toch gestreefd naar een maximale transparantie 

met betrekking tot het onderzoek, en dit door de gehanteerde methodologie zo gedetailleerd en 

duidelijk mogelijk te beschrijven. Daarnaast heeft het gebruik van semi-gestructureerde 

interviews de betrouwbaarheid enigszins verhoogd, alsook het afnemen van dezelfde 

interviews bij dezelfde groep participanten. De jongeren kregen met andere woorden 

grotendeels dezelfde vragen voorgelegd, alsook de begeleiders. Zoals reeds vermeld werd, 

werden alle interviews integraal opgenomen en letterlijk getranscribeerd, wat ook bijdraagt tot 

de externe betrouwbaarheid van het onderzoek. Ondanks deze inzet om de betrouwbaarheid te 

optimaliseren, dient men er toch bij stil te staan dat er hier sprake is van een kwalitatief 

onderzoek waarbij contextfactoren een significante en aldus niet te verwaarlozen rol spelen.  
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Hoofdstuk III: 

Resultaten  

1 Inleiding 

Acht mensen, waaronder vier jongeren en vier begeleiders, werden bevraagd om een antwoord 

te verkrijgen op de verschillende onderzoeksvragen. Alle gebruikte namen in het 

onderzoeksrapport zijn fictief om zo de anonimiteit te waarborgen. De participanten kregen zelf 

de kans om hun fictieve naam te kiezen. In dit hoofdstuk wordt er een antwoord gegeven op elk 

van de onderzoeksvragen. In deel 2 komt de eerste onderzoeksvraag aan bod, namelijk hoe de 

BZW-begeleiding door de jongeren ervaren wordt. In deel 3 komt de algehele beleving van de 

begeleiders aan bod en ten slotte wordt er in deel 4 een antwoord gegeven op de derde 

onderzoeksvraag, namelijk hoe het kortdurend traject BZW door de begeleiders ervaren wordt. 

2 Beleving van de jongeren 

Elk van de jongeren gaf aan dat ze, meestal door omstandigheden, echt wel alleen wilden gaan 

wonen. Daarnaast vertelden de jongeren dat ze zich klaar voelden om alleen te wonen of er 

tenminste geen schrik meer voor hadden, wat niet altijd zo geweest was. In die zin was dat 

gevoel dan ook iets dat klaarblijkelijk evolueerde en individueel bepaald was.  

“Ik was toen 16 en ik vond het mij nog te vroeg om alleen te wonen. Ik kon dat toen gelijk 

nog niet aan en dan ben ik naar een dagcentrum geweest en dan ben ik doorverwezen 

naar BZW. Ja, en dan was ik 17 en dan voelde ik mij wel klaar om alleen te wonen.” 

(Jana) 

De jongeren hadden allemaal nood aan begeleiding om alleen te kunnen wonen. De mate 

waarin alsook de reden waarom, verschilde echter van jongere tot jongere. Jana, die drie jaar 

begeleid werd, had het gevoel dat ze de begeleiding echt wel nodig had en dit om verschillende 

redenen. Zij voelde zich opeens heel „dom‟ en had naar eigen zeggen heel wat te leren. Tibo 

daarentegen, die net het kortdurend traject BZW doorlopen had, had eerder het gevoel zelf al 

veel te kunnen en vond de begeleiding eerder „handig‟. Ook voor de andere jongeren speelde 

dit „handige‟ aspect enigszins mee. 

“Maar zo voor sommige dingen is dat dan wel handig dat zij dan een keer bellen of zo, zij 

werden dan sneller geholpen dan mij. Ja. En ik denk dat dat vooral ook goed is om 

OCMW te krijgen en zo, dat dat allemaal veel sneller gaat, en ook voor de wachtlijst. Dus 

ik denk dat ik daar het meest aan gehad heb eigenlijk.” (Tibo) 
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Alle vier de jongeren hadden voordat ze met BZW begonnen, de verwachting dat de 

begeleiding hen zou leren op eigen benen te staan. Ze verwachtten dat de begeleiders hen de 

nodige informatie zouden verschaffen en hen belangrijke zaken zouden uitleggen en leren, 

zodat ze uiteindelijk hun plan zouden kunnen trekken. Verder verwachtten de jongeren dat de 

begeleiding zou fungeren als een „stok achter de deur‟. Ze dachten dat hun begeleider ervoor 

zou zorgen dat ze zouden doen wat ze moesten doen.  

“Ik wist dat ze daar echt wel gingen achter zitten voor een woonst. Dus ik was er mij al op 

aan het baseren om echt wel een woonst te hebben, om alles volgens het boekje te 

doen.” (Laura) 

Daarnaast gingen ze ervan uit dat de begeleider iemand zou zijn waar je met vragen of 

problemen bij terecht kan, wat hen een zeker gevoel van veiligheid gaf. De jongeren hadden 

allemaal het gevoel dat ze van voordien voldoende informatie gekregen hadden over BZW en 

dat ze wisten waar dat ze aan begonnen.  

2.1 Algemene beleving 

Alle jongeren hadden hun begeleiding naar eigen zeggen in het algemeen als positief ervaren. 

Ze hadden allemaal het gevoel dat Begeleid Zelfstandig Wonen hun goed vooruit geholpen had 

en waren hier dan ook tevreden over. Daarnaast stonden enkele mindere momenten een 

positieve beleving volgens hen niet in de weg. De jongeren gaven allemaal aan, mede dankzij 

hun begeleiding, een aanzienlijke evolutie doorgemaakt te hebben op praktisch vlak.  

“De doelen dat ik bereikt heb (geld, papieren, woning), vind ik echt wel positief. En ook ja, 

door haar leer ik nu wel mijn afspraken nakomen. Dus ik vind dat wel positief. […] Ja, 

vroeger ging ik nooit iets gedaan hebben in mijn huishoudelijke taken of zo, en nu loopt 

dat toch al iets of wat goed.” (Laura) 

Daarnaast gaf Jana aan dat ze ook op persoonlijk vlak sterk vooruitgegaan was dankzij BZW.  

“Zij hebben ervoor gezorgd dat ik terug gelukkig kan zijn eigenlijk, dat ik naast het feit dat 

ik mijn ouders eigenlijk een deel kwijt ben, dat ik toch voor mijzelf kan zorgen, dat er wel 

een leven bestaat zonder dat je een gezin nodig hebt eigenlijk. En dat heeft mij 

zelfzekerder gemaakt, zelfstandiger gemaakt.” 

Begeleid Zelfstandig Wonen werd uiteindelijk door de jongeren gezien als een hulp om de 

„volwassen wereld‟ te verkennen en zich daar zelfstandig in te kunnen handhaven.  

“Want BZW leert eigenlijk, met dat je het allemaal zo zelf moet doen, dat je zo‟n beetje de 

volwassen wereld een beetje ontdekt. Want als je bij je mama woont, die brieven en 

betalingen en zo, moet je allemaal niet aan denken.” (Tibo) 
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Toen de jongeren gevraagd werden wat ze minder goed vonden aan de begeleiding, konden ze 

hier moeilijk of niet op antwoorden. Zo vond Tibo bijvoorbeeld dat er iets minder gesprekken 

mochten zijn en dat de netwerkoverleggen voor hem niet hoefden. Een ander negatief punt was 

volgens Jana dat er soms dingen gewoon niet mochten van de voorziening uit.  

2.2 Belangrijke aspecten in de begeleiding 

2.2.1 INHOUD EN VERLOOP VAN DE BEGELEIDING 

De invulling die de jongeren aan hun begeleiding gaven, zowel tijdens het verloop ervan als 

nadien, kwam op sommige vlakken overeen. Tevens leek deze echter ook van jongere tot 

jongere enigszins te verschillen. Zoals hierboven reeds ter sprake kwam, vonden sommige 

jongeren de begeleiding vooral handig. Zij wilden graag op praktisch vlak geholpen worden en 

wilden daarnaast niet al te veel inmenging. Tijdens de begeleiding kwamen dan ook 

hoofdzakelijk praktische thema‟s aan bod, zoals huisvesting, financiën en administratie, die 

nodig waren om zelfstandig alleen te kunnen wonen. In het verlengde daarvan hadden ze 

minder nood om rond andere thema‟s zoals dagbesteding en (psychosociaal) welzijn te werken. 

De voordelen die ze bekwamen door de BZW-begeleiding waren voor hen mooi meegenomen 

en fungeerden voor sommigen zelfs enigszins als een motiverende factor.  

Hoewel iedereen in het begin praktische doelen voor ogen had, mocht het voor Jana, die drie 

jaar begeleid werd, ook iets meer zijn. Zij voelde de nood om naast praktische doelen ook aan 

meer persoonlijke doelen te werken die volgens haar een belangrijke invloed hadden op haar 

leven, alsook op dat van haar omgeving. Daardoor kreeg de begeleiding voor haar een diepere 

invulling. 

“Ik heb hem ook dan gezegd dat ik ook aan mij agressieprobleem wil werken, om nu 

ervoor te zorgen dat ik nu dit vriendje niet kwijt geraak.”  

Alle jongeren waren wel van mening dat BZW een werkvorm is die vele thema‟s beslaat en dat 

er sprake was van een alomvattende begeleiding. Voor sommigen onder hen was dit zelfs 

uitgebreider dan dat ze verwacht hadden. Binnen die allroundheid hadden ze wel het gevoel 

dat ze zelf mee de inhoud van de begeleiding konden bepalen. Naar hun mening werd er 

binnen Begeleid Zelfstandig Wonen aan de slag gegaan met hun persoonlijke doelstellingen, 

wat in hun ogen een teken was van flexibiliteit. De jongeren vonden het ook belangrijk dat er in 

de begeleiding niet enkel gepraat werd over de dingen die moesten gebeuren, maar dat er ook 

over andere, minder belangrijke, zaken kon gepraat worden. Zo vonden ze het beter dat de 

gesprekken niet enkel over standaarddingen gaan, maar dat hun begeleider ook interesse heeft 

in andere dingen waar niet aan hoeft gewerkt te worden. 



32 

 

“Positief dat je daar niet echt denkt dat je daar op gesprek bent voor alleen te gaan 

wonen. Dat is zo, je praat er niet enkel over heel alleen gaan wonen, wat dat je wilt over 

praten. Gelijk overlaatst hebben we nog zitten praten over mijn trouw.” (Laura) 

De doelstellingen die de jongeren zich tijdens de begeleiding stelden, waren duidelijk geen 

vaststaand gegeven. Sommige doelstellingen konden bijgesteld of geschrapt worden, terwijl er 

andere doelstellingen konden bijkomen. De doelstellingen evolueerden met andere woorden 

gedurende de begeleiding, al was dit bij de ene jongere meer dan bij de andere. Daarnaast 

bestaat de kans dat sommige doelstellingen even aan de kant moeten geschoven worden voor 

andere, meer prioritaire doelstellingen. Dit was het geval bij Jana, die plots te kampen kreeg 

met een depressie. 

“Toen konden we niet werken aan die doelstellingen hé ja, dan moest ik eerst in orde 

zijn, dus ja.” 

Een belangrijke factor tenslotte, die volgens Jana en Laura, die beiden het reguliere traject 

BZW volgden, ook een invloed had op de begeleiding, is hun gemoedstoestand. Beiden gaven 

aan dat de begeleiding moeilijker verliep als ze zich zelf slecht voelden, veel stress hadden, 

enzovoort. 

2.2.2 ROL VAN DE BEGELEIDER 

Voor de jongeren fungeerde de begeleider als een vangnet en hielp hij of zij waar nodig. 

“Iemand die een beetje volgde en als ik iets niet wist, allé het is niet dat ik alles wist, ik 

heb ook zo af en toe eens gebeld van „ik weet niet wat ze hiermee bedoelen‟. Zo‟n beetje 

om op terug te vallen of zo.” (Tibo) 

Verder was het volgens hen iemand die hen met raad en daad bijstond wanneer dit nodig was. 

Hij of zij was daarnaast ook iemand die de begeleiding in goede banen leidde en die de nodige 

informatie verschafte om zelfstandig te kunnen wonen. De jongeren hadden verder het gevoel 

altijd bij hun begeleider terecht te kunnen. Meer nog; dat hij of zij er, op regelmatige basis, voor 

hen was. Dit vonden zij een zeer positief gegeven. Daarnaast was de begeleider ook iemand 

die er was wanneer de jongere het lastig had of op minder vanzelfsprekende momenten. 

“En hij was daar toen hé. Hij belde mij ook, allé, als ik dan zo'n moment had, hij belde mij 

en hij wou dat ik niet toelegde, omdat hij wist dat ik misschien dingen ging doen dat ik 

spijt van ging hebben. En dan bleef hij aan de telefoon zo, allé, weet je, en hij zat gewoon 

in de auto, dus ja. Hij was op weg naar huis bijvoorbeeld en hij ging toen aan de kant en 

hij bleef praten met mij.” (Jana) 

Ten slotte gaf een van de jongeren aan dat de begeleider bleef fungeren als vangnet, zelfs toen 

ze even minder gemotiveerd was of het even liet afweten.  
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“Ik vind dat wel goed. Omdat, ja, ze blijven je helpen, ook al zei je dat, ik heb veel gezegd 

dat ik BZW niet nodig had en dat Inge dan gewoon zei tegen mij „jij hebt dat wel nodig, 

van kijk, want die en die en die dingen moet je nog allemaal doen‟.” (Laura) 

Die aanklampendheid werd door haar als positief ervaren, maar Tibo bijvoorbeeld vond dit niet 

altijd even goed. Voor hem was het niet nodig om elke week af te spreken en hij vond de 

„verplichte‟ gesprekken en netwerkoverleggen dan ook niet altijd nodig. Hij besefte wel dat dit 

een persoonlijk gevoel was en dat dat van persoon tot persoon kan variëren. 

De jongeren gaven tevens aan dat hun begeleider iemand was die op tijd en stond zijn of haar 

trots uitte of die hen bevestigde in hun kunnen. Door hun begeleider kregen ze het gevoel dat 

ze het wel konden, wat bevorderend was voor hun zelfvertrouwen en zelfzekerheid. Dit had ook 

een positieve invloed op hun motivatie. 

“Hij heeft mij altijd zo het gevoel gegeven dat ik wel, dat ik het wel waard ben, zo. Ja, dat 

ik het kan, allé zo. Hij heeft mij altijd aangetoond van kijk wat je al bereikt hebt en ... Ja, 

dat zie je zelf niet hé, maar als iemand anders je dat zegt, dan ga je daar echt over 

nadenken.” (Jana) 

Wanneer er zich een probleem voordeed of iets minder goed ging, hadden de jongeren het 

gevoel dat de focus meer lag op wat er wel goed ging. Er werd in hun ogen wel aandacht 

besteed aan mogelijke oorzaken, doch werd er vooral gefocust op wat eraan gedaan kon 

worden en op wat wel positief was.  

 “Er wordt sowieso gewerkt aan wat er niet, allé, aan wat er minder lukt. Maar hij gaat ook 

altijd vermelden wat dat je wel kunt om je zelfzekerder te maken denk ik. Ja. Dat deed hij 

bij mij toch zo van: allé, je kunt dat en je hebt dat al bereikt en dat en dat, dan kun je dat 

toch ook wel? Allé, altijd zo eerst de dingen die je wel kunt vernoemen, allé, benoemen, 

en dan zo van ja, nu kun je, je kunt dat toch zeker dan ook, allé, zo.” (Jana) 

Verder was de begeleider voor de jongeren iemand die hen activeerde en aanspoorde om de 

nodige zaken in orde te brengen. 

“Ja, gelijk al rekeningen betalen en zo, die dingen. Dat alles elke maand betaald is. Dat je 

op je afspraken aanwezig moet zijn en op tijd, al die dingen.” (Eddie) 

Alle jongeren hadden het gevoel dat de begeleiding sterk op de toekomst gefocust was. Die 

toekomstgerichtheid vonden ze een heel positief gegeven. Een groot deel van de jongeren dat 

in BZW terecht komt, komt namelijk uit een moeilijke situatie. In dat opzicht gaven de jongeren 

dan ook aan dat ze het verleden liever achter zich wilden laten en vooruit wilden kijken naar de 

toekomst. Enkel wanneer ze zelf aangaven het over hun verleden te willen hebben, kwam dit 

ter sprake. 
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“Ja, ik vind dat positief omdat, als ik moet praten over mijn verleden, gelijk bij de 

psycholoog of zo, heb ik altijd de neiging om te wenen. Want ja, dat is mijn jeugd, ik heb 

echt geen schone jeugd gehad en dat spijt mij echt. Allé, ik vind dat zo jammer voor 

mijzelf en allé ja, ik ben dan blij dat ik alleen maar bij hem al, ik vind dat al genoeg dat ik 

bij mijn psycholoog over mijn verleden moet praten en ik zou niet, dan heb ik gewoon 

liever dat mijn begeleider daar niet over praat. Alleen wanneer dat ik het nodig vind. Dan 

heb ik wel liever dat hij luistert, en dat deed hij ook.” (Jana) 

Verder werden ze door hem of haar aangezet om zelf dingen te doen. In dat opzicht vonden de 

jongeren dan ook dat ze heel wat aan hun begeleider te danken hadden, hoewel ze beseften 

dat zij uiteindelijk diegenen waren die het gedaan hadden. Daarnaast kregen de jongeren naar 

hun zeggen zeker voldoende de kans om zelf ervaringen op te doen, zonder dat het van hen 

overgenomen werd. 

“Ja, hij zei dat ook genoeg, het is zelfstandig, allé, begeleid zelfstandig wonen. Het is niet 

zo dat hij de dingen dat ik moest doen heeft gedaan, dus.” (Tibo) 

Daarbij werd er vaak vanuit een metaperspectief teruggekeken naar wat ze gedaan hadden. Zo 

konden zowel positieve als negatieve momenten optimaal als een leeropportuniteit benut 

worden.  

“Ze liet het mij sowieso altijd zelf doen. En toen zei ze van „kijk, hoe heb je het nu 

gedaan?‟. En dat ze dan zei van „kijk, had ik het gedaan, had het op die en die en die 

manier geweest‟, in plaats van de manier waarop dat ik het gedaan had.” (Laura) 

Af en toe was er een zekere terughoudendheid tegenover het zelf moeten doen, zeg maar een 

angst voor het onbekende of een zekere faalangst, doch hielp de begeleider deze te 

overwinnen. De jongeren vonden het allemaal een positief gegeven dat ze willens nillens zelf 

hun verantwoordelijkheid moesten nemen. 

“Dus gebrek aan zelfstandigheid was bij hem zeker niet, ik MOEST gewoon, hij streefde 

daar ook echt naar. […] Ja, zelfstandiger ben ik er wel van geworden, ja. Dat is echt wel 

goed dat hij mij er zo in pushte toch wel een beetje.” (Jana) 

De jongeren vonden het positief dat ze door hun begeleider geactiveerd werden en dat ze het 

zelf moesten doen. Ze beseften dan ook wel dat ze er veel meer van opstaken als ze het zelf 

moesten doen. Daarnaast werd op deze manier ook een zekere gemakzucht vermeden. 

“Ja, want je leert het meer als je het zelf doet, dan dat je weet van een andere persoon 

doet het. Dan heb je zo meer van „ah, dan moet ik er niet zijn want zij doet het toch voor 

mij‟.” (Laura) 
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Ten slotte had elk van de jongeren gevoel goed met hun begeleider overeen te komen, wat zij 

zelf een belangrijk gegeven vonden. Voor de ene jongere was dit echter meer vanzelfsprekend 

dan voor de andere. 

“Ja, ik zou dat niet wijs vinden om, moest ik er ruzie mee hebben of zo. Maar ik vind dat 

dat normaal wel is dat je overeen komt.” (Tibo) 

Laura vond het bijvoorbeeld niet zo evident dat je met je begeleider overeen komt. Zij haalde de 

situatie van haar zus aan om aan te tonen dat een slechte band nefast kan zijn voor een goed 

verloop van de begeleiding. 

“Ze moeten eens kunnen lachen. Want sommige begeleiders hebben zo, gelijk de 

begeleider van mijn zus geweest, zij kon echt niet lachen, zij bleef serieus en zo, en 

neen. Mijn zus, ja neen. Zij begint dan de sfeer er in te brengen hé. Dat loopt niet goed 

hé.” 

Daarnaast gaf ze duidelijk aan dat een goede band belangrijk is om de begeleiding tot een 

goed einde te kunnen brengen. Bij Eddie, wiens begeleidster Ilse was maar die omwille van 

ziekte Jeroen als vervanger kreeg, heerste er een zekere loyaliteit ten opzichte van zijn 

oorspronkelijke begeleidster. Hoewel hij beide begeleiders zeer goed vond, ging zijn voorkeur 

toch uit naar zijn eerste begeleidster. Ook Jana herkende dit gevoel. Toen haar eigen 

begeleider in verlof was, kreeg zij een andere begeleidster met wie het naar eigen zeggen niet 

goed klikte. Na één afspraak had ze dan ook afgehaakt, waarna ze gewacht had tot haar eigen 

begeleider terug was.  

De jongeren vonden het allemaal heel belangrijk dat ze een goede band hadden met hun 

begeleider, omdat dit volgens hen noodzakelijk was voor een open en eerlijke houding.  

“Eigenlijk zeer belangrijk, omdat het goed is dat je ermee kunt praten en zo en vertellen 

hoe dat alles verlopen is en zo. En je moet je er eigenlijk ook goed bij voelen om alles te 

kunnen vertellen vind ik wel.” (Eddie) 

Jana ging zelfs nog een stapje verder: 

“Ik vind dat een van de noodzakelijkste dingen die er zijn in een begeleiding. Omdat, je 

weet niet voor hoe lang dat je daar aan vastzit, en ja, als je je daar niet goed bij voelt, 

dan gaat die begeleiding volgens mij ook niet goed verlopen, omdat je dan met tegenzin 

bij die persoon bent. En je gaat ook nooit eerlijk zijn over dingen.”  
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2.3 Tijdsaspect van de begeleiding 

2.3.1 DE ROL VAN TIJD 

Gezien dit onderzoek kaderde binnen een kortere begeleidingsduur binnen Begeleid 

Zelfstandig Wonen, wordt de rol van tijd, zoals deze door de jongeren ervaren werd, hieronder 

toegelicht. 

Uit de verhalen van de jongeren kwam duidelijk naar voor dat de begeleiding altijd een zekere 

onvoorspelbaarheid inhoudt. Jana en Laura, die het reguliere traject BZW doorliepen, waren 

allebei van mening dat het voordien moeilijk in te schatten is hoe lang de begeleiding moet 

duren.  

“Ik vind niet dat je dat kunt voordien bepalen. Ik weet dat, ik kan dat zelf niet, van mijzelf. 

Dus wat gaat iemand anders dat van die persoon kunnen doen?” (Jana) 

Zelfs Eddie, die reeds enkele maanden binnen het kortdurende traject begeleid werd, was niet 

zeker of de begeleiding lang genoeg zou zijn. 

“Ja, het is, ik weet het niet, maar ik aanvaard het wel omdat ik ervoor gekozen heb juist. 

Ik ga gewoon moeten zien dat ik verder kan.”   

Daarnaast kunnen er ook altijd dingen tussenkomen (zoals Jana‟s depressie) waardoor er 

tijdelijk geen vooruitgang mogelijk is. In dat opzicht vonden ze het dan ook spijtig dat het 

kortdurend traject BZW niet verlengbaar is. 

“Ik vind dat spijtig, omdat, als je, als het dan nog verlengd kan worden, dan zou dat nog 

tof zijn. Maar moest dat dan niet meer verlengd kunnen worden, dan begin je zelf ook wel 

te denken van op een dag stopt de BZW en dan sta je er echt wel alleen voor. Ik vind dat 

wel spijtig voor de mensen die het dan echt niet kunnen, voor volledig alleen te gaan. Ik 

heb nu geluk dat ik op mijn vriend kan terugvallen, maar sommige mensen kunnen daar 

op geen vriend of vriendin terugvallen en dan staan ze daar wel alleen.” (Laura) 

Dit meisje haalde wel letterlijk aan dat het hebben van iemand om op terug te vallen, een 

belangrijke factor is voor het veilig kunnen afsluiten van de begeleiding wanneer iemand er nog 

niet volledig klaar voor is. Jana vond het een schrikwekkende gedachte dat er bij het 

kortdurende traject BZW van voordien bepaald wordt dat de begeleiding niet langer dan 11 

maanden mag duren. Zij vond het dan ook het beste dat de begeleiding verlengd kan worden 

wanneer de jongere dit wil. 

Wat de duur van de begeleiding betreft, vond Tibo, die het kortdurende traject BZW doorlopen 

had, het perfect dat zijn begeleiding stopte. Voor hem moest het zeker niet langer geduurd 

hebben, integendeel, dan zou hij er naar eigen zeggen op den duur genoeg van gehad hebben. 
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Zoals hierboven werd aangegeven, kon Eddie nog niet zeggen of de begeleiding voor hem lang 

genoeg zou zijn, doch kon hij er wel vrede mee vinden. Laura, die zo‟n 15 maanden begeleid 

werd, had enerzijds niet het gevoel dat haar begeleiding korter had gekund. Anderzijds gaf ze 

wel aan dat de begeleiding langer duurde doordat ze regelmatig een afspraak miste en in 

principe dus wel korter zou gekund hebben. Volgens Jana, die drie jaar begeleid werd, kon 

haar begeleiding eventueel wel korter, doch vond ze dit niet zo evident.  

“Euh, misschien wel, maar door het feit dat er dingen zijn, allé, andere oorzaken zijn bij 

gekomen, is het trager verlopen, dus ja. Door mijn, hoe moet ik dat zeggen? Doordat ik 

mij slecht voelde, is het allemaal trager verlopen? Toen konden we niet werken aan die 

doelstellingen hé ja, dan moest ik eerst in orde zijn, dus ja.” 

Daarnaast vertelde ze dat het volgens haar ook zou geholpen hebben om meerdere keren in de 

week af te spreken. Ook door haar vlugger iets zelfstandig te laten doen, had de begeleiding 

volgens haar korter gekund. Aan de andere kant hangt de lengte van de begeleiding volgens 

haar ook af van de invulling die je aan de begeleiding geeft. Zij stelde dat „de standaarddingen‟ 

wel moeten lukken in een jaar, maar dat het moeilijker wordt wanneer er dan plots 

doelstellingen bijkomen, of zich onvoorziene omstandigheden voordoen. 

Aan de andere kant had Tibo er totaal geen probleem mee dat er van voordien bepaald werd 

hoe lang zijn begeleiding zou duren. Hij vond het kortdurende traject lang genoeg omdat hij het 

gevoel had dat hij dat wel aankon. Ook voor Eddie speelden zijn vaardigheden een belangrijke 

rol in zijn keuze. De jongeren vonden het allemaal wel goed dat er kan (eigenlijk: moet) 

gekozen worden tussen deze twee verschillende vormen van BZW.  

“Ik vind dat goed, omdat ze kunnen dan zelf beslissen hoe lang dat ze dat willen 

voortdoen. Je wordt niet verplicht van kijk, je moet de lange BZW doen.” (Laura) 

Ze vonden het allen belangrijk dat jongeren de kans krijgen om te kiezen voor de vorm die hen 

het meeste ligt. Zo zouden jongeren die al heel wat kunnen of al veel geleerd hebben, 

bijvoorbeeld een minder lange begeleiding nodig hebben. 

“Ja, ik vind dat eigenlijk wel goed, gelijk voor de personen die al redelijk veel mee hebben 

genomen in hun leven over alleen wonen, dat is, dan is dat kortdurend project wel een 

goed idee. En dat langdurend, dat vind ik wel goed voor personen die nog helemaal niks 

weten. Allé, bij wijze van spreken.” (Eddie) 

2.3.2 BELEVING VAN HET KORTDURENDE VERSUS HET REGULIERE TRAJECT 

Hoewel het doel van het reguliere en het korte traject BZW in essentie hetzelfde is, namelijk de 

jongere op weg helpen naar een zelfstandige woon- en leefsituatie, is de weg daar naartoe 

echter enigszins verschillend. Er wordt gebruik gemaakt van een andere methodiek met hier en 

daar andere klemtonen of een andere aanpak. Hoewel de verhalen van de jongeren op zich 



38 

 

aanzienlijk veel gelijkenissen vertoonden, bleek hier en daar wel een „nuanceverschil‟ 

waarneembaar.  

De jongeren die het kortdurende traject doorliepen, vertelden net zoals de jongeren uit het 

reguliere traject dat er rond hun persoonlijke doelstellingen gewerkt werd (cfr. 2.3.1.) en dat er 

sprake was van een zekere flexibiliteit. Zij hadden echter wel het gevoel dat de begeleiding bij 

iedereen hetzelfde was. Tibo vond dat het allemaal niet zo strikt hoefde te zijn voor hem en dat 

het beter zou zijn dat de begeleiding gewoon stopt wanneer hij er klaar voor is. De jongeren die 

het reguliere traject doorliepen, hadden meer een gevoel van flexibiliteit. De begeleiding was 

volgens hen goed aan hen aangepast en er werd voldoende rekening gehouden met hen. 

 “Ik had wel het gevoel, allé hij voelde direct wanneer dat het beter was om mij een beetje 

te laten. Euh, en hij gaf mij ook die tijd. Het is niet dat hij zo pushte van je gaat me nu 

zeggen wat er is en je gaat toch wel moeten naar dat kantoor gaan ze ook al voel je je nu 

slecht, zo, neen. Dan zei hij van oké, we nemen een ander moment. Hij had daar wel 

begrip voor.” (Jana) 

Wat de intensiteit van de begeleiding betreft, vonden alle jongeren dat een wekelijkse afspraak 

genoeg was om aan de doelstellingen te werken. Daarnaast waren ze ook van mening dat de 

gesprekken lang genoeg duurden. Binnen het kortdurende traject BZW is het de bedoeling om 

de eerste weken van de begeleiding tweemaal per week met de jongere samen te zitten. Tibo 

vond deze gesprekken niet altijd nodig, alsook niet alle gesprekken in het verdere verloop van 

de begeleiding. Voor hem mocht het gerust allemaal wat minder. Aan de andere kant gaf hij 

aan dat er in het begin wel meer te doen was en dat hij dan ook wel minder wist. Ook Eddie 

had het gevoel dat er binnen dat kortdurende traject stevig doorgewerkt werd. 

 “Het verloopt vlot, het is met snelheid, dat wel, maar het lukt wel ja.” 

Jana en Laura daarentegen leken allebei het gevoel te hebben ruim de tijd te krijgen. Zoals 

Laura aangaf, mistte ze heel wat afspraken waardoor de begeleiding langer duurde. Ook Jana 

had het gevoel de nodige tijd en ruimte te krijgen, waardoor de begeleiding op haar tempo kon 

verlopen. Hoewel men binnen het reguliere traject normaal gezien slechts eenmaal per week 

afspreekt, waren er ook periodes dat Jana haar begeleider meer zag. 

“Er is een moment geweest dat ik hem vaker zag. Goh. Ja, dat was toen dat ik zo die 

depressie en zo, dat dat is vastgesteld. Toen zag ik hem iets meer, twee keer of zo.” 

Zoals in sectie 2.3.2. Rol van de begeleider, aangegeven werd, speelde de begeleider een 

belangrijke rol in het activeren van de jongeren. Ze werden allen aangezet om zelf dingen te 

doen en om hun verantwoordelijkheid op te nemen, doch gebeurde dit op een lichtjes andere 

manier. Binnen het kortdurende traject werd er vooral op zoek gegaan naar hoe de jongeren 

iets zelf zouden kunnen doen en wie hier eventueel bij zou kunnen helpen. Tibo bijvoorbeeld 
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legde er meermaals de nadruk op dat hij alles zelf moest doen, en ook Eddie beschreef een 

aanpak waarbij er gekeken werd naar hoe hij zelf iets zou kunnen doen. 

“Meestal vragen ze of dat ik daar hulp voor nodig heb of zo, allé ja, dan stellen ze dat 

voor wie dat er mee kan, maar soms zeg ik van dat doe ik alleen en zo.” 

Binnen het reguliere traject werd er eveneens toegewerkt naar een zelfstandige houding door 

de jongere te activeren, doch werd deze daarin iets meer tijd gegeven. In het begin werden 

dingen vooral samen gedaan of werden deze zelfs overgenomen. Na verloop van tijd was het 

dan de bedoeling dat de jongere hierin zelf stappen zou zetten en evolueren. 

“Wij hebben daar samen opgezocht voor huizen, papieren dat ik meebracht dat ze zei 

van kijk, nu ga ik je dat uitleggen, boekjes dat ze uitgelegd heeft. […] Omdat ze het, ja, 

ze legt het volledig uit. Je kunt bijvoorbeeld vragen wat dat een papier van een 

verzekering is of zo en ze zegt dan oké, breng die mee, we gaan die dan samen 

invullen.” (Laura) 

Zowel binnen het reguliere als binnen het korte traject BZW heeft de begeleider contact met het 

netwerk. Binnen het kortdurende traject werd dit echter meer gestructureerd ingebed met 

behulp van de netwerkoverleggen. De bruikbaarheid of dienstbaarheid van die overleggen, leek 

individueel verschillend. Tibo bijvoorbeeld vond dit persoonlijk niet echt nodig. Hij kon echter 

wel begrijpen dat dit voor sommige mensen nuttig kan zijn. 

“Maar ik kan wel verstaan voor andere mensen dat die mensen die dan naar dat 

netwerkoverleg komen, dat die zo meer bereid zijn om dan te helpen omdat die dan zo 

nauw betrokken zijn, dan dat iemand een keer belt naar zijn nonkel of zo.”  

Eddie vond het in dat opzicht dan ook positief dat de voor hem belangrijke mensen bij de 

begeleiding betrokken werden. Zo hebben ze meer een idee over wat BZW inhoudt als hij daar 

met hen over praat. Daarnaast kan het netwerk dan ook een soort vangnet vormen wanneer de 

begeleiding op zijn einde loopt.  

Zoals hierboven reeds aan bod kwam (sectie 2.4.1.), benoemde ook Laura het netwerk als een 

belangrijke factor voor het veilig kunnen afsluiten van de begeleiding. Wanneer de jongere dan 

nog niet volledig klaar is om alles alleen te kunnen, was het volgens haar belangrijk om op 

iemand terug te kunnen vallen. Hoewel het niet zo expliciet door de methodiek verwacht wordt, 

gaven Laura en Jana aan dat er ook in het reguliere traject (regelmatige) contacten met het 

netwerk waren. Zo werd er bijvoorbeeld samen rond tafel gezeten om zaken uit te klaren of om 

aan een probleem te werken. Bij Jana bijvoorbeeld werd er samen met haar en haar buurvrouw 

gewerkt rond het respectievelijk aanvoelen en aangeven van grenzen. Jana vond het feit dat er 

samengewerkt werd met mensen die voor haar belangrijk waren, een zeer positief gegeven. 
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“Ja. Ik vind dat zoiets van flexibel zijn hé. Niet alleen de jongere, maar ook, als er iets is 

waar de omgeving onder leidt, moet je ook naar de omgeving luisteren denk ik. Ik vond 

dat goed, ja.” 

3 Beleving van de begeleiders 

3.1 Belangrijke aspecten in de begeleiding 

3.1.1 ROL VAN DE JONGERE 

Een eerste belangrijk punt dat aangehaald werd door de begeleiders is het belang van de 

jongere zelf. De jongeren starten namelijk vanuit zeer uiteenlopende situaties en ook hun 

problematiek kan sterk verschillend zijn. Zo gaf Wouter aan dat de methodiek maar zo goed is 

als de jongere waarmee je werkt. Voor sommige jongeren is Begeleid Zelfstandig Wonen een 

goed antwoord op hun vraag en voor andere jongeren is dit dan weer niet het geval. Aan de 

jongere gerelateerde factoren die volgens de begeleiders een invloed kunnen hebben op het 

verloop van de begeleiding, zijn: 

 De problematiek; 

 Vaardigheden en capaciteiten; 

 De noden en vragen; 

 Motivatie en gedrevenheid. 

Een eerste invloedrijke factor is de (zwaarte van de) problematiek van de jongere. Deze is bij 

start niet altijd even duidelijk en vooral in langdurige begeleidingen kunnen sommige zaken na 

verloop van tijd komen „opborrelen‟. De problematiek kan mogelijks een invloed hebben op het 

verloop en de lengte van de begeleiding, doch dit hoeft niet altijd waar te zijn. In sommige 

gevallen kan die namelijk, al dan niet gedeeltelijk, gecompenseerd worden door de 

vaardigheden en capaciteiten van de jongere. Dit is een tweede factor die door de begeleiders 

aangehaald werd als invloedrijk. Jongeren kunnen heel sterk verschillen in wat ze kunnen of 

waarin ze vlug of net minder vlug kunnen groeien. De vaardigheden en capaciteiten bepalen 

volgens de begeleiders mee het gewicht van de begeleiding. 

“Ja, allé, in die zin dat Tibo in staat is, blijkt of bleek van veel dingen zelf te doen. Dus dat 

maakt dat ik mij er minder moet van aantrekken, dus dan moet je er ook minder tijd in 

steken of minder bij stil staan. Dus ja, dat verandert zeker het gewicht van die 

begeleiding.” 

Volgens de begeleiders zijn er gasten die in BZW terecht komen die al over een serieus palet 

aan vaardigheden beschikken. Dit zorgt ervoor dat ze op bepaald vlak een minimum aan 

begeleiding nodig hebben of zelfs bepaalde stappen kunnen overslaan. Zeker in het korte 
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traject verwacht men dat de jongere zelf al over heel wat vaardigheden beschikt om zo de 

lengte van de begeleiding te kunnen beperken. Ze moeten het tempo aankunnen en in staat 

blijken zelf al heel wat te kunnen. Een ander belangrijk gegeven zijn de noden en de vragen 

van de jongere. Zoals reeds in sectie 2.3.1. Inhoud en verloop van de begeleiding aan bod 

kwam, kunnen deze sterk uiteenlopen. Ook deze noden en vragen bepalen mee het gewicht 

van de begeleiding. 

“Als je kijkt, als jongeren op al die gebieden vragen hebben, dan hebben wij een mega 

intensieve begeleiding.” (Wouter) 

In het verlengde hiervan zijn er jongeren die een pragmatische, dan wel een diepere invulling 

aan de begeleiding geven (zie ook sectie 2.3.1.). Ook dit heeft volgens de begeleiders 

mogelijks een invloed op het verloop en de lengte van de begeleiding, daar dat „ietsje meer‟ ook 

meer tijd vraagt. Ten slotte was het volgens de begeleiders belangrijk dat de jongere 

gemotiveerd is, of dat de motivatie tenminste kan groeien. Een gebrek aan motivatie belemmert 

mogelijks een goed verloop van de begeleiding of kan de begeleiding tijdelijk of definitief on 

hold zetten.   

3.1.2 ROL VAN DE BEGELEIDING 

Aanklampendheid was een volgend aspect dat als belangrijk naar voor kwam in de verhalen 

van de begeleiders. Als begeleider is het belangrijk om niet meteen op te geven als een jongere 

het even laat afweten, maar om te blijven kansen geven. Dit kan natuurlijk niet onbeperkt, doch 

is het belangrijk om te laten zien dat je er voor de jongere bent en blijft, ook als het even minder 

goed gaat of net wanneer de jongere toont het zelf wel te kunnen. Hoewel dit niet in alle 

begeleidingen een succesfactor vormt, is het toch een belangrijk gegeven die vaak een positief 

effect heeft.  

“Goh, werkingsprincipes. Aanklampend hé, heel sterk. Blijven bellen, blijven, blijven 

sms‟en. Vaak met succes ook.” (Inge) 

Een ander belangrijk principe was de alomvattendheid van de begeleiding. BZW beslaat heel 

wat verschillende levensdomeinen en dit vinden de begeleiders allemaal een zeer positief 

gegeven. De begeleiders proberen in de begeleiding over alle levensdomeinen te gaan en 

daarbij zoveel als mogelijk mee te nemen.  

“En ik denk uiteindelijk dat dat een beetje de magie van deze werkvorm is. Het feit dat je 

uitgerekend zeer allround mag zijn, en anderzijds ben je dan soms niet specifiek genoeg 

daardoor. Maar dat is net waardoor ik het wel werkend vind.” (Wouter) 

Zoals hierboven werd aangegeven (3.1.1. Rol van de jongere), krijgen de begeleiders in BZW 

met een grote diversiteit aan jongeren te maken. Deze hebben allemaal een unieke 

persoonlijkheid, hun eigen kwaliteiten en problemen, alsook specifieke noden. In dat opzicht 
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werd begeleiding op maat door de begeleiders als een ander belangrijk aspect aangegeven 

binnen de begeleiding.  

“Allé, het is niet bij begeleiding A, B, C, D dat het vier keer hetzelfde is. Het is telkens 

heel verschillend. Dus dat je echt wel rekening houdt met wie is deze jongere en wat is 

die zijn vraag of haar vraag.” (Jeroen) 

Dat rekening houden met de jongere en zijn noden en wensen maakte volgens de begeleiders 

deel uit van een flexibele houding. Ze gaven allen aan dat ze deze flexibiliteit zeer belangrijk 

vinden. Als het mogelijk zou zijn, zouden ze niet enkel de inhoud aan de (noden van de) 

jongere willen aanpassen, maar ook de frequentie van de begeleiding. 

Men gaat zoveel mogelijk de jongeren bevragen omtrent hun eigen wensen en doelstellingen 

om hier dan mee aan de slag te gaan. Daarbij volgt men zoveel als mogelijk het tempo van de 

jongere. Dit individueel en persoonlijk werken, wat ook getuigt van een zekere flexibiliteit, wordt 

door de begeleiders als zeer belangrijk gezien. 

“Maar het belangrijkste lijkt mij ook het kunnen individueel werken en het mogen 

bijstellen van het traject op basis van de noden die de jongere aangeeft, natuurlijk binnen 

kaders die BZW kan volgen.” (Wouter) 

Een gevolg hiervan is dat men algemeen gezien niet zozeer specifieke technieken of 

methodieken gaat inzetten, maar dat men vaak zeer eclectisch gaat begeleiden. In die zin 

beschikt elke begeleider over de nodige theoretische en praktische kaders waaruit, waar nodig, 

geput kan worden. Hierbij hanteert men vooral het principe „als het werkt, dan werkt het‟. Het is 

vaak een zoeken naar wat werkt voor die ene specifieke jongere, en dan maakt het niet echt uit 

om welke methodiek of techniek het gaat. 

“Ik bedoel, het zou ook een beetje gek zijn om ervan uit te gaan als iets werkt, het maakt 

niet uit waar dat het is, als het werkt, werkt het.” (Ilse) 

Uit de verhalen van de begeleiders bleek dat zij een zeer open en transparante houding 

nastreven. Zaken worden zoveel mogelijk eerlijk besproken, wat hun authenticiteit als 

hulpverlener bevordert. Diezelfde openheid en eerlijkheid wordt dan ook van de jongeren 

gevraagd.  

“In de zin dan van kijk, Tibo, wij weten alle twee dat jij smoort, wij weten alle twee dat dat 

soms een probleem kan zijn, het is aan jou om te signaleren als jij voelt van oei, dat 

wordt hier lastig, want ik uit nu mijn bezorgdheid, ik ga dat ook zo aan de consulent 

zeggen, ik ga dat ook zo in mijn verslag zetten, en ik zeg dat nu ook zo tegen jou.” 

(Jeroen) 

Het gebeurt dat men de jongere gaat spiegelen of gaat confronteren met zijn of haar gedrag en 

het effect dat dit op anderen heeft. Hiermee probeert men een zeker bewustzijn te creëren die 
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uiteindelijk kan uitdraaien op een persoonlijke evolutie van de jongere. Ook op die manier 

probeert men dus de jongere in te wijden in het volwassen leven en de daarbij horende 

verantwoordelijkheden. 

“De voornaamste ingezette dingen is ik denk een realistisch perspectief inbrengen in 

haar leven en proberen om haar bewustzijn te vergroten rond het effect dat zij heeft, op 

hetgeen dat ze doet ook.” (Inge) 

Ten slotte werd ook het netwerk en het werken ermee als een belangrijke factor ervaren door 

de begeleiders. Alle begeleiders erkenden het belang van het netwerk en probeerden er waar 

mogelijk, zowel in het korte als in het lange traject, mee aan de slag te gaan. De begeleiders 

zagen de jongeren als onlosmakelijk verbonden met hun netwerk en net daardoor vonden ze 

het belangrijk dat er hier oog voor was. Uiteindelijk is het in vele gevallen het netwerk waar de 

jongeren mee verder gaan eenmaal de begeleiding stopt. Het netwerk of het werken ermee 

wordt vaak als een belangrijke factor ervaren voor een goed verloop van de begeleiding en in 

sommige gevallen zelfs voor het welslagen ervan. 

“Als ik kijk over 15 jaar bzw-begeleidingen, welke begeleidingen dat ik eruit haal en 

waarom en wat er gezorgd heeft dat die begeleidingen echt wel goed gewerkt hebben, 

dan is het uiteindelijk wel dat. Mensen kunnen activeren, mobiliseren, kunnen afstemmen 

op elkaar, kunnen betrekken op mekaar, de fakkel ook kunnen doorgeven, ...” (Wouter) 

Natuurlijk is dit netwerk er niet altijd voor het rapen of zijn deze niet altijd bereid om mee te 

werken of zelfs maar om contact te hebben met deze jongeren. Hoewel ook dit mogelijk is, zal 

men toch altijd proberen op zoek te gaan naar een of andere vorm van netwerk. 

“Sowieso zijn er wel mensen waarbij dat je netwerk moet gaan zoeken, punt. En dan, als 

je een zoekt, dan moet je kijken van waar zou die netwerk kunnen opbouwen zodat die 

niet van nul moet beginnen?” (Jeroen) 

3.2 Tijdsaspect van de begeleiding 

3.2.1 DE ROL VAN TIJD 

Tijd werd in vele gevallen als een werkzame factor ervaren. Uit de verhalen van de begeleiders 

kwam naar voor dat heel wat zaken betreffende de begeleiding, tijd vragen. Het kost tijd om de 

jongere beter te leren kennen en om uit te zoeken wat de jongere net wil én nodig heeft. Verder 

kost ook het opbouwen van een begeleidingsband tijd. Hoeveel tijd zoiets nodig heeft, hangt 

natuurlijk wel af van de jongere zelf. Bij de ene jongere duurt het langer voor hij of zij zich laat 

kennen of voordat er een vertrouwensrelatie tot stand komt. De begeleiders vonden het dan 

ook belangrijk dat ze die tijd en ruimte krijgen om iets constructiefs tot stand te brengen. 
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“Ik vind tijd en de jongere tijd geven heel belangrijk als werkzame factor in de 

begeleiding. Hen de kans geven dat hun tempo gerespecteerd wordt, en dat zij kunnen 

eigenlijk binnen hun eigen tempo, ja, evolueren.” (Wouter) 

Daarnaast maakt tijd het ook mogelijk dat je, als jongere of als begeleider, de kans krijgt om 

fouten te maken. Begeleiders merken vaak dat iets niet aanslaat bij een bepaalde jongere of 

dat iets niet pakt en moeten dan gaan uitzoeken wat wel zou kunnen werken. Ook jongeren 

gaan soms de mist in, maar net de mogelijkheid daartoe zorgt er volgens de begeleiders voor 

dat er geleerd kan worden uit de fouten die men maakt. Het kan verder ook belangrijk zijn om 

de jongere af en toe de tijd te geven om een keer te kunnen verdwijnen en weer te keren. Zo 

krijgt deze meer het gevoel dat zijn of haar tempo gerespecteerd wordt. Ook dit draagt bij tot de 

flexibiliteit en zorgt ervoor dat de begeleiding meer op maat is.  

Zoals in sectie 3.1.1. reeds aan bod kwam, kunnen de vaardigheden en capaciteiten van de 

jongere een significante invloed hebben op het gewicht en de lengte van de begeleiding. 

Wanneer een jongere blijk geeft van een grote zelfstandigheid en zelf al veel kan, kan dit ervoor 

zorgen dat deze begeleiding korter is en er minder tijd in kruipt. In diezelfde sectie kwam ook 

het belang van motivatie aan bod. Volgens de begeleiders heeft de mate waarin de jongere 

gemotiveerd is, een belangrijke invloed op de lengte van de begeleiding. Wanneer er wat aan 

die motivatie hapert, kan het zijn dat de jongere meer verdwijnt en dus meer tijd nodig heeft om 

de begeleiding geslaagd af te ronden. Aan de andere kant kan een heel gemotiveerde jongere 

die zo vlug mogelijk alles wil leren, op korte tijd heel veel verwezenlijken. 

3.2.2 BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN TUSSEN HET KORTDURENDE EN HET REGULIERE TRAJECT 

Het is vanzelfsprekend dat een belangrijk verschil zich situeert in het tijdsaspect. De 

begeleiders stelden dat er binnen het kortdurende traject sprake is van een veel duidelijker 

kader. Het feit dat er een duidelijke einddatum is, alsook dat de begeleiding in tijd beperkt wordt 

tot maximum 11 maanden, is nieuw. In het reguliere traject is de einddatum immers de 

beschikking (van het CBJ of de jeugdrechtbank) en kan er dan telkens onderhandeld worden 

over een eventuele verlenging van 6 maanden. Ook dit is binnen het kortdurende traject niet 

mogelijk; het is niet enkel zo dat de einddatum vastligt, maar ook dat deze in geen geval 

verlengd kan worden.  

Hoewel beide trajecten Begeleid Zelfstandig Wonen zich richten tot jongeren tussen de 17 en 

21 jaar die door het CBJ of de jeugdrechtbank doorverwezen werden, is het doelpubliek toch 

enigszins verschillend. De begeleiders gaven aan dat men in het kortdurende traject meer van 

de jongeren gaat verwachten. Als indicatie voor het korte traject geldt dan ook dat de jongeren 

over iets meer vaardigheden en mogelijkheden moeten beschikken. Verder wordt er van hen 

verwacht dat ze beschikken over een, al dan niet uitgebreid, netwerk dat bereid is om mee te 

werken. Daarnaast is het ook de bedoeling dat de jongere voldoende gemotiveerd is om op 

korte tijd veel te leren en te verwezenlijken.  
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“Behalve dat de verwachting naar kort natuurlijk, dat je daar nog iets meer concrete 

vaardigheden al verwacht. Euhm, misschien soms ook wat meer motivatie ook verwacht 

hé, dat die jongere dat tempo ook ziet zitten, dat hij er ook voor wil gaan. En da‟s dan wel 

een verschil in hoe je naar die jongere ook kijkt hé. Dat je er misschien nog wat meer van 

verwacht ook.” (Ilse) 

Zowel binnen het reguliere als binnen het korte traject gaat men aan de slag met de 

doelstellingen van de jongere. Binnen het kortdurende traject is er echter sprake van een veel 

meer voorgestructureerd programma, zeg maar protocol. Dit schept volgens de begeleiders 

meer duidelijkheid voor de jongeren, doch breekt dit wat af aan de flexibiliteit die men de 

jongere kan bieden.  

“Regulier is nog meer gaan zoeken van wat heb jij nodig en daar … op basis van de 

noden die er zijn de begeleiding gaan opbouwen. Terwijl dat kort eigenlijk al een stuk 

meer geformatteerd is van je moet eigenlijk die noden hebben of die begeleidingsnood 

hebben, en dan kun je erin passen.” (Ilse) 

In dat opzicht is de begeleiding iets minder „op maat‟ dan in het reguliere traject het geval is, 

alsook gaat het er volgens de begeleiders ook wat minder persoonlijk aan toe. 

“Bij kort ga je eigenlijk veel minder persoonlijk-inhoudelijk, vind ik toch, in het begin van 

de begeleiding bezig zijn. Terwijl bij regulier ga je proberen van de jongere te leren 

kennen en een begeleidingsrelatie op te bouwen en weet ik veel wat.” (Ilse) 

Een ander belangrijk verschil tussen het korte en het reguliere traject, was volgens de 

begeleiders hun begeleidersrol. De manier waarop ze de jongeren tegemoet treden is volgens 

hen anders dan binnen het reguliere traject, waar men meer uit verschillende vaatjes kan 

tappen. Hoewel de jongeren in beide begeleidingsvormen geactiveerd worden, gebeurt dit 

volgens de begeleiders in het kortdurende traject op een enigszins andere manier. Daarbinnen 

heerst een sterke oplossingsgerichte houding die ingebed zit in de methodiek.  

“Dus dat je achterover leunt en vooral vragen stelt. In de zin van hoe ga je dat 

aanpakken? Wie kan er je daarbij helpen? Wat heb je daarvoor nodig? Wat leer je 

daaruit? Wat onthoud je?” (Jeroen) 

Wanneer er in het reguliere traject meer zal gekeken worden om in het begin de zaken samen 

met de jongere te doen, wordt deze er binnen het korte traject toe aangespoord dit direct zelf 

(of met het netwerk) te doen. Dit gaat aldus nog een stap verder dan de manier van activeren 

zoals deze binnen het reguliere traject vorm krijgt. In de korte werkvorm moet de jongere 

volgens de begeleiders dan ook nog net iets meer doen. 

“Maar in het korte worden ze actiever geactiveerd.” (Inge) 
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Deze oplossingsgerichte houding sijpelt volgens de begeleiders wel binnen in de reguliere 

werkvorm waar het past.  

Ten slotte verschilde ook de manier waarop men met het netwerk samenwerkt, aanzienlijk 

tussen beide trajecten. Hoewel men ook in het reguliere traject met het netwerk probeert aan 

de slag te gaan (zie 3.1.2.), krijgt men hier, volgens de begeleiders, binnen het korte traject 

meer het mandaat voor.  

“Ik denk dat het verschil vooral zit in dat je bij die korte zo iets meer achterover leunt en 

het overlaat aan de context. En dat je bij regulier dan minder met die context zit.” 

(Jeroen) 

Er wordt vanuit de methodiek expliciet verwacht dat er met het netwerk samengewerkt wordt, 

alsook krijgt dit op een andere manier vorm dan binnen het reguliere traject. Binnen het 

kortdurende traject gaat men met het netwerk rond de tafel zitten en afspraken maken, wat een 

netwerkoverleg genoemd wordt.  

4 Beleving Kortdurend Traject BZW door de begeleiders 

4.1 De methodiek 

Het kortdurend traject Begeleid Zelfstandig Wonen bestaat nog maar een jaar en de instroom 

liep tot nu toe niet van een leien dakje. Alle begeleiders gaven dan ook aan dat ze naar hun 

mening te weinig ervaring hadden om sluitende uitspraken te doen over het kortdurende traject. 

Aan de andere kant is er wel ruimte voor evaluatie. 

“We gaan nu ongeveer, een jaar of zo gaan we het nu doen, het is tijd om het ook te 

evalueren en te bekijken van wat kan er beter?” (Inge) 

De jongeren die door de Cocon vzw begeleid willen worden via Begeleid Zelfstandig Wonen, 

moeten sinds mei 2012 de keuze maken tussen het reguliere of het kortdurende traject. Het feit 

dat die keuze er is, vonden de begeleiders allemaal een positief gegeven. 

“Ik vind dat zeer goed dat er een gedifferentieerd aanbod is naargelang de capaciteit of 

noodzaak, allé, noden van de jongere.” (Ilse) 

Hoewel zij het goed vonden dat de keuzemogelijkheid er is, betwijfelden zij sterk of er voordien 

kon bepaald worden welke werkvorm een jongere nodig zou hebben.  

“Anderzijds is het niet altijd mogelijk om op voorhand in te schatten of dat dit traject voor 

die jongere nu het meest aangewezen is.” (Wouter) 
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In dat opzicht pleitten de begeleiders dan ook voor een soort voortraject, waarbij er gekeken 

zou worden naar wat een jongere in zijn mars heeft, alsook wat zijn specifieke noden zijn. 

“Dat je eigenlijk een soort van kennismakingsperiode zou moeten hebben die in BZW 

algemeen, en dat je dan gaat gaan kiezen op basis van wat denken wij en wat denkt de 

jongere.” (Jeroen) 

Een algemeen gevoel dat bij de begeleiders leefde, was dat BZW kort beter kan. Alle 

begeleiders weren het erover eens dat het kortdurende traject niet loopt zoals het moet lopen of 

zoals ze gehoopt hadden dat het zou lopen. Het programma lijkt niet echt aan te slaan en tot nu 

toe is er slechts één jongere (Tibo) die het programma doorlopen heeft zoals het vooropgesteld 

was. Zelfs bij hem werd er af en toe „beargumenteerd van de methodiek afgeweken‟.  

Het feit dat het programma niet van een leien dakje loopt, kon volgens de begeleiders 

verschillende oorzaken hebben. In het algemeen konden ze echter niets met de vinger wijzen 

dat dé reden zou zijn. Een mogelijke reden zou in hun ogen de aanmelding en de kwaliteit van 

de aanmeldingsinformatie kunnen zijn, wat de verantwoordelijkheid van de consulenten is. 

Deze zouden volgens de begeleiders met een zeer hoge caseload kampen. Daardoor zouden 

ze minder tijd hebben om het nodige vooronderzoek te doen naar de capaciteiten en het 

netwerk van de jongere wat, zoals hierboven reeds vermeld werd (3.2.2.), indicaties zijn voor 

het kortdurende traject. Verder worden deze mogelijks ook benomen door de naderende 

hervormingen in de bijzondere jeugdbijstand (cfr. de intersectorale toegangspoort). Daarnaast 

zou het kunnen dat zij onvoldoende weten wat het korte traject inhoudt of zouden zij hier al vlug 

voor kiezen omwille van de korte wachtlijst en niet omwille van de methodiek an sich. Ten slotte 

speelt er mogelijk ook een „vasthouden aan‟ mee, waarbij de consulenten jongeren eerder in de 

werkvorm zullen laten instromen waar ze meer vertrouwd mee zijn.  

Hoewel de werkvorm volgens de begeleiders over heel wat kwaliteiten beschikt, moet deze 

naar hun mening toch grondig herbekeken worden. Uit de verhalen van de begeleiders bleek 

duidelijk: het kortdurende traject BZW loopt niet goed, of niet zoals het hoort. Verschillende 

elementen kwamen aan bod die volgens de begeleiders positief dan wel negatief waren. Deze 

worden hieronder besproken. Er werd gekozen om deze elementen in het algemeen te 

bespreken en niet te gaan onderverdelen in plus- dan wel minpunten. Dit gezien de begeleiders 

vaak aangaven dat iets zowel een plus- als minpunt kon zijn. 

4.2 Belangrijke aspecten in de begeleiding 

4.2.1 DUIDELIJK PROTOCOL 

Het kortdurende traject van Begeleid Zelfstandig Wonen verloopt via een duidelijk en concreet 

omschreven programma. Hierdoor is er sprake van zeer duidelijke doelstellingen en 
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verwachtingen, zowel naar de jongere als naar de begeleider toe. Dit kon volgens de 

begeleiders zowel als een positief als een negatief gegeven aanzien worden. 

Enerzijds vonden ze het positief dat die duidelijke doelstellingen en verwachtingen er zijn. Het 

feit dat er een eindpunt bepaald wordt voor de begeleiding, en dat een groot deel van de 

begeleiding van voordien vastligt, creëerde volgens hen een bepaalde structuur en perspectief. 

“Het voordeel daaraan is dat een gast duidelijk weet wat dat er wanneer waar moet 

komen. Dat geeft een leidraad voor ons, voor de jongere, een houvast.” (Jeroen) 

Verder gaven de begeleiders aan dat een dergelijke eindigheid van de begeleiding ertoe kan 

bijdragen dat de jongere minder slabakt, zoals in de reguliere af en toe het geval is. Zo zou de 

jongere beter bij de les blijven en zouden ze meer gemotiveerd zijn. 

“Omdat ik denk ook dat doordat het soms iets te lang duurt, geef je soms ook een 

verkeerde boodschap, denk ik, naar jongeren van dat kan, ik doe daarachter gewoon 

verder met jou. Ja. Maar na onze werkvorm komen ze dat nooit meer tegen.” (Inge) 

Daartegenover staat dat de begeleiders stelden dat als alles zo vast ligt en uitgeschreven is, je 

dan al rap „in de soep draait‟ wanneer er iets afwijkt. Daarnaast moet alles ook vrij vlug 

gebeuren en volgens een bepaald protocol, wat mogelijks een zekere diepgang in de weg kan 

staan. Ook dit riep bij sommige begeleiders vragen op.  

“Naar de duur en de foie grasstijl heb ik soms wel wat bedenkingen…” (Ilse) 

De begeleiders missen dus een zekere flexibiliteit of creativiteit. In het verlengde hiervan 

bezorgde het feit dat de begeleiding niet verlengbaar is, de begeleiders wat „schrik‟. Zoals 

hierboven reeds werd vermeld (4.1.2. Keuze tussen BZW kort en regulier) waren zij namelijk 

van mening dat het moeilijk van voordien te bepalen is welk traject een jongere nodig heeft of 

meer nog; aankan.  

“En dan vind ik het altijd wel een beetje een schrikwekkende gedachte, stel dat hij toch 

zou zeggen oh neen, help, ik ben echt nog niet rond. Ja, wat dan?” (Ilse) 

Voor de begeleiders was het duidelijk dat er moet gekeken worden om de jongere door te 

verwijzen als hij of zij nog niet in staat zou zijn om het zelfstandig te redden. Zij vonden het 

echter een groot gemis dat er toch geen, als was het maar een beperkte, mogelijkheid is om te 

verlengen. Zij vonden het eveneens een minpunt dat een jongere uit het reguliere traject niet 

naar het korte traject kan overschakelen wanneer dit relevant zou blijken.  

4.2.2 WERKEN MET HET NETWERK 

Het feit dat er binnen de methodiek van het korte traject BZW expliciet verwacht wordt dat er 

contacten zijn met het netwerk en dat men ermee aan de slag gaat, vonden alle begeleiders 
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een zeer positief gegeven. Hierboven (3.1.6. Netwerk) werd het belang al duidelijk dat de 

begeleiders hechtten aan het netwerk. Daarnaast vonden zij het een positief gegeven dat het 

netwerk kan ingeschakeld worden om samen dingen met de jongere op te nemen of om hen te 

helpen.  

Hoe die expliciete aandacht voor het netwerk precies vorm krijgt, namelijk via de 

netwerkoverleggen, werd met minder lof geprezen. Hierbij zijn er bepaalde regels vastgelegd 

die stellen dat er drie maal in de begeleiding een overleg moet zijn, dat er een gedeelte is 

waarbij de begeleiders naar buiten gaan, et cetera. Het leek de begeleiders echter niet altijd 

haalbaar om deze structuur te volgen. 

“Want de praktijk toont dat de netwerkoverleggen zeer interessant zijn om de mensen 

rond de tafel te halen, maar dat het niet gemakkelijk is om dat volgens die structuur af te 

werken, genoeg mensen rond de tafel te krijgen en het is jammer als je dan daardoor 

eigenlijk niet kunt starten daarmee.” (Inge) 

Ten slotte kan het expliciet betrekken van het netwerk voor vele jongeren zeer positief zijn, 

doch beseften de begeleiders dat ook dit zeer individueel bepaald is. 

“Er zijn ook mensen die daar een stuk op afhaken van oeioei, wij moeten nu rond de tafel 

gaan zitten, oeioei. Allé, misschien kan het ook meer informeel, allé. In plaats echt zo 

echt formeel iemand te gaan uitnodigen.” (Jeroen) 

4.2.3 OPLOSSINGSGERICHTE HOUDING 

Ten slotte vonden de begeleiders de manier waarop de jongeren benaderd en aangesproken 

worden, een hele verrijking.  

“Het uitgesproken oplossingsgericht werken, vind ik wel een groot verschil. Dat dat 

binnen het korte echt wel het uitgangspunt is en dat dat binnen het regulier binnensijpelt 

waar dat het past, op dit moment. Waar dat het zo, dat we een deel van die technieken 

gebruiken, en dat is alleen maar positief. Ik vind dat zeker en vast een verrijking voor het 

reguliere.” (Ilse) 

Zoals hierboven reeds aan bod kwam (3.3.4. Begeleidersrol) worden ze binnen het kortdurende 

traject nog „actiever geactiveerd‟ en dit volgens een oplossingsgerichte visie.  

“Ook de houding van kijk, we gaan eerst kijken wat dat jij kan en wat dat jij zelf doet, dat 

doe je goed en dat doe je beter. Zo het oplossingsgerichte, dat is wel oké.” (Jeroen) 

Bij die oplossingsgerichte houding, die volgens de begeleiders zeker zijn voordelen heeft, 

waren er volgens hen ook enkele kanttekeningen te maken. Zo vroeg Wouter zich af of er 
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hierbij niet eerder kortetermijnoplossingen gerealiseerd worden in plaats van geconsolideerde 

vaardigheden of principes. 

“Ik denk dat het hem inderdaad in het woord oplossing zit. Natuurlijk, ik vind 

oplossingsgericht een zeer werkzaam iets, maar ik vraag me toch af of dat het niet voor 

korte termijnoplossingen is, omdat je eigenlijk gaat kijken van oké, je hebt nu een 

probleem, hoe kunnen we dat oplossen? Maar je staat minder stil bij hoe ga je zo'n 

dingen op lange termijn aanpakken?” 

Daarnaast impliceert die oplossingsgerichte houding dat je de jongere zoveel mogelijk alleen 

laat doen. Hierdoor ga je in het begin minder samen met de jongere doen (zie ook 3.3.4. 

begeleidersrol), zoals vaak in het reguliere traject het geval is. Ook dit zou mogelijks een gemis 

kunnen zijn. Ilse bijvoorbeeld zou dan eerder voor een combinatie van beide houdingen gaan. 

“En zo wat de kruisbestuiving ook tussen het wat actiever mee, allé het wat actiever mee 

begeleiden van vroeger en de coach van nu… Daar ook wel wat tussen zo.” (Ilse) 

  



51 

 

Hoofdstuk IV: 

Discussie 

1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de in Hoofdstuk III besproken resultaten verder uitgediept. De 

onderzoeksvragen worden kritisch besproken, waarbij er teruggekoppeld wordt naar de 

literatuurstudie. Verder wordt er in deel 3. Implicaties van de bereikte resultaten, nagegaan wat 

de mogelijke betekenis, dan wel bijdrage van de resultaten is. Daarna volgen de beperkingen 

van dit onderzoek, alsook aanwijzingen voor toekomstig onderzoek. Er wordt afgesloten met 

een algemene conclusie in Hoofdstuk V. 

2 Bespreking onderzoeksvragen 

2.1 Beleving van de jongeren  

Uit de analyse van het onderzoek bleek dat de beleving van de jongeren in zowel het reguliere 

als in het kortdurende traject grotendeels gelijklopend was. Hoewel ze aldus op vele vlakken 

overeenkomsten vertoonden, konden er toch enkele „nuanceverschillen‟ opgemerkt worden. 

Deze kwamen in hoofdstuk III uitgebreid aan bod.  

Wat heel sterk uit de analyse naar voor kwam is de individualiteit van de jongeren en de 

diversiteit van hun noden. Het is duidelijk dat jongeren uit sterk uiteenlopende situaties in BZW 

terechtkomen en dat vele factoren dan ook een significante rol kunnen spelen in het verloop en 

de duur van de begeleiding. Vele aspecten van de begeleiding die door de jongeren 

aangehaald werden, kwamen reeds in de literatuurstudie ter sprake. De meeste 

werkingsprincipes die in het algemeen in BZW nagestreefd worden, of dienen nagestreefd te 

worden, werden blijkbaar ook zo door de jongeren ervaren. Zij rapporteerden principes als de 

relatie met hun begeleider, eigen inspraak, zorg, emancipatie, enzovoort, zoals deze door de 

Federatie voor Autonome Diensten Begeleid Zelfstandig Wonen (2010) omschreven werden. 

Deze principes benoemden de jongeren in hun verhaal als belangrijk voor het verloop van de 

begeleiding.  

In Hoofdstuk I kwam aan bod dat er binnen het werkveld van onder andere de 

jeugdhulpverlening geen eensgezindheid is over welke aspecten van de hulpverlening precies 

zorgen voor effectiviteit en efficiëntie (Vyt, 2006). Opvallend was dat vele van de zaken die de 

jongeren als belangrijk benoemden, overeenkwamen met de algemeen werkzame factoren 

zoals deze door onder andere Van Yperen et al. (2010) beschreven werden. Ook de jongeren 

gaven aan dat ze het belangrijk vonden een goede band te hebben met hun begeleider. De 
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professionaliteit van hun begeleider kwam eveneens aan bod. De jongeren vonden het namelijk 

belangrijk om altijd bij hun begeleider terecht te kunnen en dat deze hen zou (kunnen) helpen 

waar nodig. Ten slotte kwam ook het aansluiten bij de motivatie van de cliënt, alsook een 

goede „fit‟ van de aanpak met het probleem en de hulpvraag aan bod. Uit de verhalen van de 

jongeren bleek dat ze het belangrijk vinden dat de begeleiding op maat is en dat er zoveel als 

mogelijk rekening gehouden wordt met hun tempo, wensen en noden. Van Yperen et al. (2010) 

stelden daarnaast dat er in het algemeen een grote betekenis toegekend wordt aan de cliënt-

hulpverlenersrelatie als werkzame factor. Deze bevinding is volgens de auteurs echter vooral 

gestoeld op onderzoek naar de effecten van psychotherapie bij volwassenen. Er zijn dan ook 

aanwijzingen dat de alliantiefactor bij hulpverlening aan jeugdigen ingewikkelder in elkaar zou 

zitten. De jongeren in dit onderzoek benadrukten echter ook dat ze een goede band met hun 

begeleider heel belangrijk vonden voor een goed verloop van de begeleiding. Zonder deze 

goede band zagen ze namelijk veel minder mogelijkheid tot een open en eerlijke houding en 

net dit vonden ze heel belangrijk. Hoewel het voor de jongeren zelf moeilijk is om specifieke 

methoden en technieken te gaan benoemen, leken ook hier de algemeen werkzame factoren 

een belangrijke rol te spelen.  

Markant in het onderzoek was eveneens dat de invulling die men aan de begeleiding geeft, van 

jongere tot jongere kan verschillen. De ene jongere prefereert een eerder pragmatische 

invulling van de begeleiding, terwijl de andere jongere meer diepgang wil. Opvallend was dat de 

jongeren in het kortdurende traject geen nood leken te hebben aan die laatstgenoemde diepere 

invulling. Dit was ook het geval voor Laura, die aangaf dat haar begeleiding van 15 maanden in 

principe korter had gekund als zij alle afspraken was nagekomen. Zij stelden zich vooral 

praktische doelen en hadden dan ook geen vraag om meer persoonsgebonden thema‟s te 

behandelen. Daarnaast speelde het „handige‟ van de begeleiding  mee in hun positieve 

beleving. Zoals in de literatuurstudie aan bod kwam zijn er enkele steunmaatregelen voor BZW, 

bijvoorbeeld een huursubsidie en installatiepremie, die uitgaan van de Vlaamse en federale 

overheid (Federatie voor Autonome Diensten Begeleid Zelfstandig Wonen, 2010). Dit vonden 

de jongeren heel positief. Zo werd bijvoorbeeld aangegeven dat BZW niet echt nodig leek, 

maar dat het op sommige vlakken misschien wel zijn voordelen had. Daartegenover staat dat 

andere jongeren net wel een zekere diepgang willen en nood hebben aan het werken aan 

persoonsgebonden thema‟s.  

In de literatuur en het onderzoek, lijkt de begeleidingsduur van BZW, en meer specifiek de 

invloed en evaluatie van die duur, onderbelicht. Hoewel er cijfergegevens zijn met betrekking 

tot Begeleid Zelfstandig Wonen, alsook de begeleidingsduur, lijkt onderzoek naar het effect en 

de betekenis hiervan te ontbreken. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo 

Vandeurzen verwacht van de diensten BZW innoverende initiatieven die een versnelde door- 

en uitstroom beogen. Meer concreet gaat het hierbij om een richtinggevende doorstroomtijd van 

negen maanden (Vandeurzen, 2011b). Het is echter niet duidelijk waarom men net voor negen 

maanden kiest en waarop men zich baseert.   
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In dit onderzoek werd er dan ook naast de algemene beleving van de jongeren, ook aandacht 

besteed aan het tijdsaspect zoals dit door de jongeren ervaren werd. De jongeren leken zelf 

een goed inzicht te hebben in welke factoren een invloed kunnen hebben op de duur van de 

begeleiding. Ze waren ervan overtuigd dat de begeleiding een onvoorspelbare kant heeft en dat 

het in dat opzicht moeilijk te voorspellen is hoe lang een begeleiding zal duren. Daarnaast 

kwam er ook aan bod dat de noden van de jongere en de invulling die hij of zij aan de 

begeleiding geeft, van invloed kunnen zijn op de begeleidingsduur. Zo zouden 

„standaarddingen‟ wel op korte tijd bereikt kunnen worden, doch zou dit moeilijker zijn als er 

sprake is van bijkomende of meer persoonsgebonden doelen. Tevens bepalen volgens hen de 

initiële vaardigheden, alsook de intensiteit van de begeleiding en de snelheid waarmee ze iets 

zelf moeten doen, mee de duur van de begeleiding. Ten slotte zou ook de aanwezigheid van 

een (steunend) netwerk begunstigend zijn voor een veilig afsluiten van de begeleiding wanneer 

de jongere hier nog niet klaar voor is. Dit strookt met de idee dat men in de Cocon vzw had met 

betrekking tot het kortdurende traject BZW. In de methodiek wordt er namelijk specifiek 

uitgegaan van een oplossingsgerichte houding en wordt het netwerk expliciet betrokken met 

behulp van de netwerkoverleggen.   

2.2 Beleving van de begeleiders 

De analyse van het onderzoek toonde aan dat de verschillende begeleiders heel wat 

gelijkgestemde ideeën hadden. Naast enkele bedenkingen of opmerkingen, vertoonden hun 

verhalen vele gelijkenissen.  

Zoals hierboven bij de jongeren het geval was, hechtten ook de begeleiders veel belang aan de 

werkingsprincipes zoals deze door de Federatie voor Autonome Diensten Begeleid Zelfstandig 

Wonen (2010) beschreven werden. Zo kwamen zaken als een integrale begeleiding, 

aanklampendheid, begeleiding op maat, mobiliteit en ervaringsgerichtheid duidelijk naar voor. 

De begeleiders vonden het zeer belangrijk om de jongere (met mate) kansen te blijven geven, 

ook als deze het even liet afweten. Verder vonden ze het een heel positief gegeven dat ze in 

hun begeleiding zeer allround kunnen en mogen zijn en dat er aldus veel verschillende thema‟s 

aan bod kunnen komen. Ook het feit dat ze de begeleiding in meerdere of mindere mate 

kunnen afstemmen op de noden en de wensen van de jongere en dus kunnen rekening houden 

met zijn of haar tempo, vonden ze belangrijk.  

Hierbij aansluitend gaven de begeleiders aan dat ze, vooral in het reguliere traject, niet direct 

gebruik maakten van specifieke methoden en technieken. In hun begeleiding gaan ze naar 

eigen zeggen eerder eclectisch te werk. Daarbij gaan ze uit van het principe „als het werkt, dan 

werkt het‟ en focussen ze zich vooral op de individuele jongere, eerder dan op het feit of 

hetgeen men doet evidence-based is. In Hoofdstuk I kwam reeds aan bod dat er de dag van 

vandaag steeds hogere eisen gesteld worden aan de welzijns- en jeugdhulpverleningssector 

(Vyt, 2006). De vraag naar effectiviteit en het evidence-based werken neemt daarbij een 

prominente plaats in in het discours over de (integrale) jeugdhulp in Vlaanderen. Uit het 
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onderzoek bleek echter dat de begeleiders hier niet zoveel belang aan lijken te hechten en dat 

ze vooral opteren voor iets dat werkt voor die ene specifieke jongere. Dit kunnen natuurlijk 

evidence-based technieken zijn, maar hier gaat men niet specifiek naar op zoek. Ook 

technieken die niet bewezen effectief zijn, maken evenveel kans deel uit te maken van het 

scala aan ingezette middelen.  

Bij de begeleiders leefde ook de idee dat de methodiek maar zo goed is als de jongere 

waarmee gewerkt wordt. Voor de ene jongere is BZW een goed antwoord op zijn of haar vraag, 

terwijl dit voor de andere jongere niet het geval is. Hierbij kan teruggekoppeld worden naar de 

bedenking die in de literatuur aan bod kwam. Van Yperen et al. (2010) gaven namelijk aan dat 

er recente studies zijn die de vraag doen rijzen of de rol van de therapeut niet overschat en die 

van de werkzame cliënt niet onderschat wordt. De jongere zelf werd door de begeleiders dan 

ook als een zeer belangrijke factor gezien voor het welslagen van de begeleiding. Zaken als de 

problematiek, vaardigheden en capaciteiten, noden en motivatie van de jongere lijken hierbij 

een significante rol te spelen.  

Zoals in sectie 2.1. Beleving van de jongere reeds aan bod kwam, lijkt de begeleidingsduur van 

BZW en de invloed hiervan, onderbelicht in literatuur en onderzoek. Daarom werd het ook 

belangrijk geacht om in dit onderzoek aandacht te besteden aan hoe de begeleiders staan 

tegenover het tijdsaspect van de begeleiding. Zoals uitgebreid in de resultaten besproken werd, 

onderkenden zij het belang van tijd. Tijd werd beschouwd als een werkzame factor, doch kon 

de nood aan tijd en de lengte van de begeleiding sterk verschillen van jongere tot jongere. In 

het algemeen vonden de begeleiders het belangrijk dat ze de jongere de tijd kunnen geven, 

alsook dat ze zijn of haar tempo kunnen volgen. Tevens werd de mogelijkheid om fouten te 

maken als belangrijk gezien binnen de begeleiding. Factoren die volgens de begeleiders van 

invloed kunnen zijn op de lengte van de begeleiding, zijn de vaardigheden en capaciteiten van 

de jongere, de noden, alsook zijn of haar motivatie. Het aspect tijd heeft dus in meerdere 

situaties meerdere betekenissen en kan door heel wat factoren beïnvloed worden.  

2.3 Beleving kortdurend traject BZW door de begeleiders 

Hoewel de begeleiders aangaven te weinig ervaring te hebben om sluitende uitspraken te doen 

over het kortdurende traject, bleken ze het toch over een aantal zaken eens te zijn. Ze vonden 

het allen een goed idee dat er gekozen kan (lees: moet) worden tussen een kortdurend en 

regulier traject. Het feit dat er een gedifferentieerd aanbod is naargelang de capaciteiten of 

noden van de jongere, vonden ze een zeer positief gegeven. Dit sluit aan bij wat er hierboven in 

deel 2.2. besproken werd, namelijk dat ze de mogelijkheid tot een zekere begeleiding op maat 

belangrijk achtten. Ook in de literatuur kwam aan bod dat dit kan bijdragen tot positieve 

resultaten. Van Yperen et al. (2010) gaven namelijk aan dat aansluiten bij de motivatie van de 

cliënt, alsook een goede „fit‟ van de aanpak met het probleem en de hulpvraag, deel uitmaken 

van de algemeen werkzame factoren. 
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Opmerkelijk was dat alle begeleiders stelden dat het kortdurend traject BZW, meer bepaald de 

instroom, maar ook de methodiek, beter kan. Waar het precies misloopt, was voor hen niet 

duidelijk. Er kwamen wel enkele elementen naar boven die door de begeleiders als belangrijk 

beschouwd werden.  

Een eerste belangrijk gegeven was het feit dat er in het kortdurende traject meer sprake is van 

een duidelijk protocol. Aan de ene kant kan dit als positief beschouwd worden. De begeleiders 

gaven namelijk aan dat dit structuur en perspectief biedt. Daarnaast kan dit er ook voor zorgen 

dat de jongere gemotiveerd en bij de les blijft. Dit sluit eveneens aan bij wat Van Yperen et al. 

(2010) benoemden als algemeen werkzame factoren. Een goede structurering van de 

interventie, alsook de uitvoering van die interventie zoals deze uitgevoerd dient te worden, 

hebben vaak een positief effect. Daartegenover staat dat de begeleiders duidelijk een zekere 

flexibiliteit misten. Zij vonden het een gemis dat het kortdurende traject niet verlengd kan 

worden, of dat er met andere woorden niet (in beperkte mate) geswitcht kan worden tussen 

beide werkvormen. Zij waren namelijk van mening dat het moeilijk, dan niet onmogelijk, is om 

van voordien te voorspellen hoe lang een begeleiding zal of moet duren. Verder stelden ze ook 

dat wanneer er iets afwijkt, men al vlug in de problemen kan komen als alles zo vast ligt. In dat 

opzicht is het dan ook aangewezen om naast de duidelijkheid en structuur, een zekere 

flexibiliteit te blijven bewaren.  

Vervolgens haalden de begeleiders aan dat ze het heel positief vinden dat er binnen BZW kort 

expliciet met het netwerk gewerkt wordt. Dit is een werkingsprincipe dat men sowieso dient na 

te streven binnen Begeleid Zelfstandig Wonen. De Federatie voor autonome diensten Begeleid 

Zelfstandig Wonen (2010) stelt namelijk onder andere het principe van verbondenheid voorop. 

Daarbij wordt elke jongere beschouwd als verbonden met zijn/haar gehele familiale en sociale 

context. Ook binnen de nieuwe hervormingen in de bijzondere jeugdbijstand, lijkt de context 

belangrijk te zijn. Zo zullen de BZW-diensten moduleren binnen de typemodule 

„contextbegeleiding in functie van autonoom wonen‟ (Vlaamse Overheid: Departement W.V.G., 

2012a). Dit is een belangrijke evolutie waarbij de nadruk meer op de context en het werken met 

de context komt te liggen.  

Ten slotte was de oplossingsgerichte houding een belangrijk gegeven voor de begeleiders. 

Daarbij worden de jongeren binnen het kortdurende traject heel sterk geactiveerd en worden ze 

reeds van in het begin gemotiveerd iets alleen of met hun netwerk te doen. Dit komt terug in de 

werkingsprincipes emancipatorisch werken en ervaringsgerichtheid (Federatie voor Autonome 

Diensten Begeleid Zelfstandig Wonen, 2010). Het lijkt er wel op dat er hier omwille van de 

oplossingsgerichte houding binnen het korte traject, nog meer dan anders op gehamerd wordt.  
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3 Implicaties van de bereikte resultaten 

Opvallend bij de analyse van het onderzoek, was dat de jongeren en de begeleiders vaak 

dezelfde aspecten als belangrijk benoemden. Hun ideeën bleken op vele vlakken overeen te 

stemmen. Zowel de begeleiders als de jongeren beseften goed dat de diversiteit aan jongeren 

én hun noden, groot is. In dat opzicht werd het door beide partijen als zeer belangrijk geacht 

dat de jongeren de nodige inbreng kunnen doen en de begeleiding genoeg op hen afgestemd 

wordt. Begeleiding op maat was dan ook een principe dat hoog in het vaandel gedragen werd. 

Ook binnen de internationale tendens naar meer evidence-based werken, heeft men in 

bepaalde kringen oog voor een afstemming op die diversiteit aan personen (Bridge et al., 2008; 

Wilson & Walsh, 2012). Dit principe zien we eveneens terugkeren in de evoluties die zich 

binnen het werkveld van de bijzondere jeugdbijstand voordoen. Binnen de Integrale Jeugdhulp 

wil men namelijk evolueren naar een meer vraaggestuurde werking. Daarbij krijgt de cliënt 

tevens een meer verantwoordelijke rol toebedeeld (Vlaamse Overheid: Departement W.V.G., 

2012a). De jeugdhulpverleningssector lijkt dan ook te evolueren van een sterk 

aanbodgestuurde hulp naar een vraaggestuurde en emancipatorische hulp.  

Binnen dit idee zou dan ook kunnen aangeraden worden om de jongeren mee een stem te 

geven in besluitvorming en regelgeving. Zoals uit de resultaten blijkt, heeft de ene jongere 

slechts negen maanden begeleiding nodig, terwijl de andere drie jaar begeleid wordt. De 

individualiteit van de jongeren is opvallend en het lijkt dan ook belangrijk die te respecteren. Als 

zowel jongeren als begeleiders aangeven begeleiding op maat heel belangrijk te vinden, is het 

dan ook aan te raden die flexibiliteit te blijven bieden. Het is algemeen geweten dat er in de 

welzijns- en (jeugd)hulpverleningssector met mensen gewerkt wordt en niet met nummers. 

Daardoor zijn bepaalde standaardtrajecten niet voor iedereen geschikt of werken evidence-

based technieken niet bij iedereen.  

Een ander belangrijk gegeven dat door beide partijen aangehaald werd, is de 

onvoorspelbaarheid van de begeleiding. Begeleiders vinden het moeilijk om van voordien te 

bepalen in welk traject een jongere het beste past. Bij de instroom in BZW lijken ze nog over 

onvoldoende informatie te beschikken om dit te weten. Zij suggereerden een soort 

kennismakingsperiode (bijvoorbeeld tot aan het handelingsplan). Daarna zou er, op basis van 

wat men te weten is gekomen, in overleg met de jongere beslist kunnen worden welk traject het 

meest aangewezen is. Terugkijkend naar de onderzoeksresultaten lijkt dit een goed idee. De 

jongeren gaven namelijk eveneens aan dat zoiets moeilijk te voorspellen is. Zo kunnen er zich 

onvoorziene problemen voordoen of kunnen omstandigheden beletten dat er aan de 

doelstellingen gewerkt wordt. Bepaalde jongeren aanvaarden het principe van een beperking in 

tijd en gaan gewoon met (of zonder) hun netwerk verder. Andere jongeren daarentegen zouden 

dit niet aankunnen, waardoor verdere hulpverlening nodig wordt, of erger nog, de problemen 

escaleren. Een diepgaande bezinning en kennismaking vooraf lijkt dan ook aangewezen om de 

jongere en zijn noden te leren kennen.  
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Naast die onvoorspelbaarheid, gaven zowel de begeleiders als de jongeren aan dat ook de 

invulling die men aan de begeleiding geeft, van invloed is op de begeleidingstijd die men nodig 

heeft. Zo kan een jongere die zich enkel praktische doelstellingen vooropstelt en de begeleiding 

vooral ziet als vangnet en als „handig‟, veel minder tijd nodig hebben dan een jongere die ook 

aan meer persoonsgebonden doelen wilt werken. Daarom lijkt het belangrijk ook deze nood, of 

invulling, te gaan bevragen, doch is deze met de bovenvermelde onvoorspelbaarheid in acht 

genomen, niet vaststaand. Toch kan men hier, steunend op de onderzoeksresultaten, al enige 

indicatie mee verkrijgen.   

Binnen het kortdurende traject gaat men aan de slag met een andere methodiek. De 

begeleiding is in tijd beperkt, waardoor er sprake is van veel duidelijkere doelstellingen en 

afspraken. Tevens tekent het vooraf bepaalde protocol mee de lijnen uit van de begeleiding. 

Om de begeleidingsduur korter te kunnen houden, wordt de intensiteit van de begeleiding 

(althans in het begin) aangepast. Daarnaast gaat men expliciet met het netwerk aan de slag en 

gaat men uit van een sterk oplossingsgerichte houding. Opvallend was dat hetgeen hierbij 

nagestreefd wordt, door de jongeren uit het langere traject aangehaald werd als factoren die de 

begeleiding mogelijks verkorten. Zo gaf iemand aan dat een netwerk om op terug te vallen zeer 

belangrijk is om de begeleiding af te sluiten moest men hier nog niet klaar voor zijn. Een ander 

meisje zei dat haar begeleiding misschien korter had gekund moest ze meer met haar 

begeleider samengekomen zijn. Daarnaast zou het volgens haar ook helpen moest ze vlugger 

iets zelf moeten doen. Naast de vaardigheden en capaciteiten van de jongere, zijn motivatie en 

zijn vragen en noden, hebben dus ook factoren inherent aan de begeleiding een belangrijke 

invloed op de begeleidingsduur. Het lijkt hier om een combinatie van diverse factoren te gaan 

die daarenboven van situatie tot situatie kan verschillen. 

Zoals in de literatuurstudie uitgebreid aan bod kwam, is er in de welzijnssector een toenemende 

belangstelling waar te nemen voor het evalueren en op waarde beoordelen van de resultaten 

van de hulpverlening (Grietens et al., 2007; Vyt, 2006). De vraag naar effectiviteit en evidence-

based werken nemen tegenwoordig dan ook een prominente plaats in in het discours over de 

(integrale) jeugdhulp in Vlaanderen (Carrette, 2008), alsook in dat van de welzijns- en 

jeugdzorg internationaal (Leslie, 2006). In dit onderzoek werd ervoor gekozen om geen 

kwantitatief onderzoek te verrichten naar het effect van de hulpverlening. Er werd namelijk van 

uitgegaan dat een effect of evolutie niet louter in cijfers te vatten is. De beleving van de 

jongeren en begeleiders werd in dit onderzoek sterk naar waarde geschat en stond dan ook 

centraal. In dat opzicht draagt dit onderzoek niet bij aan de evolutie naar evidence-based 

werken. Aan de andere kant kwamen in dit onderzoek interessante inzichten naar boven die 

kunnen bijdragen aan een practice-based evidence. In het derde hoofdstuk werden namelijk 

voor de jongere belangrijke aspecten van hulp besproken, die in hun ogen bijdragen aan een 

goed verloop (en resultaat) van de begeleiding. Opvallend was dat deze aspecten op vele 

vlakken overeen kwamen met de algemeen werkzame factoren zoals deze door onder andere 

Van Yperen et al. (2010) aangehaald worden. Daaruit valt eveneens op te merken dat het in de 
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hulpverlening aan jongeren, alsook in de hulpverlening in het algemeen, niet hoofdzakelijk om 

evidence-based werken hoeft te gaan. 

4 Beperkingen van het onderzoek 

Ook dit onderzoek kent, net zoals elk ander onderzoek, enkele beperkingen. Een eerste 

beperking van het onderzoek is inherent aan de aard van kwalitatief onderzoek. De bekomen 

resultaten zijn niet generaliseerbaar omwille van de beperkte steekproefgrootte. Daarnaast 

waren de bevraagde participanten allen met dezelfde voorziening verbonden, namelijk De 

Cocon vzw. Dit is slechts één van de zovele diensten voor Begeleid Zelfstandig Wonen. 

Daarom kan gesteld worden dat de betekenissen die uit dit onderzoek afgeleid werden, 

specifiek zijn voor deze situatie en dus niet veralgemeend kunnen worden (Kenniskring 

Gedragsproblemen in de Onderwijspraktijk, 2006). De kans is echter groot dat de bekomen 

inzichten ook in andere voorzieningen en bij andere jongeren en begeleiders naar boven 

zouden komen, doch dit kan niet met zekerheid gesteld worden. Ook de impact van regionale 

verschillen mag hierbij niet over het hoofd gezien worden. De volgende beperking is eveneens 

inherent aan de aard van kwalitatief onderzoek. Hoewel er in dit onderzoek grote inspanningen 

tot transparantie en objectiviteit geleverd werden, blijven de onderzoeksresultaten enigszins 

subjectief. De resultaten zijn nu eenmaal afhankelijk van de interpretatie van de onderzoeker. 

Daarnaast kan gesteld worden dat de interpretaties van beweringen nooit tweemaal exact 

hetzelfde zullen zijn (Billiet & Waege, 2005). Een andere belangrijke beperking tenslotte is het 

feit dat er aan dit onderzoek enkel personen participeerden die bereid waren deel te nemen. Dit 

zou een invloed kunnen hebben op de bevindingen gezien de kans bestaat dat enkel „tevreden‟ 

en gemotiveerde jongeren willen meewerken aan een onderzoek. In dat opzicht kan het zijn dat 

zij significant van mening verschillen vergeleken met minder gemotiveerde of tevreden 

jongeren.  

5 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Uit de interviews met de begeleiders kwam verschillende malen naar voor dat de aanmelding 

en de kwaliteit ervan, een eerste hekelpunt is binnen het kortdurende traject. In dat opzicht zou 

het interessant kunnen zijn om onderzoek te doen naar het perspectief van de consulenten op 

een kortere begeleidingsduur binnen BZW. Daartegenover staat dat dit misschien niet zoveel 

zin meer heeft gezien de veranderingen die op til zijn. Dit laatste mee in acht genomen, zou het 

eveneens betekenisvol kunnen zijn om in de toekomst onderzoek te doen naar welke invloed 

die veranderingen hebben op de beleving van jongeren en begeleiders, en meer specifiek op 

het tijdsaspect. Ten slotte is het aan te raden ook andere voorzieningen met andere 

begeleiders en jongeren te gaan bevragen omtrent dit tijdsaspect, alsook om te kijken of hier 

regionale verschillen terug te vinden zijn. Één begeleider gaf namelijk aan dat het kortdurend 

traject Begeleid Zelfstandig Wonen in een andere regio wel aanslaat en dat men erbij zweert.  
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Hoofdstuk V: 

Conclusie 

Met behulp van dit onderzoek werden drie onderzoeksvragen beantwoord. Er werd vooreerst 

nagegaan hoe de BZW-begeleiding door de jongeren zelf ervaren wordt. Daarnaast werd er 

gekeken naar hoe BZW door de begeleiders ervaren wordt, en meer specifiek hoe zij het 

kortdurende traject ervaren. Om een antwoord te bieden op deze onderzoeksvragen, werd 

gebruik gemaakt van een kwalitatief belevingsonderzoek bij vier jongeren en vier begeleiders 

van De Cocon vzw. Deze werden bevraagd aan de hand van een diepte-interview en om deze 

te analyseren werd een thematische analyse gehanteerd. Uit de analyse en de resultaten van 

het onderzoek kunnen enkele belangrijke conclusies getrokken worden. De diversiteit aan 

jongeren en hun noden binnen Begeleid Zelfstandig Wonen is groot. Daarbij is het belangrijk 

dat deze individualiteit gerespecteerd wordt. De jongeren zouden dan ook voldoende de kans 

moeten krijgen om de nodige inbreng te doen. Daarnaast zou de begeleiding ook voldoende op 

hen afgestemd moeten worden om zo begeleiding op maat te kunnen bieden. Dit past binnen 

de evoluties die zich de dag van vandaag voortdoen. Binnen de Integrale Jeugdhulp wil men 

namelijk evolueren naar een meer vraaggestuurde werking waarbij de cliënt een meer 

verantwoordelijke rol toebedeeld krijgt (Vlaamse Overheid: Departement W.V.G., 2012a). Het 

lijkt dan ook belangrijk om te blijven streven naar een zekere flexibiliteit, gezien dit door zowel 

de jongeren als de begeleiders als van groot belang ervaren werd.  

Zowel persoonsgebonden factoren als factoren eigen aan de methodiek en begeleiding, lijken 

een belangrijke invloed te hebben op de duur van de begeleiding. Wat de persoonsgebonden 

factoren betreft, lijken de capaciteiten en noden, alsook de motivatie van de jongere en de 

invulling die hij of zij aan de begeleiding geeft, invloedrijk te zijn. Ook het netwerk en de 

aanwezigheid ervan, lijken hier een belangrijke rol bij te spelen. Binnen het kortdurende traject 

speelt men op deze factoren in met behulp van bepaalde methoden en technieken. Dit betekent 

echter niet dat men zo een korte begeleidingsduur kan garanderen. Zowel de jongeren als de 

begeleiders hadden het namelijk over een zekere onvoorspelbaarheid van de begeleiding. In 

dat opzicht lijkt het dan ook belangrijk om de optie voor verlenging open te laten, of indien dit 

niet mogelijk zou blijken, een stevig vangnet te creëren. Ook een achterpoortje onder het motto 

van nazorg lijkt plausibel. 

Hoewel dit onderzoek niet bijdraagt tot een evidence-based practice, levert het toch enkele 

interessante inzichten op voor een practice-based evidence. Gezien de vele overeenkomsten in 

wat de jongeren en de begeleiders aangaven, lijken de begeleiders bevestigd te worden in hun 

ideeën. Het lijkt er op dat zij (na verloop van tijd) heel goed weten in te schatten wat een 

jongere nodig heeft en denkt, alsook wat goed of net minder goed is. In dat opzicht is het dan 

ook aan te raden om in het beleid en de besluitvorming, oog te blijven hebben voor de inbreng 

van jongeren en hun begeleiders. Jongeren zijn namelijk „voorwerp‟ of „onderwerp‟ van het 
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handelen en zijn dan ook de eerste belanghebbenden bij een goed en aangepast beleid. 

Daarnaast zijn de begeleiders diegene die dag in, dag uit, met die jongeren aan de slag gaan 

en vaak al jarenlange ervaring hebben. Daarom moeten ook zij een stem krijgen in de 

besluitvorming.  

Verder lijkt het aangewezen om in de jeugdhulpverlening aan jongeren niet te sterk te gaan 

focussen op een evidence-based practice. Hoewel dit zeker zijn voordelen heeft, mogen ook de 

algemeen werkzame factoren, alsook de rol van de werkzame cliënt niet uit het oog verloren 

worden. De factoren die in dit onderzoek als van groot belang benoemd werden, konden 

praktisch allemaal gerelateerd worden aan de algemeen werkzame factoren zoals deze door 

Van Yperen et al. (2010) besproken werden. 

Ten slotte zou er kunnen aangeraden worden om vanuit het beleid nooit in termen van 

standaardtrajecten en vaste methodieken te gaan denken. Zoals hierboven aangegeven werd, 

is de diversiteit aan jongeren groot. Elk van die jongeren verdient dan ook een gepast antwoord 

op zijn vraag, zonder na verloop van tijd in de kou gezet te worden. Voortbouwend op de 

onderzoeksresultaten lijkt een richtinggevende doorstroomtijd van negen tot elf maanden niet 

slecht, doch zou dit nooit de norm mogen worden. Sommige jongeren kunnen dit niet aan en 

indien dit standaard zou doorgevoerd worden, zouden deze mogelijks in de kou komen te 

staan.  



 

Referenties 

Agentschap Jongerenwelzijn. (2011a). Intersectorale toegangspoort.   Geraadpleegd op 14 

april, 2012, op http://wvg.vlaanderen.be/jeugdhulp/05_publicaties/index.htm 

 

Agentschap Jongerenwelzijn. (2011b). Wat is een dienst voor begeleid zelfstandig wonen?   

Geraadpleegd op 14 april, 2012, op 

http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/voorzieningen/begeleid_zelfst.htm 

 

Agentschap Jongerenwelzijn. (2013a). Moduleren in de pilootregio.  Geraadpleegd op 

http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/ijh/oostvlaanderen/OVL-

MOD/Documents/AJW%20communicatie%20moduleren%20in%20de%20pilootregio.pdf. 

 

Agentschap Jongerenwelzijn. (2013b). Wat is integrale jeugdhulp?   Geraadpleegd op April 10, 

2013, from http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/over-ons/integrale-jeugdhulp/ 

 

American Psychological Association Task Force on Evidence-Based Practice for Children and 

Adolescents. (2008). Disseminating evidence-based practice for children and 

adolescents: A systems approach to enhancing care. 

http://www.apa.org/practice/resources/evidence/children-report.pdf 

 

Barlow, D. H. (2004). Psychological treatments. American Psychologist, 59, 869-878.  

 

Billiet, J., & Waege, H. (2005). Een samenleving onderzocht. Methoden van sociaal-

wetenschappelijk onderzoek. Antwerpen: De Boeck. 

 

Bouverne-De Bie, M., & Roose, R. (2009). Jeugdbescherming en bijzondere jeugdbijstand. 

Academia Press. Gent.  

 

Bouverne-De Bie, M., & Van Ewijk, H. (2008). Sociaal werk in Vlaanderen en Nederland. 

Mechelen: Wolters Kluwer Belgium. 

 

Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: thematic analysis and code 

development. California: SAGE Publications Inc.  

 

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in 

Psychology, 3(2), 77-101.  

 

http://wvg.vlaanderen.be/jeugdhulp/05_publicaties/index.htm
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/voorzieningen/begeleid_zelfst.htm
http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/ijh/oostvlaanderen/OVL-MOD/Documents/AJW%20communicatie%20moduleren%20in%20de%20pilootregio.pdf
http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/ijh/oostvlaanderen/OVL-MOD/Documents/AJW%20communicatie%20moduleren%20in%20de%20pilootregio.pdf
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/over-ons/integrale-jeugdhulp/
http://www.apa.org/practice/resources/evidence/children-report.pdf


 

Bridge, T. J., Massie, E. G., & Mills, C. S. (2008). Prioritizing cultural competence in the 

implementation of an evidence-based practice model. Children and Youth Services 

Review, 30(10), 1111-1118.  

 

Burns, A. C., & Bush, R. F. (2006). Principes van marktonderzoek. Toepassingen met SPSS (4 

ed.): Pearson Education Benelux. 

 

Carrette, V. (2008). Effectiviteit van de jeugdhulp: een verhaal van schakelende ketens. 

Tijdschrift voor Welzijnswerk, 32(296), 5-13.  

 

Chaffin, M., & Friedrich, B. (2004). Evidence-based treatments in child abuse and neglect. 

Children and Youth Services Review, 26(11), 1097-1113.  

 

Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (1998). Business research methods: Irwin/McGraw-Hill. 

 

De Cocon vzw. (2012a). Missie en visietekst vzw De Cocon. Gent.  

 

De Cocon vzw. (2012b). Startpagina.   Geraadpleegd op 20 april, 2012, op 

http://www.decocon.be/ 

 

De Groot, A. D. (1994). Methodologie. Grondslagen van onderzoek en denken in de 

gedragswetenschappen. Assen Van Gorcum. 

 

de Lange, R., Schuman, J., & Montessori, N. M. (2011). Praktijkgericht onderzoek voor 

reflectieve professionals. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. 

 

Decorte, T. (2010). Kwalitatieve data-analyse in het criminologisch onderzoek. In T. Decorte & 

D. Zaitch (Eds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (2 ed., pp. 441-

471). Leuven: Acco. 

 

Eddy, D. M. (2005). Evidence-based medicine: A unified approach. Health Affairs, 24, 9-17.  

 

Evidence-based practice. (2012).   Geraadpleegd op 10 april, 2013, op 

http://calswec.berkeley.edu/evidence-based-practice 

 

Federatie voor Autonome Diensten Begeleid Zelfstandig Wonen. (2010). Wat is BZW? 

http://www.osbj.be/?action=nieuws_detail&nieuws=339&titel=Folder+BZW&thema= 

 

http://www.decocon.be/
http://calswec.berkeley.edu/evidence-based-practice
http://www.osbj.be/?action=nieuws_detail&nieuws=339&titel=Folder+BZW&thema=


 

Fereday, J., & Muir-Cochrane, E. (2006). Demonstrating rigor using thematic analysis: A hybrid 

approach of inductive and deductive coding and theme development. International 

Journal of Qualitative Methods, 5(1), 1-11.  

 

Geudens, H. (2003). Vlaams beleid inzake jeugddelinquentie. Ondersteuningsstructuur 

Bijzondere Jeugdbijstand. Brussel.  

 

Grietens, H., Mercken, I., Vanderfaeillie, J., & Loots, G. (2007). Initiatie van effect- en 

effectiviteitsmeting van het private hulpaanbod binnen de bijzondere jeugdzorg: Centrum 

voor Orthopedagogiek KUL, Vakgroep Orthopsychologie VUB. 

 

Hunsley, J. (2007). Addressing key challenges in evidence-based practice in psychology. 

Professional Psychology: Research and Practice, 38(2), 113-121.  

 

Introduction to evidence-based practice. (2013).   Geraadpleegd op 18 mei, 2013, op 

http://www.asha.org/members/ebp/intro/ 

 

Kenniskring Gedragsproblemen in de Onderwijspraktijk. (2006). KG-publicatie nr. 11. Kwalitatief 

en kwantitatief onderzoek. Utrecht: Hogeschool Utrecht. 

 

Knorth, E. J. (2005). Wat maakt het verschil? Over intensieve orthopedagogische zorg voor 

jeugdigen met probleemgedrag. Kind en adolescent, 26, 334-351.  

 

Konijn, C., & Bruinsma, W. (2008). Veelgestelde vragen over effectiviteit in de jeugdzorg. 

Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. 

 

Leslie, B. (2006). Evidence-based practice and decision-making in child welfare services. Child 

Welfare League of Canada Journal, Canada's Children, 1-16.  

 

Levant, R. F., & Hasan, N. T. (2008). Evidence-based practice in psychology. Professional 

Psychology: Research and Practice, 39(6), 658-662.  

 

Maesschalck, J. (2010). Methodologische kwaliteit in het kwalitatief criminologisch onderzoek. 

In T. Decorte & D. Zaitch (Eds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie 

(2 ed., pp. 119-145). Leuven: Acco. 

 

Maso, I., & Smaling, A. (1990). Objectiviteit in kwalitatief onderzoek: Boom. 

 

http://www.asha.org/members/ebp/intro/


 

Mitchell, P. F. (2011). Evidence-based practice in real-world services for young people with 

complex needs: New opportunities suggested by recent implementation science. Children 

and Youth Services Review, 33(2), 207-216.  

 

Mortelmans, D. (2009). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden. Leuven: Acco. 

 

Mortelmans, D. (2010). Het kwalitatief onderzoeksdesign. In T. Decorte & D. Zaitch (Eds.), 

Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (2 ed., pp. 83). Leuven: Acco. 

 

Mullen, E. J., & Streiner, D. L. (2004). The evidence for and against evidence-based practice. 

Brief Treatment and Crisis Intervention, 4, 111-121.  

 

Munro, E. (2008). Effective Child Protection. Londen: SAGE Publications. 

 

Nederlands Jeugdinstituut. (2011). Dossier effectiviteit van jeugdinterventies.   Geraadpleegd 

op 21 april, 2012, op http://www.jeugdinterventies.nl/eCache/DEF/1/07/520.html 

 

Newman, T., Moseley, A., Tierney, S., & Ellis, A. (2005). Evidence-based Social Work: A Guide 

for the Perplexed: Russell House Publ. 

 

NVivo. (2013).   Geraadpleegd op April 11, 2013, op http://en.wikipedia.org/wiki/NVivo 

 

Plochg, T., Juttmann, R. E., & Klazinga, N. S. (2012). Handboek gezondheidszorgonderzoek. 

Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 

 

PROSE cvba. (2006). Kwaliteit in zorg en welzijn. Kortrijk-Antwerpen. 

 

Rensen, P., Van der Kooij, A., Van der Zwet, R., Van Arum, S., Lub, V., & Uyterlinde, M. 

(2009). Evidence Based Practice in de sociale sector in Groot-Brittannië, Zweden en 

Denemarken. Utrecht: Movisie. 

 

Sackett, D. L. (2000). Evidence-based medicine: how to practice and teach EBM. Edinburgh: 

Churchill Livingstone. 

 

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2004). Methoden en technieken van onderzoek. 

Amsterdam: Pearson Education Benelux. 

 

Schorr, L. B., & Farrow, F. (2011). Expanding the evidence universe: Doing better by knowing 

more. Paper presented at the Harold Richman Public Policy Symposium.  

http://www.jeugdinterventies.nl/eCache/DEF/1/07/520.html
http://en.wikipedia.org/wiki/NVivo


 

Spring, B. (2007). Evidence-based practice in clinical psychology: what it is, why it matters; 

what you need to know. Journal of Clinical Psychology, 63, 611-631.  

 

Steunpunt Jeugdhulp. (2012). Jong en op eigen benen: betaalbare woning gezocht.   

Geraadpleegd op 10 april, 2013, op 

http://www.jeugdrecht.be/?action=artikel_detail&artikel=321 

 

Van Der Laenen, F. (2010). Focusgroepen. In T. Decorte & D. Zaitch (Eds.), Kwalitatieve 

methoden en technieken in de criminologie (2 ed., pp. 233-260). Leuven: Acco. 

 

Van Yperen, T. (2003). Resultaten in de jeugdzorg: begrippen, maatstaven en methoden. 

http://www.jeugdinterventies.nl/publicaties/yperen-resultatenjeugdzorg.pdf 

 

Van Yperen, T., Van der Steege, M., Addink, A., & Boendermaker, L. (2010). Algemeen en 

specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg: stand van de discussie. Utrecht: 

Nederlands Jeugdinstituut. 

 

Van Yperen, T., & Veerman, J. W. (2008). Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd 

effectonderzoek in de jeugdzorg. Delft: Eburon. 

 

Vanderplasschen, W., Vandevelde, S., Claes, C., Broekaert, E., & Van Hove, G. (2008). 

Orthopedagogische werkvelden in beweging: organisatie en tendensen. Antwerpen - 

Apeldoorn: Garant. 

 

Vanderplasschen, W., Vindevogel, S., & Broekaert, E. (2009). Het meten van effectiviteit en 

efficiëntie in de integrale jeugdhulp: droom of nachtmerrie? Handboek Integrale 

Jeugdhulp (Vol. 5). Brussel: Politeia. 

 

Vandeurzen, J. (2011a). Beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Beleidsprioriteiten 

2011-2012.  Brussel. 

 

Vandeurzen, J. (2011b). Omzendbrief uitbreidingsbeleid.  Brussel. 

 

Veerman, J. W., & van Yperen, T. A. (2007). Degrees of freedom and degrees of certainty: A 

developmental model for the establishment of evidence-based youth care. Evaluation and 

Program Planning, 30(2), 212-221.  

 

Verhellen, E. (2000). Verdrag inzake de rechten van het kind: achtergronden, motieven, 

strategieën, hoofdlijnen. Antwerpen - Apeldoorn: Garant. 

 

http://www.jeugdrecht.be/?action=artikel_detail&artikel=321
http://www.jeugdinterventies.nl/publicaties/yperen-resultatenjeugdzorg.pdf


 

Vervotte, I. (2006). Globaal Plan Jeugdzorg.  Brussel. 

 

Vlaamse Overheid: Departement W.V.G. (2012a). Integrale Jeugdhulp: de intersectorale 

toegangspoort in een notendop. 

 

Vlaamse Overheid: Departement W.V.G. (2012b). Integrale Jeugdhulp: de krachtlijnen van het 

nieuwe decreet. 

 

Vlaamse Overheid: Departement W.V.G. (2013). Persbericht 'Integrale Jeugdhulp'.   

Geraadpleegd op 12 april, 2013, op 

http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/ijh/oostvlaanderen/nieuws/Paginas/Persbericht-

integrale-jeugdhulp.aspx 

 

Vyt, A. (2006). Werken aan kwaliteit in de bijzondere jeugdbijstand. PROZA als instrument voor 

integrale kwaliteitszorg. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. 

 

Wilson, C., & Walsh, C. R. (2012). Guide for child welfare administrators on evidence-based 

practice. http://www.napcwa.org/Home/docs/GuideforChildWelfareAdminstratorsonEBP-

2012.pdf 

 

Wolters, C. (2011). Oplossingsgericht aan het werk met kinderen en jongeren. Sauwerd: PICA. 

 

 

  

http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/ijh/oostvlaanderen/nieuws/Paginas/Persbericht-integrale-jeugdhulp.aspx
http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/ijh/oostvlaanderen/nieuws/Paginas/Persbericht-integrale-jeugdhulp.aspx
http://www.napcwa.org/Home/docs/GuideforChildWelfareAdminstratorsonEBP-2012.pdf
http://www.napcwa.org/Home/docs/GuideforChildWelfareAdminstratorsonEBP-2012.pdf


 

Appendix 

 

Appendix 1   Informed consent 

Appendix 2  Semi-gestructureerd interview begeleiders 

Appendix 3  Semi-gestructureerd interview jongeren   

 

  



 

 

 

  



 

Appendix 1: Informed consent  

 

 

 

Beste, 

Ik ben een studente Pedagogische Wetenschappen (Orthopedagogiek) aan de Universiteit van 

Gent. Voor mijn masterproef (thesis) en op vraag van De Cocon vzw zelf, had ik graag 

onderzoek gedaan naar het effect en de beleving van het korte traject van Begeleid Zelfstandig 

Wonen met netwerkondersteuning. Zo kan er gekeken worden of je tevreden bent/was met de 

begeleiding en hoe dit in de toekomst eventueel beter zou kunnen.  

Om dit te onderzoeken had ik graag een gesprek met je gevoerd over je verwachtingen van en 

ervaringen met de begeleiding die je krijgt. Dit zal maximum een uurtje duren. Eventueel 

opnamemateriaal van de interviews zal enkel in het kader van het onderzoek gebruikt worden. 

Indien ik in mijn tekst zaken zou aanhalen die je gezegd hebt, zal dat volledig anoniem 

gebeuren, dus zonder je naam te gebruiken. 

Je deelname aan dit onderzoek is volledig vrijwillig, in die zin dat je zelf kan kiezen of je dit 

gesprek met mij wilt voeren en dat je het gesprek op elk moment kan stopzetten, zonder 

hiervoor een reden te moeten geven. Deze weigering zal in geen geval (negatieve) gevolgen 

hebben, ook niet wat betreft je verdere begeleiding of je verdere relatie met mij of de andere 

begeleiders. 

Ik respecteer als onderzoekster het beroepsgeheim. Wat er tijdens het gesprek gezegd wordt, 

blijft dus geheim en zal enkel en alleen gebruikt worden voor mijn onderzoek. De bevindingen 

die voortvloeien uit mijn onderzoek (en die persoonlijk op jou betrekking hebben) zullen enkel 

worden doorgegeven aan De Cocon als jij hier uitdrukkelijk mee akkoord gaat. Daarnaast heb 

je (overeenkomstig de Wet ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 

1992) altijd het recht om de bij jou verzamelde onderzoeksgegevens te bekijken. 

Dit onderzoek is goedgekeurd door De Cocon vzw en je hebt het recht om op elk moment 

vragen te stellen over de mogelijke en/of gekende risico‟s of nadelen van deze studie.  

Ik hoop dat je bereid bent om deel te nemen aan dit onderzoek. Indien je verdere vragen of 

bedenkingen hebt of zou krijgen naarmate het onderzoek vordert, kun je me altijd contacteren 

op onderstaande contactgegevens. Ter bedanking krijg je nog twee cinematickets cadeau!  

 

Vriendelijke groeten, 

Delfien Vansteelandt   delfien.vansteelandt@ugent.be  



 

 

GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING  

„EFFECTIVITEIT EN BELEVING VAN KORTDUREND BZW‟ 

 

Ondergetekende,………………………………………………….……………………………(NAAM), 

verleent zijn/haar toestemming voor de afname van het interview m.b.t. de effectiviteit en 

beleving van het kortdurende traject BZW met netwerkondersteuning. 

 

Ik verklaar hierbij dat ik, 

1. De uitleg over de inhoud en werkwijze van het onderzoek mondeling en schriftelijk heb 

vernomen en dat me de mogelijkheid werd geboden om bijkomende informatie te 

verkrijgen; 

2. Totaal uit vrije wil deelneem aan het onderzoek; 

3. De toestemming geef aan de onderzoeker om de resultaten op een vertrouwelijke wijze 

te bewaren, te verwerken en te rapporteren; 

4. Op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder 

moment stop te zetten zonder negatief effect op de relatie met het behandelend team 

en dat er na  de terugtrekking van de toestemming geen gegevens meer zullen 

verwerkt worden vanaf het ogenblik van terugtrekking van de toestemming; 

5. Ervan op de hoogte ben dat ik op aanvraag een samenvatting van de 

onderzoeksbevindingen kan krijgen.  

 

Voor akkoord, 

Plaats en datum   Naam + handtekening van de deelnemer  

………………………   …………………………………………………………… 

 

 

Plaats en datum   Naam + handtekening van de onderzoeker 

………………………   …………………………………………………………… 

 

Hebt je er bezwaar tegen dat de gegevens worden vrijgegeven aan de voorziening (De 

Cocon)?  

Ja/Nee     (omcirkelen wat past) 



 

Appendix 2: Semi-gestructureerd interview begeleiders 

Inleiding – kennismaking 

 Dank voor bereidwilligheid mee te werken aan het onderzoek 

 Uitleggen van onderzoek + voorleggen informed consent 

 Uitleggen wat er met de bekomen gegevens zal gebeuren 

 Nagaan of er nog vragen/opmerkingen zijn en deze beantwoorden 

 Niet verplicht elke vraag te beantwoorden 

 

Interview zelf 

ALGEMEEN 

 Overlopen van persoonsgegevens: 

o Wat is je naam? 

o Wat is je opleiding? 

o Hoe lang werk je al met jongeren of begeleid je ze? 

o Hoe lang werk je al als BZW-begeleider binnen de Cocon? 

 

SPECIFIEKE TRAJECT ONDERZOCHTE JONGERE 

Jij hebt …………………………… begeleid. Nu is het de bedoeling om dieper op deze concrete begeleiding in te 

gaan.  

 Hoe heb jij deze begeleiding beleefd, ervaren?  

 Had je het gevoel dat er sprake was van een lichte problematiek, gemiddeld of eerder zwaar?  

o Waarom?  

o Heeft dit volgens jou een invloed op de aanpak van de begeleiding? En op het verloop? En 

op de duur van de begeleiding? 

 Hoe denk je dat de jongere zelf deze begeleiding ervaren heeft? 

 Wat waren de voornaamste doelstellingen bij de start van dit traject? 

 Hoe ben je aan de slag gegaan met deze doelstellingen?  

o Welke methodieken heb je gebruikt? Welke werkingsprincipes heb je nageleefd? 

 Zijn deze doelstellingen doorheen het traject veranderd? 

 Hoe kijk je nu terug op die doelstellingen? 

 Als je deze doelstellingen kadert binnen het tijdsaspect van de begeleiding, hoe kijk je er dan op 

terug? 

 Als je op deze begeleiding terugkijkt, op welke zaken of domeinen is er dan volgens jou het meest 

ingezet? En welke zaken of domeinen kwamen minder aan bod? 

o Vind je dit goed zo of had dit beter gekund?  

 Stel, je moet je belangrijkste taken omschrijven die je binnen dit traject uitgevoerd hebt. Wat zijn dan 

volgens jou de voornaamste ingezette middelen? Welke zaken hebben volgens jou bijgedragen aan 

de resultaten? 

 Welke doelen moesten er volgens jou zeker bereikt zijn vooraleer er sprake zou zijn van een geslaagd 

begeleidingstraject? 

o Heb je het gevoel dat deze doelen allemaal bereikt zijn? 

o Wat vind je positief aan het afgelegde traject met …………………….? Wat vind je positief 

binnen die begeleiding? Op welke vlakken is de begeleiding heel goed verlopen volgens jou? 

o Wat vind je negatief aan het afgelegde traject? Wat vind je negatief binnen die begeleiding? 

Op welke vlakken is de begeleiding minder goed verlopen volgens jou? 



 

 Heb je het gevoel dat er hier sprake is/was van een intensieve begeleiding of is alles eerder op het 

gemak verlopen?  

o Waarom vind je dit?  

o Kon de begeleiding volgens jou korter? Waar had er dan op gelet moeten worden of wat 

moest er dan anders?  

o Is/was er volgens jou meer tijd nodig om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken?  

 Waren er nog andere mensen die een (significante) rol gespeeld hebben binnen deze begeleiding? 

Waarmee je contact gehad hebt of zelfs mee aan de slag gegaan bent?  

 Deze begeleiding is afgerond. Heb je het gevoel dat het „algehele doel van BZW‟, namelijk dat de 

jongere zich in een zelfstandige woon- en leefsituatie kan redden, bereikt is? 

 

ALGEMEEN OVER BZW KORT EN REGULIER 

 Tegenwoordig is er mogelijkheid tot zowel BZW regulier als BZW kort. Hoe sta jij hier tegenover? 

 BZW kort en BZW regulier tonen op begeleidingsvlak vele gelijkenissen, gezien er in beide 

werkingsvormen samen met de jongere stappen gezet worden naar een zelfstandige woon- en 

leefsituatie en waarbij de jongere ondersteund wordt.  

o Wat zijn volgens jou belangrijke raakpunten? 

o En wat zijn volgens jou de bijzonderste verschilpunten? 

o Waar denk je zelf dat het verschil in visie zit?  

o Denk je dat de beleving van de cliënt verschillend is binnen BZW kort en BZW regulier? 

Waarom denk je dat? 

 Jij begeleidt zowel jongeren binnen het reguliere als binnen het korte traject. Heb je er tot nu toe al 

moeite mee gehad om beide uit elkaar te houden? 

o Zo ja, wat of hoe was dit dan? 

 Gebeurt het soms dat je (al dan niet onbewust) principes van de ene werkvorm in de andere werkvorm 

meeneemt? Zo ja, dewelke? Gebeurt dit bewust of onbewust? Waarom doe je dit? 

 BZW regulier 

o Stel, je moet, vanuit jouw ervaring als begeleider, de werkvorm BZW regulier een score 

geven tussen 0 en 10, waarbij 0 zeer slecht (kan niet slechter) en 10 zeer goed (kan niet 

beter) is, hoeveel zou je het dan geven?  

o Waarom geef je precies een …? 

o Wat zijn volgens jou de grootste pluspunten van deze werkvorm, van de begeleiding, die 

ervoor zorgen dat je tot een …. komt? 

o Wat zou je een ideaal cijfer vinden voor deze werkvorm? 

o En wat zou er volgens jou moeten veranderen om tot dat cijfer te komen? Wat kan er nog 

toegevoegd worden aan BZW regulier zodat het volgens jou beter is? Of wat moet er 

veranderen? Wat zijn de knelpunten? 

 BZW kort 

o Stel, je moet, vanuit jouw ervaring als begeleider, de werkvorm BZW kort een score geven 

tussen 0 en 10, waarbij 0 zeer slecht (kan niet slechter) en 10 zeer goed (kan niet beter), 

hoeveel zou je het dan geven?  

o Waarom geef je precies een …? 

o Wat zijn volgens jou de grootste pluspunten van deze werkvorm, van de begeleiding, die 

ervoor zorgen dat je tot een …. komt? 

o Wat zou je een ideaal cijfer vinden voor deze werkvorm? 

o En wat zou er volgens jou moeten veranderen om tot dat cijfer te komen? Wat kan er nog 

toegevoegd worden aan BZW kort zodat het volgens jou beter is? Of wat moet er 

veranderen? Wat zijn de knelpunten? 

 Als je, na je praktijkervaringen, tussen beide werkvormen zou moeten kiezen, naar dewelke zou je 

voorkeur dan uitgaan? In welke begeleidingsvorm voel je je het best? Waarom?  

 Stel, je moet een ideale werkvorm voor BZW uitwerken. Welke werkingsprincipes zouden volgens jou 

dan zeker moeten meegenomen worden? Dit mogen bestaande principes zijn, maar ook dingen die 

nog niet expliciet bij een bepaalde werkvorm horen, maar die volgens jou heel belangrijk zijn. 

 Denk je zelf dat ik nog vragen vergeten ben die belangrijk zijn in het onderzoek naar bzw kort en de 

vergelijking met bzw regulier? Waar zitten volgens jou de knelpunten in dit interview? 



 

Appendix 3: Semi-gestructureerd interview jongeren 

Korte traject 

*Inleiding – kennismaking 

 Mezelf kort voorstellen + dank voor bereidwilligheid mee te werken  

 Uitleggen van onderzoek (zie appendix 3) + voorleggen informed consent 

 Uitleggen wat er met de bekomen gegevens zal gebeuren 

 Nagaan of er nog vragen/opmerkingen zijn en deze beantwoorden 

 Niet verplicht elke vraag te beantwoorden 

 Duidelijk aangeven dat de jongere mag zeggen wanneer hij/zij het moeilijk heeft of moeilijk of niet kan 

antwoorden 

 

*Interview zelf 

ALGEMEEN 

 Overlopen van persoonsgegevens: 

o Wat is je naam? 

o Wat is je leeftijd? 

o Waar woon je nu? 

o Ga je nog naar school of werk je al? Wat doe je? 

o Ben je via het comité of via de jeugdrechtbank bij BZW terecht gekomen?  

o Hoe lang zit je al in bzw? 

 Kun je jezelf in enkele woorden of zinnen beschrijven?  

 Wat doe je graag in je vrije tijd?  

 Relaties? 

o Heb je een lief? Hoe lang zijn jullie al samen? 

o Heb je (veel) goede vrienden?  

o Heb je een goede band met je familie?  

o Ben je tevreden van deze relaties? 

 Ben je tevreden met je situatie zoals die nu is?  

o Wat vind je goed?  

o En zijn er zaken die je liever anders zou zien? 

 

Nu nog even wat algemene vraagjes… 

 Wanneer ben je in de bijzondere jeugdbijstand terechtgekomen?  

 Kun je me vertellen hoe je precies in de bijzondere jeugdbijstand terechtgekomen bent? 

 Wat heb je allemaal gedaan voordat je in bzw gekomen bent? 

 Waar verbleef je het laatst voor je met bzw begon? Of waar verblijf je nu? 

 

SPECIFIEKE TRAJECT JONGERE 

Nu is het de bedoeling om specifiek in te gaan op de begeleiding die je gekregen hebt / krijgt. 

 Wanneer heb je voor het eerst gehoord over de mogelijkheid om bzw te doen? Van wie heb je die 

info toen gekregen?  

o Heb je het gevoel dat je (toen) genoeg informatie gekregen hebt? 

o Wat waren jouw verwachtingen van de begeleiding toen je ermee begon? Wat dacht je dat 

er allemaal zou gebeuren of zou gedaan worden? 

o Denk je dan dat je wist waar je aan begon? Waarom wel/niet? 



 

o Waarom heb je precies voor bzw kort gekozen? Is daar een reden voor? 

 In hoeverre heb je het gevoel dat deze begeleiding nodig was voor jou?  

o Waarom vind je dat? 

o Waarom ben je precies gestart met bzw?  

 Hoe heb jij deze begeleiding in het algemeen beleefd, ervaren? Positief, eerder negatief, neutraal, 

…? (Of: hoe ervaar je de begeleiding tot nu toe?) 

o Waarom? 

o Zijn er momenten waarvan je zegt: dat ging heel goed? Wanneer was dit en waarom? 

o Zijn er momenten geweest waarop het wat slechter ging? Zo ja, wanneer en waarom? 

 Weet je nog wat je wilde bereiken bij het begin van de begeleiding? Welke doelen er juist waren?  

 Zijn die doelstellingen in de loop van de begeleiding (al) veranderd? 

 Hoe heb je precies aan je doelen gewerkt? Hoe heb je dingen proberen te bereiken?  

o Welke rol speelde/speelt je begeleider daarbij? Hoe heeft hij jou daarbij kunnen helpen? 

o Hoe is de band met je begeleider? Hoe belangrijk vind je die band? 

o Heb je het gevoel dat er goed naar jou geluisterd wordt? Waarom? Kun je daar een 

voorbeeld van geven? 

o Heb je het gevoel dat je genoeg je verantwoordelijkheid kan nemen? 

 Heb je het gevoel dat je zelf ervaringen kunt opdoen? Of wordt het meer voor jou 

gedaan? 

 Heb je het gevoel dat er binnen de begeleiding vooral gefocust wordt op het verleden of op de 

toekomst? 

o Waarom? 

o Vind je dit goed of eerder slecht? Waarom? 

o Als je een probleem hebt of er zijn problemen, heb je het gevoel dat er dan vooral gefocust 

wordt op de oorzaken? Of dat er vooral gekeken wordt wat eraan gedaan kan worden?  

 Wordt er bij een probleem sterk gefocust op wat niet goed gaat, of wordt er meer 

gekeken naar wat je allemaal kan en wat jij denkt en wilt? 

 Wat moet er volgens jou zeker bereikt of gedaan zijn voordat de begeleiding voor jou geslaagd of 

gelukt zou zijn? 

o Waarom? 

 

 Kun je zaken of thema’s benoemen waar volgens jou het meest aan gewerkt is/wordt? Bv. rond 

geld, welzijn, … 

o Zijn er ook zaken die minder of niet aan bod kwamen/komen? 

o Vind je hetgeen waaraan er gewerkt is goed, of had je liever gehad dat er nog meer op iets 

ingegaan was? 

o Heb je het gevoel dat bzw met veel of eerder weinig thema’s bezig is? Waarom? 

 Op welke vlakken ben je, sinds je met bzw begonnen bent, vooruitgegaan? In het algemeen? 

o Welke zaken daarvan hebben te maken met de begeleiding die je kreeg? Waar heeft de 

begeleiding je bij geholpen? 

 Vind je dat er genoeg tijd was (tijdens de wekelijkse afspraken bv.) om aan die doelen te werken?  

o Waarom?  

o Had je graag wat meer tijd gehad? Of net minder? 

o In het begin zit je twee keer per week samen met je begeleider. Vind je dit goed? 

 Waarom? 

 Zou dat bij jou ook minder of meer mogen zijn? Heb je hier een voorbeeld van? 

 Vind je dat de begeleiding lang genoeg duurt om je doelen te bereiken? Waarom? 

o Had het ook langer mogen zijn?  

o Als je meer tijd zou krijgen, welk verschil zou dat dan voor jou maken? 

 Stel dat jij nu moet omschrijven wat je begeleider allemaal gedaan heeft/doet, bv. aan zijn baas, 

wat zou je dan allemaal zeggen? 

o Heb je het gevoel dat de begeleiding aan jou aangepast was/is? Of dat het bij iedereen 

eerder hetzelfde is? 

 Wat vind je positief aan de begeleiding die je kreeg/krijgt? Wat vond/vind je goed en wat heeft je 

vooruit geholpen? 

 Zijn er dingen die je minder vindt aan de begeleiding die je kreeg/krijgt? Wat vind je negatief? 

 Zijn er nog andere mensen (zoals je lief, vrienden of familie) die ook bij de begeleiding betrokken 

werden/worden?  



 

o Wie? 

o En hoe werd hij/zij bij de begeleiding betrokken? 

o Wat vind je daarvan dat er ook met iemand/mensen uit je omgeving gewerkt wordt?  

o Vind je dat dit nog meer had mogen gebeuren? Waarom? 

o Meer specifiek hierbij: wat vind je van het netwerkoverleg? 

 Vind je dit helpend? Of is het volgens jou niet nodig? Waarom? 

 Vind je dat het genoeg georganiseerd wordt, of mag dit nog meer? 

 Het ‘algemene grote doel van BZW’ is dat de jongere zich in een zelfstandige woon- en leefsituatie 

kan redden. Heb je het gevoel dat dat doel bereikt zal zijn/worden binnen de begeleiding? Waarom? 

 Wat zie je nog als uitdagingen voor jou? Waar moet je nog mee opletten of wat vind je niet zo 

makkelijk? 

o Zal je volgens jou nog ondersteuning of hulp nodig hebben? 

 Hoe zie je jouw toekomst momenteel? 

o Welke rol denk je dat BZW daarin gespeeld heeft/zal hebben? 

o Heb je volgens jou lessen of vaardigheden geleerd voor de rest van je leven? 

 

ALGEMEEN OVER BZW KORT EN REGULIER 

Nu komen er enkele vragen die gaan over bzw in het algemeen.  

 Tegenwoordig is er mogelijkheid tot zowel BZW regulier als BZW kort. Wat vind jij ervan dat er 

hiertussen gekozen kan worden? 

o Waarom vind je dat?  

o Wat vind je ervan dat er van voordien bepaald wordt dat de begeleiding bv. maximum 9 à 11 

maand mag duren? 

 Wat vind jij zelf van de werkvorm BZW kort?  

o Stel dat je bzw punten moet geven tussen 0 en 10, waarbij 0 zeer slecht is en 10 zeer goed 

is. Hoeveel zou je dan geven? 

o Waarom geef je precies een …? 

o Wat zijn volgens jou de grootste pluspunten van deze werkvorm, van de begeleiding, die 

ervoor zorgen dat je tot een …. komt? 

o Wat zou je een ideaal cijfer vinden voor deze werkvorm? 

o En wat zou er volgens jou moeten veranderen om tot dat cijfer te komen? Wat kan er nog 

toegevoegd worden aan BZW zodat het volgens jou beter is? Of wat moet er veranderen? 

Wat zijn de minpunten? 

 Stel, je moet een beschrijving maken van de ideale begeleider en de ideale begeleiding. Wat vind 

jij dan zelf belangrijke eigenschappen waaraan er voldaan moet worden?  

o Wat vind je belangrijk voor de begeleider?  

o En wat vind je belangrijk voor de begeleiding in het algemeen?  

 

  



 

Reguliere traject 

*Inleiding – kennismaking 

 Mezelf kort voorstellen + dank voor bereidwilligheid mee te werken  

 Uitleggen van onderzoek (zie appendix 3) + voorleggen informed consent 

 Uitleggen wat er met de bekomen gegevens zal gebeuren 

 Nagaan of er nog vragen/opmerkingen zijn en deze beantwoorden 

 Niet verplicht elke vraag te beantwoorden 

 Duidelijk aangeven dat de jongere mag zeggen wanneer hij/zij het moeilijk heeft of moeilijk of niet kan 

antwoorden 

 

*Interview zelf 

ALGEMEEN 

 Overlopen van persoonsgegevens: 

o Wat is je naam? 

o Wat is je leeftijd? 

o Waar woon je nu? 

o Ga je nog naar school of werk je al? Wat doe je? 

o Ben je via het comité of via de jeugdrechtbank bij BZW terecht gekomen?  

 Kun je jezelf in enkele woorden of zinnen beschrijven?  

 Wat doe je graag in je vrije tijd?  

 Relaties? 

o Heb je een lief? Hoe lang zijn jullie al samen? 

o Heb je (veel) goede vrienden?  

o Heb je een goede band met je familie?  

o Ben je tevreden van deze relaties? 

 Ben je tevreden met je situatie zoals die nu is?  

o Wat vind je goed?  

o En zijn er zaken die je liever anders zou zien? 

Nu nog even wat algemene vraagjes… 

 Wanneer ben je in de bijzondere jeugdbijstand terechtgekomen?  

 Kun je me vertellen hoe je precies in de bijzondere jeugdbijstand terechtgekomen bent? 

 Wat heb je allemaal gedaan voordat je in bzw gekomen bent? 

 Waar verbleef je het laatst voor je met bzw begon? 

 

SPECIFIEKE TRAJECT JONGERE 

Nu is het de bedoeling om specifiek in te gaan op de begeleiding die je gekregen hebt. 

 Wanneer heb je voor het eerst gehoord over de mogelijkheid om bzw te doen? Van wie heb je die 

info toen gekregen?  

o Heb je het gevoel dat je toen genoeg informatie gekregen hebt? 

o Wat waren jouw verwachtingen van de begeleiding toen je ermee begon? Wat dacht je dat 

er allemaal zou gebeuren of zou gedaan worden? 

o Achteraf gezien, denk je dan dat je wist waar je aan begon? Waarom wel/niet? 

 In hoeverre heb je het gevoel dat deze begeleiding nodig was voor jou?  

o Waarom vind je dat? 

o Waarom ben je precies gestart met bzw?  

 Hoe heb jij deze begeleiding in het algemeen beleefd, ervaren? Positief, eerder negatief, neutraal, 

…?  



 

o Waarom? 

o Zijn er momenten waarvan je zegt: dat ging heel goed? Wanneer was dit en waarom? 

o Zijn er momenten geweest waarop het wat slechter ging? Zo ja, wanneer en waarom? 

 Weet je nog wat je wilde bereiken bij het begin van de begeleiding? Welke doelen er juist waren?  

 Zijn die doelstellingen in de loop van de begeleiding veranderd? 

 Hoe heb je precies aan je doelen gewerkt? Hoe heb je dingen proberen te bereiken?  

o Welke rol speelde je begeleider daarbij? Hoe heeft hij jou daarbij kunnen helpen? 

o Hoe was de band met je begeleider? Hoe belangrijk vind je die band? 

o Heb je het gevoel dat er goed naar jou geluisterd werd? Waarom? Kun je daar een 

voorbeeld van geven? 

o Heb je het gevoel dat je genoeg je verantwoordelijkheid kon nemen? 

 Heb je het gevoel dat je zelf ervaringen kunnen opdoen hebt? Of werd het meer 

voor jou gedaan? 

 Heb je het gevoel dat er binnen de begeleiding vooral gefocust wordt op het verleden of op de 

toekomst? 

o Waarom? 

o Vind je dit goed of eerder slecht? Waarom? 

o Als je een probleem hebt of er zijn problemen, heb je het gevoel dat er dan vooral gefocust 

wordt op de oorzaken? Of dat er vooral gekeken wordt wat eraan gedaan kan worden?  

 Wordt er bij een probleem sterk gefocust op wat niet goed gaat, of wordt er meer 

gekeken naar wat je allemaal kan en wat jij denkt en wilt? 

 Wat moest er volgens jou zeker bereikt of gedaan zijn voordat de begeleiding voor jou geslaagd of 

gelukt zou zijn? 

o Heb je het gevoel dat die dingen bereikt zijn? Waarom wel/niet? 

o Heb je de begeleiding positief afgerond of heb je er niet zo‟n goed gevoel bij? 

 Kun je zaken of thema’s benoemen waar volgens jou het meest aan gewerkt is? Bv. rond geld, 

welzijn, … 

o Zijn er ook zaken die minder of niet aan bod kwamen? 

o Vind je hetgeen waaraan er gewerkt is goed, of had je liever gehad dat er nog meer op iets 

ingegaan was? 

o Heb je het gevoel dat bzw met veel of eerder weinig thema’s bezig is? Waarom? 

 Op welke vlakken ben je, sinds je met bzw begonnen bent, vooruitgegaan? In het algemeen? 

o Welke zaken daarvan hebben te maken met de begeleiding die je kreeg? Waar heeft de 

begeleiding je bij geholpen? 

 Vind je dat er genoeg tijd was (tijdens de wekelijkse afspraken bv.) om aan die doelen te werken?  

o Waarom?  

o Had je graag wat meer tijd gehad? Of net minder? 

o Normaal gezien werd er wekelijks samen gezeten met je begeleider. Vind je dit genoeg?  

 Waarom? 

 Zou dat bij jou ook minder of meer mogen zijn? Heb je hier een voorbeeld van? 

 Vind je dat de begeleiding lang genoeg geduurd heeft om je doelen te bereiken? Waarom? 

o Denk je dat het ook korter had gekund?  

o Stel dat de begeleiding korter zou geweest zijn, waarop zou er dan volgens jou gelet 

moeten worden? Wat zou er moeten gebeuren of anders zijn? 

 Stel dat jij nu moet omschrijven wat je begeleider allemaal gedaan heeft, bv. aan zijn baas, wat 

zou je dan allemaal zeggen? 

o Heb je het gevoel dat de begeleiding aan jou aangepast was? Of dat het bij iedereen 

eerder hetzelfde is? 

 Wat vind je positief aan de begeleiding die je kreeg? Wat vond je goed en wat heeft je vooruit 

geholpen? 

 Zijn er dingen die je minder vindt aan de begeleiding die je kreeg? Wat vind je negatief? 

 Zijn er nog andere mensen (zoals je lief, vrienden of familie) die ook bij de begeleiding betrokken 

waren?  

o Wie? 

o En hoe werd hij/zij bij de begeleiding betrokken? 

o Wat vind je daarvan dat er ook met iemand/mensen uit je omgeving gewerkt wordt?  

o Vind je dat dit nog meer had mogen gebeuren? Waarom? 



 

 Het ‘algemene grote doel van BZW’ is dat de jongere zich in een zelfstandige woon- en leefsituatie 

kan redden. Heb je het gevoel dat dat doel bereikt werd binnen de begeleiding? Waarom? 

 Wat zie je nog als uitdagingen voor jou? Waar moet je nog mee opletten of wat vind je niet zo 

makkelijk? 

o Heb je op bepaald vlak nog ondersteuning of hulp nodig momenteel? 

 Hoe zie je jouw toekomst momenteel? 

o Welke rol denk je dat BZW daarin gespeeld heeft? 

o Heb je volgens jou lessen of vaardigheden geleerd voor de rest van je leven? 

 

 

 

 

ALGEMEEN OVER BZW KORT EN REGULIER 

Nu komen er enkele vragen die gaan over bzw in het algemeen.  

 Tegenwoordig is er mogelijkheid tot zowel BZW regulier als BZW kort. Wat vind jij ervan dat er 

hiertussen gekozen kan worden? 

o Waarom vind je dat?  

o Wat vind je ervan dat er van voordien bepaald wordt dat de begeleiding bv. maximum 9 à 11 

maand mag duren? 

 Wat vind jij zelf van de werkvorm BZW regulier/kort?  

o Stel dat je bzw punten moet geven tussen 0 en 10, waarbij 0 zeer slecht is en 10 zeer goed 

is. Hoeveel zou je dan geven? 

o Waarom geef je precies een …? 

o Wat zijn volgens jou de grootste pluspunten van deze werkvorm, van de begeleiding, die 

ervoor zorgen dat je tot een …. komt? 

o Wat zou je een ideaal cijfer vinden voor deze werkvorm? 

o En wat zou er volgens jou moeten veranderen om tot dat cijfer te komen? Wat kan er nog 

toegevoegd worden aan BZW zodat het volgens jou beter is? Of wat moet er veranderen? 

Wat zijn de minpunten? 

 Stel, je moet een beschrijving maken van de ideale begeleider en de ideale begeleiding. Wat vind 

jij dan zelf belangrijke eigenschappen waaraan er voldaan moet worden?  

o Wat vind je belangrijk voor de begeleider?  

o En wat vind je belangrijk voor de begeleiding in het algemeen?  

 


