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Inleiding: leeswijzer 

 

Professionals worden geconfronteerd met een wirwar aan informatie waar ze een weg in moeten 

vinden. Die informatie is vaak versnipperd en daardoor weinig toegankelijk. In de Databank Effectieve 

sociale Interventies brengen wij methoden bij elkaar waarmee de sociale sector werkt. De 

methodebeschrijvingen op het gebied van huiselijk geweld zijn ook beschikbaar via de Databank 

Effectieve interventies huiselijk geweld. De websites vindt u in het colofon. De methodebeschrijvingen 

geven een zo volledig mogelijk beeld van alle beschikbare informatie over een methode. Als 

hulpverlener, preventiewerker of politiefunctionaris kunt u hiermee vaststellen of de methode geschikt 

is voor de situatie waarin u of uw organisatie intervenieert. Als gemeente kunt u uzelf op de hoogte 

stellen van welke methoden er zijn en wat er bekend is over de effectiviteit. Op basis daarvan kunt u 

met organisaties in uw gemeente in gesprek gaan over de inzet van deze methoden. Wie besluit om 

met de methode aan de slag te gaan verwijzen we naar de ontwikkelaar voor het handboek en 

eventuele andere beschikbare materialen.  

 

De methodebeschrijving is opgebouwd langs vier lijnen. Onderdeel één van dit document beschrijft de 

methode zelf, zoals de doelen, de doelgroep en de aanpak. Onderdeel twee laat de onderbouwing 

van de methode zien: de visies, theorieën en wetenschappelijke onderzoeken die de ontwikkelaar 

heeft gebruikt bij het ontwikkelen van de methode. Onderdeel drie geeft zicht op de praktijkervaringen 

van de professional en de cliënt/burger met de methode. Onderdeel vier geeft inzicht in wat er 

wetenschappelijk bekend is over de effectiviteit van de methode.  

 

De methodebeschrijving is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de ontwikkelaar van de 

methode. Zo levert de ontwikkelaar informatie aan en geeft deze feedback op het concept en 

toestemming voor publicatie. De methode wordt uitgebreid in kaart gebracht. Dit kan ontwikkelaars op 

hun beurt een impuls geven voor verdere ontwikkeling van de methode. Een methode staat dus niet 

stil, de beschrijvingen zullen dan ook regelmatig worden herzien.  

 

De methodebeschrijving is gebaseerd op een systematische zoektocht naar informatie. Bij die 

zoektocht werken de onderzoeker die de methodebeschrijving maakt en een informatiespecialist van 

de afdeling Kennisstromen van MOVISIE intensief samen. Bij het zoeken van informatie over 

methoden zijn doorgaans de volgende zoekstrategieën toegepast: het inwinnen van informatie bij de 

ontwikkelaar, uitvoerende instanties en/of eventuele onderzoekers van de methode, het doorzoeken 

van Nederlandse en/of internationale databanken, het checken van referenties van reeds gevonden 

informatiemateriaal en een internet deskresearch. De zoektocht is daarbij gericht op een breed 

spectrum aan informatiebronnen, variërend van (ongepubliceerde) verslagen van (interne) 

procesevaluaties of paneldiscussies tot wetenschappelijk (effect)onderzoek. De verantwoording van 

de toegepaste zoekstrategieën is in beknopte zin terug te vinden in onderdeel 6.1. De 

zoekgeschiedenis is uitgebreid vastgelegd in het archief van MOVISIE. Het relevante gevonden 

materiaal is terug te vinden in het literatuuroverzicht in onderdeel 6.2. 

 

Bij het effectonderzoek (onderdeel vier) wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte 

aanwijzingen voor effectiviteit. Een toelichting op dit onderscheid vindt u in bijlage één. Om de tekst in 

de methodebeschrijving zelf laagdrempelig te houden, worden de belangrijkste onderzoekskenmerken 

en resultaten zoveel mogelijk in woorden beschreven. De achterliggende cijfers vindt u in bijlage drie 

en verder. 

 

Wij wensen u veel inspiratie bij het lezen van deze methodebeschrijving.  
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Samenvatting  

 

 

1. Beschrijving methode  
 
Doel 

Het hoofddoel van de methode Toekomstgerichte Begeleiding is om cliënten in 

opvangvoorzieningen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een realistisch toekomstbeeld en 

bij het onderzoeken en creëren van voorwaarden om dit te verwezenlijken. 

 
Doelgroep 

De doelgroep bestaat uit cliënten van opvangvoorzieningen, zoals de maatschappelijke opvang 

en de vrouwenopvang, waarvan het leven ernstig is ontwricht doordat zij zowel materiële als 

immateriële problemen hebben op verschillende terreinen van het leven.   

 
De aanpak 

De methode is vooral gericht op uitstroom en nazorg (‘toekomst’) van cliënten in de 

opvangvoorzieningen, maar wordt in een vroeg stadium in het opvangtraject ingezet. De 

methode concentreert zich op het ontwikkelen van toekomstperspectieven door samen met de 

cliënt capaciteiten en potenties op te sporen en vaardigheids- en kennistekorten vast te stellen. 

De cliënten maken zelf een toekomstplan, op basis van wat ze zélf willen bereiken. Dit gebeurt 

in zes fasen die elke cliënt in zijn eigen tempo doorloopt. 

1. Motiveren en brainstormen. 

2. Toewerken naar inzicht in wensen, verwachtingen en doelen. 

3. Formuleren van concrete doelen en stellen van prioriteiten. 

4. Opsporen en verkennen van stressfactoren en protectieve factoren. 

5. Formuleren van taken en actiepunten en organiseren van een steunstructuur. 

6. Overdracht.  
 
Materiaal  

Het volgende handboek is beschikbaar:  

Gericht op de toekomst: Handleiding toekomstgericht begeleiden van cliënten van 

opvangvoorzieningen, geschreven door Agnes van Heel en Saskia Warmer, uitgegeven in 1997 

door het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn te Utrecht.  

 

Er is een bijbehorend werkboek met oefeningen, opdrachten en werkbladen beschikbaar: 

Gericht op de toekomst. Werkboek Toekomstgericht begeleiden van cliënten van opvangvoorzieningen.  

geschreven door Agnes van Heel en Saskia Warmer, uitgegeven in 1998 door het Nederlands 

Instituut voor Zorg en Welzijn te Utrecht. 

 

Het handboek en het werkboek zijn te verkrijgen via de website van MOVISIE: www.movisie.nl 

en via www.huiselijkgeweld.nl. 
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Ontwikkelaars 

Agnes van Heel en Saskia Warmer 

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (tegenwoordig MOVISIE) 

Catharijnesingel 47 

3511 GC Utrecht 

030 789 2112 

 

Huidige contactpersoon bij MOVISIE 

Petra van Leeuwen-den Dekker 

P.vanLeeuwen@movisie.nl 

030 789 20 71 
 

 
2. Onderbouwing  
  

Het NIZW heeft de methode Toekomstgerichte begeleiding via een implementatietraject in 1997 

ontwikkeld. De ontwikkelaar heeft voor de methode gebruik gemaakt van de door Spanjaard 

(1996, in: Heel & Warmer, 1997) beschreven begrippen competentie en sociale integratie. 

Volgens Spanjaard is er sprake van sociale integratie als mensen de levenstaken waarvoor zij 

in de samenleving worden gesteld, kunnen vervullen. Voor cliënten van opvangvoorzieningen is 

het zaak dat er een hernieuwd evenwicht ontstaat tussen hun draagkracht en het vervullen van 

deze taken. Van competentie is sprake als een individu over voldoende vaardigheden beschikt 

om de taken te vervullen waarvoor hij in het dagelijks leven wordt gesteld. Toekomstgerichte 

begeleiding is gericht op het vergroten van deze competentie. 

 

 

3. Onderzoek praktijkervaringen  

 

Toekomstgerichte begeleiding wordt, ook onder de noemer Toekomstgericht werken door 

verschillende opvangvoorzieningen in Nederland toegepast. Terpstra en Van Dijke (2002) 

hebben de bruikbaarheid van de methode geëvalueerd bij een opvangvoorziening voor meisjes 

en jonge vrouwen van 16 tot 23 jaar die de (gedwongen) prostitutie willen verlaten. In dit 

onderzoek wordt gesteld dat de kracht van de methode de toekomstgerichtheid is. Doordat men 

niet in het verleden blijft hangen, kan het negatieve omgebogen worden naar het positieve, 

waarbij vooral wordt gelet op wat mensen wel kunnen. Een aantal professionals noemt als 

nadeel van de methode dat er te weinig wordt stilgestaan bij wat er is gebeurd, bij het verleden. 

De toekomstgerichte methode biedt volgens hen te weinig ruimte voor frustratie en angst. Toch 

wordt de methode in het onderzoek als zeer bruikbaar gekwalificeerd en is op basis daarvan 

deel gaan uitmaken van het reguliere aanbod van de instelling. 

 
 

4. Effectonderzoek  

 

Uit monitoring van Terpstra en Van Dijke (2001, 2002a & 2002b) blijkt dat ruim driekwart van de 

35 cliënten (77%) de opvang verlaat met een duidelijk perspectief. Zeven cliënten (22%) pakten 

hun gewone leven op door zelfstandig te gaan wonen of terug te keren naar hun ouderlijk huis. 

Vier illegaal in Nederland verblijvende cliënten (10%) die in Nederland zijn gekomen door 
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vrouwenhandel, zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst. Van de 35 cliënten zijn er 17 

(46%) doorverwezen naar een andere vorm van opvang. Van één meisje is zeker dat ze is 

teruggekeerd naar haar loverboy. Zes meisjes zijn op een ongewenste manier, bijvoorbeeld 

zonder enig overleg, uit het opvanghuis vertrokken. Dit maakt hen kwetsbaar voor terugval. 
 

 

5. Samenvatting werkzame elementen 

 

� Het werken met een duidelijk perspectief als doel. 

� Het niet blijven hangen in het verleden, waardoor het negatieve kan worden omgebogen 

naar het positieve. 

� Het nadenken over de toekomst: inzicht krijgen in manifeste en verborgen wensen, 

verwachtingen, angsten en onzekerheden. 

� Uitgaan van wat mensen wél kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. 

� Het formuleren en rangschikken van concrete doelen naar de mate van belangrijkheid voor 

de cliënt. 

� Het omzetten van doelen/wensen in taken en actiepunten en het in kaart brengen en 

organiseren van een steunstructuur.  

� Het vergroten van competentie door het leren van vaardigheden en door het verlichten of 

juist uitbreiden van taken. 

� Het samen met de cliënt opsporen van stressfactoren en protectieve factoren en een 

inschatting maken van mogelijke problemen en teleurstellingen in de toekomst. 
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1. Beschrijving methode 

 

 

De beschrijving van de methode is gebaseerd op het volgende handboek: 

  

Gericht op de toekomst: Handleiding toekomstgericht begeleiden van cliënten van 

opvangvoorzieningen, geschreven door Agnes van Heel en Saskia Warmer, uitgegeven in 1997 

door het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn te Utrecht. 

  

Aanvullende bronnen worden expliciet vermeld. 

 

 

1.1  Probleemomschrijving  

 

Bij cliënten in opvangvoorzieningen is veelal sprake van complexe problematiek, waarbij 

materiële en immateriële problemen op verschillende leefgebieden bestaan en met elkaar 

samenhangen. Hierdoor ontstaat er als het ware een wirwar van oorzaak- en gevolgsituaties die 

er meestal toe leiden dat de cliënt niet meer effectief kan handelen. Daardoor loopt de cliënt 

een verhoogd risico in een crisis te raken, (her)opgenomen te worden en sociaal-

maatschappelijk geïsoleerd te raken. Ondanks alle onderlinge verschillen ondervinden de 

meeste cliënten problemen bij het vinden van aansluiting in de woonomgeving, het vinden van 

werk of andere zinvolle dagbesteding, het omgaan met geld, de opvoeding van de kinderen en 

de toegang tot maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast beschikken zij vaak ook over 

onvoldoende (sociale) vaardigheden en draagkracht om deze problemen aan te pakken. De 

methode gaat uit van diverse leefgebieden waar de problematiek zich af kan spelen. Hieronder 

zullen de leefgebieden en de mogelijke bijbehorende problematiek kort worden beschreven. 
  
Aansluiting in de woonomgeving 

Ex-cliënten beginnen in hun nieuwe omgeving zonder een sociaal netwerk. Ze hebben vaak 

weinig of geen contact met familie en ze hebben geen vrienden of kennissen. Bovendien zijn er 

nog geen bindingen met sociale verbanden zoals de kerk, het verenigingsleven of andere 

clubverbanden. Alles moet worden opgebouwd en daarvoor is daadkracht en effectief optreden 

noodzakelijk. Het komt veel voor dat ex-cliënten in de moeilijke beginfase reageren met zich 

terugtrekken in hun woning en de confrontatie met de eisen van het dagelijks leven waar 

mogelijk vermijden. Als het mislukt een sociaal netwerk op te bouwen, is de kans groot dat men 

(opnieuw) geïsoleerd raakt. 
  
Zingeving 

De meeste cliënten vertrekken uit de opvangvoorzieningen zonder werk. Het merendeel van 

hen heeft een lage opleiding en is al jaren werkloos. Aanvankelijk lijkt de zorg voor het nieuwe 

huis en de kinderen voldoende invulling aan het dagelijks bestaan te geven, vooral voor 

vrouwen. Maar na enige tijd blijkt dit voor velen niet te voldoen aan de verwachtingen. Het 

gevoel ‘zinvol bezig te zijn’ ontbreekt. De ledigheid dreigt het meest voor hen die niet de zorg 

voor kinderen hebben. Voor beide groepen geldt dat cliënten die bezigheden buitenshuis 
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hebben, het beter maken. Door werk, scholing of andere vormen van zinvolle dagbesteding 

groeien het zelfvertrouwen en zelfrespect, nemen de mogelijkheden om sociale contacten op te 

bouwen toe en kan de financiële situatie worden verbeterd.  

  
Geld 

Veel cliënten in opvangvoorzieningen hebben geldzorgen. De meesten van hen leven van een 

uitkering. Soms zijn er schulden. Geldzorgen worden uit schaamte vaak verzwegen en blijven 

lang onzichtbaar. Soms met dramatische gevolgen: rekeningen blijven onbetaald en in het 

ergste geval dreigt huisuitzetting. 

  
Opvoeding 

Er zijn vaak problemen met de opvoeding. De verzorgende ouder is als gevolg van de 

langdurige stresssituatie vaak niet bij machte een stabiel en veilig klimaat te scheppen voor de 

kinderen. Soms is er sprake van relationele onmacht en in sommige gezinssystemen ontbreken 

handelingsalternatieven om conflicten anders dan met geweld op te lossen. Daarnaast moeten 

na het uiteenvallen van de oude gezinssituatie relaties met de andere ouder, eigen familie, 

schoonfamilie en omgangsregelingen worden vormgegeven, wat niet zelden gepaard gaat met 

heftige emoties. Conflicten tussen partners hebben niet alleen hun weerslag op het gedrag van 

de kinderen, ze beïnvloeden tegelijkertijd op een negatieve manier hoe ouders naar hun 

kinderen kijken. Bovendien is de tolerantiedrempel van ouders in een spanningsvolle periode 

erg laag. Een verstoorde opvoedingsrelatie kan het gevolg zijn. Spanningen in het gezin 

veroorzaakt door schulden, langdurige armoede, verslavingsproblematiek of huisuitzetting 

kunnen gevolgen hebben voor de cognitieve en sociale ontwikkeling van de kinderen. 

  
Toegang tot maatschappelijke voorzieningen 

Veel (ex-)cliënten van de maatschappelijke opvang vinden geen herkenning en erkenning bij 

instellingen en organisaties in de welzijnssector. De cultuur in veel ambulante instellingen, ten 

aanzien van de organisatie van het werk, de wijze van cliëntbenadering en het taalgebruik, 

verschillen over het algemeen met de cultuur in de maatschappelijke opvang. Ex-cliënten 

melden zich niet en, voor zover ze de weg naar ambulante hulp vinden, is er een hoog aantal 

uitvallers. Cliënten komen één keer en blijven weer weg, vaak als gevolg van lange wachtlijsten 

of een benaderingswijze die niet bij hen lijkt aan te sluiten. 

 

De documentatie over de methode bevat verder geen informatie over de omvang van de 

problematiek. Wij nemen bij de probleembeschrijving de informatie uit het handboek van de 

methode als uitgangspunt. Wanneer u wilt beschikken over meer informatie over de omvang 

van het probleem, verwijzen wij u naar www.cbs.nl of www.scp.nl 
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1.2 Doel van de methode  
 
Hoofddoel 

Het doel van de methode Toekomstgerichte Begeleiding is om cliënten in opvangvoorzieningen 

te ondersteunen bij het ontwikkelen van een realistisch toekomstbeeld en bij het onderzoeken 

en creëren van de voorwaarden om dit te verwezenlijken. 

 

Subdoelen  

Geïnspireerd door de begrippen en definities van Spanjaard (1996, in: Heel & Warmer, 1997, 

onderdeel 2.2), stellen de ontwikkelaars van de methode Toekomstgerichte Begeleiding de 

volgende subdoelen om tot het hoofddoel te komen. 

� De cliënt kan een woon- en leefsituatie creëren en onderhouden. 

� De cliënt is in staat vorm te geven aan veranderde gezinsrelaties. 

� De cliënt weet een stabiele en stimulerende opvoedingsomgeving te creëren. 

� De cliënt draagt zorg voor gezondheid en verzorging 

� De cliënt participeert in één of meer sociale verbanden (bijvoorbeeld buurthuis, 

kerkgemeenschap, verenigingsleven, cursussen en arbeidssituatie). 

� De cliënt weet invulling te geven aan vrije tijd. 

� De cliënt is in staat sociale contacten op te bouwen en te onderhouden. 

� De cliënt weet om te gaan met (nieuwe) intieme relaties. 

  

Naam  

De naam van de methode, Toekomstgerichte Begeleiding, is gekozen omdat de ontwikkelaars 

van mening zijn dat cliënten tijdens hun verblijf in de opvangvoorziening niet alleen moeten 

omzien naar het verleden, maar ook vooruit moeten leren kijken naar de toekomst. Het proces 

van de opbouw van een nieuw bestaan staat volgens hen niet haaks op een proces van 

verwerking van traumatische gebeurtenissen. 

 

 

1.3 Doelgroep van de methode  

 

De doelgroep bestaat primair uit cliënten van opvangvoorzieningen, zoals de maatschappelijke 

opvang en de vrouwenopvang, waarvan het leven ernstig is ontwricht doordat zij zowel 

materiële als immateriële problemen hebben op verschillende terreinen van het leven.  

 

Kenmerk van de doelgroep is een tekort aan vaardigheden om problemen het hoofd te  bieden 

en de eigen situatie ten goede te keren. Door hun zwakke maatschappelijke positie en beperkte 

vaardigheden lopen deze mensen een verhoogd risico tot die groep burgers te gaan behoren 

die geïsoleerd leeft, geen uitzicht heeft op werk, maatschappelijk is buitengesloten, een zwaar 

beroep doet op professionele hulpverlening, moet leven van uitkeringen en een matige tot 

slechte gezondheid heeft. 

  
Diversiteit binnen de doelgroep 

De ontwikkelaars van de methode Toekomstgerichte Begeleiding geven aan dat de methode 

ruimte biedt om rekening te houden met diversiteit binnen de doelgroep. Dit betekent onder 
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andere dat er flexibel kan worden omgegaan met het tempo, de vorm, het proces en de fasering 

van de methode waardoor het kan aansluiten bij: 

� de culturele achtergrond en individuele leefstijl van de cliënt 

� de sekse van de cliënt 

� de specifieke wensen en behoeften van de cliënt 

� de individuele leerstijl van de cliënt 

� individuele stressfactoren en protectieve factoren. 
 

Allochtone cliënten hebben, wanneer zij dit wensen, de mogelijkheid om hun toekomstplan te 

schrijven in hun moedertaal. Daarnaast raden de ontwikkelaars aan het Nederlandse 

instructiemateriaal, zoals voorbeeldformulieren uit het werkboek, te vertalen in de gewenste 

taal.  

 

 

1.4 Indicaties en contra-indicaties  
 
In de documentatie over de methode Toekomstgericht Begeleiding worden geen specifieke 
indicatie- of contra-indicatiecriteria gegeven. 

 

 

1.5 Aanpak 
 
Fasering van het proces en tijdsbeslag 

Het voorbereidingsproces van de methode Toekomstgerichte Begeleiding is onderverdeeld in 

zes fases, die stapsgewijs kunnen worden doorlopen. De fasering sluit aan bij de basale 

methodische lijn bestaande uit: verkennen, ordenen, concretiseren, formuleren van haalbare 

voornemens, uitvoeren en evalueren. Per fase zijn voor de uitvoering ongeveer één tot twee 

weken beschikbaar. De gemiddelde verblijfsduur van cliënten is in de meeste 

opvangvoorzieningen ongeveer 12 weken. Niet altijd kunnen alle fases in het proces worden 

doorlopen. Het traject zal dan ambulant moeten worden voortgezet. We gaan ervan uit dat de 

cliënt de eerste twee weken van het verblijf nodig heeft om op adem te komen en een aantal 

urgente zaken te regelen. Voor de uitvoering van het voorbereidingstraject zijn dan maximaal 

tien weken beschikbaar. In die periode vindt er minstens één keer per week een gesprek plaats 

tussen cliënt en hulpverlener. Dit gesprek kan een uur duren maar ook een ochtend of middag 

beslaan, afhankelijk van de cliënt en de fase van begeleiding. Ook kan een deel van de 

begeleiding in groepsbijeenkomsten plaatsvinden. We lichten de zes fasen hieronder beknopt 

toe.  

 
  
Zes fasen  
 
Fase 1: Motiveren en brainstormen 

Zonder te forceren wordt in deze fase de verbinding gelegd tussen het verleden en de 

toekomst. De hulpverlener laat niet zonder meer toe dat de cliënt toekomstvragen verdringt, 
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maar helpt angsten en onzekerheden onder woorden te brengen. Juist die angsten en 

onzekerheden staan vaak een adequaat functioneren van de cliënt in de weg. In deze fase 

wordt concreet gewerkt aan het verzamelen van wensen, verwachtingen, behoeften, angsten 

en onzekerheden. Het doel van deze fase is de cliënt te motiveren na te denken over de 

toekomst en te brainstormen over manifeste en verborgen wensen, verwachtingen, angsten en 

onzekerheden. 

  

Fase 2: Toewerken naar inzicht in wensen, verwachtingen en doelen 

In de vorige fase is een begin gemaakt met het verzamelen van fragmentarische gedachten 

over verleden en toekomst. Nu de cliënt de rust enigszins heeft hervonden, wordt toegewerkt 

naar het concreter vormgeven van het toekomstplan door nader in te gaan op de informatie die 

in de eerste fase naar voren is gekomen. Bepaalde leefgebieden zullen in de vorige fase 

wellicht niet aan de orde zijn geweest. Er wordt de tijd voor genomen om hierover te 

brainstormen. Vervolgens wordt een eerste ordening aangebracht. Het vragen om 

verduidelijking en het laten geven van voorbeelden helpt om vage, algemene informatie te 

concretiseren en helpt de cliënt tevens bij het ontwikkelen van een beeld over de toekomst. Het 

doel van deze fase is een eerste ordening van de informatie die verkregen werd in de eerste 

fase, zodat de cliënt meer inzicht krijgt in eigen wensen, verwachtingen, angsten en 

onzekerheden. 

  
Fase 3: Formuleren van concrete doelen en stellen van prioriteiten 

Niet alles wat volgens de cliënt wenselijk is, ligt ook binnen bereik of zal bijdragen aan de 

sociale integratie van de cliënt. In deze fase wordt langzaam maar zeker ook de mate van 

wenselijkheid en haalbaarheid beoordeeld. ‘Niet haalbaar’ betekent dat er naar alternatieven 

moet worden gezocht. Veel cliënten beschikken over het algemeen niet over een breed 

referentiekader. Informatie en kennis voeden het arsenaal aan ideeën. In het proces van 

alternatieven zoeken heeft de hulpverlener de belangrijke rol nieuwe ideeën aan te dragen. Het 

doel van deze fase is het aanbrengen van een tweede ordening, op basis waarvan concrete 

doelen worden geformuleerd en gerangschikt naar de mate van belangrijkheid voor de cliënt.   

  

Fase 4: Opsporen en verkennen van stressfactoren en protectieve factoren 

In deze fase worden zwakke en sterke kanten bij het realiseren van de verschillende doelen in 

kaart gebracht. Ook wordt in kaart gebracht wat er nodig is om de invloed van stressfactoren zo 

veel mogelijk te minimaliseren en protectieve factoren te optimaliseren. Het doel van deze fase 

is het samen met de cliënt opsporen van stressfactoren en protectieve factoren en een 

inschatting maken van mogelijke problemen en teleurstellingen in de toekomst.  
  

Fase 5: Formuleren van taken en actiepunten en organiseren van een steunstructuur   

In de vorige fases zijn doelen vastgesteld, prioriteiten aangegeven en zijn per doel de sterke en 

zwakke kanten in kaart gebracht. Op basis hiervan worden in deze fase concrete taken en 

actiepunten benoemd. Er worden stappen gezet om op basis van de verkenning van 

stressfactoren en protectieve factoren een steunstructuur te realiseren. Het meest concreet zijn 

de afspraken hierover met aanbieders van zorg en diensten. Er wordt in deze fase 

onderhandeld met ambulante instellingen over hun rol als hulpverlener en coördinator in de 

nazorg voor de cliënt. Het doel van deze fase is het omzetten van doelen/wensen in taken en 

actiepunten en het in kaart brengen en organiseren van een steunstructuur. 
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Fase 6: Overdracht 

In deze slotfase vinden de eindevaluatie en de overdracht plaats. De eindevaluatie maakt deel 

uit van de algemene afronding van het hulpverleningsproces. Samen met de cliënt worden 

nogmaals taken of actiepunten, prioriteiten en de noodzakelijke en/of gewenste ondersteuning 

vastgesteld. In de loop van de verschillende fases is belangrijke informatie vastgelegd. Er zijn 

lijstjes opgesteld met wensen, verwachtingen, angsten, onzekerheden, stressfactoren en 

protectieve factoren. Er is een lijst gecomponeerd met concrete taken of actiepunten per 

leefgebied. Er is een overzicht van prioriteiten. Door het vastleggen van het proces en de 

afronding is de hulpverlening overdraagbaar. Er vindt een ontmoeting plaats tussen de cliënt en 

de nazorgbegeleider en er worden concrete afspraken gemaakt over de frequentie en de duur 

van de nazorg. De continuïteit in hulpverlening wordt geregeld. Het doel van deze fase is het 

overdraagbaar maken van het toekomstplan voor de nazorgbegeleider, het regelen van 

continuïteit in hulpverlening en het formuleren van de frequentie en duur van de nazorg.   
  
Methode op maat 

De methode Toekomstgerichte Begeleiding beslaat zes fasen om tot een toekomstplan te 

komen. De methode kan op maat worden aangeboden; dit houdt in dat de fasering niet 

dwingend is, de plannen bijgesteld kunnen worden, de cliënt de fases in eigen tempo doorloopt 

en dat het proces niet lineair hoeft te verlopen, dat er dus stappen terug mogelijk zijn. 

Daarnaast zullen sommige fases meer of minder tijd vergen, weggelaten kunnen worden of 

samengevoegd worden, afhankelijk van de specifieke situatie en kenmerken van de cliënt.  

 

Hulpmiddelen 

Bij de zes verschillende fases van de methode Toekomstgerichte Begeleiding worden in het 

handboek diverse hulpmiddelen beschreven en uitgewerkt om het begeleidingsproces te 

ondersteunen.  

  
1. Toekomstplan 

Het toekomstplan is een weergave van de diverse fasen van de methode Toekomstgerichte 

Begeleiding. Het toekomstplan wordt in iedere fase bewerkt en verfijnd. Een 

voorbeeldtoelichting en een uitwerking hiervan zijn te vinden in het werkboek.  

 
2. Multomap 

Eén van de bruikbare middelen in het proces van informatie verzamelen is het gebruik van een 

multomap. Deze map, waarin het toekomstplan en uitwerkingen van eventuele oefeningen 

worden verzameld, is bezit van de cliënt.  

 
3. Wenskaart 

De wenskaart is een eenvoudig hulpmiddel voor het stimuleren van de cliënt om te 

brainstormen en te fantaseren over (heimelijke) wensen, idealen en verwachtingen ten aanzien 

van de toekomst.  
 
4. Doelkaarten 

Met doelkaarten wordt gewerkt wanneer gebruik van andere middelen voor het stellen van 

doelen, tot onvoldoende doelen of weinig werkbare doelen heeft geleid. 
 
5. Succes als motivator 

Een elementair ‘hulpmiddel’ in de voorbereiding op de toekomst is het organiseren van succes. 
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Door ‘kleine’ doelen te stellen op de korte termijn, kunnen succeservaringen bijdragen aan het 

zelfbeeld en zelfvertrouwen geven om nieuwe doelen te bereiken. Een lijst met 

aandachtspunten hiervoor is opgenomen in het werkboek. 

 
6. Sociale kaart op maat 

De sociale kaart is een figuur waarin alle contacten, hulpbronnen en het netwerk van de cliënt 

worden weergegeven. In de voorbereidingsfase onderzoeken de cliënt en de hulpverlener op 

welke wijze zij optimale condities en ondersteuning kunnen organiseren.  
 
7. Checklist 

De checklist bevat een overzicht van thema’s die betrekking hebben op de verschillende 

leefgebieden van de cliënt. Een voorbeeld en uitwerking hiervan zijn te vinden in het werkboek. 
 
8. Groepswerk 

In een gezamenlijke oriëntatie op de toekomst kunnen cliënten elkaar motiveren de 

toekomst serieus te nemen. Een toelichting op de bijdrage van groepswerk zit in het werkboek. 
 
9. Overdracht 

Na vertrek uit de opvangvoorziening is de zorg voor de cliënt in de regel in andere handen. 

Tijdens het verblijf is afgesproken welke personen en instanties de zorg zullen overnemen en er 

zijn werkafspraken gemaakt. Als hulpmiddel is er een lijst met aandachtspunten voor het 

overdrachtsgesprek opgenomen in het werkboek. 

 
10. Voorlichting, cursussen en trainingen 

Aanbieders van zorg en diensten kunnen worden ingeschakeld om bijvoorbeeld 

in de opvangvoorziening voorlichting te geven over hun aanbod. 

 

 

1.6 Materiaal  

 

Voor toepassing van de methode is het volgende handboek beschikbaar: 

  

Gericht op de toekomst: Handleiding toekomstgericht begeleiden van cliënten van 

opvangvoorzieningen, geschreven door Agnes van Heel en Saskia Warmer, uitgegeven in 1997 

door het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn te Utrecht. 

 

Er een bijbehorend werkboek met oefeningen, opdrachten en werkbladen beschikbaar: 

 

Gericht op de toekomst. Werkboek Toekomstgericht begeleiden van cliënten van 

opvangvoorzieningen, geschreven door Agnes van Heel en Saskia Warmer, uitgegeven in 1998 

door het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn te Utrecht. 

 

Bij de zes verschillende fases van de methode Toekomstgerichte Begeleiding worden in het 

bovenstaande handboek en werkboek diverse hulpmiddelen beschreven en uitgewerkt die het 

begeleidingsproces ondersteunen (zie ook 1.5). Het handboek en het werkboek zijn te 

verkrijgen via de website van MOVISIE: www.movisie.nl en via www.huiselijkgeweld.nl. 
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Tot slot zijn er drie andere handboeken ontwikkeld door diverse opvangcentra. Deze 

handboeken gaan specifiek over cliënten in vrouwenopvangcentra en kunnen tevens als 

ondersteunend materiaal worden gebruikt: 

  

Handboek Toekomstgericht Begeleiden, geschreven door Hera Vrouwenopvang Gelderland, 

uitgegeven door Hera Vrouwenopvang Gelderland te Arnhem.  

  

Handleiding Toekomstplan, geschreven door Blijf van m’n Lijf Leeuwarden, uitgegeven in 2002 

door Stichting Blijf van m’n Lijf Leeuwarden te Leeuwarden.  

  

Draaiboek nazorgtraject Blijf van m’n Lijf Leeuwarden, in: Handboek Mozaïek, geschreven door 

TransAct, uitgegeven in 2004 door TransAct te Utrecht.  

 

 

1.7 Benodigde competenties van de professional  
 

De hulpverleners die met de methode Toekomstgerichte Begeleiding aan de slag kunnen, zijn 

professionals op hbo-niveau. Vaak zijn dit maatschappelijk werkers of professionals met de 

hbo-opleiding Social Work (al of niet met voortgezette opleidingen). Er wordt niet nader 

ingegaan op specifieke benodigde competenties om met de methode te kunnen werken. 

  
Training 

De RINO Groep geeft in company trainingen specifiek gericht op de toepassing van de methode 

Toekomstgerichte Begeleiding. Informatie over deze training is te verkrijgen bij: 

  

RINO Groep  

St. Jacobsstraat 12-14 

3511 BS Utrecht 

www.rinogroep.nl 

030 230 84 50 

 

 

1.8 Overige randvoorwaarden 

 

Kwaliteitsbewaking 

De kwaliteit van methode kan worden bewaakt door hulpverleners deel te laten nemen aan de 

beschikbare training (zie onderdeel 1.7). Daarnaast is het raadzaam om de methode te 

evalueren om zo tot kwaliteitsverbetering te komen voor zowel cliënt als hulpverlener. Het is 

belangrijk dat daarbij zowel oog is voor het proces als voor de behaalde resultaten. 

 

Kosten van de interventie 

Indien de methode Toekomstgerichte Begeleiding binnen het reguliere hulpverleningsaanbod 
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van organisaties wordt opgenomen, moeten er afspraken worden gemaakt met financiers van 

de betreffende organisaties over capaciteit, inzet van personeel en financiën. Hierover geeft de 

ontwikkelaar geen nadere informatie gegeven in het handboek. 

 

Samenwerking 

Om in nazorg te kunnen voorzien en daarbij een netwerk van steunpunten voor de cliënt te 

creëren, is samenwerking tussen diverse organisaties nodig. Na vertrek uit de 

opvangvoorziening is de zorg voor de cliënt in de regel in andere handen. Tijdens het verblijf is 

afgesproken welke personen en instanties de zorg zullen overnemen en er zijn werkafspraken 

gemaakt. De daadwerkelijke overdracht is het moment waarop het gezamenlijk overleg 

plaatsvindt tussen de hulpverlener, de betrokken cliënt en de nazorgbegeleider. Aanbieders van 

zorg en diensten kunnen worden ingeschakeld om bijvoorbeeld in de opvangvoorziening 

voorlichting te geven over hun aanbod. Hierbij kan worden gedacht aan Gespecialiseerde 

gezinszorg, Spel- en opvoedingsvoorlichting, afdeling Volwassenen- en jeugdzorg van de 

Riagg, enzovoort. De opvangvoorziening, het sociaal-cultureel werk of vormingswerkers kunnen 

ook zelf cursussen of trainingen geven. Er zijn veel cursussen op stedelijk of regionaal niveau 

die bruikbaar zijn voor (een deel van) de doelgroep. 

 

 

1.9 Overeenkomsten en verschillen met andere interventies  

 

8-fasenmodel 

Het 8-fasenmodel is een methode om cliënten in de maatschappelijke opvang en de 

vrouwenopvang te ondersteunen bij het doelgericht werken aan hun toekomst (Leeuwen-den 

Dekker & Heineke, 2004). Het betreft een stapsgewijze individuele trajectbegeleiding, waarbij 

met behulp van de leefgebiedenwijzer de gehele situatie van de cliënt systematisch betrokken 

wordt en de vraag van de cliënt zelf centraal staat. De acht fasen zijn: Aanmeldingsfase, 

Intakefase, Opnamefase, Analysefase, Planningsfase, Uitvoeringsfase, Evaluatiefase en 

Uitstroomfase. De methode is ontwikkeld door het NIZW, in samenwerking met zes 

pilotvoorzieningen in drie instellingen in de maatschappelijke opvang. Sinds de introductie van 

de methode in 2004 hebben veel instellingen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang 

deze aanpak geïmplementeerd. 

 

De methode Toekomstgerichte begeleiding en het 8-fasenmodel bestaan beide uit verschillende 

fasen die op maat zijn in te vullen. Daarnaast baseren beide methoden zich op diverse 

leefgebieden. Het verschil tussen de methoden is dat Toekomstgerichte Begeleiding zich in de 

laatste fase richt op nazorg, terwijl het bij het 8-fasenmodel ook mogelijk is dat de begeleiding 

wordt afgerond. Ook de aanpak binnen de fasen is niet vergelijkbaar genoeg om onderzoeken 

naar het 8-fasenmodel mee te nemen als indirect bewijs voor de effectiviteit van 

Toekomstgerichte begeleiding. 

 

Krachtwerk 

Vanuit het ‘Verbeterplan Federatie Opvang’ wordt een nieuwe methode ontwikkeld, genaamd 

Krachtwerk. Krachtwerk werkt vanuit een cliëntgerichte benadering met een focus op eigen 



 

 

                        Toekomstgerichte Begeleiding * * *  17 

kracht. De cliënt heeft in sterke mate de regie in de begeleiding. Daarnaast wordt gebruik 

gemaakt van hulpbronnen uit de omgeving. Deze uitgangspunten sluiten aan bij verschillende 

werkprincipes van de methode Toekomstgerichte begeleiding (Bron: Onderzoekscentrum 

Maatschappelijke Zorg via www.werkplaatsoxo.nl). Nadere studie moet te zijner tijd uitwijzen of 

de methoden vergelijkbaar genoeg zijn om onderzoek naar Krachtwerk mee te nemen als 

indirect bewijs voor de effectiviteit van Toekomstgerichte Begeleiding. 

 

 

1.10 Contactgegevens ontwikkelaar  

 

Het handboek is oorspronkelijk uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn 

(nu MOVISIE). De oorspronkelijke ontwikkelaars zijn niet meer verbonden aan MOVISIE. 

 

Contactpersoon 

Petra van Leeuwen-den Dekker 

MOVISIE 

Catharijnesingel 47 

3511 GC Utrecht 

P.vanLeeuwen@movisie.nl  

030 789 20 71 
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2. Onderbouwing  

 

 

2.1 De ontwikkelgeschiedenis van de methode 

 

Het NIZW heeft de methode Toekomstgerichte begeleiding via een implementatietraject in 1997 

ontwikkeld. Er zijn toen een handboek en een werkboek geschreven. De methode is door 

verschillende vrouwenopvangcentra aangepast, onder meer door de vrouwenopvang 

Leeuwarden. Na een pilotfase hebben zij hun ervaringen eveneens verwerkt in een handleiding, 

die in 2002 uitgegeven is. 

 

 

 
2.2 Onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak 

 

De ontwikkelaar verwijst voor de onderbouwing van de gekozen doelen en de aanpak naar de 

door Spanjaard (1996, in: Heel & Warmer, 1997) beschreven begrippen sociale integratie en 

competentie.  

 
Sociale Integratie 

Volgens Spanjaard is er sprake van sociale integratie als mensen de levenstaken waarvoor zij 

in de samenleving worden gesteld, kunnen vervullen. Dit impliceert dat als er bij de (ex-)cliënt 

sprake is van een evenwicht tussen draagkracht en de levenstaken waarvoor deze zich ziet 

gesteld, diegene in staat is om een evenwichtige leefomgeving op te bouwen. Er is sprake van 

sociale integratie wanneer de cliënt: 

� een woon- en leefsituatie kan creëren en onderhouden 

� in staat is vorm te geven aan veranderde gezinsrelaties 

� een stabiele en stimulerende opvoedingsomgeving weet te creëren 

� zorg draagt voor gezondheid en verzorging 

� participeert in één of meer sociale verbanden (bijvoorbeeld buurthuis, kerkgemeenschap, 

verenigingsleven, cursussen en arbeidssituatie) 

� invulling weet te geven aan vrije tijd 

� in staat is sociale contacten op te bouwen en te onderhouden 

� om weet te gaan met (nieuwe) intieme relaties. 

 

Competentie 

Volgens Spanjaard is er sprake van competentie als een individu over voldoende vaardigheden 

beschikt om de taken te vervullen waarvoor hij in het dagelijks leven wordt gesteld. Als deze 

taken te zwaar zijn of wanneer zich te veel taken op één tijdstip aandienen, kan het evenwicht 

verstoord raken en functioneert de persoon niet op competente wijze. Ook als mensen over 

gebrekkige (sociale) vaardigheden beschikken kunnen zij niet op adequate wijze functioneren. 

Competentie is tijd- en situatiegebonden: voor welke taken het individu komt te staan is 

grotendeels afhankelijk van de eisen en verwachtingen die binnen een bepaalde cultuur voor 

een bepaalde (leeftijds)groep gelden. Competentie kan zowel in gunstige als ongunstige zin 

worden beïnvloed.  
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Gunstige beïnvloeding van competentie door het versterken van protectieve factoren  

Protectieve factoren dragen bij aan het herstel van de balans tussen taken en vaardigheden 

(competentiebalans) en beschermen het individu tegen risico’s en tegenslagen.  

 

Protectieve factoren zijn te onderscheiden in:  

� individuele eigenschappen zoals zelfvertrouwen, positief zelfbeeld, humor, autonomie en 

intelligentie (veerkracht)  

� aspecten in de omgeving van het individu zoals het hebben van een waardevolle 

medemens, een levenspartner, ondersteuning vanuit gezin, familie en kennissen, 

aansluiting en verbondenheid met maatschappelijke verbanden zoals kerk, clubs, 

verenigingen, en de aanwezigheid van positieve levenservaringen. 
 
Ongunstige beïnvloeding van competentie door de aanwezigheid van stressfactoren  

Stressfactoren beïnvloeden de competentiebalans in negatieve zin en verhogen daardoor het 

risico op problemen. Stressfactoren zijn incidentele of chronische gebeurtenissen waaraan men 

zich moeilijk kan onttrekken. Deze gebeurtenissen hoeven objectief gezien niet van grote 

invloed op het functioneren te zijn, maar worden door de betrokkene als stressvol of bedreigend 

ervaren. Voorbeelden van stressvolle gebeurtenissen die gelden voor veel cliënten van 

opvangvoorzieningen zijn echtscheiding, het verlies van familie en vertrouwde woonomgeving, 

vaak blootgesteld zijn aan langdurige psychologische bedreiging, (de gevolgen van) seksueel 

geweld en (de gevolgen van) lichamelijk geweld. Stress kan ook worden veroorzaakt door een 

ongebruikelijk patroon van gedragingen zoals extreme angsten, waarnemingsstoornissen, 

ernstige depressiviteit en alcohol-, gok- of drugsverslaving.  

 
Het vergroten van competentie 

Competentie kan worden vergroot door: 

� het leren van vaardigheden 

� het verlichten of juist uitbreiden van taken 

� het verlichten of reduceren van stress 

� het activeren of vergroten van protectieve factoren. 

 

Toekomstgerichte begeleiding is gericht op het vergroten van de competentie van cliënten. 

Zowel in het voorbereidingstraject als in het feitelijke nazorgtraject komen verschillende 

elementen van competentie aan bod. 
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3. Onderzoek praktijkervaringen  

 

 

3.1 Uitvoerende organisaties  

 

Instellingen die de methode Toekomstgerichte Begeleiding hanteren of hebben gehanteerd, zijn 

opvangvoorzieningen, waaronder Blijf van m’n Lijf Leeuwarden (nu Fier Fryslân), 

Vrouwenopvang Overijssel, Vrouwenopvang Rotterdam, Amersfoort, Maastricht en Hera 

vrouwenopvang Gelderland. De methode kent dus een ruime regionale spreiding. De methode 

Toekomstgerichte Begeleiding is onderdeel van het reguliere aanbod en biedt tevens een 

kapstok voor diverse eigen modules. Naast deze instellingen voor vrouwenopvang werkt ook 

het Leger des Heils in Den Haag met de methode Toekomstgerichte Begeleiding. 

 

 

 

Er heeft één praktijkgericht evaluatieonderzoek naar de methode plaatsgevonden. De resultaten 

van dit onderzoek worden beschreven in de volgende publicaties: 

 

� Nieuw leven! Nieuwe kansen?! Tussentijdse evaluatie Asja, opvangvoorziening voor jeugdige 

prostituees, geschreven door L. Terpstra en A. van Dijke, uitgegeven door Stichting Blijf van m’n 

Lijf Leeuwarden.  

� Asja, de projectperiode voorbij: evalueren in het teken van voortgang. ASJA, opvangvoorziening 

voor jeugdige prostituees, geschreven door L. Terpstra en A. van Dijke, uitgegeven door 

Stichting Blijf van m’n Lijf Leeuwarden. 

� Eindverslag Asja, opvangvoorziening: evaluatie van de projectperiode 1 maart 1999 - 1 maart 

2002, geschreven door L. Terpstra en A. van Dijke, uitgegeven door Stichting Blijf van m’n Lijf 

Leeuwarden. 

 

In dit onderzoek is het project Asja in Leeuwarden geëvalueerd, dat onder meer de methode 

Toekomstgerichte begeleiding inzet. Asja is een opvangvoorziening voor meisjes en jonge vrouwen 

die de (gedwongen) prostitutie willen verlaten. De voorziening is gelieerd aan het Blijf van m’n 

Lijfhuis Leeuwarden. Asja biedt minimaal drie en maximaal zes maanden opvang en begeleiding 

aan tien cliënten op een geheim adres. Van november 1999 tot mei 2001 zijn er 92 aanmeldingen 

geweest. Daarvan kwamen er 44 in aanmerking voor plaatsing, waarvan 35 cliënten konden worden 

geplaatst. De overige negen zijn wegens plaatsgebrek afgewezen. In dit onderzoek zijn deze 35 

cliënten gevolgd. 

 

In de rapportages zijn de ervaringen met de verschillende toegepaste methoden helaas niet 

uitgesplitst. Daardoor valt er uiteindelijk weinig specifieke informatie over de praktijkervaringen met 

Toekomstgerichte begeleiding uit de rapportages te halen.  
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3.2 Praktijkervaringen van de professional 

 

Algemeen 

De in de evaluatie betrokken instelling ervaart de methode als goed bruikbaar. Op basis van 

deze ervaringen is de methode ingebed in het reguliere opvangbeleid. 

 

Toekomstgerichtheid als kracht en knelpunt 

De professionals ervaren de toekomstgerichtheid als de kracht van de methode. Doordat men 

niet in het verleden blijft hangen, kan het negatieve omgebogen worden naar het positieve, 

waarbij vooral wordt gelet op wat mensen wél kunnen. Een aantal professionals noemt als 

nadeel van de methode dat deze voorbijgaat aan wat er is gebeurd, aan het verleden. De 

toekomstgerichte methode biedt volgens hen geen ruimte voor frustratie en angst. ‘Er zit een 

gat in de verwerking van het verleden’, zegt één van hen hierover.  

 

3.3 Praktijkervaringen van de cliënt/burger  

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de praktijkervaringen van de cliënt/burger met 

de methode. Dergelijk onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde 

literatuursearch (zie 6.1). 

 

3.4 Praktijkvoorbeeld 

 

In gevonden publicaties over de methode staan geen casestudies beschreven die illustreren 

hoe de methode in een specifiek geval is toegepast in de praktijk. 
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4. Effectonderzoek  

 

 

4.1 Directe aanwijzingen voor de effectiviteit  

 

Het praktijkgerichte evaluatieonderzoek van Terpstra en Van Dijke (2002) bevat ook monitoring 

(zie voor onderzoeksaanpak 3.1). 

 
Onderzoeksresultaten 

Van de 35 cliënten vertrok ruim driekwart (77%) na de opvang met een duidelijk perspectief. 

Zeven cliënten (22%) pakten hun gewone leven op door zelfstandig te gaan wonen of terug te 

keren naar hun ouderlijk huis. Vier illegaal in Nederland verblijvende cliënten(10%) die in 

Nederland zijn gekomen door vrouwenhandel, zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst. 

Na Asja zijn 17 cliënten (46%) doorverwezen naar een andere vorm van opvang. Van één 

meisje is zeker dat ze is teruggekeerd naar haar loverboy. Zes meisjes zijn op een ongewenste 

manier, bijvoorbeeld zonder enig overleg, uit het opvanghuis vertrokken. Dit maakt hen 

kwetsbaar voor terugval (Terpstra & Van Dijke, 2001, 2002a & 2002b). 

 

Omdat in Asja verschillende methoden worden ingezet die in de rapportages niet zijn 

uitgesplitst, is het niet mogelijk de genoemde resultaten geheel toe te schrijven aan de methode 

Toekomstgerichte Begeleiding. 

 

 

4.2 Indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit 

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar soortgelijke methoden, noch in Nederland, 

noch in het buitenland. Dergelijke onderzoeken zijn evenmin gevonden bij de door MOVISIE 

uitgevoerde literatuursearches (zie 6.1).  
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5. Conclusies 

 

 

5.1 Samenvatting werkzame elementen 

 

� Het werken met een duidelijk perspectief als doel (1, 2, 3). 

� Het niet blijven hangen in het verleden, waardoor het negatieve kan worden omgebogen 

naar het positieve (1, 3). 

� Het nadenken over de toekomst: inzicht krijgen in manifeste en verborgen wensen, 

verwachtingen, angsten en onzekerheden (1). 

� Uitgaan van wat mensen wél kunnen in plaats van wat ze niet kunnen (3). 

� Het formuleren en rangschikken van concrete doelen naar de mate van belangrijkheid voor 

de cliënt (1). 

� Het omzetten van doelen/wensen in taken en actiepunten en het in kaart brengen en 

organiseren van een steunstructuur (1).  

� Het vergroten van competentie door het leren van vaardigheden en door het verlichten of 

juist uitbreiden van taken (1, 2). 

� Het samen met de cliënt opsporen van stressfactoren en protectieve factoren en een 

inschatting maken van mogelijke problemen en teleurstellingen in de toekomst (1, 2). 

 

Verklaring classificatie veronderstelde werkzame elementen: 

1 = Veronderstelling ontwikkelaar 

2 = Wetenschappelijke of theoretische onderbouwing 

3 = Praktijkervaringen 

4 = Wetenschappelijk effectonderzoek. 

Zie voor een toelichting de desbetreffende onderdelen van het werkblad. 

 

 

5.2 Samenvatting effectonderzoek 

 

Terpstra en Van Dijke (2001, 2002a & 2002b) hebben de bruikbaarheid van de methode 

geëvalueerd bij het project Asja in Leeuwarden. Het onderzoek naar de methode 

Toekomstgerichte Begeleiding beoordeelt de bruikbaarheid van de methode positief. Uit 

monitoring blijkt dat ruim driekwart van de 35 cliënten (77%) de opvang verlaat met een 

duidelijk perspectief. Zeven cliënten (22%) pakten hun gewone leven op door zelfstandig te 

gaan wonen of terug te keren naar hun ouderlijk huis. Vier illegaal in Nederland verblijvende 

cliënten (10%) die in Nederland zijn gekomen door vrouwenhandel, zijn teruggekeerd naar hun 

land van herkomst. Er zijn 17 cliënten (46%) doorverwezen naar een andere vorm van opvang. 

Van één meisje is zeker dat ze is teruggekeerd naar haar loverboy. Zes meisjes zijn op een 

ongewenste manier, bijvoorbeeld zonder enig overleg, uit het opvanghuis vertrokken. Dit maakt 

hen kwetsbaar voor terugval. 
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6. Verantwoording 

 

 

6.1 Zoeken en selecteren van literatuur 

 

Zoekvraag en zoektermen 

De vraag waarmee gezocht is: ‘Wat is bekend over de effectiviteit en praktijkervaringen met 

Toekomstgerichte Begeleiding?’ 

 

De search is in eerste instantie gedaan op de naam Toekomstgerichte Begeleiding en op 

andere gebruikte namen voor deze methode: Toekomstgericht Werken en Toekomstgericht 

Begeleiden.  

 

Er is daarnaast gezocht met de volgende zoektermen: 

� Toekomstgerichte  

� Toekomst 

� Hulpverlening 

� Huiselijk geweld 

In combinatie met: 

� Therapie 

� Begeleiding 

� Interventie 

� Werkwijze 

� Coaching 

 

Zoekstrategieën 

� Beschikbare literatuur is opgevraagd bij de ontwikkelaar. 

� Er heeft een literatuursearch plaatsgevonden in Nederlandse catalogi en databases: 

• Databank van MOVISIE 

• NARCIS 

• HBO Kennisbank 

� Vervolgens vond een literatuursearch plaats in internationale databases: 

• SocINDEX; 

• Cochrane Central Register of Controlled Trials; 

• Database of Abstracts of Reviews of Effects; 

• Cochrane Methodology Register; 

• CINAHL; 

• Violence & Abuse Abstracts; 

• Social Work Abstracts; 

• MEDLINE; 

• SpringerLink. 

 

Selecteren van literatuur 

De literatuur is uiteindelijk geselecteerd op het criterium dat deze in moest gaan op de methode 

zelf of in relatie stond tot in de methode genoemde bronnen. Om die reden is geen gebruik 
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gemaakt van het resultaat van de search in buitenlandse databases. Daaruit kwam geen 

literatuur naar voren die aan deze voorwaarden voldeed. Voor de geselecteerde literatuur: zie 

6.2.  

 

 

6.2 Literatuur  
 

Heel, A.L.C.M.G. van, Warmer, S & Busnach, M. (ed.) (1998). Gericht op de toekomst. 

Werkboek Toekomstgericht begeleiden van cliënten van opvangvoorzieningen. Utrecht: 

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. 

 

Heel, A.L.C.M.G. van & Warmer, S. (1999). Gericht op de toekomst: Handleiding 

toekomstgericht begeleiden van cliënten van opvangvoorzieningen. Utrecht: Nederlands 

Instituut voor Zorg en Welzijn. 

 

Leeuwen-den Dekker, P. van & Heineke, D. (2004). Het 8-fasenmodel, planmatig werken in de 

maatschappelijke opvang. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.    

 

Terpstra, L. & Dijke, A. van (2001). Asja: Nieuw leven! Nieuwe kansen?! Tussentijdse evaluatie 

Asja, opvangvoorziening voor jeugdige prostituees. Leeuwarden: Stichting Blijf van m’n Lijf. 

 

Terpstra, L. & Dijke, A. van (2002a). Asja, de projectperiode voorbij: evalueren in het teken van 

voortgang. ASJA, opvangvoorziening voor jeugdige prostituees. Leeuwarden: Stichting Blijf van 

m’n Lijf. 

 

Terpstra, L. & Van Dijke, A. (2002b). Eindverslag Asja, opvangvoorziening: evaluatie van de 

projectperiode 1 maart 1999 - 1 maart 2002. Leeuwarden: Stichting Blijf van m’n Lijf. 



 

 26  * * *  Toekomstgerichte Begeleiding 

Bijlage 1 – Toelichting effectonderzoek 

 
 

Voor het vaststellen van de effectiviteit van methoden (onderdeel 4 van het werkblad) moet het 

onderzoek hiernaar systematisch in kaart worden gebracht (bijlagen 2 en 3).  

 

Directe en indirecte aanwijzingen voor effectiviteit 
Er zijn twee typen aanwijzingen voor de effectiviteit van een methode: 

 

� Directe aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek die betrekking hebben op precies die 

methode die in het onderhavige document is beschreven.  

 

� Indirecte aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek naar andere methoden met hetzelfde 

doel en dezelfde doelgroep en aanpak. 

Deze worden hier verder aangeduid als ‘soortgelijke methoden’. Het gaat hier om: 

• Resultaten uit onderzoek naar buitenlandse versies van de methode (zoals Motivational 

interviewing, de Amerikaanse variant van de Nederlandse Motiverende gespreksvoering).  

• Resultaten uit onderzoek naar de effectiviteit van Nederlandse methoden die tot hetzelfde type 

of dezelfde ‘familie’ behoren (zoals de Nederlandse activeringsmethoden die gebaseerd zijn op 

Supported employment).  

 

Soms zijn er onvoldoende directe aanwijzingen of kunnen relevante indirecte aanwijzingen de directe 

aanwijzigen ondersteunen. Bij de selectie van soortgelijke methoden is maatgevend in hoeverre de 

methode in de kern overeenkomt met de beschreven methode. Wanneer dit niet duidelijk is of 

wanneer de methode te zeer verschilt, is er geen sprake van een soortgelijke methode en dus ook niet 

van indirect bewijs voor effect.  

 

Wanneer een methode veelvuldig is onderzocht, is het aantal primaire onderzoeken soms te groot om 

binnen het kader van Effectieve interventies te analyseren. Veelal zijn de primaire onderzoeken dan al 

geanalyseerd in reviews en metastudies. In dat geval gebruiken we de informatie uit deze 

overzichtsstudies. We volstaan dan met een globale analyse van de effectiviteit zoals gebleken uit de 

overzichtsstudies. Dit vullen we eventueel aan met een meer uitgebreide analyse van de (recente) 

primaire studies die (nog) niet in de overzichtsstudies zijn opgenomen. 

 

Kenmerken effectonderzoek 
Bij onderdeel 4 van het werkblad gaan we ervan uit dat er sprake is van een effectonderzoek wanneer 

er ten minste een nameting heeft plaats gevonden die een cijfermatige indicatie geeft van het effect 

van een methode. Onderzoek naar de door professionals, burgers en/of cliënten ervaren effectiviteit 

van een methode nemen we mee in onderdeel 3 van het werkblad.  

 

Het methodologische gewicht van het effectonderzoek en de resultaten daarvan wordt onder meer 

bepaald door de aanwezigheid van een voor- en nameting, een controlegroep, de willekeurige 

samenstelling daarvan, de modelgetrouwheid van de methode en de uitvoering van een follow-

upmeting. Het methodologische gewicht varieert van ‘licht’ effectonderzoek (monitoring- of 

veranderingsonderzoek) tot ‘zwaar’ effectonderzoek (Randomized Controlled Trial, RCT) en diverse 

vormen daar tussenin. Hoe ‘zwaarder’ het effectonderzoek, hoe ‘harder’ de uitspraken over de 

effectiviteit zijn. Dit wil niet zeggen dat er altijd gekozen moet worden voor zo zwaar mogelijk 

effectonderzoek. Welk type effectonderzoek het meest passend is, hangt af van de kenmerken en het 

ontwikkelingsstadium van de methode en de beschikbare financiële middelen.  
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Bijlage 3 geeft een stapsgewijze uiteenzetting van de kenmerken per onderzoek en geeft een typering 

van de onderzoeksopzet. Het gaat daarbij om het objectief beschrijven van de kenmerken (onderdelen 

B t/m D).  

 

Gemeten effecten 
In een tabel (bijlage 3, onderdeel E) worden de onderzoeksresultaten cijfermatig gepresenteerd. De 

onderzoeksresultaten kunnen aanwijzingen geven voor positieve, geen of negatieve effecten. 

 

Uitkomstmaten 

Effectonderzoeken beantwoorden een beperkt aantal vragen. De gestelde vragen worden aangeduid 

als ‘uitkomstmaten’. Alleen op deze uitkomstmaten wordt een effect gemeten. Er kan alleen iets over 

effect gezegd worden voor zover het betrekking heeft op één van de onderzochte uitkomstmaten. In 

bijlage 3 wordt het effect dan ook per uitkomstmaat aangegeven. 

 

Effectgrootte 

De mate waarin een resultaat als positief is aan te merken, is mede afhankelijk van de effectgrootte. 

Tot voor kort werd het effect van een methode vooral uitgedrukt in een statistisch significant verschil 

tussen voor- en nameting, of tussen voor- en nameting en follow-up, of tussen de nameting van de 

experimentele en controlegroep. Een probleem bij deze aanpak is dat grote verschilscores in kleine 

groepen vaak niet significant zijn. Bij grote groepen kunnen heel kleine verschillen weliswaar als zeer 

significant uit de bus komen, maar praktisch gezien van weinig waarde zijn. De laatste jaren wordt er 

vaak voor gekozen om naast de statistische significantie ook de zogeheten effectgrootte d 

(‘effectsize’, ook wel aangeduid met ES) te rapporteren. Dit is een index die aangeeft hoe groot het 

waargenomen verschil is tussen voor- en nameting of tussen experimentele (interventie-) en 

controlegroep. Er bestaan verschillende formules voor het berekenen van d. De bekendste is1: 

 

d = gemiddelde score nameting interventiegroep - gemiddelde score nameting controlegroep 

´gepoolde´ standaarddeviatie van beide groepen 

 

De formule voor het berekenen van de ´gepoolde´ standaarddeviatie luidt daarbij als volgt: 

√ (  ((ni – 1)sd i2 + (nc – 1)sd c2 )  /  (ni + nc –2)  ) 

 

Hierbij staat de i voor interventiegroep of experimentgroep en de c voor controlegroep,  sd i en sd c   

zijn de standaarddeviaties van respectievelijk de interventie- en controlegroep en ni en nc de 

steekproefgrootte van de interventie – en controlegroep.  

 

De index wordt een positieve waarde toegekend als het effect bij de interventiegroep (experimentele 

groep) gunstiger is dan bij de controlegroep en een negatieve waarde als het effect voor de 

controlegroep gunstiger is. Vuistregel bij de betekenis van d of ES is als volgt: 

 

d of ES groter dan of gelijk aan .20 = klein effect; 

d of ES groter dan of gelijk aan .50 = middelmatig effect; 

d of ES groter dan of gelijk aan .80 = groot effect.2 

 

In sommige onderzoeksrapporten worden andere effectmaten gebruikt, in dat geval worden deze 

overgenomen. 

 

                                                
1
 Zie Rossi, P.H., M.W. Lipsey & H.E. Freeman (2004). Evaluation. A systematic approach (7th ed.). Thousand 

Oaks: Sage. 

 
2
 Zie o.a. Cohen, J (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112, 155-159. 
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Bijlage 2 – Overzicht onderzoeken en de hoofdkenmerken 

 

Onderzoek praktijkervaringen, tevens monitoringsonderzoek (deel 3) 

 

Methode Onderzoekspublicatie 1 Onderzoekspublicatie 2 Onderzoekspublicatie 3 

Titel rapport Asja: Nieuw leven! 

Nieuwe kansen?! 

Tussentijdse evaluatie 

Asja, opvangvoorziening 

voor jeugdige prostituees 

Asja, de projectperiode 

voorbij: evalueren in het 

teken van voortgang. 

ASJA, opvangvoorziening 

voor jeugdige prostituees 

Eindverslag Asja, 

opvangvoorziening: 

evaluatie van de 

projectperiode 1 maart 

1999 - 1 maart 2002 

Type onderzoek Monitoringonderzoek Monitoringonderzoek Monitoringonderzoek 

Auteur Terpstra en Van Dijke Terpstra en Van Dijke Terpstra en Van Dijke 

Jaar 2001 2002 2002 

Uitgever Stichting Blijf van m’n Lijf Stichting Blijf van m’n Lijf Stichting Blijf van m’n Lijf 

Onderzoeks- 

Vraag 

Hoeveel van de meisjes 

die in Asja verblijven 

krijgen door de 

behandeling hun leven 

weer op de rails? 

Hoeveel van de meisjes 

die in Asja verblijven 

krijgen door de 

behandeling hun leven 

weer op de rails? 

Hoeveel van de meisjes 

die in Asja verblijven 

krijgen door de 

behandeling hun leven 

weer op de rails? 

In het onderzoek 

betrokken 

doelgroep 

Meisjes en jonge vrouwen 

die de (gedwongen) 

prostitutie willen verlaten 

Meisjes en jonge vrouwen 

die de (gedwongen) 

prostitutie willen verlaten 

Meisjes en jonge vrouwen 

die de (gedwongen) 

prostitutie willen verlaten 
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Bijlage 3 – Methodologische kenmerken en resultaten     
Effectonderzoek 1 

 

 

A. Naam effectonderzoek: Eindverslag Asja, opvangvoorziening: evaluatie van de 
projectperiode 1 maart 1999 - 1 maart 2002, geschreven door L. Terpstra en A. van Dijke, 
uitgegeven door Stichting Blijf van m’n Lijf Leeuwarden. 
 
B. Waar en waarover het onderzoek is uitgevoerd  

Kruis ja of nee aan. 

 

  Ja Nee 

1 De resultaten van de studie zijn door experts beoordeeld.  x 

2 Het onderzoek betreft de hier beschreven Nederlandse methode  

(en niet een andere, soortgelijke methode of een buitenlandse variant) 

x  

 

C. Typering methodologische kenmerken van het onderzoek  

Kruis voor elke uitspraak die waar is het hokje aan. Kruis in de overige gevallen (nee, niet van 

toepassing, onbekend, twijfel) geen hokje aan. 

 

1 De meting is (mede) gericht op doelgroep, doelen en bijbehorende 

veronderstelde determinanten van de interventie. 

x     

2 Er is een voormeting (voorafgaand aan / bij start van de interventie).      

3 Er is een nameting (aan het einde van de interventie). X     

4 De resultaten zijn met een statistische techniek geanalyseerd en op 

significantie getoetst. 

     

 

5 Er is een experimentele en een controleconditie.     

 

6 Er is minimaal zes maanden na einde interventie een follow-up.    

 

7 De resultaten hebben een praktische relevantie. X  

8 Het onderzoek is uitgevoerd in een situatie die vergelijkbaar is met de dagelijkse praktijk van 

de uitvoering van de interventie (´externe validiteit´). 

X  

 

9 De experimentele en de controlegroep zijn at random samengesteld.  

 



 

 30  * * *  Toekomstgerichte Begeleiding 

Typering opzet 

Kruis aan van welk type de opzet is op basis van de aangekruiste antwoorden in het bovenstaande 

schema. Alle antwoorden in de aangegeven range moeten aangekruist zijn. 

 

 Z Geen van de onderstaande alternatieven      

x F Monitoring 1,3   7-8  

 E Veranderingsonderzoek 1-4  (6) 7-8  

 D Onderzoek met (quasi-)experimenteel design  

(niet in de praktijk) 

1-4 

 

5 

 

(6)  (9) 

 C Onderzoek met (quasi-)experimenteel design in de praktijk 

(zonder follow-up) 

1-4 5  7-8 (9) 

 B Onderzoek met quasi-experimenteel design in de praktijk en 

met follow-up 

1-4 5 6 7-8  

 A Onderzoek met experimenteel design in de praktijk en met 

follow-up 

1-4 5 6 7-8 9 

 

Typering overige methodologische kenmerken: 

Kruis voor elke uitspraak die waar is het hokje aan. Kruis in de overige gevallen  

(nee, niet van toepassing, onbekend, twijfel) geen hokje aan.  

 

 11 Er is een controlegroep zonder interventie met de methode en/of met de gebruikelijke zorg. 

 12 Er is een controlegroep met interventie met een gespecificeerde andere, duidelijk 

gespecificeerde methode. 

 13 De experimentele en de controlegroep zijn at random samengesteld. 

 14 Het design bevat een herhaalde N=1-opzet met een baseline-controleconditie. 

 15 Het onderzoek is uitgevoerd door anderen dan de ontwikkelaars of de aanbieders van de 

methode. 

x 16 De uitval/non-respons van subjecten tussen de meetmomenten is gespecificeerd (omvang en 

specifieke eigenschappen). 

 17 De representativiteit van de geïncludeerde subjecten is bepaald. 

 18 De implementatiegetrouwheid is bepaald (i.e. nagegaan is wat de mate is waarin het protocol,  

de handleiding of de methodiek getrouw is gevolgd - ook wel behandelingsintegriteit, ‘treatment 

integrity’ of ‘fidelity’ genoemd). 

 

 

 



 

 

                        Toekomstgerichte Begeleiding * * *  31 

D. Eventuele toelichting op scores onder C. 
 

 

Omdat in Asja verschillende methoden worden ingezet die in de rapportages niet zijn uitgesplitst, is 

het niet mogelijk de genoemde resultaten geheel toe te schrijven aan de methode 

Toekomstgerichte Begeleiding. 

 
 
 
E. Overzicht van het effect per uitkomstmaat 

 

Onderzoek 1 Uitkomstmaat 1 Uitkomstmaat 2 Uitkomstmaat 3 Uitkomstmaat 4 

Omschrijving 

uitkomstmaat* 

Uitstroom uit 

opvang 

   

Meetinstrument** Registratie / 

rapportage 

   

Effectsize *** Van de meiden 

vertrekt 77% uit 

Asja met een 

duidelijk 

perspectief 

   

*  Waarop is effect gemeten 

** Met welk instrument is effect gemeten, bv. vragenlijst x 

***  Mogelijkheden: 

  d of ES groter dan of gelijk aan .20 = klein effect = 1; 

 d of ES groter dan of gelijk aan .50 = middelmatig effect = 2; 

 d of ES groter dan of gelijk aan .80 = groot effect = 3.  

 Negatief effect wordt aangeduid met een -1, -2 of -3.  

 Geen effect = 0. 

Zie voor toelichting bijlage 1. 

 


