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Probleem: geen bereik en kwaliteit voor iedereen

Migrantengezinnen: 
o meer opvoedingsproblematiek 
o meer emotionele en gedragsproblematiek 

jongeren

Minder vroegtijdig onderkend en opgevangen:

o Ondervertegenwoordiging in reguliere  
preventie/ GGZ

o Oververtegenwoordiging in forensische 
GGZ/justitiele circuit 

(Gezondheidsraad 2012; Van den Broek et al. 2010; Pels et al. 2009)



Project Verwey-Jonker Instituut (2009)

Ontwikkeling van een meetladder diversiteit: 
verbetering bereik en effectiviteit interventies voor 
migrantengroepen

o Met nadruk op de interventies 

(ook van belang: beleidscontext, institutionele 
context, professional, verbinding met burger)

Opbrengst: criteria om interventies mee te screenen 
op aansluiting bij (klinische realiteit van) gezinnen

Internationale literatuur; meetladder, toetsing, 
doordenking verankering



Meetladder Diversiteit Interventies: 
Programmatische aandachtspunten:

1. Geldigheid voor beoogde doelgroepen van de analyse van de 
problematiek waaraan de interventie ten grondslag ligt.

2.   Aansluiting tussen de doelen van de interventie, en de verwoording ervan, 
en de ‘klinische realiteit’ van cliënten, ofwel hun opvattingen, ervaringen 
en mogelijkheden.

3.   Aansluiting van de gehanteerde procedures, methoden bij de klinische 
realiteit van cliënten.



4.  Aanpassing in voertaal en taalgebruik;

5.  Diversiteitscompetenties van professionals;

6.  Inzet van strategieën om bereik van en binding aan de interventie te 
bevorderen;

7.   Betrekken van cliënten/doelgroepen bij ontwikkeling/adaptatie van 
interventies;

8.   Gebruiken van diversiteitsgevoelige methoden van screening of 
diagnose;

9.   Verankering van diversiteitsdenken in de institutionele context;

10.  Aandacht voor diversiteit in (effectiviteits)onderzoek naar interventies.

Meetladder Diversiteit Interventies:
Aandachtspunten in de voorwaardelijke sfeer



Voorbeeld toepassing: Triple P Divers

o Gemeente Amsterdam
o Vrije Universiteit
o Hogeschool Inholland
o Academische werkplaats GGD-AMC
o Verwey-Jonker Instituut (penvoerder)

o 2009-2015
o Aandacht voor alle niveau’s: o.a. onderwijs/vakmanschap, 

informeel-formeel, bottom up ontwikkelde interventies, en Triple P 



Toepassing meetladder in onderzoek

o Interviews 50 ouders en 50 professionals (in delen)

o Studie materialen

o Literatuurstudie (nauwelijks iets bekend over effectiviteit bij

migranten- of niet-westerse groepen)

o Meetladder: focus op punten 1 t/m 6

o Eindprodukten: brochure, filmpje met professionals, rapport Triple P 

Divers (2011), aparte publicatie over tieners, literatuur en totale

onderzoek, ook in het Engels (te downloaden)



Triple P geschikt en toepasbaar voor diverse 
doelgroepen? (1)

o Geldigheid theorie: ouders enthousiast over ‘Positief Opvoeden’ 

o Framing/benadering belangrijk; vraagarticulatie, tijd/vertrouwen

o Doelen: eigen (andere) doelen niet in de weg. 

o Wel soms andere vragen/accenten (tieners, migratiecontext)

o Aansluiting bij leefwereld: aanpassingen maken, ook in taal (erg talig)

o O.a. in eigen taal aanbieden, meer sessies, stapelen (door ouders)

o Wens: visueel materiaal aanpassen

o Vragenlijsten belemmering



Triple P geschikt en toepasbaar voor diverse 
doelgroepen? (2)

o Diversiteitscompetenties: bij veel uitvoerders al goed, maar ook nog 

vragen over 

o Belangrijk: programma goed eigen maken: kern overeind

o Bereik: vertrouwd gezicht op school, persoonlijk aanspreken

o Retentie: ouders blij met groepsaanbod en effect

o Multi-etnisch team voordeel

o Niet geschikt voor alle ouders….



Meetladder geschikt? 

o Mooie manier om via onderzoek overzicht te krijgen van punten waar

(uitvoering van de interventie) beter kan aansluiten bij

migrantenouders en wat al goed gaat

o Te benutten bij beoordeling interventies (doorontwikkeling NJI voor

erkenningscommissie 2012)

o Zelf te gebruiken als professional?



Dank voor uw aandacht!   

www.kenniswerkplaats-tienplus.nl

www.verwey-jonker.nl

Mdistelbrink@verwey-jonker.nl


