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Samenvatting 

De afgelopen jaren is de inzet van familienetwerkberaden in de jeugdzorg sterk toegenomen. 

Een familienetwerkberaad is een besluitvormingsmodel waarbij het gezin, samen met het 

sociale netwerk, een plan maakt om de zorg en de bescherming van kinderen in het gezin te 

verbeteren. Met de inzet van familienetwerkberaden wordt beoogd dat gezinnen zelf de 

verantwoordelijkheid nemen voor hun problemen en deze, samen met hun sociale netwerk, 

oplossen waarbij de regie en controle bij het gezin en het sociale netwerk ligt. Concreet wordt 

hiermee bedoeld dat de inzet van familienetwerkberaden moet leiden tot betere 

ontwikkelingskansen voor en veiligheid van de kinderen in het gezin, minder en kortere 

kinderbeschermingsmaatregelen opgelegd door de rechter, minder en kortere 

uithuisplaatsingen en minder inzet van professionele zorg.  

Met de toename van de inzet van familienetwerkberaden is ook het aantal studies naar 

de werkzaamheid van familienetwerkberaden toegenomen. Hoewel veel van deze studies zich  

richten op implementatie, programmatrouw en cliënttevredenheid, zijn er ook enkele 

onderzoeken naar de effectiviteit van familienetwerkberaden. Meta-analyses van de resultaten 

van deze studies geven meer inzicht in de werkzaamheid van familienetwerkberaden in de 

jeugdzorg. Het is daarbij belangrijk om niet alleen te kijken naar de algemene effectiviteit 

van familienetwerkberaden, maar ook naar de invloed van specifieke kenmerken van de 

ingezette methoden, van gezinnen, en van de gebruikte studies op de werkzaamheid van 

familienetwerkberaden. De doelen van het voorliggende onderzoek zijn om middels een 

literatuur review en meta-analyses: 1) in kaart te brengen welke vormen van 

familienetwerkberaden in de jeugdzorg zijn beschreven in de nationale en internationale 

literatuur, 2) inzicht te geven in de indicatoren waarin de uitkomsten van 

familienetwerkberaden worden uitgedrukt, 3) vast te stellen of de inzet van 

familienetwerkberaden leidt tot positieve uitkomsten voor de bescherming van kinderen en 

jongeren, en 4) te onderzoeken welke kenmerken van de methoden,  gezinnen en  studies van 

invloed zijn op de effectiviteit van familienetwerkberaden.  

We verzamelden voor dit onderzoek alle beschikbare studies naar de effectiviteit van 

verschillende vormen van familienetwerkberaden in de jeugdzorg. Hierbij richtten we ons op 

gecontroleerde studies, waarin de resultaten in gezinnen waarbij een vorm van 

familienetwerkberaad werd ingezet (experimentele groep) vergeleken werden met de 

resultaten in gezinnen waarbij geen familienetwerkberaad werd ingezet (controlegroep). Deze 

zoektocht resulteerde in 16 relevante studies, gebaseerd op gegevens uit 13 onafhankelijke 
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steekproeven. De meeste geïncludeerde studies zijn afkomstig uit de Verenigde Staten, waar 

onder de algemene noemer Family Group Decision Making verschillende typen 

familienetwerkberaden worden ingezet, zoals Family Group Conferencing, Team Decision 

Making, Family Team Meeting en de Family Unity Meeting. Deze typen netwerkberaden 

verschillen in het moment waarop ze worden ingezet, in de lengte van de voorbereidingstijd, 

in de grootte van het netwerk dat betrokken wordt, in de (on)afhankelijkheid van de 

coördinator van het beraad en in het wel of niet bevatten van een besloten deel.  

Om vast te stellen in welke indicatoren de uitkomsten van familienetwerkberaden 

worden uitgedrukt, inventariseerden en categoriseerden we alle uitkomstmaten die in deze 

studies gebruikt werden. De meest gebruikte categorieën betreffen 1) minder meldingen van 

kindermishandeling, 2) minder en kortere uithuisplaatsingen, 3) meer plaatsingen binnen het 

netwerk versus elders, 4) het eerder sluiten van het dossier bij jeugdzorg, en 5) eerdere 

terugplaatsing bij ouders. De resultaten op deze indicatoren, die in 11 van de 16 studies 

onderzocht werden, zijn middels meta-analyses getoetst. De overige indicatoren werden in 

minder dan drie onafhankelijke steekproeven onderzocht, en worden in het huidig onderzoek 

daarom enkel beschrijvend weergegeven. Het gaat hierbij om uitkomsten in termen van het 

aantal zorgpunten in het gezin, welzijn van het kind, ingezette professionele zorg, 

kosteneffectiviteit en de mate waarin de aangeboden hulp benut wordt, uitgedrukt in het 

aantal contacten met jeugdbeschermers, het daadwerkelijk opstarten van professionele zorg 

en het sluiten van het dossier bij jeugdzorg ten gevolge van zorgweigering.  

 Met behulp van het programma MlwiN werden vijf multi-level meta-analyses 

uitgevoerd. Allereerst berekenden we het overall effect van familienetwerkberaden op de 

verschillende uitkomstmaten. Vervolgens werd per uitkomstmaat de heterogeniteit van de 

effectgrootten bepaald. Wanneer er sprake is van heterogeniteit is er spreiding tussen de 

effectgrootten uit de verschillende studies.  In dat geval onderzochten we middels moderator-

analyses of kenmerken van de studie (bijv. onderzoeksdesign en follow up duur), steekproef 

(bijv. land van uitvoering van de studie en gemiddelde leeftijd van de kinderen in het gezin) 

en methoden (bijv. of er tijdens de conferentie sprake was van een besloten deel) van invloed 

waren op de effectiviteit van familienetwerkberaden.  

Uit de resultaten van de meta-analyses komt naar voren dat de inzet van 

familienetwerkberaden overall niet leidt tot minder meldingen van kindermishandeling.  Uit 

prospectieve studies (waarvoor gezinnen zijn gevolgd over de tijd), waaronder studies 

gebruik makend van het meest robuuste onderzoeksdesign, blijkt zelfs dat de inzet van 

familienetwerkberaden leidt tot meer meldingen van kindermishandeling. Uit retrospectieve 

4 
 



    

studies (waarvoor bestaande informatie achteraf uit dossiers gehaald is) komt daarentegen 

naar voren dat familienetwerkberaden leiden tot minder meldingen van kindermishandeling. 

Daarnaast wordt in studies waarbij het om oudere kinderen gaat gevonden dat de inzet van 

familienetwerkberaden leidt tot minder meldingen van kindermishandeling.  

Hoewel de inzet van familienetwerkberaden overall ook niet leidt tot minder 

uithuisplaatsingen, blijkt ook hier dat prospectieve en retrospectieve studies tegengestelde 

uitkomsten hebben. Uit prospectieve studies blijkt dat de inzet van familienetwerkberaden 

leidt tot meer en langere uithuisplaatsingen, terwijl in retrospectieve studies een effect in 

termen van minder en kortere uithuisplaatsingen gevonden wordt. De inzet van 

familienetwerkberaden lijkt tot meer en langere uithuisplaatsingen te leiden bij gezinnen uit 

minderheidsgroeperingen. Daarentegen komt uit studies uitgevoerd in Noord Amerika en uit 

studies gepubliceerd in tijdschriften met een hogere impactfactor naar voren dat de inzet van 

familienetwerkberaden leidt tot minder en kortere uithuisplaatsingen. Overall leidt de inzet 

van familienetwerkberaden ook niet tot het sneller afsluiten van zaken door jeugdzorg.  

De inzet van familienetwerkberaden lijkt  een klein effect te hebben op het vergroten 

van de kans op een netwerkplaatsing. Dit effect kwam in sterkere mate naar voren in 

prospectieve studies, in recentere studies, in studies gepubliceerd in tijdschriften met een 

hogere impactfactor, in studies uit andere landen dan Noord Amerika, en in studies met 

oudere kinderen of een groter percentage gezinnen uit minderheidsgroeperingen. Overigens 

lijkt een kritische houding ten aanzien van netwerkplaatsingen wel op zijn plaats, aangezien 

uit een recent uitgevoerde meta-analyse naar pleegzorg blijkt dat netwerkplaatsingen niet per 

definitie gunstig zijn voor de geplaatste kinderen door onveiligheid van het netwerk en 

onvoldoende perspectief voor de kinderen (Bakker, Vanderfaeillie, Hoeve, & Stams, 

ingediend).  

Voorts blijkt uit  onderzoek dat kinderen voor wie een familienetwerkberaad is 

ingezet eerder teruggeplaatst worden bij hun ouders. Ook deze uitkomstmaat is niet 

onomstreden positief, aangezien uit voorgaand onderzoek blijkt dat kinderen die worden 

teruggeplaatst bij hun ouders meer negatieve uitkomsten, onder andere op het gebied van 

gedragsproblematiek, laten zien dan kinderen die niet worden teruggeplaatst (Taussig, 

Clyman, & Landsverk, 2001). Dit benadrukt de noodzaak van adequate nazorg om mogelijke 

negatieve uitkomsten tegen te gaan.  

Uit de studies die beschrijvend zijn weergegeven komt naar voren dat het aantal 

zorgpunten significant afneemt bij gezinnen waarbij een familienetwerkberaad werd ingezet 

in vergelijking met gezinnen waarbij dit niet het geval was. Echter, de inzet van 
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familienetwerkberaden leidt niet tot minder inzet van professionele zorg en een betere 

benutting van de geboden zorg. Wat betreft het welbevinden van kinderen worden er  

marginale effecten gevonden die wijzen op minder angstklachten en een beter 

aanpassingsvermogen voor kinderen waarvoor een familienetwerkberaad is ingezet. Uit een 

kostenanalyse komt ten slotte naar voren dat de inzet van familienetwerkberaden bij gezinnen 

waarbij sprake is van een licht verstandelijke beperking bij kind(eren) of ouders niet leidt tot 

een besparing op zorgkosten in het jaar waarin de conferentie plaatsvindt. Het is echter te 

voorbarig om conclusies te trekken ten aanzien van deze uitkomstmaten, aangezien de 

resultaten zijn gebaseerd op individuele studies waarbij sprake is van verschillende 

methodologische tekortkomingen. 

Niet alleen het kleine aantal beschikbare studies, maar ook de lage kwaliteit van de 

beschikbare studies en de veelal ontbrekende informatie over de uitvoering van de studies 

beperken de betrouwbaarheid van de resultaten van het onderzoek naar 

familienetwerkberaden. Onze slotconclusie is daarmee dat er nog weinig bekend is over de 

effectiviteit van familienetwerkberaden in de jeugdzorg. Uit het verrichtte onderzoek blijkt, in 

grote lijnen, dat de resultaten tot nu toe niet bemoedigend zijn. Empirisch onderzoek met 

voldoende causale bewijskracht is noodzakelijk om de effectiviteit van 

familienetwerkberaden vast te kunnen stellen. 
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