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WelJicht doen de situaties zich door TomTom en CPS niet
meer voor, maar wie vroeger om van A naar B te komen
gewoon de weg moest vragen, maakte wei eens mee dat
iemand de route op wei drie of vier verschillende manie
ren begon uit te leg gen. En dikwijls dan nog weinig dui
deJijk. Of met elkaar strijdig. Zo is het ook bij de zoektocht
naar hogere kwaliteit in de sociale sector. Allemaal willen
we datmet (schaarser wordende) middelen optimale kwa
liteit wordt geleverd. Maar over de juiste route daarnaar
zijn er vele meningen. De een zet al zijn hoop op markt
werking en aanbestedingen. De ander op decentralisatie.
En nummer drie op beter samenspel tussen formele en
informele zorg. De Wmo omkadert het allemaal.
Watde Wmo niet noemt als route, maar alom tegenwoor
dig is in de sector, is het gebruik van wetenschap, het vol
gen van de zo vaak genoemde evidence-based practice.
Maar zelts over de precieze inhoud van die route bestaat
discussie. Zijn het nu eigenlijk wei de interventies die het
meest krachtige ingredient zijn van etfectief sociaal werk,
of de algemene houdingsaspecten van de hulpverlener?
Ais we al niet helder hebben welke factoren echt bijdra
gen aan de werkzaamheid, hoe kunnen we ze dan verbe
teren?
Huub Pijnenburg is lector 'werkzame factoren in de zorg
voor jeugd' aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Hij brengt in zijn net gepubliceerde oratie de discussie

nog eens helder in beeld. Ook geven vier andere betrok·
kenen hun visie. Mooi format, en ook geslaagd in de uir·
werking.
Pijnenburg doet de aftrap met de situering van de dis·
cussie en een toelichting op het integratief werkzame
factorenmodel. Om te vermijden dat onderzoek al te
simplistisch aileen kijkt naar de interventie, schetst hij de
hele kaart: alJe factoren die de kwaliteit mede bepalen.lo
Hermanns sluit hierop aan door te argumenteren dar de
kwaliteitsvraag in de jeugdzorg niet vraagt om bes!:u ur·
lijke reparaties, maar vooral een zorginhoudeJijke ui tdc ·
ging is. Van Yperen voigt daarop met een bijdrage waaJ :..
minstens t\Nee frisse ideeen een plaats krijgen. Enerzijcs
omschrijft hij de discussie over hoeveel welke facto r lie
bijdraagt als enigszins nutteloos omdat je maar een pac..:
factoren kunt beinvloeden, en die dus aile aandacht \· e ~·
dienen. De andere factoren moet je als gegeven aan :aa:·
den. Anderzijds wijst Van Yperen terecht op het bela.::I;
van implementatie. Weten wat goed werkt is een db,:.
zorgen dat het wordt toegepast een heel ander iets- C'e,
Hutschemaekers sluit daarop aan met een reflectie va:-...:' :
zijn ervaringen in de ggz, onder meer met een boeie:-:.::
onderscheid tussen werkzaamheid en doelma dghE:c..
Tot slot voigt een bijdrage vanAdri van Monttoon, ,·er:-2..'
send genoeg met een bestuurlijk verhaal over jeugdzolfj.
Benieuwd hoe Hermanns daarop zou reageren.
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