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VOORWOORD

Op 7 maart 1997 vond het eerste gesprek plaats met Prof. Nijhuis over een door
ons ingediend onderzoeksvoorstel met de toenmalige titel 'Kwaliteitsontwikke-
ling bij groepsteams in de residentiele jeugdhulpverlening'. Een positief verlo-
pend gesprek dat de start vormde van een promotieonderzoek waarin is onder-
zocht of na een integratieve teamtraining het teamfunctioneren van groepsteams
in de residentiele jeugdhulpverlening is verbeterd. Er waren twee factoren die
de uitwerking en uitvoering van het onderzoek hebben bei'nvloed. Allereerst het
feit dat het onderzoek een prive initiatief is. Ten tweede dat wij externe
onderzoekers zijn die fulltime in de praktijk werken.

Van meet af aan was het duidelijk dat het voor ons een duo-promotie zou wor-
den. Het is voor de hand liggend, als het in een onderzoek gaat over teamfunc-
tioneren, om /.elf als voorbeeld te dienen. In november 2003 kunnen wij terug-
blikken op deze principiele keuze en willen wij u enkele ervaringen niet ont-
houden. Samenwerken, zelfs in een groep van twee personen, is verre van een-
voudig. Verschillen in visies, verschallen in probleembenadering, verschillen in
schrijfstijl zijn maar enkele van de crisissen die wij in de afgelopen zeven jaren
hebben moeten overwinnen. Ook in een team van twee personen geldt dat het
niveau van de betrekkingen moet worden overstegen zodat datgene centraal
komt te staan waar het om gaat: de kwaliteit van de inhoud. De dissertatie
wordt hiervan als bewijs voorgelegd.

De twee factoren die het onderzoek hebben beinvloed hebben ook positieve
kanten. In tegenstelling tot de meeste promotieonderzoeken zijn wij snel klaar
met onze dankwoorden. Wij danken Prof. Nijhuis voor zijn vertrouwen in ons
onderzoeksvoorstel en zijn bereidheid om als promotor op te treden. Tijdens het
veldonderzoek en het schrijven van de dissertatie heeft hij ons op een heldere en
inspirerende wijze de weg gewezen en ons behoed voor inhoudelijke en weten-
schappelijke misstappen. Prof. Nijhuis, uw drie sleutelwoorden 'consistentie,
consistentie. consistentie' staan voor altijd in ons geheugen gegrift.

Vanaf 2000, bij de start van het schrijven, is Prof. Van Gennep als tweede pro-
motor bij het onderzoek betrokken. Als een goed team hebben zij ons de laatste
vier jaren begeleid. Van de ervaring van Prof. Van Gennep hebben wij ruim-
schoots geprofiteerd. Steeds wist hij onze concepten helder en duidelijk te her-
structureren en ons te motiveren tot herschrijving. Prof. Van Gennep zal ons
bijbltjven omdat hij na de bespreking van de ingeleverde concepten veelal op-
timistisch vaststelde: 'het ziet er al goed uit maar het kan nog beter".



Rest tot slot een dankwoord aan de instellingen en groepsteams die him onmis-
bare medewerking aan het onderzoek hebben verleend. De/e dank is wel pos-
tuum omdat de zes Limburgse instellingen die aan het onder/.oek hebben deel-
genomen alle zijn gefuseerd en zijn opgegaan in twee nieuwe stichtingen.

Met trots en voldoening kijken wij terug op ons promotieonderzock. Na het
doorlezen van de drukproef en het inleveren van het manuscript bij de uitgever
hebben wij wel nog tegen elkaar gezegd: 'het ziel er goed uit, maar het had nog
betergekund".

december 2003

Tony Rasenberg
Jo Weijenberg
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1. INLEIDING

De huidige maatschappij verkeert in een dynamische tijdsperiode inet hiH>gge-
spannen verwachtingen over de mogelijkheden van de technologic variörcnd
van de informatica tot de gezondheidszorg. Richtinggevende begrippen hicrbij
zijn efficientie, kwaliteit, flexibiliteit en innovatie. De residenliele jcugdhulp-
verlening maakt deel uit van deze dynamische maatschappij cn ook hier is het-
zelfde streven herkenbaar.

De residentiele jeugdhulpverlening kent een lange voorgeschiedenis. Rond
1400 werden de eerste weeshuizen gesticht waaruit zieh de huidige residentiele
instellingen hebben ontwikkeld; een trajeet dat zieh heeft voltrokken van op-
vang op grond van barmhartigheid tot gesubsidieerde prolessionele hulpverle-
ning.
Bij de plaatsing in weeshuizen stond niet het belang van het kind voorop, doch
de maatschappij die beschermd moest worden tegen kinderen die anders voor
galg en rad opgroeiden en een belasting voor de maatschappij zouden gaan
vormen. Kinderen werden tot 1874 beschouwd als kleine volwassenen en goed-
kope arbeidskrachten. In dat jaar vaardigde Van Houten het zogenoemde 'kin-
derwetje' uit, waarin het verboden werd om kinderen onder de leeftijd van
twaalf jaar in dienst te hebben, waarbij uitzonderingen werden geaeeepteerd /.<>-
als het werken als dienstmeisje of als knechtje bij een boer. Tot 1886 werd er
binnen het strafrecht geen onderscheid gemaakt tussen volwassenen en kinderen
wat inhield dat kinderen voor soms lichte vergrijpen tot langdurige gevangenis-
straffen werden veroordeeld onder hetzelfde regime als volwassenen.

Hoewel de positie van het kind nog altijd verre van rooskleurig bleef, hebben
zieh in de 19' eeuw toch belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Het kind werd
steeds meer gezien als een individu dat recht heeft op opvoeding en onder in-
vloed van de pedagogische wetenschappen ontstond meer aandacht voor het
moeilijk opvoedbare kind. De kerken en de overheid erkenden hun verantwoor-
delijkheid voor kinderen die verwaarloosd werden. Er ontstonden tehuizen die
niet alleen gebaseerd waren op orde en tucht, maar ook als doelstelling opvoe-
ding en behandeling hadden. De professionaliteit van de jeugdhulpverlening
werd in gang gezet.

Het is realistisch te stellen dat er sinds 1874 een fundamentele verandering
heeft plaats gevonden wat betreft de positie van het kind, welke kan worden
samengevat met de volgende Stelling: 'Opvoeding is een noodzakelijk proces
dat zieh afspeelt tussen opvoeders en jeugdigen''

' In deze publicatie wordi de benaming 'jeugdigen' gebruikt; hieronder worden zowel kinde-
ren als jongeren verstaan.

1



In de residentiele jeugdhulpverlening vindt de opvoeding en de behandeling
plaats in de zogenoemde leefgroepen, uitgevoerd door pedagogisch medewer-
kers' die tezamen een groepsteam vormen. De residentiele jeugdhulpverlening
is in belangrijke mate afhankelijk van de menselijke kwaliteit en is, omdat deze
hulpverleningsvorm in teamverband wordt uitgevoerd, fundamenteel afhanke-
lijk van een goed functionerend groepsteam.

In de residentiele jeugdhulpverlening ligt het accent overwegend op het primai-
re proces, waaronder de opvoeding en behandeling van de jeugdigen en hun ge-
zinnen wordt verstaan. Na 1960 ontstond de Sterke tendens om de problematiek
van een jeugdige niet individueel te bekijken, maar deze te plaatsen binnen de
context van zijn gezin (Van Veen, Van der Meulen 1972; Minuchin 1982; Ver-
hey, Van Loon 1989). In de Wet op de Jeugdhulpverlening van 1989 is vastge-
legd dat begeleiding van de ouders een opdracht is voor de plaatsende instantie.
De residentiele instellingen hebben als taak de opvoeding en behandeling van
jeugdigen.

In tegenstelling tot het primaire proces wordt het teamproces, dat het functione-
ren van een groepsteam stuurt, veelal buiten beschouwing gelaten. Anders ge-
zegd, in belangrijke mate wordt gekeken naar het verloop van de opvoeding en
de behandeling, terwijl de voorwaarden waaraan een groepsteam moet voldoen
om tot kwalitatief goede opvoeding en behandeling te komen, buiten beschou-
wing worden gelaten. Omdat het teamfunctioneren voorwaardenscheppend is
voor het primaire proces, is het voor iedere residentiele instelling voor jeugd-
hulpverlening noodzakelijk te investeren in de verbetering van het teamfunctio-
neren.

In deze inleiding wordt verder besproken:
• De aunleiding tot het onderzoek.
• Het groepsteam als object van studie.
• De opzet van het boek.
• De onderscheiden verantwoordelijkheid van de onderzoekers.

1.1 De aanleiding tot het onderzoek

Op 1 maart 1996 werd in Sittard een intemationaal symposium gehouden onder
de titel:

'Teamontwikkeling. praktijk en wetenschap nemen Stelling'

* Er worden als definicring van de funetie verschillende omschrijvingen gebruikt zoals
gniepsleider. inrichtingswerker en socio-therapeutisch medewerker. Hier wordt de benaming
pedagogisch medewerker aangehouden omdat de funetie zo wordt omschreven in de CAO
Jeugdhulpverlening 1W8-2(X) en 2(XX)-2(X)2 (Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdhulpverle-
ning 1448; 2(XX)) onder deze benaming worden zowel de mannelijke als de vrouwelijke pe-
dagogisch medewerkers verstaan.



Uitgangspunt voor het symposium was de Stelling, dal goed functionerende
groepsteams in de residentiele jeugdhulpverlening een nood/akelijke voorwaar-
de vormen om kwalitatief goede opvoeding en behandeling van de jeugdigen te
realiseren. Bij de slotconclusie van het symposium moest worden vastgesteld
dat aan de vorming van een effectief functionerend groepsteam nog onvoldoen-
de aandacht wordt besteed.

Tijdens het symposium presenteerde Weijenherg het boek "Wrr />rrw/«itfi>»r
f?« onru'iitJWJ/jtf.wirxfc/ voor grw/>rt?<im.v />i </«* />M#<//in//MrW<*-

'. Bij het schrijven van dit boek is een constructieve samenwerking ont-
staan tussen Weijenberg en Rasenberg.

Het ontwikkelingsmodel ontleent zijn wortels aan praktijkervaringen, maar is
niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Kritische opmerkingen op de
pubiicatie kunnen bondig worden samengevat met: "een model op papier is ge-
duldig, maar is het model wetenschappelijk houdbaar? Is dat bewe/en?'.
Deze reacties hebben beide onderzoekers geinspireerd tot het op/etten van het
voorliggend wetenschappelijk onderzoek.

1.2 Het groepsteam als object van studie

Een korte verkenning van de historic maakt in/ichtelijk, dat vanaf begin 15*
eeuw de residentiele jeugdhulpverlening van start ging in een primitieve vorm
met de opvang van weeskinderen in de zogenoemde weeshuizen en dat deze
opvang was gericht op drie terreinen:
• materiele verzorging zoals huisvesting, voeding, kleding en geneeskundige

verzorging;
• schoolonderricht vooral toegespitst op het lees- en schrijfonderwijs;
• godsdienstonderricht toegespitst op de religieuze achtcrgrond van het

weeshuis.

In de weeshuizen werkte een groep van medewerkers die zieh be/.ig hield met
de drie genoemde taken. De dagelijkse leiding berustte bij een boekhouder,
meestal tevens notaris, die in het weeshuis woonde. Onder zijn leiding werkten:
onderwijspersoneel voor het onderricht en zogenoemde binnenmoeders met
dienstmeiden voor de verzorging en opvoeding (Engels 1989). Met andere
woorden: ook in de jaren 1400 was een team van medewerkers verant-
woordelijk voor de opvang en verzorging van jeugdigen, zij het niet onder de
benaming groepsteam. Vastgesteld kan worden dat er destijds al min of meer
methodisch werd gewerkt om de volgende doelen voor de jeugdigen te berei-
ken: orde, tucht en discipline.

Na de Tweede Wereldoorlog hebben zieh grote veranderingen voltrokken in de
residentiele jeugdhulpverlening. Het specifieke karakter van de weeshuizen
verdween op grond van het feit dat er onvoldoende wezen waren om de tehui-



zen te bevolken; hun plaatsen werden gedurende een dertigtal jaren grotendeels
ingenomen door verwaarloosde jeugd. De professionalisering van de hulpverle-
ning kreeg steeds meer gestalte doordat psychologen, orthopedagogen, kinder-
psychiaters en maatschappelijk werkenden bij de werkuitvoering werden be-
trokken. De laatste dertig jaren richtte de residentiele hulpverlening zieh in
meerderheid op de opvoeding en behandeling van jeugdigen met gedragspro-
blemen (Tilanus 1997).

De opvoeding en de behandeling in de residentiele jeugdhulpverlening wordt
uitgevoerd door groepsteams, maar de klemtoon wordt overwegend gelegd op
het primaire proces, de opvoeding en behandeling van jeugdigen en hun gezin-
nen.
In een artikel 'Wo/ v/nrfen raspecfiVve/y'Jfc cfe gro^s/eu/mg en Je orr/»opeJa,i?o-
#e/i p W c />e#e/e/d/>ij?' van Hellinckx, Martens en Punter (1984) wordt gecon-
cludeerd, dat er wat betreft de inhoudelijke aspecten van teambegeleiding tus-
sen veel auteurs overeenstemming bestaat. Het accent van de teambegeleiding
ligt op het verwerven en/of het verhogen van het inzicht in de speeifieke pro-
blematiek van de jeugdigen, in de groepsprocessen en in het pedagogisch han-
delen.
Tot de jaren /.eventig werd de organisatie van de residentiele jeugdhulpverle-
ning gedomineerd door een hierarchische opbouw (Houweling-Meijers en Vis-
ser 1988). Kenmerkend hiervoor was dat de directie en de staf van een instel-
ling de behandeling van de jeugdigen bepaalden en dat de pedagogisch mede-
werkers deze zonder tegenspraak uitvoerden. De deskundigheid van directie en
staf stond met ter discussie met als consequentie dat niet geslaagde behandelin-
gen op het conto van de pedagogisch medewerkers werden bijgeschreven. Er
functioneerde dus wel een groepsteam, maar zonder noemenswaardige invloed
op de uitwerking en opzet van de behandeling; het groepsteam had een passief
uitvoerende rol.

In dit stadium is het van belang te formuleren wat onder een groepsteam wordt
verstaan. In de literatuur wordt in meer algemene termen over groepsteams ge-
sproken. Enerzijds wordt de nadruk gelegd op goede sociale verhoudingen tus-
sen de pedagogisch medewerkers en anderzijds op de üjdelijkheid van de team-
samenstelling (Kok 1981; Adler 1980). In dit onderzoek wordt uitgegaan van de
volgende definiue:

'Hen groepsteam is een vast team van pedagogisch medewerkers die ver-
bunden /ijn aan een leefgroep'

Na 1970 heeft een sterke vermaatschappelijking plaatsgevonden van de residen-
tiele jeugdhulpverlening. waarbij steeds duidelijker afstand werd genomen van
de opvang in grootschalige Instituten waar opvoeding. onderwijs en vrije tijd
grotendeels centraal werden gerealiseerd (Van der Ploeg I986). Vermaatschap-
pclijking houdt in dat opvoeding en behandeling nog altijd plaats vinden in
leefgroepen, maar nu vooral gedecentraliseerd in woonhuizen verspreid over



stad of dorp. Onderwijs en vrije tijd worden ingevuld door gebruikmaking van
reguliere onderwijsvoorzieningen en het plaatselijke verenigingsleven. Een van
de consequenties hiervan is dat het groepsteam een meer autonome rol heeft
gekregen, daardoor meer /eitstandig Staat voor de opvoeding en behundeling
van de jeugdigen en minder gemakkelijk kan terugvallen op de instclling
(Klomp 1999).

Het stellen van hoge eisen op het gebied van autonomie betekent echter nog niet
dat de kwaliteit van het teamfunctioneren en van de opvoeding en behandeling
verbeteren. Het formeren van een groepsteam is geen vanzelfsprekendc gaianlie
voor goede hulpverlening.
De samenstelling van een groepsteam is op toevalligheden gebaseerd en bestaat
uit medewerkers met verschillende achtergronden. De/e diversiteit problemati-
seert het functioneren van groepsteams. De/e conclusie betekent dat instcllin-
gen voor residentiele jeugdhulpverlening moeten investeren in de ontwikkeling
van het teamfunctioneren. Het door Weijenberg (1996) ontworpen ontwikke-
lingsmodel heeft aan de basis gestaan van een inlegratieve tcamtraining waar-
van verwacht werd dat daarmee het functioneren van groepsteams verbeterd
kon worden.

De integratieve teamtraining vormt het fundament van het voorliggende onder-
zoek. Er wordt antwoord ge/.ochl op de vraag in hoeverre het tcamf'unctioncrcn
na de integratieve teamtraining verbeterd is. Hiervoor is het nood/akclijk het
teamfunctioneren af te bakenen aan de hand van teamaspecten die bepalend /ijn
voor het teamfunctioneren.

Onderzoeks vraag:
in hoeverre zijn de teamaspecteri die bepalend zijn voor het teamfuncti-
oneren na de integratieve teamtraining verbeterd?'

1.3 De opzet van het boek

Voor de opzet van het boek wordt gebruik gemaakt van de regulatieve cyclus
van Van Strien (1986) die de volgende fasen kent: probleemstelling - diagnose
- plan - ingreep - evaluatie.

In hoofdstuk 1 is het teamfunctioneren geproblematiseerd. Het is geen vanzelf-
sprekendheid dat dit goed verloopt. De nood/aak om te investeren in het team-
functioneren wordt onderbouwd. Dc vraag wordt gesteld of het teamfunctione-
ren verbeten na de integratieve teamtraining.

In hoofdstuk 2 wordt het functioneren van teams vanuit de praktijk gediagnosti-
ceerd. Het groepsteam wordt organisatorisch als een kernfunctie gedefinieerd.
Daama worden vijf factoren besproken die het functioneren van groepsteams
problematisch maken. Het hoofdstuk wordt besloten met het uitwerken van de
teamaspecten die moeten worden verbeterd:



• het probleemoplossend vermögen;
• de besluitvorming;
• de doelgerichtheid;
• de clientgerichtheid;
• de ontwikkelingsgerichtheid.

In hoofdstuk 3 wordt het plan van aanpak gepresenteerd. De integratieve team-
training wordt geintroduceerd evenals de hierbij behorende theoretische kaders.
Het hoofdstuk wordt besloten met een uiteenzetting over de opzet van de evalu-
atie.

Hoofdstuk 4 wordt benut om het theoretische kader van het onderzoek te bc-
spreken. De relatie wordt uitgewerkt tussen de teamaspecten, de overige func-
tiekenmerken en de individuele kenmerken. De teamaspecten, de overige func-
tiekenmerken en de individuele kenmerken vormen gezamenlijk de onder-
zoeksvariabelen. De onderzoeksvariabelen worden theoretisch onderbouwd en
gedefinieerd. Per onderzoeksvariabele wordt een deelvraag geformuleerd.

De ingreep, de integratieve teamtraining, komt in hoofdstuk 5 aan bod. Er is
voor gekozen om de integratieve teamtraining zo precies mogelijk te beschrij-
ven. Uitgewerkt wordt op welke wijze de trainingsonderdelen direct en indirect
het probleemoplossend vermögen en de teamkenmerken beinvloeden.

Hoofdstuk 6 is gereserveerd om de evaluatie van de ingreep te beschrijven
waarbij het accent ligt op de onderzoeksopzet. Allereerst worden de onder-
zoeksvraag en de deelvragen aangescherpt. Daama wordt aandacht besteed aan
de onderzochte groepen. De onderzoeksgroepen worden aan de hand van ver-
kregen steekproefkenmerken vergeleken met landelijke gegevens. Vervolgd
wordt met de methode van onderzoek waarvoor aansluiting is gezocht bij het
veldexperiment als een van de hoofdvarianten van onderzoeksmethoden. In een
volgend onderdeel wordt het onderzoeksdesign definitief vastgesteld. De opera-
tionalisering vindt plaats door de onderzoeksinstrumenten te beschrijven. Dit
hiH)fdstuk wordt besloten door de procedure van het onderzoek gedetailleerd te
beschrijven.

In hoofdstuk 7 worden de onderzoeksresultaten besproken. Aan bod komen
achtereenvolgens de teamaspecten. de overige functiekenmerken en de indivi-
duele kenmerken. Allereerst wordt ingegaan op de resultaten van de eerste me-
ting. Daarop aansluitend worden keuzes gemaakt betreffende de methode van
analyse van de resultaten van de tweede meting. Op basis van de analyse van de
onderzoeksresultaten van de tweede meting worden de deelvragen beantwoord.
Tot slot wordt aandacht besteed aan de overige bevindingen van de funetieana-
lyse.



Hoofdstuk 8 wordt benut voor de discussie. Uitgaande van het conceptueel mo-
del en de onderzoeksvragen worden de onderzoeksresultaten van de teamaspec-
ten, de ovenge functiekenmerken en de individuele kenmerken besproken. Te-
vens wordt aandacht besteed aan de condities waaronder het onderzoek heefl
plaatsgevonden en de toepasbaarheid van de gebruikte Instrumenten. Op basis
van de bevindmgen wordt een aangepast conceptueel model gepresenleerd. Het
hoofdstuk wordt besloten met slotconclusies en aanbevelingen.

1.4 De verdeling van de uitwerking

Het proefschrift is een gezamenlijke verantwoordelijkheid waaraan beide on-
derzoekers op basis van gelijkwaardigheid invulling hehhen gegcven. Bij de
uitwerking is een verdeling tot stand gekomen, die in label 1.1 is wecrgegcven.

Tabel 1.1 De verdeling van de uitwerking

hoofdstuk

1
2
3
4

5
6

7

8

Rasenberg

§ 2.1 tot en met 2.4.2
§3.2.1.3.4
§4.3.1 tot en met 4.6.4

§ 5.4, 5.5
§ 6.3 toten met 6.4.1,
§ 6.5.3 tot en met 6.5.6
§7.3

Weijenberg

§2.5.1 tot met 2.5.6
§3.1,3.2.3.22.3.2.3.3.3
§ 4.1 toten met 4.2.6.
§ 4.7 tot en met 4.8.2.3
§5.1.5.2,5.3.5.6
§ 6.2 tot en met 6.2.2,
§6.5.2.1 toten met 6.5.2.5
§ 7.1 toten met 7.2.14.
§7.4

gezamenlijk

totaal

§ 4 9

§6.1.6.5.1.6.6.1

§7.1

totaal



2. HET FUNCTIONEREN VAN HET GROEPSTEAM ALS
KERN VAN OPVOEDING EN BEHANDELING: EEN
PRAKTUKVERKENNING

In paragraaf 2.1 wordt aangegeven waarom de residentiele jeugdhulpver^ning
toe is aan kwaliteitsverbetering en in paragraaf 2.2 wordt deze vorm van j^ugd-
hulpverlening als een maatschappelijke reaJiteit getypeerd waarbij aar4acht
wordt besteed aan maatschappelijke veranderingen. Paragraaf 2.3 wordt benut
om de organisatie van de residentiele jeugdhulpverlening in beeld te breng^n o
het groepsteam als een kemfunctie te typeren. In paragraaf 2.4 wordt he-
blematisch functioneren van groepsteams verkend aan de hand van vijf
hoeken. In paragraaf 2.5 wordt besproken welke aspecten relevant zijn vo»"" het
teamfunctioneren. In deze bespreking worden vijf aandachtspunten genoerid en
wordt de integratieve teamtraining geintroduceerd om het functionerer van
groepsteams te verbeteren.

2.1 Redenen voor kwaliteitsverbetering in de residentiele jeugdhulp^rle-
ning

In het huidige "kwaliteitstijdperk" lijkt de vraag naar motieven om te investeren
in kwaliteit op het intrappen van een open deur. Ook de residentiele jeugdhulp-
verlening wordt hiermee geconfronteerd en zowel de landelijke overheid, de
provincial overheid als de werkgeversorganisaties voeren een actief beleid om
de kwaliteit van de zorg te verbeteren (Bransen, Van Ooyen-Houben, Place
2000). Gesteid mag worden dat het een goede zaak is als organisaties reken-
schap ufleggen over de kwaliteit van hun werk aan de hand van specifiek over-
een gekomen en algemeen geldende criteria. De zorginstellingen bevinden zieh
in een doorlopend proces dat zieh afspeelt tussen continuiteit en verandering
waardoor er nimmer een optimale eindtoestand zal worden bereikt (Minuchin
1982; Broekstra 1990b). Deze realiteit laat onverlet dat er continue aandacht
moet bestaan om de kwaliteit van de residentiele jeugdhulpverlening te verbete-
ren.

2.1.1 Wetenschappelijke inzichten
De residentiele jeugdhulpverlening wordt de laatste decennia kritisch gevolgd.
Fundamenteel kritische discussies werden gevoerd over het nut en bestaanrecht
van intematen (Van Acker 1980; Van den Bergh. Van der Ploeg. Smit 1984).
Harde en systematische gegevens over de effecten van residentiele jeugdhulp-
verlening hebben lange tijd ontbroken (Van Hekken, De Ruyter, Sanders-
Woudstra 1987).



Onderzoeken naar de effecten van een uithuisplaalsing laten een tweeledig
beeld zien aangeduid niel de term "half-om-half situatie. Hiennee wordt be-
doeld dat bij ongeveer 50% van de jeugdigen ten gevolge van de opnamc de
gedragsproblemen zijn verdwenen, maar bij de andere 50% de gedragsproble-
men blijven bestaan (Veerman 1990). Interessant /ijn de bevindingen in een
evaluatieonderzoek naar de ontwikkeling en het behandelingsverloop van resi-
dentieel opgenomen jeugdigen in Noord-Brabant. In dit onderzoek werd vastge-
steld dat jeugdigen na beeindiging van het intemaatsverbliji' nog altijd een on-
gunstig beeld lieten zien. Opvallend was de conclusie dat de pedagogisch me-
dewerkers van mening waren dat het gemiddelde aantal problemen na de opna-
me niet daalde. De afname van problemen bij een bepaalde gn>ep jeugdigen
werd tenietgedaan door een evenredige toename van pn>blemen bij een andere
groep (Jansen. Oud 1993).

De wetenschappelijke discussie werd sterk gekleurd door de ontwikkeling van
de ambulante jeugdhulpverlening. De ombouw van residentiele bedden naar
ambulante hulpverlening lijkt een onomkeerbaar proces dat sinds de juren ze-
ventig in gang is gezet. Daarmee is een proces van concurrentie gestarl omdat
groei van de ambulante jeugdhulpverlening evenredig is aan de albouw van de
residentiele jeugdhulpverlening. Tot op de dag van vandaag worden de re-
sidentiele jeugdhulpverlening en de ambulante jeugdhulpverlening als rivalen
van elkaar gezien. Daarbij raakt de discussie op de achlergrond Jut hei principi-
eel niet mag gaan over residentiele dan wel ambulante hulpverlening. Kcrnpunl
moet zijn met welke hulpverleningsvorm de jeugdige het beste is geholpen
(Van den Bergh, Van der Ploeg, Smit 1984).

2.1.2 Maatschappelijke inzichten
In het door de Verenigde Naties vasigestelde Intemationaal Verdrag inzake dc
Rechten van het Kind is nadrukkelijk vastgelegd, dat jeugdigen voor de volle-
dige en harmonische ontplooiing van hun persoonlijkheid dienen op te groeien
in een gezinsomgeving, in een sfeer van geluk, liefde en begrip (Willems 1998).
De lidstaten die het verdrag hebben onderschreven, waaronder Nederland,
waarborgen dat jeugdigen niet worden gescheiden van hun ouders, tenzij de be-
voegde autoriteiten beslissen dat deze scheiding noodzakelijk is in het belang
van de jeugdige. Een jeugdige die tijdelijk of blijvend het verblijf in het gezin
waartoe hij of zij behoort moet missen, heeft recht op bijzondere bescherming
en bij stand van staatswege. Deze kunnen bestaan uit plaatsing in een pleeggezin
of plaatsing in een residentiele instelling.

In 1997 verscheen in opdracht van de provincie Limburg het rapport '£>« e/-
gen///V/5<? VMIV op </e yewgdzor^ m L/mfrurg' (Tijdelijke Adviescommissie
Jeugdzorg, 1997) waarin fundamentele kritiek wordt geleverd op de residentiele
jeugdhulpverlening als methodische hoofdvariant van jeugdhulpverlening.
Hierin wordt verwoord dat het rendement van de residentiele jeugdhulpverle-
ning zo laag is omdat deze als methodische variant niet geschikt is om ge-
dragsproblematiek bij jeugdigen te behandelen. In het rapport wordt er voor ge-



pleit de capaciteit van de residentiele jeugdhulpverlening drastisch te reduceren
en te vervangen door ambulante gezinsondersteuning.
Een visie die omschreven kan worden als een ideologisch standpunt omdat tus-
sen de regeis door kan worden gelezen dat jeugdigen per definitie opgevoed
moeten worden door hun biologische ouders. Indien noodzakelijk kunnen ge-
zinnen daarin ondersteund worden door ambulante hulpverlening. Jeugdigen
met gedragsproblemen onderbrengen in een residentiele instelling voor jeugd-
hulpverlening en ze daardoor onttrekken aan hun natuurlijk leefmilieu is tegen-
natuurlijk en wordt krachtig verworpen.

In tegenstelling tot deze visie is het in Nederland maatschappeiijk volledig ge-
accepteerd dat jeugdigen vanaf zeer jonge leeftijd ondergebracht worden in
voorzieningen voor kinderopvang. Van regeringswege wordt hierin een actief
beleid gevoerd en in het regeeraccoord over de periode 1998 - 2002 (Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1999) is overeengekomen de capaciteit
voor kinderopvang drastisch uit te breiden. Hiermee wil men bereiken dat meer
vrouwen deelnemen aan het arbeidsproces.

Het is eveneens, in tegenstelling tot deze visie, merkwaardig dat de zogenoem-
de 'bijstandsmoeders' die kenbaar maken thuis te willen blijven om voor hun
kinderen te zorgen weinig ondersteuning en begrip krijgen van de betalende so-
ciale instanties; zij worden vaak verplicht om werk te zoeken en hun kinderen
onder te brengen in voorzieningen voor kinderopvang.
Er is dus sprake van een tegenstelling in het overheidsbeleid.

2.2 Residentiele jeugdhulpverlening; een maatschappelijke realiteit

Er moet worden vastgesteld dat de residentiele jeugdhulpverlening nog altijd
deel uitmaakt van het huidige hulpverleningsaanbod voor jeugdigen die met
einstige gedragsproblemen kampen en die bedreigd worden in hun ontwikke-
ling. De volgende motieven kunnen hieraan ten grondslag liggen:
• ouders komen in samenspraak met een hulpverlenende instelling tot de

conclusie (tijdelijk) niet in Staat te zijn zorg te kunnen dragen voor een ver-
antwoorde opvoeding. Ambulante en (semi-)residentiele hulpverlening zijn
niet toereikend gebleken zodat residentiele opname is aangewezen;

• ten gevolge van specifieke omstandigheden, waarbij een kind in zijn ont-
wikkeling wordt bedreigd, kan zowel op verzoek van de Raad voor de Kin-
derbescherming als van de ouders, de kinderrechter een beschikking afge-
ven tot een Onder Toezicht Stelling (O.T.S.). De kinderrechter kan op aan-
wijzing van de gezinsvoogd een machtiging tot uithuisplaatsing afgeven;

• tijdens de O.T.S. kan blijken dat, gezien vanuit het perspectief van het kind,
de benoemde ge/insvoogd geen medewerking krijgt van de ouders en dat
een pedagogisch toekomstperspectief ontbreekt. Op aanwijzing van de ge-
zinsvoogd kan de Raad voor de Kinderbescherming dan bij de kinderrech-
ter een verzoek indienen tot een verstrekkende maatregel. inhoudende.
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vrijwillige of gedwongen oniheffing uit de ouderlijke macht. Dit verzoek is
pas mogelijk als de O.T.S. zes maanden van kracht is of als een jeugdige
meerdan anderhalf jaar in een residentiele instelling verblijft;
bij crisissituaties en lopende het raadsonderzoek kan de Raad voor de Kin-
derbescherming jeugdigen eveneens residentieel plaatsen'.

Onderstaand volgen de cijfers van het aantal jeugdigen dat in de jaren 19% tot
en met 1999 gebruik heeft gemaakt van de regionale residentiele voor/ieningen
(Stichting Registratie Jeugd Voorzieningen 1997; 1998; 1999; 2000).

19% totaal gebruik residentiele voorzieningen: 15.079 jeugdigen
1997 totaal gebruik residentiele voorzieningen: 15.805 jeugdigen
1998 totaal gebruik residentiele voorzieningen: 15.217 jeugdigen
1999 totaal gebruik residentiele voorzieningen: 15.023 jeugdigen

Deze registratie geeft een overzicht van het aantal jeugdigen dat gebruik heeft
gemaakt van de regionale residentiele voor/ieningen. Ix>s daarvan worden ook
ieder jaar gemiddeld 750 jeugdigen opgenomen in bovenprovinciale voor/ie-
ningen. Kenmerkend voor het residentiele hulpverleningsaanbod en do hulpver-
leningsvraag is dat de cijfers over de laatste vier jaren een constant bee Id laten
zien.

2.2.1 Maatschappelijke veranderingen
De maatschappelijke veranderingen die zieh nadrukkelijk na 1960 manifesteer-
den hebben een belangrijke invloed uitgeoefend op de residentiele jeugdhulp-
verlening. Een voornaam kritiekpunt op de toenmalige gang van /aken was, dat
de residentiele jeugdhulpverlening onderdrukkend werkte en de jeugdige en zijn
ouders in een afhankelijkheidsrelatie werden gemanoeuvreerd. Eveneens rczen
er fundamentele vragen over de zin van de internaatsopvoeding. Deze kritiek-
punten hebben ertoe geleid dat de residentiele jeugdhulpverlening organisato-

' De werkzaamheden van de Raad voor de Kinderbescherming hebben sinds 2001 een veran-
dering ondergaan. Het Bureau Jeugdz.org vervult in de jeugdhulpverlening dd voordeurfunc-
tie. wat inhoudt dat alle problemen die zieh random jeugdigen voordoen moeten worden
aangemeld bij voornoemd bureau. Medewerkcrs van de Raad vcx>r de Kindcrbcschcrming
zijn bij het Bureau Jeugdz.org gedetacheerd. Zij zijn betrokken bij die besprekingen waarin
besluiten worden genomen over het hulpverleningsaanbod Bij emstige situaties kan <«)k in-
schakeling van de Raad voor de Kinderbescherming een optie zijn waarbij drie criteria gel-
den:

• duidelijk moet worden dat vrijwillige hulpverlening niet haalbaar is;
• geschat wordt dat medewerking van het gezinssysteem ontbreekt;
• er is sprake van een directe bedreiging, lichamelijk en/of geestelijk voor de betrokken

jeugdige.
Sinds 2001 zijn ook de Algemene Meldpunten Kindermishandeling (A.M.K.) ondergebracht
bij het Bureau Jeugdzorg. Los van de juridische constmctie heeft het A.M.K. een autonome
aanmeldingsfunctie. Het is nog aliijd mogelijk klachten over mishandeling van jeugdigen
anoniem te melden.
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lisch en methodisch is gereorganiseerd. Erkend werd dat jeugdigen ook bÜ
residentiele opname recht hebben op een affectieve relatie binnen een
opvoedings- en behancielingssituatie. Dit heeft ertoe geleid dat vele grote ii'
lingen hun leefgroepen hebben gedecentraliseerd, dat de leefgroepen
werden en het aantal pedagogisch medewerkers per leefgroep werd
Nadrukkelijker wonnen de inzichten terrein dat effectieve opvoeding en
deling van jeugdigen slechts mogelijk waren in relatie tot de context van
stamgezin (Van Veen, Van der Meulen 1972; Verzaal, 1991; Tilanus 1997) De-
ze nieuwe visies op het hulpverleningsproces worden ondersteund door we'" en
regelgeving zoals het aanwezig zijn van hulpverleningsplannen, verplich' be*
spreken van rapporten, inzagerecht in dossiers, klachtenrecht en clientenraden
(Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1991; Ministerie ^an
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2000). Met andere woorden: de huidig^ re-
sidentiele jeugdhulpverlening moet clientgericht werken en de jeugdigen en nun
ouders mögen 'kwaliteit' verwachten.

2.3 Het groepsteam als kernfunetie in de organisatie van de residentie'?
jeugdhulpverlening

In de huidige residentiele jeugdhulpverlening worden hoofdzakelijk jeugd'gen
opgenomen wanneer er sprake is van gedragsproblemen. In de Wet or" de
Jeugdhulpverlening (Ministerie van VolksgpyonHh îH Welzijn on Cultuur
1991) worden vier belangrijke uitgangspunten genoemd. Jeugdhulpverlening
moet:
1. Zo kort mogelijk duren.
2. Zo nabij mogelijk van de woonplaats van de jeugdige worden gerealiseerd.
3. Zo licht mogelijk worden aangeboden.
4. Zo tijdig mogelijk plaatsvinden.

De wet geeft aan dat deze uitgangspunten leiden tot een grotere aandacht voor
preventie en tot voorkeur voor ambulante hulpverlening boven (semi-) residen-
üele hulpverlening en voor pleegzorg boven plaatsing in tehuizen^.
Hiervan uitgaande spreekt het voor zieh dat de residentiele jeugdhulpverlening
moet worden aangemerkt als de meest ingrijpende vorm van jeugdhulpverle-

* In de nieuwe Wet op de Jeugdzorg (in voorbereiding) worden deze uitgangspunten uit de
Wet op de Jeugdhulpverlening gecontinueerd. In deze nieuwe wet wordt de afstemming tus-
sen vraag cn aanbod en de hieruil voortvloeiende inrichting van de jeugdzorg nadrukkelijk
geregeld. De nieuwe Wet gaat uit van een wettelijk recht op jeugdzorg. Voor een beroep op
jeugd/org lungeren de Bureaus Jeugdzorg als centrale toegang waar dienten terechtkunnen
voor informaiic, advies. screening, diagnostiek. licht ambulante hulp en toegang tot de gein-
dieeerde jeugd/org. De /orgaanbieders vertalen hun zorgaanbod in zorgmodules die. afhan-
kelijk van de hulpvraag. flexibel inzetbaar zijn en gecombineerd kunnen worden in op maat
gesneden /orglrajecten. In de planning was vastgelegd dat de nieuwe wet op I januari 2003
in werking zou treden. Ten gevolge van de politieke ontwikkelingen is deze planning gewij-
zigd (Beieidskader Wei op de Jeugdzorg 2000: Memorie van Toelichting 2000).
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ning. Bij een plaatsing ontstaat voor de opnemende instelling de primiiie op-
dracht zorg te dragen voor de dagelijkse opvoeding en behundeling van de
jeugdigen. In de praktijk is er echter sprake van een complex geheel van uun el-
kaar gerelateerde taken die op een sectortypische wijze zijn georganisecrd. Bin-
nen deze organisatie is een verdeling van taken over diverse afdelingrn en func-
tionarissen zichtbaar. Vervolgens is een typische wijze van ondcrlingc alstem-
ming en coördinatie herkenbaar. Aan de hand van de hegrippen arbeidsdeling
en coördinatie (Mintzberg 1983) kan een instelling voor residentiele jeugdhulp-
verlening nader worden beschreven. Hoewel de residentiele jcugdhulpvcrlening
sterk in ontwikkeling is. is de in figuur 2.1 gevisualiseerde organisatievorm nog
dominant aanwezig (Klomp 1990)\

Figuur 2.1 Organisatiesiructuur jeugdhulpverlening

bcsiuur

direclie

siaf o.a.:
• maatschappelijk

werk
• diagnostiek
• inhoudelijke bege-

leiding

ondersteuning o.a. :
• adrninistrntic
• civiclc dicnsi
• systecmbehecr

middenkader

groepsteam groepsteam groepsleam groepsteam

stippellijn = adviesbevoegdheid
aaneengesloten lijn = lijnbevoegdheid

De dagelijkse opvoeding van de jeugdigen en de uitvoering van specifieke be-
handelingsprogramma's worden groepsmatig uitgevoerd door een vast team van
pedagogisch medewerkers: het groepsteam. De pedagogisch medewerkers heb-
ben een Hogere Beroepsopleiding (HBO) dan wel een Middelbare Beroepsop-
leiding (MBO) gevolgd, gericht op de sociaal pedagogische hulpverlening. Om
de taken opvoeding en behandeling te kunnen uitvoeren wordt het groepsteam
ondersteund door een of meerdere vakinhoudelijke deskundigen op het terrein
van de orthopedagogiek en psychologic

In dit onderzoek wordt uitgegaan van de organisatie van de residenticie jeugdhulpverlcning
bij de onderzochte instellingen. De laatste jaren, vooruitlopend op de nieuwe Wet op de
Jeugdzorg, is de organisatie van de jeugdhulpverlening sterk in beweging.
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In de voorwaardenscheppende sfeer zijn huishoudelijke werkzaamheden zoals
interieurverzorging en maaltijdbereiding ondergebracht bij huishoudelijke me-
dewerkers. Het onderhoud van het leefgroephuis en de groenvoorziening zijn in
handen van een technische en/of civiele dienst.
Administratieve werkzaamheden die de leefgroep overstijgen worden verricht
door een administratieve afdeling, welke meestal is onderverdeeld in de subaf-
delingen pedagogische en financiele administratie.

In Nederland is het gangbaar om een onderscheid te maken tussen enerzijds
lijnfunctionarissen en anderzijds staffunctionarissen. Kenmerkend voor staf-
functionarissen is dat zij voorwaardenscheppend en inhoudelijk ondersteunend
werkzaam zijn terwijl lijnfunctionarissen leidinggevend en coördinerend wer-
ken. Dit onderscheid wordt in figuur 2.1 uitgedrukt.

De groepsteams worden direct aangestuurd door de unitcoördinator of de
hoofdleider die in de organisatiestructuur onderdeel uitmaken van het midden-
kader. De coordinate en de aansturing van de verschillende ondersteunende
diensten geschieden vanuit de directie, die tevens verantwoordelijk is voor
planning en uitvoering van beleid en die verantwoording aflegt aan het bestuur.

Het ondernemingsdoel van een instelling voor residentiele jeugdhulpverlening
is het in groepsverband opvoeden en behandelen van jeugdigen. Deze werk-
zaumheden worden uitgevoerd door een vaste groep pedagogisch medewerkers
die ge/.amenlijk het groepsteam vormen. Groepsteams vormen het zenuwcen-
trum om het gememoreerde ondernemingsdoel te realiseren; zij zijn immers di-
rect belast met de opvoeding en behandeling van jeugdigen. Dit betekent dat
pedagogisch medewerkers voor een residentiele instelling kemmedewerkers
zijn en het groepsteam als zodanig een belangrijke kernfunctie vervult. Hier-
voor wordt aangesloten bij Vander Meeren en Kluytmans (1992). Zij hanteren
de strategische waarde van functies voor de onderneming als criterium voor een
naderc definicring, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kernfuncties en
perifere functies.

Kemfuncties hebben voor een onderneming de hoogste strategische waarde en
zijn essentieel voor de realisatie van ondememingsdoelen. Perifere functies
worden in een onderneming uitgevoerd in de voorwaardenscheppende sfeer; in
de praktijk even belangrijk maar niet strategisch.

Kernfuncties en perifere functies vormen twee uitersten van een continuum
waarop de verschillende functies een positie innemen die de strategische waar-
de voor de onderneming aangeeft. Zoals al is vastgesteld moet. gelet op de stra-
tegische waarde van de pedagogisch medewerker, deze als een kernmedewerker
worden opgevat. Omdat deze medewerkers altijd in teamverband een leefgroep
hege leiden moet het groepsteam op het continuum als volgt worden gepositio-
neerd.
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Figuur 2.2 Strategische positie van het groepsteam

groepsteam

| kernfunctio £ pcnlcre IUIKIIO |

2.4 Het functioneren van het groepsteam in de praktijk

2.4.1 Theoretische visies met betrekking tot leefgrot'pt'n
Als jeugdigen in een residentiele instelling voor jcugdluilpverlening zijn opge-
nomen wordt getracht de problematische ontwikkeling positief te beinvloeden
door opvoeding en behandeling in een leefgroep. De theorievonning over leef-
groepen is omvangrijk. Vanuit de geraadpleegde hteratuur worden de volgende
definities over een leefgroep weergeven.

Adler (1980, pagina 20) beschrijft een leefgroep als een therapeutisch milieu
dat kinderen corrigeert en opbouwende ervaringen brengt door een structuui
van doelgerichte activiteiten, opvoeding, groepsleven en dat mogclijkhcdcn lot
identificatie geeft door middel van posilieve modelten van volwasscnheid. Oil
alles houdt ook verzorging, onderwijs, levensbeschouwelijkc vorining. vrije-
tijdsbesteding en medische verzorging in'.

In het boek '/nfens/eve re.sk/en/ie7e /?e/w/K/e/in# va« Jt/nderen: ee/i
c/i/armc/ie A/M/?* /en voorbeeW (Verheij, Van Loon 1989, pagina 76) wordt
een leefgroep beschreven als 'een primaire groep, een instabiele groep en een
kunstmatige groep die zowel veel invloeden van buitenaf ondergaat als ook een
eigen dynamiek bezit. Een deel van deze dynamiek wordt bepaald door het doel
van de kliniek en de behandelingsdoelen per individueel kind'.

In het proefschrift 'ße/ian</e//n# ;'n Je /ee/j?rwp; naar een wenbmx/e7' (Rietdijk
1996, pagina 46) wordt gesteld dat uitgaande van de doelstelling behandeling
het mogelijk is de taken van de behandeling in een leefgroep te formuleren.
Rietdijk formuleert de taken van een leefgroep als volgt: 'het creeren van een
gezinsachtig leefklimaat waarbinnen verzorging, opvoeden en behandelen als
een drieledige taak gestalte geven aan het leefklimaat'.

Zowel Verheij, Van Loon als Rietdijk richten zieh op de behandeling in een
leefgroep van een kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek. Er bestaat wat betrcft
het doel van een leefgroep geen fundamenteel onderscheid met leefgrocpcn in
de residentiele jeugdhulpverlening.

In het standaardwerk 'Opvoedf/ig en /u</,pver/em>ig in
(Kok 1981, pagina 140) wordt gesteld: 'in de leefgroep treft het kind dan pri-
mair een situatie van samenleven. Het voelt er zieh thuis, omdat verzorging,
opvang, omgang en ontspanning positief kunnen worden beleefd. Achter dit
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simpele ervaren schuilt, voor de pupil ongemerkt, de eerste-graadsstrategit. uit-
gedrukt in kJimaat en presentatie van personen en wereld. Dit geheel is amloog
aan de goede sfeer en omgang in de normale opvoeding'.

2.4.2 Factoren die het teamfunctioneren problematisch maken
Als men de beschreven visies in paragraaf 2.4.1 in ogenschouw neemt danmoet
men wel tot de conclusie komen dat hier ideale theoretische situaties worden
geschetst. Met andere woorden, als het proces van opvoeding en behandelng in
de praktijk volgens deze kaders zou verlopen dan zou de kritiek op de residenti-
ele jeugdhulpverlening al lang verstomd zijn.

Wanneer er discussies plaatsvinden over de verhouding tussen de wetenxrhap
en de praktijk dan zijn de conclusies hiervan redelijk voorspelbaar en zij kun-
nen het beste worden samengevat met het spreekwoord: 'de pot verwijt de ketel
dat hij zwart ziet'. Tijdens het in paragraaf 1.1 genoemde congres: 'Teanont-
wikkeling; praktijk en wetenschap nemen Stelling' werden twee Stellingen ver-
dedigd.

De pleiter namens de wetenschap, een hoogleraar, stelde dat de jeugdhulpverle-
ner weerstand heeft tegen een analyserende en evaluerende benadering van zijn
werk. Ten gevolge daarvan profiteert de jeugdhulpverlening te weinig van de
zegeningen van de wetenschap en missen groepsteams qpjtelejuie kansen

De pleiter namens de praktijk. een pedagogisch medewerker, was de mening
toegedaan dat de onvoorspelbaarheid van de opvoeding en de behandeling eist
dat een groepsteam beschikt over een onmiddellijk aanbod van handelingsalter-
natieven. Groepsteams zijn voor de ontwikkeling van een doeltreffend oplos-
singsarsenaul aangewezen op eigen ervaring en creativiteit en hebben van de
wetenschap geen ondersteuning te verwachten.

Ondanks deze tegenstelling was de conclusie dat de theorie en de praktijk el-
kaars medespelers zijn, zeker wanneer het gaat over een sociaal vraagstuk zoals
de jeugdhulpverlening. Theorievorming is immers gebaseerd op het onderzoe-
ken van de praktijk met als doel deze geconcentreerd weer te geven. De kennis-
vermeerdering die hierdoor ontstaat wordt idealiter vervolgens ten dienste van
de praktijk gesteld (Van den Dungen 1988).

In paragraaf 2.4.1 zijn vier beschrijvingen van een ideale leefgroep gegeven.
Theoretische visies die worden afgezet tegen de vijf factoren die de praktijk van
het dagelijks functioneren problematisch maken:
1. De personele samenstelling van het groepsteam.
2. De groepssamenstelling van jeugdigen.
3. De behandelingsplannen.
4. Het ge/.insachtig leefklimaat.
5. De dagelijkse organisatie.
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Ad 1. De personele samenstelling van het groepsteam
Een groepsteam is samengesteld uit een vast team van pedagogisch medewer-
kers die gezamenlijk zorg dragen voor de opvoeding en behandeling van de op-
genomen jeugdigen. Globaal omschreven zijn groepsteams in de residentiele
jeugdhulpverlening samengesteld uit vijf tot acht personell, afhankclijk van hot
aantal jeugdigen in de leefgroep en het aantal parttime pedagogisch medewer-
kers. De grootte van de groepsteams wordt eveneens beinvloed dixir de in-
gevoerde Arbeidstijdenwel die de werk- en rusttijden regelt (Ministeric van So-
ciale Zaken en Werkgelegenheid 1996). De wet geeft onder andere regcls over
de maximale werktijden, de minimale rusttijden en de nachtarheid. l'itvocring
van deze wet was voor de residentiele jeugdhulpverlening onmogclijk met het
toenmalige personeelsbestand. Vanuit de landelijke overheid zijn financielc
middelen ter beschikking gesteld om de wet te effectueren, wat voor de residen-
tiele jeugdhulpverlening heclt betekend dat de groepsteams meer pedagogisch
personeel tot hun beschikking kregen.

Het is een bekende eigenschap: in een groep van drie personen ontstuat een ten-
dens van de twee tegen een struetuur, in het systemische vakjargon coalilics ge-
noemd. Naar gelang de personele grootte van een groepsteam toeneemt, wordt
de kans tot het ontstaan van coalities en van subgroepjes vergroot. In de paru-
graaf 3.2.1 waar de algemene systeemtheorie wordt behandeld, zal op deze ei-
genschap worden teruggekomen. De vraag is gerechtvaardigd of de toenemende
grootte het effectief funetioneren van een groepsteam niet belemmert.

Yalom (1970, pagina 217) steh: 'Several studies suggest that, from the perspec-
tive of the group member, five-member groups are the most harmonious prob-
lem-solving groups'.

Rietdijk (1993) prefereert een teamgrootte van vijf tot acht personen, om dc on-
derlinge communicatie en samenwerking overzichtelijk te houden.

Ook vanuit de sociotechniek wordt gewezen op het belang van het afgrenzen
van de groepsgrootte. De groepsgrootte is bepalend voor een herkenbare parti-
cipatie in de organisatie en een goede besluitvorming. Bij een te grote groep
ontstaat het gevaar dat deze uiteenvalt in subgroepen; een te kleine groep kan
echter onvoldoende daadkracht ontwikkelen (Van Amelsvoort, Schölte 1996).

De praktijk wijst uit dat de samenwerking in een 'groot' groepsteam een ge-
compliceerde activiteit is. De redenen liggen voor de hand.
Op de eerste plaats is een groepsteam kunstmatig samengesteld en zijn dc peda-
gogisch medewerkers gedwongen om met elkaar samen te werken. De samen-
stelling van een groepsteam is continu aan wisselingen onderhevig ten gevolgc
van interne overplaatsing of door aanvaarding van een andere funetie binnen of
buiten de instelling. Personeel werven en aanstellen is geen kunst; de juiste man
of vrouw op de juiste plaats krijgen echter wel. Weijenberg (1994a) heeft een
onderzoek gedaan naar personeelsadvertenties in dagbladen, voor pedagogisch
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medewerkers. De advertenties zijn op velerlei aspecten geanalyseerd; een daar-
van had betrekking op het feit in hoeverre in de advertentie de nadruk werd ge-
legd op de inpassing van de nieuw aan te trekken pedagogisch medewerker in
het bestaande groepsteam. Hij stelde vast dat in slechts 12,8% specifieke infor-
matie over het groepsteam werd gegeven. De analyse van de advertenties gaf
geen aanknopingspunten voor een systematiek over de inpasbaarheid van nieu-
we pedagogisch medewerkers in een bestaand groepsteam.
Op de tweede plaats is de persoonlijkheid van de pedagogisch medewerker het
belangrijkste instrument bij de opvoeding en behandeling van de jeugdigen (Ter
Horst 1977; Gieles 1978; Kok 1981). Het groepsteam bestaat uit pedagogisch
medewerkers die qua persoonlijkheid allemaal van elkaar verschillen; zij heb-
ben allemaal verschillende achtergronden, waarden, normen en overtuigingen.
Realistisch gesteld: het aantal verschillende persoonlijkheden is gelijk aan het
aantal teamleden. De diversiteit aan persoonlijkheden kan voor het teamfuncu-
oneren verrijkend zijn, maar vormt tegelijkertijd een bron van tegenstellingen,
die het teamfunctioneren kan belemmeren (Janssen, Veenstra, Van de Vliert
1996; Weijenberg 1996).

Conclusie
Bij de samenstelling van een groepsteam speelt het toeval een grote rol.
De groepsgrootte en de diversiteit aan persoonlijkheden zijn belangrijke
factoren die het teamfunctioneren problematisch maken.

Ad 2. De groepssamenstelling van jeugdigen
De pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en be-
handeling van 8 tot 10 jeugdigen die in een leefgroep verblijven en een diversi-
teit aan gedragsproblemen vertonen. In de tijd dat de samenleving nog wonde-
ren verwachtle van de residentiele jeugdhulpverlening en de residentiele instel-
lingen daar zelf ook in geloofden, werden de jeugdigen in leefgroepen geplaatst
op basis van min of meer vergelijkbare gedragsproblemen.
In het standaardwerk '()/>\YWin/j CM /iiW/nrr/fm/ij? in frf/ia/i<fe//>ig.5ff/tuize/i'
(Kok 1981) wordt deze visie, zij het genuanceerd, uitgewerkt in de orthopeda-
gogische vraagstellingstypes waarvan er drie expliciet aan de orde worden ge-
steld:
• type bevrijding: neurotische jeugdigen;
• type structuurverlening: structopaten en structuurzwakke jeugdigen;
• type affectie en structuurverlening: gepsychopatiseerde jeugdigen.

De visie van Kok heeft decennia lang de residentiele jeugdhulpverlening bein-
vloed maar heeft aan betekenis ingeboet. In het proefschrift 'S/'Jtoo/j; </<>

t'« <>i/r>r7n<jri5<'ring.'c/>rr)£ramma vrwr J<> orr/tn/i^Ja^ogü
' (Van Geffen 2000, pagina 7) wordt vastgesteld: 'zijn theorie (Kok)

kent een essentieel probleem: is het niet een valkuil om kinderen op grand van
een aantal kenmerken te classificeren en vervolgens te plaatsen in een aantal
nauw omschreven leefgroepen? Een dergelijke enge groepsbenadering staat
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immers haaks op de door hem centraal gestelde uniciteit van een individu. Een
dergelijke optiek leidt er bovendien toe dat jeugdigen builen de boot kunncn
vallen omdat ze niet in een van de categorieen passe« of onnodig lang moetcn
wachten op adequate hulpverlening omdat de eng gedefinieerde leefgroep geen
opnamecapaciteit heeft'.

Bekijkt men de opzet van de leefgroepen in de huidige residentiele jeugdhulp-
verlening dan moet geconcludeerd worden dat het gedifferentieerde hulpverle-
ningsaanbod meer gekenmerkt wordt door de naamgeving dan door de inhoude-
lijke invulling. Een bloemlezmg uit de Gids Hulpverlening Jeugdigen (2(XX)) is
illustratief:
• leefgroepen met een gestructureerdc individuele begeleiding:
• leefgroepen met het accent op gestructureerde begeleiding met aandacht

voor de groepsdynamische processen;
• ieefgroepen met een individueel gedragtherapeutisch programma en veel

aandacht voor groepsprocessen;
• leefgroepen waarin aandacht wordt besteed aan het bieden van een veilige

situatie en aan het stimuleren van de emotionele, psychosociale en cogni-
tieve ontwtkkeling;

• leefgroepen waarin de jeugdigen acceptatie ervaren en waarin tcvens ruimtc
wordt geboden voor een persoonlijke afgestemde hulpverlening;

• leefgroepen waarin de zelfbepalingvaardigheden worden vergroot, jeugdi-
gen een beter inzicht krijgen in eigen mogelijkheden, tekorten en eigen ge-
drag en waar meer zelfcontrole wordt geleerd;

• leefgroepen die een sterk stimulerende, ondersteunende, veiligheidsbiedcn-
de, maar ook grenzenstellende benadering behoeven.

In de leefgroepen verblijven jeugdigen die een breed scala aan gedragsproble-
men vertonen, waarbij de vraag gerechtvaardigd is of een dergelijke opvangsi-
tuatie probleemoplossend dan wel probleembevestigend is. Zo wordt in leef-
groepen een mix aan jeugdigen opgenomen varierend van relatief gezonde
jeugdigen die ten gevolge van gezinsomstandigheden niet thuis kunncn wonen
tot jeugdigen met een psychiatrische problematiek en jeugdigen met een cri-
mineel verleden, samengevat onder de noemer gedragsproblemen (Van den
Düngen 1988).

Als het gaat over deze zorgelijke realiteit moet ook de rol worden genoemd die
de overheid hierin speelt. De residentiele instellingen voor jeugdhulpverlening
worden gefinancierd door de provinciale overheden volgens het model van de
normharmonisatie. Sinds 1 januari 2000 zijn voorwaarden gesteld met betrek-
king tot de bezettingsgraad die inhouden dat instellingen een bezettingspercen-
tage per jaar moeten realiseren van 95%. Wordt de bezettingsgraad niet gehaald
dan wordt in datzelfde jaar naar rato een korting doorgevoerd. Deze hoge bezet-
tingsnorm manoeuvreert residentiele instellingen in een positie om zo snel mo-
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gelijk lege plaatsen op te vullen, waarbij de vraag of de betrokken groep kan
voldoen aan de hulpvraag naar de achtergrond verdwijnt.

Een speerpunt dat de overheid voor ogen Staat in de vernieuwingsoperatie van
de jeugdhulpverlening is het concept van het Bureau Jeugdzorg (noot 4). Aan
de verkokering van de jeugdhulpverlening moet een einde komen en het ant-
woord hierop is de oprichting van Bureaus Jeugdzorg waardoor voor alle pro-
blemen bij jeugdigen ee"n voordeur wordt gecreeerd. Vanuit deze Bureaus zijn
zorgtoewijzingsteams opgericht die als taak hebben geindiceerde jeugdzorg toe
te wijzen, waaronder plaatsingen in residentiele instellingen.
Ondanks deze nieuwe werkwijze ontkomen opnemende voorzieningen, die
kwaliteit nastreven, niet aan een eigen procedure. In deze procedure moeten op
basis van de probleemdefiniering concrete afspraken worden gemaakt over de
werkdoelen, de behandeling en het tijdsperspectief. Dit is onontbeerlijk om sa-
men met de jeugdigen en zijn ouders de voorwaarden te scheppen voor effec-
tieve opvoeding en behandeling (Weijenberg, Rasenberg 1998).

In de zorgtoewijzingsteams zijn de verschillende samenwerkingspartners verte-
genwoordigd. Hierdoor verwacht men dat de aanwezigheid van inhoudelijke en
procedurele kennis gewaarborgd is, zodat op een zorgvuldige wijze jeugdzorg
kan worden afgestemd op de jeugdige. Bij zorgtoewijzing wordt ervan uitge-
gaan dat in de Bureau's Jeugdzorg al een uitgebreid traject van probleemanaly-
sc door professionele hulpverleners heeft plaatsgevonden. Pas op termijn zal
duidelijk worden of aan deze doelstellmg kan worden voldaan of dat er slechts
bureaucratische tussenlagen zijn ontstaan in het traject tussen aanmelding en
opname (Bisschops 2001; Braaksma 2001). Ter illustratie volgen onderslaand
drie volledig weergegeven indicatiestellingen, ontleend aan bestaande dossiers,
die kenmerkend zijn voor de huidige werkwijze van zorgtoewijzingsteams:
• allereerst is er een duidelijke indicatie voor een crisis- en observatieplaat-

sing van de jeugdige. Een goede ontwikkeling van de jeugdige richting
zelfstandigheid vraagt begeleiding en hulpverlening, aangezien in het ver-
leden veel problemen zijn geweest die hun sporen hebben achtergelaten in
het gedrag van de jeugdige. Dit betekent dat vervolghulpverlening binnen
een residentiele instelling voor de jeugdige is geindiceerd. Deze hulpverle-
ning dient gericht te zijn op gedragsregulering, maar ook als voorbereiding
op een ontwikkeling naar zelfstandigheid;

• de jeugdige heeft de leeflijd om zieh te gaan voorbereiden op zelfstandig-
heidtraining en vervolgens zelfstandig wonen. Zij zal in de toekomst aan-
gewezen zijn op zelfstandig wonen. Gezien de gezinsgeschiedenis heeft zij
nog enkele jaren begeleiding nodig bij de ontwikkeling van haar persoon-
lijkheid en zelfstandigheid;

• wij geven een indicatiestelling voor uithuisplaatsing in een leefgroep. De
argumentcn zijn dat aan de jeugdige opvoeding, verzorging en begeleiding
geboden wordt ten behoeve van haar verdere ontwikkeling zo lang de mo-
gelijkheden van moeder hiervoor te beperkt zijn.
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De conclusies kunnen kort en bondig zijn. Residentiele instellingen die motten
opnemen kunnen niet inschatten met welke gedragsproblemen zij na de opname
van de jeugdige in aanraking komen. Ook blijft het een onbeantwiK>rde vraag of
de leefgroep waar de jeugdige wordt geplaatst in Staat is een gepast opvoedings-
en behandelingsaanbod te bieden en of de jeugdige wat betreft gedragsproble-
matiek harmonieert met de andere jeugdigen van de betreffende leefgroep.
AI deze feiten in ogenschouw nemend spreekt het voor zieh dal de opdracht uun
de pedagogisch medewerkers van een groepsteam om deze heterogene doel-
groep op te voeden en te behandelen verre van eenvoudig is.

Conclusie
De diversiteit aan problemen bij jeugdigen die samenwonen in 6<n leef-
groep is een factor die het teamfunetioneren problematisch maakt.

Ad 3. De behandelingsplannen
Er zijn biblioihcken volgeschreven over de ontwikkeling van jeugdigen en over
speeifieke gedragproblemen die zieh bij jeugdigen kunnen voordoen. Het
schrijven van zulke boeken is voor de auteur enerzijds een prestatie, maar an-
derzijds ook een veilige activiteit omdat hij zieh kan beperken tot een heschrij-
ving van problemen. Het schrijven wordt gecompliceerd als hij niet wil volstaan
met een loutere beschrijving van bijvoorbeeld 'hyperactiviteit' maar hiervoor
ook een behandelingsmodel presenteert.

Deze gecomplieeerdheid is begrijpelijk omdat er in de jeugdhulpverlcning geen
lineair verband bestaat tussen de beschrijving en de behandeling (Bennema-
Sybrandy 1996; Hermanns 1996; Van Geffen 2000). Klassiek is in dit verband
de onderstaande dialoog tussen een orthopedagoog en een pedagogisch tnede-
werker:

'/Jt ita« gee« ita«/ /«eer op wie/ «e/ agrexneve ^eJraj? va« ./eroe«. De
/aattte write« i'.s «e/ /e^ere </a^ pry's; «y .v/aar ;//« groep.sge«o/e« e« u/.v
«it fw.yjen/?ei</e w/7 ito«ie« fceg/«f «y m// /e jc/j«p/>e«. /it wee/ et7i/ nie/
meer /ioe i'Jt Ja/ ^e</rag moe/ corn'gere«.

Da/ ibegryp ;it «M «/e/, lit ne/? y'e Je vor/^e iteer u/7voen'^
over </e Jia^«o.9e e« «e/ yw/j/e a</v/» ^e^even over Je aan/wA.

/.v 7eroe« agrei5ie/ worJ/ i.v Ae/ ee« eer.t/e verei.y/e Ja/ _
fc/y/r e« /e^e« 7eroe« zeg/ Ja/y'e zy« geJrag «i'e/

Da/ Joe /it ooit, maar Ja/ /ie/p/ «ie/. 7eroe« w /« ee« Jerge/yite ft«/ «i'e/
voor reJe va/oaar e« ^aa/ gewoo« Joor.

Da« zeg ye «e/ «i'e/ op Je ywi'.9/e nja«ier.' Voor 7eroen ü «e/ e.Me«//ee/ Ja/
«y oy Jer^e/yie co«/7ic/e« ee« peJagogiscn meJeweriter o/i/moe/ J/e
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gedrag w /̂/.ywaar a/vvyjf, maar tege/yJfcmyd M/ttfraa/f t/a/ toy

In de laatste decennia is meer bekend geworden over de kenmerken die passen
bij specifieke gedragsproblemen zoals:
• hyperactiviteit (A.D.H.D);
• conduct disorder;
• borderline;
• oppositionele stoornis;
• agressiedoorbraken;
• incest;
• verslaving.

Heiaas loopt de kennis van deze gedragsproblemen niet parallel met een daarop
afgestemde behandeling. Vele niet te voorspellen factoren hebben invloed op
menselijke Systemen en maken dat deze aan voortdurende veranderingen on-
derhevig zijn. Dat heeft tot gevolg dat een specifieke aanpak van de ene jeugdi-
ge met hyperactiviteit tot positieve resultaten leidt en een identieke aanpak bij
een andere jeugdige met hyperactiviteit averechts werkt.

De bovenstaande feiten maken dat de gedane uitspraken in paragraaf 2.4.2. ad
2, over de vage indicatiestellingen bij residentiele plaatsingen enige toelichting
behoeven. Vastgesteld moet worden dat het een moeilijke, soms zelfs een on-
mogelijke opgave is om tot een min of meer verantwoorde diagnostiek te ko-
men. Nog moeilijker wordt het om tot hiervan afgeleide behandelingsadviezen
te komen.

Residentiele instellingen hebben bij een plaatsing echter aanknopingspunten
nodig en om een behandeling te starten is een multidisciplinaire diagnostiek
onontbeerlijk (Verheij. Van Loon 1989). Als in de praktijk het stellen van een
juiste diagnose een moeilijke opgave is of slechts op deelgebieden plaatsvindt
dan moeten de resultaten hiervan terug te vinden zijn in de behande-
lingsplannen. Het is indicatief kennis te nemen van een onderzoek uit 1991,
waar de inspectie van de regio Zuidwest 176 a-select gekozen dossiers heeft
onder/.ocht. Hierbij werd vastgesteld dat in 50 % van de dossiers diagnostische
informatie ontbrak. Daarnaast werd geconstateerd dat de diagnostische informa-
tie wisselend van kwaliteit was met een gebrek aan consensus over diagnostiek
en behandeling (Tilanus 1997).

Dit zijn onthutsende cijfers omdat de Wet op de Jeugdhulpverlening (Ministerie
van Wel/.ijn. Volksgezondheid en Cultuur 1991) voorschrijft dat in het dossier
van de opgenomen jeugdige een hulpverleningsplan aanwezig moet zijn. In het
besluil Kwaliteitsregels Jeugdhulpverlening staat in artikel 12 vermeld: 'Een
uitvoerder van een voorziening van residentiele en semi- residentiele hulpverle-
ning steh met betrekking tot een jeugdige een hulpverleningsplan als bedoeld in

22



artikel 5 vast. Het hulpverleningsplan wordt voorafgaand aan de hulpverlening.
of indien dit niet mogelijk is, zo spoedig mogelijk. doch utterlijk /es weken na
het begin van de hulpverlening vastgesteld. Indien de problemen en de stoomis-
sen van de jeugdige dit noodzakelijk maken, komt het hulpverleningsplan van
een voorziening van residentiele en semi- residentiele hulpverlening tot stand
op grand van multidisciplinaire oordeelsvorming".

Het genoemde artikel 5 geeft aanwijzingen waaraan het hulpverleningsplan
moet voldoen in termen van korte en lange termijn doelen. de overlegsituaties
met de plaatsende instanties en de evaluatiemomenten. Eveneens worden in dit
artikel de overlegmomenten geregeld tussen de opnemende instelling, de jeug-
dige, de ouders en de wettelijke vertegenwoordigers.

Aansluitend en aanvullend hierop heeft de Stichting Overleg Jeugdvoorzienin-
gen Nederland (SOJN), een stichting die in het leven is geroepen d(X>r de werk-
geversorganisaties voor de geestelijke gezondheidsz.org en de gesuhsidieerde
instellingen, een kwaliteitstraject uitgezet (Van Uzendoom, De Ruijter 1997).
De opzet en uttwerking van behandelingsplannen maken daarvan een belangrijk
onderdeel uit. Uitgangspunt is dat het planmatig werken met behande-
lingsplannen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de
jeugdhulpverlening, omdat het leidt tot bezinning. afstemming, bewaking en
weloverwogen bijsturing. Zoals al is aangegeven, is de relatie tussen de dia-
gnostiek en de behandeling niet zo vanzelfsprekend als het op papier lijkt. De in
deze paragraaf genoemde cijfers over de aanwezigheid van diagnostische gege-
vens en behandelingsplannen spreken boekdelen. Het is ook ontnuchterend
kennis te nemen van de formulering van behandelingsplannen die ontleend zijn
aan bestaande dossiers:
• ouders en jeugdige tot rust laten körnen;
• bieden van een langdurige opvang waarbij slructuur, continuiteit en voor-

spelbaarheid gegarandeerd worden;
• de ontwikkelingsachterstand opheffen;
• de jeugdige een veilige plek bieden;
• voor de jeugdige een plek realiseren waar hij wordt opgevoed, veiligheid en

structuur ervaart, zodat hij zieh positief kan ontwikkelen;
• de agressiedoorbraken opheffen;
• zorgen dat de jeugdige conlrole krijgt over zijn eigen gedrag.

Deze opsomming volstaat en de belangrijkste conclusie die hieruit getrokken
kan worden is dat behandelingsplannen in algemene en abstrafte termen wor-
den geschreven en daardoor in de praktijk voor groepsteams moeilijk uitvoer-
baar zijn. De aanwezigheid van behandelingsplannen levert nog geen garantie
voor een effectieve uitvoering. Gewaakt moet worden voor de eenzijdige bena-
dering dat kwaliteitsverbetering van de jeugdhulpverlening gerealiseerd kan
worden door middel van protocollen (Weijenberg, Rasenberg 1998).
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Conclusie
De gespannen verhouding tussen diagnostiek en de behandelingsplannen
maakt dat groepsteams onvoldoende aanknopingspunten hebben om aan
de opvoeding en behandeling van jeugdigen inhoud te geven en maken
het teamfunctioneren problematisch.

Ad 4. Het gezinsachtig leefldimaat
Omstreeks de jaren zestig is in de jeugdhulpverlening de denkwijze ontstaan
om een leefgroep te beschouwen als imitatie van een gezin. Door de veranderde
pedagogische en psychologische inzichten, de opkomst van het gezinsgenchte
denken en de grotere financiele mogelijkheden werd het aantal jeugdigen in een
leefgroep beperkt tot maximaal tien. De woonomstandigheden van de leefgroe-
pen werden aangepast door het creeren van een sfeervolle woonkamer. een ei-
gen keuken en individuele slaapkamers. De leefgroep werd beschouwd als een,
weliswaar nagebootst, gezin dat zo dicht aanleunde tegen een normale op-
voedingssituatie, dat de kansen op een geslaagde opvoeding en behandeling
verzekerd leken. Hierop voortbordurend is een proces van decentralisatie in
gang gezet om de gevaren van een massale en onpersoonlijke internaatsopvang
te ondervangen. Leefgroepen werden gevestigd in woonwijken uitgaande van
de gedachte dat het deel uitmaken van een 'normale' omgeving en de omgang
met 'normale kinderen' in de straat en op school een heilzame werking zouden
hebben op de jeugdige met gedragsproblemen (Van der Ploeg 1986).
De in paragraal 2.4.1 geschreven definitie van Rietdijk (1996, pagina 46) over
een leefgroep wordt nog eens herhaald omdat zij stelt: 'de directe taken betref-
fen het creeren van een 'gezinsachtig' leefklimaat waarbinnen verzorgen, op-
voeden en behandelcn als een drieledige taak gestalte geven aan het leefkli-
maat'. Verheij en Van Loon (1989, pagina 75) hebben het volgende uitgangs-
punt: Vowel de vroegkinderlijke behoeften van de opgenomen kinderen als hun
meerjarig weg zijn uit het eigen gezin noodzaken de kinderpsychiatrische kli-
niek om de leefgroep gezinsachtig te doen zijn. Een leefgroep in een kinderpsy-
chiatrische kliniek, het samenlevingsverband van groepsleiding en kinderen, is
groep en plaatsvervangend gezin".

De leefgroep en het gezin zijn slechts op het vlak van verzorging en opvoeding
met elkaar vergelijkbaar. In een doorsnee gezin zijn, in tegenstelling tot een
groepsteam, normaliter twee biologische ouders verantwoordelijk om aan de
opvoeding gestalte te geven, terwijl het aantal kinderen beduidend lager is dan
in een leefgroep. De biologische band tussen ouders en kind vormt in het op-
voedingsproces een essentiele factor. Daamaast, maar evenzeer belangrijk, heb-
ben ouders het voordeel dat zij als het ware synchroon opgroeien met hun kin-
deren en zieh daardoor op natuurlijke wijze kunnen aanpassen aan de bijbeho-
rende eisen van de opeenvolgende gezinsfasen.
Pedagogisch medewerkers zijn geen ouders. de biologische band ontbreekt en
voor een goede functie-uitoefening is het zelfs wezenlijk dat zij in affectieve en
relationele /.in professionele afstand houden van de jeugdigen (Vliegenthart
1975).
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Dit betekent dat de ontwikkeling van een gezin niet te transformeren is naar een
leefgroep. Wei is het realistisch om te stellen dat met de opname van een jeug-
dige diens gezin van herkomst als het ware in de leefgroep wordt geinlrodu-
ceerd. Erkend wordt dat de essentie van een opname er niet in hestaat dat het
kind uit zijn systeem wordt weggehaald. maar wel dat er een nieuw interactie-
systeem ontstaat waarvan zowel het gezin. het kind als de instclling dee I uitma-
ken. Door de opname wordt het kind onderdeel van twee helangrijke subsyste-
men. het gezinssysteem en het instellingssysteem (Nieweg, De Roov 1992).
Binnen de leefgroep kunnen zieh zogenoemde parallelprocessen ontwikkelen.
waaronder wordt verstaan dat zieh herhalingen of weerspiegelingen voordocn
van relatiepatronen die manifest zijn in de ge/.innen van de opgenonu'ii icuudi-
gen. Gesteid kan worden dat er zieh vanaf de opname een gesprcide o\cidracht
voordoet. Hiermee wordt bedoeld dat tenminste een gedeelte van de gezinspa-
tronen zieh in de leefgroep herhaalt (Nieweg en De Rooy 1992). De herhalings-
palronen hebben een belangrijke invloed op het funetioneren van het groeps-
team.

Deze visies onderschrijvend is het evident dat de pedagogiseh medewerker, die
in een leefgroep werkt met acht tot tien jeugdigen. zieh inoet bewegen binnen
een ingewikkeld en uitgebreid interaetienctwerk. Dit erkennend kan worden
vastgesteld dat de vergelijking tussen een leefgroep en een gezinsaehtig leef-
klimaat mank gaat.
Dit laat onverlet dat er in een leefgroep ook ontwikkelingen plaatsvinden, maar
deze hebben in vergelijking met een gezin slechts een beperkte reikwijdle en
zijn in nun bewegingen veel statiseher.

Leefgroepen vertonen een zekere homogeniteit in de leeftijdsopbouw van de
jeugdigen die parallel loop! met de klassieke leeftijdsindeling (Monks, Knoers
l978;Kohnstamm 1980):
• 0 - 6 jaar;
• 6 - 12 jaar;
• 12 - 18 jaar.

Wanneer jeugdigen gedurende lange tijd in een instelling verblijven en er een
overlapping optreedt in deze leeftijdsfasen, volgt er in de regelmaat een door-
stroming naar een 'oudere' leefgroep.
De ontwikkeling van een leefgroep loopt niet synchroon met de faseontwikke-
ling van een gezin. Dit kan in de praktijk problemen opleveren omdat de leef-
groep steeds wordt vemieuwd met jeugdigen uit dezelfde leeftijdsfase terwijl de
pedagogiseh medewerkers steeds ouder worden. De pedagogiseh medewerkers
worden als het ware in een repeterend pedagogiseh patroon gedwongen met als
gevolg een toenemende discrepantie tussen hen en de jeugdigen.
De oplossing lijkt eenvoudig; plaats pedagogiseh medewerkers in een leefgroep
waarbij zowel rekening wordt gehouden met de leeftijd en ontwikkeling van de
pedagogiseh medewerkers als met de leeftijdsfase van de jeugdigen. De praktijk
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laat een ander beeld zien dat veroorzaakt wordt door een gespannen arteids-
markt, een 'siechte' betaling" voor het stressvolle en moeilijke werk gekot)peld
aan ongunstige werktijden (Van der Bijl, Gaspersz, Van Dijk 1997).
Instellingen voor residentiele jeugdhulpverlening hebben moeite om aan perso-
neel te komen en worden gedwongen de grens naar beneden bij te stelleii. Zo
vormt het geen uitzondering meer dat personeelskrapte in een leefgroep Vordt
opgevangen door de inschakeling van uitzendkrachten. Alle goede bedoelingen
ten spijt moet bij alle betrokkenen en niet op zijn minst bij de jeugdigei, de
mededeling: 'ik kom van het uitzendbureau en ik kom een week opvoejen',
meer zorgen dan opluchting oproepen.
De praktijk wijst uit dat de leeftijdsopbouw van een groepsteam verre vaii ho-
mogeen is; vaak is er een mix aanwezig van oudere en jongere pedagogjsch
medewerkers. De spanning op de arbeidsmarkt en de onaantrekkelijkheid van
het beroep pedagogisch medewerker brengt met zieh mee dat er binnen de resi-
dentiele instellingen een groot verloop is, waardoor de continuiteit van dt op-
voeding en behandeling onder druk wordt gezet. Deze feiten ondersteunen ^ al
ingenomen Stelling dat de vergelijking tussen een leefgroep en een gezinsa< htig
leefklimaat niet staande kan worden gehouden.

Conclusie
De theoretische wens tot een gezinsachtig leefklimaat en de praktische
uitvoerbaarheid staan met elkaar op gespannen voet en maVen hei team
functioneren problematisch.

Ad 5. De dagelijk.se organisatie
Gesteld is dat in een doorsnee ge/.in. in tegenstelling tot een groepsteam, nor-
maliter twee biologische ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding. ter-
wijl het aantal kinderen beduidend lager is dan in een leefgroep. Deze vaststel-
ling nKK'st het contrast aangeven met de aanzienlijke grootte van een groeps-
team, maar er doet zieh het opmerkelijke fenomeen voor dat in de dagelijkse
praktijk de pedagogisch medewerkers frequent in solodiensten werken waar-
voor de volgende m>rzaken zijn aan te wijzen:
• het proces van decentralisatie heeft ertoe geleid dat leefgroepen verspreid

zijn over een stad. dorp of regio waardoor er 'instellingen" binnen de instel-
ling zijn ontstaan met een grote vorm van zelfstandigheid. Samenwerking
tussen leefgroepen is hierdoor vrijwel onmogelijk geworden (Klomp 1990);

• groepsteams staan niet alleen voor een grotere verantwoordelijkheid wat
betreft de opvoeding en de behandeling van de jeugdigen, maar het groeps-
team is ook verantwoordelijk voor de invulling van een volledig jaarroos-

* In de CAO Jeugdhulpverlening 2000-2002 (Ovcrleg Art>eidsvoorwaarden Jeugdhulpverle-
ning 2(XX)) is een nieuwe functic-indeling overeen gekomen op basis van een eraan vooraf-
gaand functicwaiirderingstrajecl. I'itgaande van een henndeling van de functie pedagogisch
medewerker II (Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdhulpverlening 1998) in de functie peda-
gogisch medewerker B (Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdhulpverlening 2000) is er sprake
van een loonsverhoging van 11.08*.
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ter. Gedurende 365 dagen moet er dag cn nacht pedagogisch personeel
aanwezig zijn (Klomp 1990);

• de Arbeidstijdenwet (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
1996) waardoor het realiseren van een sluitend werkrooster slechts tot stand
kan worden gebracht met toepassing van de nodige kunstgrepen. Als ge-
volg hiervan moeten minimum roosters worden gerealiseerd met als logi-
sche consequentie dat regelmatig in solodiensten wordt gewerkt.

Van een effectief werkrooster kan slechts gesproken worden als op de hclang-
rijkste dagdelen minimaal twee pedagogisch medewerkers aanwe/.ig zijn. Dezc
bezetting is noodzakelijk om opvoeding cn behandeling te garanderen. Wanneer
er te veel in solodiensten wordt gewerkt, ontstaat er een werksituatie die sterk
aanleunt tegen verwaarlozing (Weijenberg 1996; Rasenberg. Weijenberg
1997a). Een effectief werkrooster is alleen dan te realiseren als men de be-
reidheid heeft af te wijken van de standaardpaden. dat wil /eggen, dat de instel-
ling als beleidslijn het continue open zijn van iedere leelgrocp ter discussie
steh.

Conclusie
Het groepsteam kan alleen effectief werken als de personele bezetting
voldoet aan minimumeisen. Op dit moment wordt hicraan onvoldoende

2.5 Problematische aspecten van het teamfunetioneren die verbetering
behoeven

2.5.1 Inleiding
In het voorafgaande is een brede orie'ntatie aangeboden op de residentiöle
jeugdhulpverlening en is ingegaan op de wetenschappelijke en maatschappelij-
ke visies die de hulpverlening beinvloeden. De theoretische visies die aan de re-
sidentiele jeugdhulpverlening ten grondslag liggen zijn vergeleken met het
funetioneren in de dagelijkse praktijk. Groepsteams vervullen in de residentiele
jeugdhulpverlening een kemfunetie als het gaat over opvoeding en behandeling.
In paragraaf 1.2 is een groepsteam gedefinieerd als: 'een vast team van pedago-
gisch medewerkers die verbunden zijn aan een leefgroep". De praktische ver-
kenning heeft aangetoond dat het bij elkaar brengen van een aantal pedagogisch
medewerkers nog niet vanzelfsprekend leidt tot een effectief funetioncrend
groepsteam. Een groepsteam bestaat in eerste instantie uit individuen en een or-
ganisatie moet een bindmiddel tot zijn beschikking hebben om deze groep van
individuen samen te smeden tot een groepsteam, dat zieh gezamenlijk verant-
woordelijk voelt voor zowel het eigen funetioneren als de opvoeding en behan-
deling van de jeugdigen. Als individuen in een groep worden samengebracht
ontstaat er een ingewikkeld interactienetwerk. Het is relevant de aspecten die
hierbij bepalend zijn, nader te verkennen.
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2.5.2 Het probleemoplossend vermögen
Om opvoeding en behandeling van jeugdigen mogelijk te maken worden in een
residentiele instelling voor jeugdhulpverlening verschillende taken uitgevoerd
die ieder op hun eigen specifieke manier ten dienste staan van de opvoeding en
behandeling. Om deze taken efficient en effectief uit te voeren zijn deze taken
op een bepaalde wijze verdeeld en op elkaar afgestemd wat in paragraaf 2.3
schematisch is uitgewerkt. Het meest elementair wordt dit vorm gegeven op het
niveau van de individuele functies en geformuleerd in een functieomschrijving.
Hierin worden de taken beschreven welke tot een bepaaJde functie behoren en
welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden de betreffende functie-
uitvoerder heeft.
De functie pedagogisch medewerker is de belangrijkste pijler waarop het
groepsteam is gebouwd. De functieomschrijving geeft aan welke taken de pe-
dagogisch medewerker dient uit te voeren en geeft theoretisch aan hoe dit moet
gebeuren. In de functieomschrijving wordt onder andere vermeld welk verant-
woordelijkheidsgebied van toepassing is, welke bevoegdheden de pedagogisch
medewerker tot zijn beschikking heeft en van welke ondersteunende diensten
hij gebniik kan maken.

Hoewel de instellingen voor residentiele jeugdhulpverlening meestal over een
eigen taak- en functieomschrijving beschikken wordt hier volstaan met de func-
tieomschrijving van pedagogisch medewerker II. zoals die wordt beschreven in
de CAO Jeugdhulpverlening 1998 - 2000 die ten tijde van het veldonderzoek
geldend was (Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdhulpverlening 1998"). De
keu/.e voor pedagogisch medewerker II is logisch omdat in de residentiele
jeugdhulpverlening het merendeel van de medewerkers in deze categorie was
ingeschaald en deze genoemde functieomschrijving het meest aansluit bij de
dugelijkse werkzaamheden. De functieomschrijving luidt als volgt:

De pedagogisch medewerker II is als plaatsvervangend opvoeder onder verant-
woordclijkheid van een leidinggevende belast met de zorginhoudelijke aspecten
van het verblijf van dienten binnen de (semi-) residentiele jeugdhulpverlening-
voorziening en verricht (een deel van) de navolgende werkzaamheden:
• het observeren, begeleiden, stimuleren. activeren en ondersteunen van cli-

enten, al dan niet in groepsverband, al dan niet in een 24-uurs-situatie:
• het leveren van bijdragen aan de vaststelling. aanpassing en toetsing van

bchandelingsplannen;
• het verMillen van mentorschappen en rapporteren van bevindingen:
• het volgen van de ontwikkelingen van dienten, het toezien op de dagelijkse

gang van zaken. het treffen van maatregelen en de schriftelijke rapportage
hiervan;

' In vergelijking met de CAO Jeugdhulpverlening 2000 - 2002 (Overleg Arbeidsvoorwaarden
Jeugdhulpverlening 2000) komi de/e functie nagenoeg overeen met de functie pedagogisch
inedewerker B /.oals omschreven in de bijbehonrnde 'S<j/an5r?j?r/i>î  «i /ünrn>fcor* /wr /
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• het met de ouders bespreken en tonen van de mogelijkheden en onmoge-
lijkheden bij de opvoeding van de kindercn;

• het organiseren en begeleiden van (recreatieve) activiteiten, ter bevonlering
van het leef- of behandelklimaat;

• het eventueel begeleiden van werk-, leer- en ervaringsprojecten;
• het onderhouden van ouder- en schoolcontacten;
• het verrichten van in het kader van de functie voorkomende verzorgende

huishoudelijke en administratieve werkzaamheden;
• het deelnemen aan intem en extern overleg.

Naast de formele vormgeving van de functie is de individuele invulling van de
functie door de pedagogisch medewerker mede van invloed op de wij/e waarop
de functie in de praktijk gestalte krijgt. Voor de realisering van haar onderne-
mingsdoelen moet iedere ondememing streven naar een optimale personele be-
zetting van de kernfuncties en voor de residentiele instellingen geldt dit in bc-
langrijke mate voor de functie pedagogisch medewerker. Het woord 'optimuul'
heeft hierbij niet alleen betrekking op de kwantiteit, maar moet zieh in hoofd-
zaak richten op de kwaliteit. dus de kennis en de vaardigheden waarover de pe-
dagogisch medewerkers moeten beschikken.
Bij het realiseren van een optimale personeelsbezetting zal dc instelling voor
een bepaald beleid kiezen. In de praktijk van personeelsplanning worden door
Vander Meeren en Kluytmans (1992) drie hoofdvarianten uitgewerkt, te weten:
I De optimale personeelsbezetting wordt voornamelijk via de externe ar-

beidsmarkt gerealiseerd. Geschikt personeel wordt als het ware kant-en-
klaar buiten de instelling geworven.

2. De optimale personeelsbezetting wordt via een mix van externe en interne
arbeidsmarktmechanismen gerealiseerd. Voor pcrifere functies wordt ex-
tern geworven, terwijl voor kernfuncties interne doorstroming als mecha-
nisme overheerst.

3. De optimale personeelsbezetting wordt voomamelijk via de interne ar-
beidsmarkt gerealiseerd. Nadat personeel in dienst van een organisatie is
gekomen worden via een intensief en langdurig begeleidingstraject de ver-
eiste kennis en vaardigheden ontwikkeld.

Williamson (bron: Vander Meeren, Kluytmans 1992) heeft een model voor
transactiekostenbenadering uitgewerkt, gericht op de coördinatie van specialis-
tische activiteiten, waarbij de afweging van kosten bepalend is voor de uiteinde-
lijke keuze. Het principe van dit model kan ook worden toegepast op het perso-
neelsbeleid van een willekeurige organisatie met gebruikmaking van de volgen-
de drie uitgangspunten:
• frequentie: wanneer een activiteit in een organisatie sporadisch voorkomt is

het goedkoper deze uit te besteden of voor korte tijd in te huren;
• specificiteit van de activiteit: wanneer een activiteit niet specifiek is voor

een organisatie dan is inhuren goedkoper dan personeel vast in dienst te
hebben. Daarentegen zal bij organisatiegebonden activiteiten een organisa-
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tie meer baat hebben bij het handhaven en behouden van personeel die deze
activiteiten uitvoeren;

• mate van onzekerheid: sommige prestaties zijn eenvoudig te meten, maar
bij andere activiteiten is dit niet het geval. Eenvoudig te meten activiteiten
zijn beter via de externe markt te reguleren dan moeilijk te meten activitei-
ten.

Williamson (bron: Vander Meeren, KJuytmans 1992) maakt onderscheid tussen
de verschillende differentiaties in beleid als het gaat over de personeelsbezel-
ting en gebruikt hiervoor de volgende twee variabelen:
1. De aard van de vaardigheden van de betreffende medewerkers.
2. De mate waarin het resultaat van de arbeid meetbaar is.

Geinspireerd door Williamson (bron: Vander Meeren, Kluytmans 1992) wordt
het volgende model geintroduceerd om functies te karakteriseren:

Figuur 2.3 Karakterisering van functies

meclbaarheid

effect van de taakuitvoe-
ring is eenvoudig meetbaar
effect van de taakuitvoe-
ring is moeilijk meetbaar

aard van de vaardigheden
perifere functie
(gemakkelijke functie)

A = exierne werving

A = exteme werving

kernfunctie
(moeilijke functie)

B = exteme + interne werving

C = interne werving

Als praktijkvoorbeeld voor een perifere functie in een residentiele instelling kan
dienen, dat bij ziektemelding van een huishoudelijke medewerker deze werk-
zaamheden kunnen worden overgenomen door een uitzendkracht, zonder ge-
weld tc doen aan de kwaliteit van de werkzaamheden.
Bij B. maar voomamelijk bij C kan een kwalitatief goede personeelsbezetting
slechts gerealiseerd worden door intensieve interne begeleiding zoals omschre-
ven in de derde hooldvariant van personeelsplanning. De functie pedagogisch
medewerker moet gerangschikt worden onder C omdat het hier om een speci-
fieke functie gaat waarvan de resultaten moeilijk meetbaar zijn.
Als praktijkvoorbeeld voor een kernfunctie in een residentiele instelling kan
dienen, dat bij een ziektemelding van een pedagogisch medewerker het onmo-
gelijk is dat zijn werkzaamheden worden overgenomen door een uitzendkracht
zonder geweld te doen aan de kwaliteit van de opvoeding en behandeling.
De conclusie is evident: de functie pedagogisch medewerker moet gerealiseerd
worden volgens de derde hoofdvariant van personeelsbezetting. De instelling
voor residentiele jeugdhulpverlening is verantwoordelijk voor een intensief en
lungdurig begeleidingstraject, waarin de vereiste kennis en vaardigheden van de
pedagogisch medewerkers verder worden ontwikkeld. Deze eis geldt des te
meer omdat de huidige hogere en middelbare beroepsopleidingen niet meer
specifiek oplciden voor functies in het inrichtingswerk maar gekozen hebben
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voor een brede orientatie in sociaal pedagogische hulpverlening (Hogeschool
Zuyd2001).

Gelet op de kemfunctie die de pedagogisch medewerker vervult bij de realise-
ring van de organisatiedoelen op het vlak van opvoeding en behandeling. ligt
het voor de hand als het erom gaat de kwaliteit van de residentiele jeugdhulp-
verlening te verbeteren, de functie pedagogisch medewerker als een belangrijke
invalshoek te kiezen. Daarvoor is het noodzakelijk dat een instelling vix»r resi-
dentiele jeugdhulpverlening ervoor zorg draagt dat de pedagogisch medewer-
kers voldoende zijn toegerust voor hun functie. Opvoeding en behandeling van
jeugdigen vinden plaats in het contact tussen de pedagogisch medewerker en de
jeugdige en is het gevolg van een complex relationeel proces. De organisatie
van de residentiele jeugdhulpverlening brengt met /.ich mee dat jeugdigen in
een leefgroep verblijven en geconfronteerd worden met een groepsteam. Er
moet dus een contact ontstaan tussen de jeugdigen en het groepsteam. Dit ver-
groot de complexiteit van de relationele context waarin opvoeding en behande-
ling plaatsvinden. met als gevolg dat de pedagogisch mcdewerkers van het
groepsteam niet zonder meer uitwisselbaar zijn.

De beschreven organisatie van de residentiele jeugdhulpverlening vormt de ba-
sisvoorwaarde om op de vraag van de jeugdige een antw»>ord le geven. Ami een
organisatie waar met groepsteams wordt gewerkt, kleeft ook een probleem.
Door de formatie van een groepsteam ontstaat er een circulair proces tussen het
groepsteam als systeem en de individuele taakuitvoering. De individuelc taak-
uitoefening en het teamproces moeten elkaar idealiter versterken. Anders ge-
zegd: de effectiviteit van het teamproces wordt beinvloed door de effectiviteit
van de individuele taakuitoefening en de effectiviteit van de individuelc taak-
uitoefening wordt beinvloed door de effectiviteit van het teamproces.

Geinspireerd door Emans, Koopman, Rutte en Steensma (1996) wordt voor de
residentiele jeugdhulpverlening het volgende onderscheid gemaakt tussen het
primaire proces en het teamproces, dat in figuur 2.4 wordt gei'llustreerd:
• bij het primaire proces gaat het om de toepassing van kennis en vaardighe-

den die direct ten dienste van de jeugdige worden aangewend en waaronder
de opvoeding en de behandeling van de jeugdigen wordt verstaan;

• het teamproces duidt op die samenwerkingsprocessen in het groepsteam die
bepalend zijn voor de uitvoering van het primaire proces.

In de residentiele jeugdhulpverlening staat van oudsher de aandacht voor het
primaire proces centraal. Dit wordt ook terug gezien in de gangbare modeilen
voor teambegeleiding in de residentiele jeugdhulpverlening (Kok 1987; Klomp,
Wielhouwer 1987; KJomp 1990, 1999; Rietdijk 1993). Als aanvulling op deze
modellen voor teambegeleiding moet er aandacht komen voor die aspecten in
het groepsteam die voorwaardenscheppend zijn voor het primaire proces.
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Figuur 2.4 Werkzaamheden van het groepsteam

opvoeding
en

behandeling

functioneren
van het

groepsteam

primaire proces

(eamproces

Onderzoeksmatige empirische onderbouwing van de verschillende modellen
wat betreft de systemische teamprocessen zijn vooralsnog schaars (Emans,
Koopman, Rutte, Steensma 1996). Op het terrein van de residentiele jeugdhulp-
verlening zijn, zowel landelijk als internationaal, geen wetenschappelijk onder-
zoeken bekend die het teamproces van groepsteams als onderzoeksobject heb-
ben gehad. De onderzoeksagenda in deze sector werd en wordt beheerst door
inhoudelijke studies waar het primaire proces centraal staat.

Een groepsteam wordt in de praktische uitoefening van zijn functie met vele en
onvoorziene problemen geconfronteerd. Deze constatering is niet opzienbarend
omdat het inherent is aan de werksituatie. Daarbij komt als complicerende fac-
tor dat sociale vcrschijnselen niet of nauwelijks voorspelbaar zijn, wat met het
volgende voorbeeld wordt geillustreerd.

'Wf f HYJ.V wwr K V M <»f« on/>f#ry/>f/yitf cuuit. / / y /idJ vor/,i?f Mf^ i/i zy«
/unrfif d/.v nifnfor *f i f r andf/7td// uwr mff 7fr^f« iff^TOAf«. t/ifvof ri#
Add* ny me/ /lfm Äff pro#rd/n/nd d7>or£f.sproifcf n owi /iff op fi/d" nadr

</«•
»wi Jf a/^f/wpfn Hft'it mad*/?« /ifm m/jmofJig. A//een op

Ju/ /»y "J ÜVO/IJJ c//>/ur /iaJ was /iff rfdf/yit vfr/open f/i
7fr<>f« ;>i ff/i .?<7iry1[/f /iff vfWoop ZOM fcy/iouJf«

w«.v ti/ /if /cmaa/ «iff.v ff rfc/if^ciornfn.
Wy MYJ.V f«i'^5c/>w ff/f«r^f jffW /« 7fr«fn, maar nog wiffr in cyn co//f-
,ijuf. O/> ;yn ITCMJ; waarom /iff proj?ramma op Jf ovrrige üvon</fn mVf
,«ff/iiA'f wu.v, ZiuJ /iy /iff /?dtfn</f ryf/f argumf/iffn mofffn aan/iorfn: Jf

«.vfij?, <j<jn</ucnf mofffn jffv«*n uü
«̂*n ff/f/oonyV van ou</frj Jaf

fn cvn ini'dMracnf </if </«• ftf/idnd"f /injf^/dppf r mVf rtdd" Joorgf-
/fCfn. Ddf nofwif »ifn d*dn ffdmidmfnwrrJtinjf.'
ATf« VfvW^ </f fr#frn« in ;ic7t fofnfmfn fn fr jtTwfcn \rW ^f Jdtnffn
Joor ci/>i n<x>yü. Afmt/iiVn mof.vf /ii/ fot/i f f n j ovrnve£«i cit/t rifit ff
wi«7Jfn om co f fn Hddrit/iuwin^ dd/i /iff ffd/n d/ff gfvfn."
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In personeelsadvertenties om pedagogisch personeel voor de residentie'le jeugd-
hulpverlening te werven worden reflectanten vaak gewczen op de boeiende fa-
cetten die verbonden zijn aan het omgaan en werken met mensen. Naast de
boeiende aspecten is het reeel om ook te wijzen op de moeilijkheid hiervan. wat
is geillustreerd met het bovenstaande voorbeeld.

De vraag is dan ook gerechtvaardigd of en op welke wijze het groepsteam in
staat is problemen te voorkomen of op te lossen. In een bedrijf. waar bijvoor-
beeld aan een lopende band tv-schermen worden geproduceerd. is het werk ge-
standaardiseerd en zijn er voor de werknemers protocollen aanwezig hoc te
handelen bij het optreden van storingen in het productieproces.
Het handelen van mensen is echter niet te standaardiseren. In het voorbceld gaat
Kees hier wel van uit en hij demonstreert weinig begrip voor de unieke variabe-
len die het intermenselijke proces kunnen verstoren en waarmee ook zijn colle-
gae worden geconfronteerd. Dit betekent dat. wanneer een groepsteam voor het
voorkomen van problemen de oplossing zoekt in standaardprotocollcn en een
strakke reglementering, er een oplossingsmodel model wordt gecrceerd dat niet
aansluit bij de weerbarstige sociale realiteit

In Nederland functioned! een Rijksvaccinatieprogramma en zo wordl leder
kind volgens een vastgesteld schema onder andere ingeent tegen de ziekten dif-
terie, kinkhoest, tetanus en polio; de bekende DKTP vaccinaties. De vaccins
doen hun werking en zorgen ervoor dat de kinderen gevrijwaard zijn tegen het
krijgen van deze ziekten. Deze uitspraak is ook hard te maken omdat de wer-
king van de vaccins volgens een natuurwetenschappelijk prix.es bij ieder kind
identiek verloopt en de effecten wetenschappelijk zijn bewezen.

Gedragingen van pedagogisch medewerkers en gedragingen van jeugdigen ver-
lopen niet volgens natuurwetenschappelijke processen; zij zijn niet idenliek en
ook niet te voorspellen. Het voorbeeld volgend bestaat er ook geen vaccin om
deze gedragingen te voorkomen. De pedagogisch medewerker wordt regelmatig
geconfronteerd met jeugdigen met 'enuresis nocturna' problematiek. De indivi-
duele gedragingen zijn vergelijkbaar, maar iedere pedagogisch medewerker
heeft in de praktijk ervaren dat hij zieh niet altijd kan beroepen op een stan-
daardoplossing zoals een gedragsprogramma. de wekkermethode, de neusspray
of een combinatie hiervan. Regelmatig wordt het groepsteam ertoe gedwongen
voor een jeugdige, om in beeldspraak te blijven, een eigen vaccin te ontwikke-
len.

De funetie pedagogisch medewerker kan onmogelijk worden uitgevoerd op ba-
sis van louter routinematig handelen. Het groepsteam zal met gebruikmaking
van de creativiteit en inventiviteit van iedere pedagogisch medewerker een ei-
gen oplossingspotentieel moeten ontwikkelen voor de oplossing van problemen.
Van de instelling mag worden verwacht dat zij de voorwaarden scheppen dat
het groepsteam deze talenten kan ontplooien.
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Aandachtspunt 1
De functie pedagogisch medewerker in de residentiele jeugdhulpverle-
ning is een kemfunctie; de effectieve uitvoering van de funclie is mede
afhankelijk van het teamfunctioneren. Het probleemoplossend vermögen
is een belangrijk aspect voor het teamfunctioneren.

2.5.3 De besluitvorming
Parafraserend op de inmiddels al legendarische uitspraak van Watzlawick, Bea-
vin en Jackson (1975): "je kunt niet niet communiceren', is het ook voor een
groepsteam onmogelijk om niet niet besluiten te nemen. In communicalieve
analyses wordt in het eerste geval geconcludeerd dat, wanneer iemand niels
zegt, hij daarmee ook zijn mening duidelijk maakt. Logisch doorredenerend
moet ook worden geconcludeerd dat, als een groepsteam geen besluiten necmt,
daarmee toch een besluit wordt genomen. Het groepsteam neemt talloze beslui-
ten die betrekking hebben op de opvoeding en behandeling van de jeugdigen.
Hierbij gaat het vaak om ingrijpende beslissingen die andermans leven betref-
fen en waarvan de gevolgen verstrekkend zijn (Klomp, Wielhouwer 1987).
Het samenwerken in een groepsteam impliceert dat de pedagogisch medewer-
kers samcn beslissingen nemen. Het is aannemelijk dat het nemen van besluiten
in een groepsteam geen eenvoudige opdracht is. De beschreven aspecten in pa-
ragraaf 2.4.2, ad 1, over de teamsamenstelling en de diversiteit van de pedago-
gisch medewerkers speJen hierin re/J hete/?£/7/A:e ro/. Hef is niet eenvoucfig om
in een groepsteam van 8 personen besluiten te nemen op basis van consensus.
Vragen kunncn worden gesteld over de concrete uitvoering van genomen be-
sluilen die niet door alle teamleden wordt gedeeld, terwijl het proces van be-
sluitvorming under zware druk komt te staan als een groepsteam wordt verdeeld
door conflicten in de persoonlijke sfeer.
Een bekend gezegde luidt 'twee weten meer dan e'en' en deze logica volgend
moeten acht zeker meer weten dan e"6n. Het groepsteam heeft in principe meer
kwaliteitspotentieel om goede beslissingen te nemen, maar groepsprocessen
kunnen beslissingsprocessen ook bemoeilijken (Van der Ploeg 1987).

Besluiten worden niet zo maar genomen; het zijn geen geisoleerde processen
maar zij maken deel uit van een procesketen:

Ftguur 2.3 Piucesketen besluitvorming

communicatie * besluiivorming • doel

Het leven van de mens wordt, al dan niet bewust, beheerst door het nemen van
besluiten. De praktijk van het dagelijkse leven wordt gevormd door talloze ac-
tuele situaties en op grond hiervan moet hij handelen. moet hij besluiten nemen.
Communicatie speelt hierin een onmisbare rol. Besluitvorming is altijd doelge-
richt. op iets wat men wil gaan doen of achterwege wil laten. op iels wat men
wil bereiken of wil afleren. Watzlawick, Beavin en Jackson (1975) stellen dat er
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een drieledig onderscheid is te maken als het gaat over eenhcden van communi-
catie:
• een enkele communicatie eenheid en dat definieren als een berieht;
• wanneer er een serie berichten tussen personen worden uitgewisseld wordt

dit gedefinieerd als interactie;
• eenheden van een nog hoger niveau worden gedefinieerd als interactiepa-

tronen.

Bij deze definities is het uitgangspunt dat de communicatie /ich afspeelt tussen
personen en waartussen het principe van de /ender en de ontvanger funelio-
neert. Bondig samengevat komt dit neer op het volgende proces. Hen persoon
zendt een boodschap uit. De ontvanger van de boodschap decodeert de rxxxl-
schap via zijn intern communicatiekanaal en zendt op zijn beurt wederom een
boodschap uit. De functie van zender en ontvanger gaan samen, dat wil zcggen,
men zendt niet alleen boodschappen uit maar ontvangt cx>k boodschappen.

Het is uitgesloten dat besluiten altijd door het volledige groepsteam worden ge-
nomen. De concrete werksituatie houdt in dat er voortdurend besluiten op per-
soonlijke titel worden genomen. Maar ook in het individuele besluitvormings-
proces blijft de wetmatigheid van de dialoog met de buitenwereld geldcn, wat
met het volgende voorbeeld wordt geillustreerd:

in #/
d d / > wa.v n/e/

/; daar moes/ een sanc/je op vo/gen. //// //e/ ne/ re/7f rro/re aan z/c/i
voorfcy goan van»f«</ van een /nz/c/i/gevend #e.vpre£ /o/ een wee* /JM/.?-

arre^f. ////' vont/ ner moe/Vyit on? ro/ een 6e.v//.v.vin^ fe iwmen. Zyn w»r-
Jfcewr #/ng naar nef eer?fe M;7, maar a*aar zowt/en zyn t-o//e^ae «e/ fte.?//j/
n»er mee een5 zyn. //// /:on z»V7i nun rearfte.v a/ \'oor rfe j?ee.v/ /u//en. Pra-
xen, ver^ee/ ner maar, n/er iva.v maar eVn op/«.y.v/nj? m«/?e///it, w/e n/e/
noren vv/7, moef maar v«e/en. Van ae ana*ere itan/, my wa.? vr»e#er rn««
ool: n/e/ o"e feraa/r/e j?ewee.y/, maar zyn oMa*er.v naaY/en a////'a' me/ nem
over zyn ^erfrag gejproücen en, eer///)t was eer/yjt, rfaarvan naJ n// meer
ge/eerd dan van 5/raj^en. 7eroen ikwam over anderna//^ w«r /er«# van
jc/ioo/, nog even M/7.y/e/ om /o/ een goede Arewze /e Jtomen.'

Ondanks de argumenten pro en contra zal de pedagogisch medewerker uiteinde-
lijk toch een besluit moeten nemen!
In principe moet complexe besluitvorming plaatsvinden binnen het groepsteam.
Bijvoorbeeld het uitwerken van behandelingsdoelen vraagt om een gedegen
analyse en hierbij is de mening van alle pedagogisch medewerkers van belang.
Dit laatste geldt eveneens als het gaat over het maken van afspraken, omdat de-
ze door het gehele groepsteam ondersteund en uitgevoerd moeten worden. Bin-
nen de genoemde procesketen besluitvorming, (figuur 2.5) is het komen tot een
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goede besluitvorming nog niet zo vanzelfsprekend, wat in het volgende 'oor-
beeld wordt uitgewerkt.

er^e/n/s vu« Je peJa^og/'jc/i meJetveriter HYW
ion zyn co//ega /ocA rfoorzeMren over/wri/i/ei'/en,- een
wa.v focA /?ec/oeW om wezen/y'Jfce zaAen me/ e/fojar /e

7begegeven, in a//e Jrw/fc/e wai Ay ^«feren verge/e« Ae/ Aw/swerA; vai
/e co/i/r«/ereM, maar/o«/e« maiten w focA men^e/yA:. Uo/u/aag A/f

fcew/VwW waf Ae/n Je vo/ge/iJe /ea/nAej/jreifcmg u'eer mva/.
:on zi/'n co//ega AIM nooi/ eeni /e/j poj/7/e/i o/>mer/:en en waa^

«m wa.v Ay ü/fyV/ Aer miAt/w/if. A/.s Aer «oJ/g waj AejcA//t/e Ay ooA: ov<r
een Aa/Zery itr/7/eA;pwn/e/j op Jeze co//ega.

De a/spraaA: /'j Ju/Je/y'A;, Je peaagog/scA meJewerA:er raaArre a/ geir^
/eerJ Joor Ae/ .v/e/nge/M/J va/j zy/j co//ega, vana/ vanJaag zorgr /'eJereei

Ja/ Aw/.VH'erit op Ae/ a/ge5proA;ew fyJ.vf/p uorJr gecon/ro/eer<.
Je peJagogi'icA meJewerA:er 7a Jbj/A:fe woeJJe Je 5/ryJ 1/1 Ae«

Joor. D/e arrogan/e ma/ii'er waarop Ay ne r J aaAigeiproie« Aev/e/ Aen
Wy moes/ er «og eenj goeJ over naJe/iA:en 0/ Ay J/e a/jpraaA: w</

M/>voere/j.'

Ondanksde
lijk UK.h een besluit nuteten nemen!
Besluitvorming is een centraal proces waarmee in een groepsteam storing wordt
gegeven aan een groot scala van activiteiten. Alle directe en indirecte taken ten
behocve van de opvtx:ding en de behandeling van jeugdigen zijn impliciet of
expliciet onderwerp van besluitvorming geweest zieh afspelend tussen besluit-
vorming op persoonlijke titel of besluitvorming binnen het groepsteam.
Voor het effectief functioneren van het groepsteam is het belangrijk dat het pro-
ces van besluitvorming op een goede wijze verloopt.

Aandachtspunt 2
Besluitvorming is een belangrijk aspect voor het teamfunctioneren.

2.5.4 De doelgerichtheid
In aunsluiting op de in paragraaf 2.4.2. ad 3. beschreven dialoog past het navol-
gende gesprck tussen een orthopedagoog en een jeugdige dat lange tijd gang-
baar was in de residentiele jeugdhulpverlening.

r. j)t /»egryp Ae/ nie/. A/yn Aroerf/'e en ZMJ/>J nonen Ay pappä en
w<jmma /Aw.v en /A moe/ Aier 1/1 JJ7 ro//e in/emaa/ wonen. Waarom mag
I'A n/V/«aa

Da/ « n/e/ ;o een\Y>uJjg Mir fe /eggen, maoryV K-oon/ A/er omJa/ Ae/
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A/rneer, «it />en /wer a/ co /an# en /A «foe £oe</ myn fcesf. Aoe /<inj? /m>ef

Da/ « neer een mr>e/7y)te vruaij. 7? urer </<?/ </e />e/rtn,(»n/il:e m<*n.v«*n /w>r
e'en Jteer / v r your een />es/>reit/nj? over _/Y>M neMen. /n </ie /»cji/frcitf/tj?

/wJteten noe /iff me/_/e gaaf en Jan nwc/en weer mei«we (i/Ä/»r«i/c<*n
Wef fojn cyn <fa' yV n«j? ?<*n yuarf/«" mfx«/ Wyvrn. wwf »A c«T/y'A

g we/ veruwf/i/. wiuar /e ;y>?er ry'J roe/j lit ye ncer />y me <*« </</«
vrrte/ «Jky> HÜI u-y /je/j/je/i /«•.?/<>/<•«.'

In dit gesprek wordt door de orthopcdagoog encrzijds ccn waardeoorded uiige-
sproken. maar anderzijds ook vix>r de jeugdige een doel gefomuileeid, te wcten:
hel internaatsverblijf is voor jou een goede zaak'. Lange tijd is de residenticlc

jeugdhulpverlening dcwr unrealistische doelen geregeerd. Tot 1^70 word de re-
sidentiele jeugdhulpverlening beinvloed door een ge/insonvriendelijk klimaat.
Het is nog niet zo lang geleden dat hulpverlening aan een kind werd gelijk ge-
steld met bescherming tegen /ijn ouders. Het kind was, diH)r wat voor (K>r/akcn
dan ook het kind van de rekening geworden". De opgelopen schade diende ge-
repareerd te worden en daarvoor was opname in een instelling een goed instru-
ment (Weijenberg 1994b; Baartman 2002).

Hoewel de mens er zieh niet altijd van bewust is, is al zijn handelen doelgcricht
en deze doelgerichtheid geeft sturing aan het leven waarbij natuurlijk het ont-
wikkelingsproces van de mens een rol speelt. Uitgaande van dit axioma volgt
dan ook de logische consequentie dat ieder mens tallo/e doelen tracht te realise-
ren die verdeeld kunnen worden in:
• dagelijkse doelrealisering;
• doelen op korte termijn;
• doelen op lange termijn.

De dagelijkse doelrealisering vindt op een vrij spontane wijze plaats en aan de
realisering zijn naar verhouding weinig risico's verbünden. Voorbeelden: 'Ik ga
vanavond een uurtje in de tuin werken; ik ga vanmiddag boodschappen doen; ik
ga met de kinderen zwemmen; ik doe vandaag eens lekker niets'.
Doelen op korte termijn vragen om een meer doordachte Strategie en aan de rea-
lisering kleven risico's hoewel deze inschatbaar zijn. Voorbeelden: i k wil in
drie maanden vier kilo afvallen; ik wil mijn kind van twee in de körnende /.es
maanden zindelijk krijgen; ik wil in het körnend half jaar de badkamer opknap-
pen; ik wil in drie maanden bereiken dat mijn 10-jarige dochter mij beter ge-
hoorzaamt.
Doelen op lange termijn vragen ook om een Strategie maar aan de uitvoering en
realisering zijn risico's verbonden die moeilijk zijn in te schatten. Voorbeelden:
'Ik wil in zes jaar het gymnasiumdiploma op zak hebben; ik wil over vier jaar
een leidinggevende functie vervullen; ik wil hooguit tot mijn vijftigste werken
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en dan gaan rentenieren; ik zorg ervoor dat mijn kinderen een gelukkig leven
krijgen'.

Het gezegde luidt 'de weg naar de hemel is geplaveid met goede voornemens'
en hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat men op de weg tussen 'voome-
men en realiseren' veel hindernissen kan tegenkomen. Zo zijn doelgerichtheid
en doelrealisering wel onlosmakelijk met elkaar verbonden maar doelgericht-
heid gaat niet automatisch over in doelrealisering. Voor dit uitgangspunt wordt
aansluiting gevonden bij Vlek en Wagenaar (1976). Zij maken een onderscheid
tussen alledaagse, niet problematische beslissingen en beslissingsproblemen.
Beslissingsproblemen onderscheiden zieh door de onzekerheid over de doeltref-
fendheid en de toekomstige consequenties. Alledaagse beslissingen en beslis-
singsproblemen worden door Vlek en Wagenaar (1976) op een continuum ge-
plaatst.
Analoog aan het door Vlek en Wagenaar gemaakte onderscheid wordt voor
doelgerichtheid het volgende continuum geintroduceerd.

Figuur 2.6 ContinuUm doelgerichtheid

eenvoudig uitvoer- realistisch uitvoer- moeilijk uitvoerbaar
haar • baar

dagelijkse doclrealise- doelen op korte termijn doelen op lange termijn
ring

Ook bij de opname van jeugdigen in een residentiele instelling voor jeugdhulp-
verlcning gaat het bovenvermelde prtx.es van doelgericht handelen onvermin-
derd door. Omdat het in een instelling voor residentiele jeugdhulpverlening gaat
oni opvoeding en behandeling van jeugdigen met gedragsproblemen moet aan
het aspect van doelgerichtheid nog een extra dimensie worden toegevoegd. Kok
(1987) merkt hierover op dat alle funeties binnen de organisatie in alle opzich-
ten ten dienste staan van de speeifieke opvoedingssituatie en het realiseren van
opvoedingsdoelen.
Gieles (1978) schreef een standaardwerk voor pedagogisch medewerkers, geti-
teld: 'Gm«7«/fi<fcr...rt7i vaA; rt/wrf; mef/irtt//sc/i vtfrttpn m f̂ tte /ff/grrxy?'. Para-
fraserend hierop is in dit onderzoek 'samenwerken in een groepsteam ... een
vak apart'. In paragraaf 2.5.2 is vastgesteld dat de funetie pedagogisch mede-
werker slechts in teamverband kan worden uttgevoerd. Dit betekent dat het
groepsteam een speeifieke funetie moet vervullen als het gaat om doelgericht-
heid. Bij de doelgerichtheid van het groepsteam is de realisering van doelen op
korte termijn richtinggevend. Dit uitgangspunt vereist toelichüng.
Vooraf moet worden vastgesteld dat, wanneer jeugdigen in een instelling voor
residentiele jeugdhulpverlening worden opgenomen. er sprake is van een onna-
tuurlijke situatie omdat zij grotendeels onttrokken worden aan de directe peda-
gogische invloed van hun biologische ouders. Een ingreep die van verregaande
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invloed kan zijn op de ontwikkeling van de jeugdige. Wanneer jeugdigen bij
hun biologische ouders verblijven dan is de opvoeding, in een overheersend
groot percentage, een grotendeels zelfsturend proces waarvan de goede afloop
automatisch is ingebouwd.
Ondanks de visie van Kok (1981,1987) die uitgaat van specifiek opvoeden. is
de dagelijkse doelrealisering in een residentiele instelling ook doorspekt met
'gewone' opvoedingshandelingen. Ook in een leefgroep wordt gegeten en ge-
dronken. gaan jeugdigen naar school en wordt huiswerk gcmaakt. /ijn er vrije-
tijdsactiviteiten en wordt naar bed gegaan. Het uitgangspunt is dat pedagogisch
medewerkers deze werkzaamheden relatief eenvoudig kunnen uitvoeren.
Voor de geplaatste jeugdigen is het uitermatc belangrijk dat eon plaatsing te
overzien is en dat het doel van de plaatsing en de tijdsduur overeengekomen
worden. Wanneer er geen specifieke doelen worden afgesproken en bij de op-
name een tijdsperspectief ontbreekt dan is er geen fundanieiiteel verschil aan-
toonbaar tussen de huidige gang van zaken en het beschrcven gesprek tussen dc
orthopedagoog en de jeugdige in de eerste alinea van deze paragraaf. Doelen op
lange termijn hebben belangrijk nadelen. Bij een te grote tijdsduur tussen dc
gemaakte afspraken en de doelrealisering doen /.ich vele actuele situaties viK)r,
die het afgesproken doel onder druk zetten of onmogelijk niakcn. Als doelen
over een lange termijn worden uitgestrekt wordt een proces in de hand gewerkt
waar zowel bij het groepsteam als bij de jeugdige de spankracht verloren gaat.
Het uitgangspunt is dat pedagogisch medewerkers doelen op lange lermijn
moeilijk kunnen uitvoeren.

Uit het voorafgaande moet worden geconcludeerd dat in de residentiele jcugd-
hulpverlening het accent moet worden gelegd op het realiseren van doelen op
korte termijn. Hiervoor is het wenselijk cm naar instrumenten te zoeken, of om
deze te ontwikkelen, die de pedagogisch medewerkers handvatten geven voor
de uitvoering en realisering van doelen op korte termijn. Locke en Latham
(1990) hebben op basis van de kennis over motivatieprocessen een model ont-
wikkeld om prestaties te sturen en te stimuleren. Het model draagt dc naam dc
high performance cycle en met deze naamgeving wordt onderstreept dat het bc-
vorderen van prestaties gezien moet worden als een dynamisch proces. Voor
een verdere analyse en uitwerking van dit model wordt verwezen naar paragraaf
4.4.2. Dit model geeft invalshoeken om de doelen op korte termijn verder uit te
werken, wat in figuur 2.7 schematisch wordt weergegeven.

Figuur 2.7 Doelen op korte termijn

doelen op korte termijn

1. realistisch
2. uildagend
3. controleerbaar
4. in tijd afgegrensd

molivatic

groepsteam

jeugdige
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De in figuur 2.7 genoemde uitgangspunten voor doelen op körte termijn worden
achtereenvolgens aan de orde gesteld.

Ad 1. Doelen op körte termijn moeten realistisch zijn
In paragraaf 2.4.2, ad 3, is vastgesteld dat behandelingsplannen plannen breed
maar vooral abstract beschreven zijn. Een treffend voorbeeld wordt aangetrof-
fen bij Verheij en Van Loon (1989) die bij een behandeling spreken over doe-
len, subdoelen en neveneffecten. Bij de beschrijving van een casuistiek komen
zij tot de volgende acht hoofdlijnen:
• bied de jeugdige veiligheid. duidelijkheid structuur en bescherming;
• stel voor de jeugdige de wereld van de realiteit tegenover zijn beängstigen-

de en wensvervullende wereld zonder dat daarbij deze laatste wereld teveel
in diskrediet wordt gebracht;

• stimuleer en bekrachtig de zelfredzaamheid van de jeugdige;
• tracht geleidelijk bij de jeugdige zijn wijze van zieh afhankelijk opstellen

ten opzichte van volwassenen te wijzigen in een meer adequate, zelfstandi-
ger vorm;

• leer de jeugdige om te funetioneren in de gezinsachtige situatie van de leef-
groep met ritme en regelmaat, waarin het een noodzaak is om rekening te
houden met elkaar;

• bouw een leerproces op op de kliniekschool;
• steun de jeugdige in het struetureren van zichzelf en de wereld rondom hem

door middel van individuele therapiecn;
• help de jeugdige om le gaan met de problemen waarvoor zijn gezinssituatie

hem regelmutig pluatst.

Het is voor een groepsteam vrijwel onmogelijk om aan al deze doelen met suc-
ces uitvoering te geven. Bij doelgericht werken valt aan een reduetie niet te
ontkomen en dat betekent dat een groepsteam aan het werk moet gaan met 6e~n.
hoogstens met twee doelen. Onder realistische doelen wordt verstaan dat over-
eengekomen doelen haalbaar en praktisch uitvoerbaar moeten zijn. Het werkt
demotiverend als een voorgenomen doel na verloop van tijd niet gerealiseerd
kan worden.

Ad 2. Doelen op körte termijn moeten uitdagend zijn
Het is een bekend maatschappelijk verschijnsel dat, als het leven geen uitdaging
meer kent. er een voedingsbodem ontstaat voor lusteloosheid en apathie. Dit
gevaar speelt ook als pedagogisch medewerkers het werk niet meer als uitda-
gend ervaren. Godfried Bomans merkt in een filosofisch en nostalgisch artikel
over speien op: Waaruit ontstaat het spei? Uit onvolmaaktheid. Een kind, dat
een stuk hout vindt en doet alsof het een locomotief is. gebruikt zijn fantasie en
voorslellingsvermogen maximaal om het zo te houden. Bij een echte locomotief
is dit niet nicer nodig. Hot ding is er eenvoudig. En onmiddellijk verslapt de
creativiteit van het kind. Hij laat zijn fantasie onbenut. omdat er geen appel
meer op wordt gedaan.
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Deze visie geeft aanknopingspunten om de uitdaging van een groepsteam te
prikkelen. Een doel is per definiüe minder uitdagend als de pedagogisch mede-
werkers een kant en klare methodiek krijgen aangereikt. Daarbij moet worden
opgemerkt dat concrete oplossingen vaak niel voorhunden en w k nie! gcnerali-
seerbaar zijn. Het groepsteam moet gestimuleerd worden en er moet een beroep
worden gedaan om de creativiteit van het groepsteam. De eigen creativiteit en
het feit dat men invloed heeft op de hehandeling van jeugdigen zorgt ervoor dat
het werk als uitdagend wordt ervaren.

Ad 3. Doelen op körte termijn moeten controleerhaar zijn
Het is in de residentiele jeugdhulpverlening gangbaar de hulpverlening halfjaur-
lijks te evalueren. Het begrip evaluatie wordt hier geoperationaliseerd als: con-
trole door middel van toetsing. Het zet weinig zoden aan de dijk als. bijvoor-
beeld bij het doel 'het enuresisprobleem bij een jeugdige oplossen", in een
teambespreking wordt geconcludeerd dat het de laatste weken iets beter gaat.
Het is belangrijk dat de doelen door het groepsteam zo worden gefomuileerd
dat ze kunnen worden gemeten. waardoor controle en toetsing mogelijk /.ijn.

Ad 4. Doelen op körte termijn moeten in tijd zijn afge}>rensd
In tegenstelling tot wat is beschreven over de nadelen van doelen op lange ter-
mijn ontstaat er een stimulerend effect als doelen in tijd worden algegrensd.
Afgrenzing biedt het realiseren van doelen meer perspectief omdat het positieve
spanning en dynamiek oproept. Aansluitend op het in de vorige alinea gegeven
voorbeeld van de enuresisproblematiek is voor de oplossing van dit probleem
een tijdstermijn van zes maanden redelijk.

Figuur 2.7 geeft aan dat met het realiseren van doelen op körte termijn en met
gebruikmaking van de vier uitgangspunten voor het groepsteam typische moti-
vatiemechanismen in werking treden. Hierdoor wordt de aandacht in de juiste
richting gestuurd en er wordt voorkomen dat energie verloren gaat aan niet re-
levante zaken (Algera, Janssen, Van Tuijl 1992).
Het schema laat verder zien dat het motivatieproces opgeld doet voor zowel het
groepsteam als voor de jeugdige. Het realiseren van een doel bevestigt de ei-
genwaarde van een jeugdige en het groepsteam. Het systemisch proces is circu-
lair en motiveert het groepsteam en de jeugdige om het proces van een nieuw en
volgend doel op te starten.

Aandachtspunt 3
Doelgericht werken is een belangrijk aspect voor het teamfunetioneren.

2.5.5 De clientgerichtheid
In tiguur 2.7 is weergegeven dat het realiseren van 'doelen op körte termijn'
een motivatieproces op gang brengt bij het groepsteam en bij de jeugdige. Hier-
bij speelt de client een onmisbare rol. Primair omdat de opdracht van een resi-
dentiele instelling voor jeugdhulpverlening bestaat uit opvoeding en behande-
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ling van jeugdigen en secundair omdat het groepsteam en de jeugdige met el-
kaar verbonden zijn door een circulair proces.

De residentiele jeugdhulpverlening ontkomt niet aan de eisen die de huidige
maatschappij aan haar stelt en ten gevolge hiervan is haar functioneren veran-
derd. Zoals in paragraaf 1.2 beschreven is, werd tot 1970 de residentiele zorg
sterk gedomineerd door een hierarchische opbouw, waarbij het groepsteam een
passieve rol vervulde, om maar te zwijgen over de inschakeling van de jeugdi-
ge. In dit laatste is verandering gekomen waaraan in paragraaf 2.2 aandachi is
besteed en dit vindt zijn weerslag in uitgangspunten als hulp op maat en vraag-
gericht werken, waarbij de indruk wordt gewekt dat de 'klant koning is gewor-
den'. Niet het aanbod van de instelling, maar de vraag van de client staat nu
centraal. Concreet vertaald wordt er in deze nieuwe visie van uitgegaan dat de
vraag van de client bepalend is voor het hulpaanbod (Welling 2000).

Het is de realiteit; voor de realisering van opvoeding en behandeling zijn het
groepsteam en de jeugdige op elkaar aangewezen en is er sprake van een ge-
declde verantwoordelijkheid. De rol en de positie van de hulpverlener en de
hulpvrager moeten echter duidelijk blijven. De verantwoordelijkheid voor de
regie van het hulpverleningsproces blijft een zaak voor de hulpverlener. Ook
andere auteurs wijzen op het belang van dit onderscheid (Bennema-Sybrandy
1996, Baartman 2002).
De verhouding tussen het groepsteam en de jeugdige moet geschoeid zijn op
een hierarchische ordening, wat wil zeggen dat het groepsteam leiding moet ge-
ven aan de jeugdige. Dit impliceert ook, dat als het gaat om het realiseren van
doclen. hcl groepsteam een sturende rol moet vervullen om de verantwoorde-
lijkheden van het groepsteam en de jeugdige op elkaar af te stemmen. Daarbij
moet worden opgemerkt dat het gedrag van de jeugdigen vaak weerbarstig en
paradoxaal is; het problematisch gedrag blijft in stand terwijl het tegendeel
wordt verwacht en omgekeerd (Van den Düngen 1988).
Voor eon verklaring waarom gedragsproblemen sorns in stand worden gehou-
den wordt steun gevonden bij de algemene systeemtheorie en wel bij de eigen-
schap 'evenwicht'. Hieronder worden die mechanismen verstaan die ertoe lei-
den dat er binnen gezinnen een interactioneel evenwicht wordt bewaard. In de
praktijk wordt weerstand geconstateerd legen veranderingen die het interactio-
nele evenwicht verstoren. Evenwichtsprocessen in Systemen zijn repeterende
patronen die /ich afspclen tussen continuiteit en veranderingen en die geregu-
leerd worden door feedbackprocessen.
Als illustratie wordt een gezin genomen waarvan een kind in een residentiele
instelling is geplaatst omdat het de ouders aan het noodzakelijke gezag ont-
brcekt. Met het realiseren van deze plaatsing is het evenwicht in het gezin ver-
stoord. Een vectoring die onontkoombaar opgevolgd zal worden door een
nieuw evenwicht. Wanneer de ouders de plaatsing voortijdig afbreken herstel-
len de ouders het oude evenwicht en hierdoor is er sprake van negatieve feed-
back.
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Als de ouders de plaatsing en behandeling accepteren en de ouders nieuwe we-
gen leren om hun gezagsfunctie adequaat uit te oefenen is er sprake van positie-
ve feedback. De oude regeis worden vervangen door nieuwe regeis waania een
nieuw evenwicht ontstaat.
Een eenzijdige opvatting over vraaggericht werken herbergt een gcvaur in /ich
op basis van deze systeemtheoretische wetmatigheid. Als de vraag van de indi-
viduele client louter bepalend is, is het niet denkbeeidig dat doelen worden af-
gesproken die het bestaande evenwicht in stand houden. Dit laat onverlet dat er-
tussen het groepsteam en de jeugdigen afstemming moet plaatsvinden over de
opvoeding en de behandeling. Behandelingsdoelen moeten uitmonden in con-
crete afspraken. waarbij het voor het groepsteam en de jeugdige duidclijk moet
zijn welke verantwoordelijkheid en taken zij hebben. Hierbij heeft hei groeps-
team de opdracht de client te motiveren zijn rol en verantwoordelijkheid te ne-
men.

Aandachtspunt 4
Clientgerichtheid is een belangrijk aspect voor het teamfunctioneren.

2.5.6 De ontwikkelingsgerichtheid
Bij het begrip " ontwikkelingsgerichtheid" wordt al snel gedacht aan de proccs-
sen die zieh voordoen als mensen in een groep samenwerken. Stemerding
(1978, pagina 8) zegt over het verloop van groepsprocessen het volgendc: 'een
groep evolueert längs lijnen welke in zekere mate voorspelbaar zijn. Dit maakt
het ook mogelijk om te komen tot een systematische aanpak waarbij weten-
schappelijke inzichten en ervaringskennis kunnen worden toegepast'. Stemer-
ding onderscheidt drie fasen in de groepsontwikkeling. die in beknopte vorm als
volgt kunnen worden samengevat.
Eerste fase, die van de beginnende groep: op het moment dat de groepsleden el-
kaar voor de eerste keer treffen gaat Stemerding uit van een beginnende groep;
een fase die wordt afgesloten als ieder lid weet waar hij aan toe is, zijn plaats
heeft gevonden en er een struetuur is ontwikkeld welke gericht is op de concre-
tisering van de toekomstige groepsactiviteiten.
Tweede fase, het groepsfunetioneren: hiervan is sprake als er een evenwicht
ontstaat tussen de groepscohesie en de onderlinge betrokkenheid tussen de
groepsleden.
Derde fase, autonome groepen: de realisatie van de individuele bijdrage van ie-
der teamlid is in evenwicht gekomen met de doelstelling van de groep als ge-
heel. De groep kan hierdoor een geheel eigen, autonome werking gaan uitoefe-
nen.
Een zelfde benadering wordt teruggevonden bij Remmerswaal (1995) die zieh
in grote lijnen aansluit bij de groepsontwikkelingstheorie van Stemerding, maar
zes fasen van groepsontwikkeling onderscheidt.

De praktijk van de groepsteams in de residentiele jeugdhulpverlening laat een
genuaneeerder beeld zien. Personeelsverloop, interne overplaatsingen en ge-
spannen persoonlijke verhoudingen in groepsteams zetten deze theoretische
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ontwikkelingsstadia onder druk. Fasen zijn geen statische begrippen en zijn
door de bovengenoemde invloeden aan veranderingen onderhevig. In de prak-
tijk kan worden vastgesteld dat groepsteams, afhankelijk van de situatie, zieh
bewegen tussen de stadia van een beginnende groep tot een autonome groep. Zo
kan een autonome groep, bijvoorbeeld ten gevolge van vele personeelswisselin-
gen, weer terugvallen op het niveau van de beginnende groep.

Bij het begrip 'ontwikkelingsgerichtheid' speelt ook nog een andere dimensie
een rol. Groepsteams zijn in hun functioneren onderhevig aan een continu pro-
ces dat zieh afspeelt tussen verandering en continuiteit. Het groepsteam wordt
in ieder geval al geconfronteerd met een steeds wisselend aanbod aan proble-
men van de opgenomen jeugdigen. Anderzijds is het groepsteam zelf aan ver-
anderingen onderhevig als gevolg van de factoren die in de voorafgaande alinea
zijn beschreven.

Om opgewassen te zijn tegen de steeds veranderende eisen, is het noodzakelijk
dat een groepsteam systematisch haar eigen functioneren kritisch evalueert en
aan de hand hiervan werkt aan de ontwikkeling en verbetering van het team-
functioncrcn.

Organisaties ontkomen niet aan investeringen om te voldoen aan de toenemen-
dc eisen op het gebied van kwaliteit, flexibiliteit en innovatie (Vander Meeren
en Kluytmans 1992). Het is een dwingende eis dat een instelling voor residenti-
elc jeugdhulpverlening zorg draagt voor de ontwikkeling van het personeel. Dit
houdt in, een concreet programma van deskundigheidsbevordering varierend
van doelgerichte trainingen tot een plan voor loopbaanontwikkeling.

Ontwikkelingsgerichtheid wordt voor het groepsteam omschreven als gericht-
heid op het verbeteren van het teamfunctioneren waarvoor figuur 2.8 als lei-
draad geldt.

Figuur 2.8 maakt allereerst inzichtelijk dat de ontwikkeling van een groepsteam
zieh afspeelt tussen de niveaus van een beginnende en een autonome groep.
Daamaast wordt geillustreerd dat ontwikkelingsgerichtheid een continue proces
is. waarin het groepsteam zieh rieht op de verbetering van het probleemoplos-
send vermögen, de besluitvorming. de doelgerichtheid en de clientgerichtheid.

Aandachtspunt 5
Ontwikkelingsgerichtheid is een belangrijk aspect voor het teamfunctio-
neren.
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Figuur 2.8 Ontwikkelingsgerichtheid van bet groepsteam
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In deze paragraaf zijn vijf aspecten aan de orde gesteld die van belang zijn voor
het functioneren van groepsteams. Het is een misverstand om te verondcrstellcn
dat deze aspecten zieh automatisch in de gewenste positieve richting ontwikke-
len. Verbetering hiervan vraagt van iedere instelling voor residenticle jeugd-
hulpverlening, maar in het bijzonder van het groepsteam een continue investe-
ring. De integratieve teamtraining die in dit onderzoek centraal staat is gericht
op de verbetering van deze vijf aspecten.
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3. PLAN VAN AANPAK

In paragraaf 3.1 wordt de doelgroep beschreven die aan de integratieve team-
training deelneemt waarna in paragraaf 3.2 het integratieve trainingsmodel aan
de orde wordt gesteld. In deze paragraaf worden achtereenvolgens de algemene
systeemtheorie en de communicatietheorie hehandeld als theoretisch leader voor
de interventie.

Met helrekking tot de twee genoemde theorieen worden slechts die onderdelen
besproken waarvan in de integratieve teamtraining gebruik wordt gemaakt. Als
laatste in deze paragraaf wordt de diversiteit van de pedagogisch medewerkers
besproken. In paragraaf 3.3 wordt de praktische toepassing van de integratieve
teamtraining aan de orde gesteld. Besloten wordt met paragraaf 3.4 waar de op-
zet van de evaluatie wordt besproken.

3.1 De doelgroep

In paragraaf 6.6 wordt de procedure uitvoerig beschreven, maar omwille van de
begrijpelijkheid hier bondig samengevat. De integratieve teamtraining die wordt
gegeven aan de experimentele teams, wordt in twee hoofdmoten onderscheiden:
• de integratieve teamtraining die vijf dagen in beslag neemt en in principe

om de week wordt uitgevoerd. In de praktijk betekent dit dat de training
binnen een tijdsbestek van drie maanden wordt afgerond;

• na beeindiging van de integratieve teamtraining wordt een drietal maande-
lijk.se bijeenkomsten van anderhalf uur georganiseerd waarin de ervaringen
van de teamtraining en de praktische toepasbaarheid worden geevalueerd.

De totale tijdsduur van de integratieve teamtraining en de evaluaties bedraagt
globaal een half jaar.

Aan de integratieve teamtraining moeten de pedagogisch medewerkers, de
meewerkende teamleider. coördinatoren/unithoofden en de gedragswetenschap-
pcrs deelnemen die verbanden zijn aan de experimentele teams.

De coördinatoren/unithoofden en de gedragswetenschappers maken vanuit hun
specifieke functie deel uit van het groepsteam als hulpverleningssysteem en
daarom is hun participatie in de integratieve teamtraining onontbeerlijk. Door
him nosities vervullen zij een ondersteunende rol in de verbetering van het
teamfunctioneren. Dit heeft geleid tot de. in figuur 3.1 weergegeven. samenstel-
ling van de trainingsgroepen.
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Figuur 3.1 Deelncmers aan de imegratieve teamtraining
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3.2 Het integratieve trainingsmodel

De integratieve teamtraining is gericht op de beinvloeding van:
• het probleemoplossend vermögen;
• de besluitvorming;
• de doelgerichtheid;
• de clientgerichtheid;
• de ontwikkelingsgerichtheid.

Het integratieve trainingsmode] is weergegeven in figuur 3.2.

Figuur 3.2 Het integratieve trainingsmodel in relatie tot de teamaspecten
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Het trainingstraject ziet er als volgt uit:
dag I: de systeemtheorie en de communicatietheorie;
dag 2: de diversiteit van de pedagogisch medewerkers;
dag 3: de doelgerichtheid;
dag 4: de feedback;
dag S: de besluitvorming.

Aan twee zaken moet aandacht worden besteed:
• de deelnemers moeten zieh een theoretisch kader eigen maken waarvoor

gebruik wordt gemaakt van de algemene systeemtheorie en de communica-
tietheorie;

• de 'diversiteit' van de pedagogisch medewerkers.

3.2.1 De algemene systeemtheorie als theoretisch kader van de interventie
Kenmerkend voor de benadering van de realiteit zijn nog vaak de opvattingen
die uitgaan van het reductionistisch, lineaire denken. Een opvatting waarbij een
complex geheel wordt gereduceerd tot kleinere onderdelen, die vervolgens
worden geordend volgens het principe van het oorzaak-gevolg denken. Het uit-
eindelijke doel is generieke kennis (theorie) om de praktijk te kunnen voorspel-
len en beheersen (ingrijpen).
Het is de Duitse bioloog Von Bertalanffy (bron: Hendrickx 1991) die, in reactie
op deze opvatting, een aantal concepten ontwierp die na de Tweede Wereldoor-
log bekend /.ijn geworden onder de naam de algemene systeemtheorie". Het
belangrijkste uitgangspunt van Von Bertalanffy's concepten waren zijn bezwa-
rcn tegen het reductionistisch model, omdat hij de mening was toegedaan dat
niet e"e"n specifieke oorzaak aanwijsbaar was voor een aantal fenomenen. Vast-
gesteld werd dat: 'de optelsom van de analyse van de onderdelen onvoldoende
in/icht gat" in het functioneren van het geheel" (Hendrickx 1991). Ten gevolge
hiervan ontstond de behoelte aan een denkkader dat meer in/icht kon verschaf-
fen in de gehelen en de inmiddels ingeburgerde begrippen als organisatie. gren-
zen, hierarchie deden hun intrede en werden bekend onder de naam 'de algeme-
ne systeemtheorie'.

Wanneer een theorie inzichtelijk en werkbaar moet worden gemaakt voor een
specifieke doelgroep. in dit geval de pedagogisch medewerkers, is het zinvol de
theorie daarop toe te spitsen. De pedagogisch medewerkers hebben baat bij een
theoretisch denkkader dat aansluit bij de dagelijkse praktijk. Hiervoor wordt,
naast de algemene systeemtheorie, aansluiting gevonden bij de theoretische uit-
gangspunten van de stmcturele gezinstherapie, die zijn worteis ontleent aan de
algemene sysleemtheorie. De grondlegger van de stmcturele gezinstherapie is
Minuchin (1982) die opmerkt dat voor de behandeling de gezinsstruetuur het
object van beinvloeding is. Dit houdt in dat de hulpverlener werkt met een theo-
rie en met technieken die gericht zijn op structuur en organisatie van het gezin.
In de ge/instherapie worden de structuur en de interacties van het gezinssys-
teem getransformeerd. De posilies van de gezinsleden in de gezinsprocessen en
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gezinsverhoudingen veranderen daarmee. Met als gevolg dal de ervaring van
ieder individueel gezinslid verändert. Deze typering van de structuur en de or-
ganisatie van een gezinssysteem is eveneens van toepassing op een structuur en
organisaüe van een groepsteam (Weijenberg 1996).

Voor een goed inzicht in Systemen wordt uitgegaan van de vulgende omschrij-
ving: het begrip systeem wijst op een eenheid. opgebouwd uit deelverhoudin-
gen. Het gaat niet alleen om de delen op /ich. ook niel allecn om het gehecl.
maar om de betrekkingen tussen dit alles, dat voor een groepsteam schematisch
als volgt wordt weergegeven (Weijenberg 1991, 19%).

Figuur 3.3 Betrekkingen in een gruepsieam
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Met dit schema van horizontale, verticale en diagonale lijnen wordt een wezen-
lijk kenmerk van een open systeem gevisualiseerd, inhoudend de vcxjrtdurende
wisselwerking die plaatsvindt tussen de pedagogisch medewerkers onderling.
De stippelvormige ellips symboliseert de voortdurende wisselwerking tussen de
pedagogisch medewerkers en de buitenwereld. Dit netwerk van continu op el-
kaar ingrijpende interacties wordt aangeduid met de term 'circulaire causaliteit'.
Daarnaast wordt nog van vier andere sysleemeigenschappen gebruik gemaakt,
te weten:
1. Systeemeigenschap grenzen.
2. Systeemeigenschap coalitie.
3. Systeemeigenschap hierarchic
4. Systeemeigenschap evenwicht.

Ad 1. Systeemeigenschap grenzen
In een systeem gaat het niet alleen om de delen op zieh, ook niet alleen om het
geheel. maar om de betrekkingen tussen dit alles. Hiermee wordt duidelijk dat
een systeem bestaat uit min of meer afgrensbare delen. Een instelling voor resi-
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dentiele jeugdhulpverlening is eveneens een systeem en de belangrijkste te on-
derscheiden delen zijn vermeid in paragraaf 2.3 waar de organisatiestructuur is
uitgewerkt. In systemische taal worden deze delen Subsystemen genoemd. In
een organisatie voor residentiele jeugdhulpverlening zijn vele Subsystemen te
onderscheiden, maar voor gebruikmaking in de integratieve teamtraining zijn de
volgende Subsystemen van belang:
• het subsysteem groepsteam;
• het subsysteem gedragswetenschappers;
• het subsysteem middenkader;
• het subsysteem directie.

Ieder subsysteem heeft zijn eigen functies en taken en van diegenen die tot een
specifiek subsysteem behoren, moet worden verwacht dat zij zieh daarnaar ge-
dragen. De regeis en normen behorend bij een bepaald subsysteem bepalen te-
vens de grenzen en een systeem functioneert alleen optimaal als de Subsystemen
binnen deze vastgestelde grenzen funetioneren.

Vanuit de structurele gezinstherapie wordt het aeeepteren van grenzen gezien
als een graadmeter voor het funetioneren van een gezin. In een gezinssysteem
zijn twee uitersten mogelijk als het gaat over het funetioneren van grenzen
waarvoor de benamingen worden gebruikt van kluwen en los-zand gezinnen.
Bij een 'normale' ontwikkeling bewegen gezinnen zieh op een flexibele wijze
tussen de genoemde twee uitersten. Bij kluwen gezinnen zijn de grenzen tussen
het subsysteem opvoeders en het subsysteem kinderen vervaagd, opgeroepen
door een niet realistisch besef over de pedagogische en affectieve relatie tussen
opvoeders en kinderen. Bij los-zand gezinnen is er sprake van starre en strakke
grenzen, gebaseerd op een niet realistisch besef wat betreft zelfstandigheid, wat
treffend wordt uitgedrukt in het ge/egde: "ieder voor zieh en God voor ons al-
len'. Analoog uan de/e twee begrippen kunnen groepsteams zieh eveneens ont-
wikkelen tot een kluwen groepsteam dan wel tot een los-zand groepsteam.

Ad 2. Systeemeigenschap coalitie
Zuiver theoretisch wordt over een coalitie gesproken als twee partijen, die be-
horen tot verschillende Subsystemen, met elkaar samengaan om een derde partij
buiten te sluiten. Een voorbeeld hiervan is de pedagogisch medewerker beho-
rend tot het subsysteem groepsteam die een coalitie aangaat met een funetiona-
ris behorend tot het subsysteem middenkader. met als doel een collega pedago-
gisch medewerker buiten te sluiten.
In paragraaf 2.4.2. ad 1. is over de personele samenstelling van het groepsteam
al opgemerkt: 'het is een bekende eigenschap, vorm een groep van drie perso-
nen en er ontstaat een tendens van een twde tegen öe"n struetuur'. Dit houdt in
dat er ook coalities kunnen ontstaan tussen de Subsystemen in het groepsteam.
Er wordt een theoretisch onderscheid gemaakt tussen coalities en associates.
Een coalitie is het samengaan van personen. die deel uitmaken van verschillen-
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de Subsystemen, met als doel een ander uit te sluiten: bij een associatie gaan
Subsystemen samen om een gemeenschappelijk doel te realiseren.
Omwille van een goede verstaanbaarheid en werkbaarheid wordt dit onder-
scheid buiten beschouwing gelaten en wordt alleen de term coalitie gehanteerd.

Ad 3. Systeemeigenschap hierarchie
Een ander concept om een beeld te krijgen van Systemen is hierarchie: wie be-
slist wat. Zo spreekt het voor zieh dat in een gezin de ouders over hierarchie
moeten beschikken om hun opvoedingstaak te kunnen uitvoeren. Eveneens
spreekl het voor zieh dat een groepsteam over hierarchie moet beschikken om
de opvoeding en behandeling van jeugdigen succesvol uit te voeren. De sys-
teemeigenschap hierarchie heeft ook nog een andere dimensie die van belung is
voor de residentiele instelling als systeem. Bij de systeemeigenschap grenzen
zijn vier belangrijke Subsystemen te onderscheiden. Ieder subsysteem heelt zijn
eigen taken en verantwoordelijkheden en logischerwijze zou een daaraan ge-
koppelde hierarchie verbünden moeten zijn. Voor groepsteams moel gelden dat,
als het gaat over de taken opvoeding en behandeling van jeugdigen. zij in de or-
ganisatie het hoogste in de hierarchie staan. Daar tegenover Staat de gedragswe-
tenschapper het hoogste in de hierarchie als het gaat over de taak diagnostiek,
het middenkader als het gaat over de taak leiding geven aan hei groepsteam en
de directie als het gaat over de taak beleidsbepaling.

Ad 4. Systeemeigenschap evenwicht
In deze tijd wordt gesproken over de term evenwicht; voorheen was de bena-
ming 'homoiostase" meer in zwang. Hendrickx (1991. pagina 7) schrijft hier-
over als volgt: 'Homoiostase heeft betrekking op een aantal mechanismen in het
neuro-endoeriene stelsel. Functie van deze mechanismen is het constant houden
van de interne omgeving van het organisme. Bloeddruk en lichaamstemperatuur
zijn er voorbeelden van. Dit fenomeen is later toegepast op de bcschrijving van
gezinnen, omdat werd vastgesteld dat ook binnen gezinnen mechanismen werk-
zaam zijn die tegenstand bieden aan veranderingsprocessen met als doel het be-
staande evenwicht te handhaven.

Groepsteams moeten over een zekere mate van evenwicht beschikken; zo niet
dan wordt het funetioneren problematisch. Het noodzakelijke evenwicht is
nochtans geen statisch gegeven. Vele onvermijdbare gebeurtenissen kunnen het
evenwicht verstoren zoals veranderingen in de personele bezetting, veranderin-
gen in de groep van jeugdigen en veranderingen ten gevolge van beleidsbeslis-
singen. Veranderingen moeten worden ingepast waarna er een nieuw evenwicht
ontstaat. De logica geeft aan dat kleine verstoringen sneller tot een nieuw
evenwicht leiden dan ingrijpende verstoringen. Evenwichtsprocessen zijn repe-
terende patronen die zieh afspelen tussen continuiteit en verandering en die ge-
reguleerd worden door feedbackprocessen. Feedbackprocessen worden onder-
scheiden in positieve en negatieve terugkoppeling. Positieve feedback bevordert
de integratie van de verandering en is daardoor veranderingsgericht. Negatieve
feedback herstelt het vroegere evenwicht en gaat veranderingen legen.
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3.2.2 De communicatietheorie als theoretisch kader van de interventie
Hoewel de algemene systeemtheorie en de communicatietheorie twee afzonder-
lijke theorieen zijn, kunnen zij niet los van elkaar worden gezien. Zoals in de
vorige paragraaf is uitgewerkt is de algemene systeemtheorie de denkrichting
die de samenhang en de wisselwerking binnen en tussen Systemen bestudeert.
De communicatietheorie rieht zieh op het proces van de interacties en van de in-
formatie-uitwisseling. Door de communicatie wordt inzichtelijk op welke wijze
een systeem georganiseerd is. De organisatie van een groepsteam kan op deze
manier in kaart worden gebracht.
Het meest bekende model over communicatie is dat van de zender en de ont-
vanger. Persoon A zendt een boodschap uit naar persoon B in de vorm van een
bericht. Persoon B ontvangt, registreert en decodeert het bericht en zendt een
bericht terug naar persoon A, waama de procedure van ontvangst, registratie en
decodering zieh herhaalt.
Dit proces wordt omschreven als het informatiegerichte niveau en dit niveau
wordt onderverdeeld in verbale en non-verbale communicatie. Hoewel in com-
municatietermen hiervoor vaak de omschrijvingen analoog en digitaal worden
gebezigd, hebben de termen verbaal en non-verbaal een breder draagvlak en
worden daardoor ook beter begrepen. Verbale en non-verbale communicatie
gaan altijd samen.
Communicatie is niet beperkt tot het louter uitwisselen van informatie; door
middcl van de infonnatie-uitwisseling worden de verhoudingen tussen mensen
gereguleerd, ofwel de onderlinge betrekkingen. Dit aspect van de communicatie
wordt het betrekkingsgerichte niveau genoemd. Op dit niveau kunnen zieh drie
belungrijke stix)rnissen voordoen:
1. Symmetrische strijd.
2. Verstarde complcmentariteit.
3. Diskwalificatie.

Ad 1. Symmetrische strijd
Van Dale geeft als omschrijving van het woord Symmetrie: 'het in spiegelbeeld
aun elkaar gelijk zijn van twee hellten' en met deze omschrijving wordt de be-
tekenis van een symmetrische strijd getypeerd. In een symmetrische strijd pro-
beren leden van een systeem elkaar te overtroeven. maar "de een zijn ja is de
ander zijn neen"; er wordt geen duimbreed toegegeven. Deze strijd zal geen
winnaaropleveren; hij blijft onbeslist.

In ieder systeem zijn symmetrische verhoudingen aanwezig. per definitie is elk
individu anders en wordt over zaken verschillend gedacht. In gezonde symme-
trische verhoudingen wordt dit geaeeepteerd en gerespecteerd.
In een systeem ontstaan problemen als aan de symmetrische verhouding het
woord 'strijd" moet worden toegevoegd omdat het proces, zoals omschreven in
de voorafguande alinea. gaat domineren.
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Ad 2. Verstarde complementariteit
Complementair betekeni aanvullend, maar bij verstarde complementaire ver-
houdingen heeft dit aanvullen geleid tot ongewenste verhoudingen. Er /.ijn in
een complementaire betrekking twee verschillende posities. De ene partner
neemt een dominante positie in: de andere een volgzame (Watzlawick, Beavin,
Jackson 1975). Dominantie van de een leidt tot volgzaamheid van de ander, dit
leidt tot meer dominantie en meer volgzaamheid waarmee de kring gesloten is.

Aansluitend bij datgene wat is opgemerkt bij symmetrische verhoudingen /.ijn
complementaire verhoudingen binnen een systeem gezond, omdat het de reali-
teit bevestigt van het verschallend zijn. Complementariteit in een systeem bete-
kent dus geen inperking, maar een verrijking um van elkaar te leren en gebruik
te maken van elkaars talenten.
In een systeem ontstaan problemen als aan de complementaire verhouding het
woord "verstard" moet worden toegevoegd omdat het proces, zoals omschreven
in de voorafgaande alinea, gaat donüneren.

Ad 3. Diskwalificatie
Vanuit de communicatietheorie wordt diskwalificatie als volgt omschreven:
diskwalificatie mondt uit in communicatieve misverstanden doordat de betrok-
kenen de eigen of andermans inbreng voortdurend ontzenuwen. Vwilduiende
diskwalificatie eindigt uiteindelijk in onbegrip en wanhoop. Het doen van docl-
loze en tegenstrijdige uitspraken, het elkaar niet serieus nemen leidt tot ontgoo-
cheling en moedeloosheid. Men zet elkaar buitenspel waardoor de betrekkingen
in een systeem onder druk komen te staan.

Voor inzicht in en begrip van de processeu die zieh binnen groepsteams afspe-
len. kunnen de systeemtheorie en de communicatietheorie een nuttige lunetie
vervullen. Deze theorieen bevatten Instrumenten om de ingewikkelde teampro-
cessen te reduceren tot werkbare kaders en om samenhang te ontdekken in de
onderlinge betrekkingen die voor het teamfunetioneren van belang zijn. Belang-
rijk is de ervaring dat deze theorieen voor de pedagogisch medewerkers be-
grijpbaar en toepasbaar zijn (Weijenberg 1996).

3.2.3 De diversiteit van de pedagogisch medewerkers
De funetie pedagogisch medewerker vraagt in belangrijke mate om een per-
soonlijke investering in de opvoeding en de behandeling van jeugdigen. Los
van de gevolgde beroepsopleiding, de verworven kennis over gangbare sociaal-
wetenschappelijke theorieen is de persoonlijkheid van de pedagogisch mede-
werker het belangrijkste instrument voor de speeifieke werkrelatie met de jeug-
digen. Karakteristiek voor de persoonlijkheid is de individuele uniciteit (Calon,
Prick 1962) die niet sluitend te omschrijven is (Kouwer 1971). De diversiteit en
de complexiteit van de mens zijn daarmee gegeven.

Een benadering die aandacht verdient is de stereotypering. Om uit het ingewik-
kelde samenspei van individuele persoonskenmerken wijs te worden, wordt er
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vaak een dominant kenmerk geselecteerd dat een persoon het beste typeert. In
de volksmond noemt men dit etikettering. Gerelateerd aan de functie pedago-
gisch medewerker kan gedacht worden aan de volgende voorbeelden:
• de rationed ingestelde pedagogisch medewerker; 1
• de emotioneel ingestelde pedagogisch medewerker; •
• de afwachtende pedagogisch medewerker;
• de sturende pedagogisch medewerker;
• de eigenzinnige pedagogisch medewerker.

Terug naar de omschrijving die gegeven is over de persoonlijkheid. Kouwer
(1971) onderstreept de vele rollen die mensen kunnen vervullen en waarvan de
vijf genoemde typeringen van pedagogisch medewerkers een illustratie zijn.
Herhalend kan worden vastgesteld dat met de uniciteit van iedere persoon en de
rollen die hij vervult de diversiteit in een groepsteam zijn intrede doet.

In paragraaf 2.5.6, handelend over de ontwikkelingsgerichtheid, is het proces
beschreven längs welke lijn groepsprocessen zieh bewegen. Een belangrijk as-
pect binnen deze processen wordt toegedicht aan de cohesie binnen een groep.
Er is een streven vanuit de pedagogisch medewerkers om de verbondenheid in
het groepsteam intact te houden en te versterken (Gieles 1978). Het 'gedwon-
gen samenwerken' van een groep pedagogisch medewerkers met ieder hun ei-
gen pers(x>nlijkheidskenmerken, maakt deze opgave verre van eenvoudig.

De diversiteit van de pedagogisch medewerkers mag voor een groepsteam geen
bron voor ergernis votmen maar moet worden gezien als een vaststaand feit en
als logisch vervolg hierop als een verrijking en uitbreiding van het opvoedings-
en behandelingspotentieel van het groepsteam (Hofstee 2001).

3.3 De praktische toepassing van de integratieve teamtraining

Het basiskarakter van de integratieve teamtraining is systemisch en integratief
wat gevisualiseerd is in figuur 3.2. Het woord 'integratief heeft een tweeledige
betekenis.
1. In paragraaf 3.2.1 is de definitie van een systeem gegeven inhoudend dat

het begrip systeem wijst op een eenheid. opgebouwd uit deelverhoudingen.
Daarbij gaat het niet alleen om de delen op zieh, ook niet alleen om het ge-
heel, maar om de betrekkingen tussen dit alles. Deze systemische wetma-
tigheid is eveneens van loepassing op de integratieve teamtraining. De eer-
ste betekenis van het woord 'integratief houdt in dat het bij de training niet
alleen gaat om de afzonderlijke dagen. ook niet alleen om het geheel. maar
om de dagen in hun onderlinge samenhang.

2. Met de integrateve teamtraining wordt beoogd de teamaspecten die bepa-
lend zijn voor het teamfunctioneren van het groepsteam te verbeteren. De
training rieht /.ich op de teamaspecten die in 3.2 figuur staan vermeld. De
afzonderlijke dagdelen, geillustreerd in dezelfde figuur, maken duideiijk
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dat niet alle teamaspecten specifiek worden getraind. Ter verklaring hier-
voor geldt de tweede betekenis van het woord "integratief. Door de syste-
mische en integratieve opzet van het trainingsmode) worden de teamaspec-
ten ook op een indirecte manier beinvloed. wat in hoofdstuk 5. bij de be-
schrijving van de ingreep, aan bod zal komen.

3.4 Deevaluatie

De evaluatie van de ingreep. als onderdeel van het plan van aanpak, kent de
volgende opzet:
• er wordt een theoretisch kader gepresenteerd van de teamaspecten. de ove-

rige functiekenmerken en de individuele kenmerken;
• daama wordt de onderzoeksvraag geformuleerd die luidt: 'In hoeverre zijn

de teamaspecten. die bepalend zijn voor het teamfunctioneren, nu de inte-
gratieve teamtraining verbeterd?';

• op basis van het theoretisch kader worden deelvragen gefonnuleerd;
• om de teamaspecten. de overige functiekenmerken en de individuele ken-

merken te meten worden onderzoeksinstrumenten geselecteerd;
• de methode van onderzoek wordt beschreven;
• het theoretisch kader en de methode van onderzoek worden geintegreerd in

het onderzoeksdesign;
• met gebruikmaking van de geselecteerde Instrumenten worden gegevens

verzameld;
• de verzamelde gegevens worden geövalueerd;
• tot slot worden deze bediscussieerd en op basis daarvan worden conclusies

en aanbevelingen geformuleerd.
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4. THEORETISCH KADER VAN HET ONDERZOEK

In paragraaf 4.1 worden op basis van de verworvenheden in hoofdstuk 2 de
kerngedachten samengevat die richtinggevend zijn voor dit onderzoek. In de pa-
ragrafen 4.2 tot en met 4.6 wordt de keuze voor de teamaspecten die bepalend
zijn voor het teamfunctioneren theoretisch onderbouwd. Op basis van de onder-
bouwing worden deze aspecten, het probleemoplossend vermögen, de besluit-
vorming, de doelgerichtheid, de clientgerichtheid en de ontwikkelingsge-
richtheid gedefinieerd en in deelvragen verwerkt. In paragraaf 4.7 wordt aan-
dacht besteed aan de onderlinge samenhang van deze aspecten. In paragraaf 4.8
worden de overige functiekenmerken en de individuele kenmerken gedefinieerd
en evcneens in deelvragen geformuleerd. In paragraaf 4.9 vindt een begripsaf-
bakening plaats van de behandelde onderzoeksaspecten.

4.1 Kerngedachten en definiering

In hoofdstuk 2 heeft een verkenning plaatsgevonden van het functioneren van
de grocpstcams in de dagelijkse praktijk van de residenticle jeugdhulpverlening.
Deze verkenning heeft een aantal kenigedachten opgeleverd, die richtinggevend
zijn voor dit onderzoek:
1. Het functioneren van het groepsteam c.q. het teamproces is een belangrijke

determinant voor het primaire proces: de realisering van opvoedings- en
bchandelingsdoelen.

2. In de praktijk van de residentiele jeugdhulpverlening is het functioneren
van het groepsteam problematisch: er zijn duidelijke gronden om te inves-
teren in de verbetering van het teamfunctioneren.

3. Een geschikt middel is de integratieve teamtraining welke gericht is op de
verbetering van het teamfunctioneren.

4. De integratieve teamtraining is gericht op de verbetering van de teamaspec-
ten die bepalend zijn voor het teamfunctioneren: het probleemoplossend
vermögen, de besluitvorming. de doelgerichtheid, de clientgerichtheid en
de ontwikkelingsgerichtheid.

Dit leidt tot de onderzoeksvraag:

in hoeverre zijn de teamaspecten die bepalend zijn voor het teamfuncti-
oneren na de iniegratieve teamtraining verbeterd?'

De teamaspecten: het probleemoplossend vermögen, de besluitvorming, de
doclgerichlheid. de clientgerichtheid en de ontwikkelingsgerichtheid. worden in
de paragrafen 4.2 tot en met 4.6 gespeeifieeerd. Hierbij wordt in de tekst een
nader onderscheid gemaakt tussen het probleemoplossend vermögen en de an-
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dere teamaspecten. Het probleemoplossend vermögen wordt in dit onder/oek
getypeerd als een onderdeel van de functie pedagogisch medewerker. Vix>r de
andere teamaspecten geldt deze typering niet. In de theoretische onderbouwing
wordt dit onderscheid aangehouden en wordt enerzijds gesproken over het fune-
tiekenmerk het probleemoplossend vermögen en anderzijds over de teumken-
merken de besluitvorming, de doelgerichtheid, de clientgerichtheid en de ont-
wikkelingsgerichtheid
Bij de geformuleerde deelvragen wordt dit terminologisch onderscheid niet ge-
maakt. Omwille van de eenduidigheid wordt hier het begrip teamaspecten ge-
bruikt.

4.2 Het probleemoplossend vermögen

Om de opvoeding en behandeling van jeugdigen mogelijk te maken worden in
een residentiele instelling voor jeugdhulpverlening verschillende taken uitge-
voerd, die alle op hun eigen specitleke manier ten dienste staan van het primaire
proces. Om deze taken efficient en effectief uit te voeren zijn de/.e op een be-
paalde wijze verdeeld en op elkaar afgestemd wat wordt aangeduid met: 'de or-
ganisatie van de arbeid' (Mintzberg 1983). Het meest elementair wordt dit vorm
gegeven op het niveau van de individuele functies en geformaliseerd in een
functieomschrijving. Hierin wordt aangegeven welke taken tot een bepualde
functie behoren en welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden de desbe-
treffende functiebekleder heeft. De functieomschrijving geeft aan welke taken
de pedagogisch medewerker dient uit te voeren en geeft de richting aan hoe dit
moet gebeuren. Met andere woorden: de organisatie van de arbeid op functieni-
veau geeft sturing aan de manier waarop de pedagogisch medewerker zijn werk
uitvoert en tot welke resultaten dit leidt (Van Amelsvoort, Scholtes 1996).

De formele organisatie van de arbeid is echter niet de enige determinant van het
arbeidsproces. Zoals al in hoofdstuk 2 is vastgesteld doen zieh bij de uitvoering
van de werkzaamheden allerlei praktische problemen voor die het verloop en
het resultaat mede bemvloeden. In de residentiele jeugdhulpverlening zijn pro-
blemen bij de realisering van opvoedings- en behandelingsdoelen zeer divers en
eerder regel dan uitzondering. Enerzijds wordt de residentiele jeugdhulpverle-
ning met een toenemende verzwaring van de problematiek van de doelgroep
geconfronteerd (Van der Ploeg, Schölte 1988, 1997; Van der Ploeg 2001). An-
derzijds brengt de typische teamsgewijze inrichting van de residentiele jeugd-
hulpverlening steeds nieuwe afstemmings- en samenwerkingsproblemen met
zieh mee (Klomp 1990). Tot slot kan gesteld worden dat door de ontwikkelin-
gen op bestuurs- en beleidsniveau, zoals de toenemende schaalvergroting en de
realisering van de zogenaamde multifunctionele organisaties, steeds hogere ei-
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sen worden gesteld aan de organisatie van de residentiele jeugdhulpverlening
(Tilanus 1997; VOG 19978).

Om deze redenen wordt continu een appel gedaan op het probleemoplossend
vermögen van de instelling in zijn algemeenheid en het groepsteam in het bij-
zonder. Om gestelde doelen te bereiken zal het groepsteam in staat moeten zijn
om problemen die zieh hierbij voordoen op te lossen. Dit betekent dat het pro-
bleemoplossend vermögen van het groepsteam een belangrijke functie vervult
bij het realiseren van gestelde doelen.

De manier waarop in de onderneming problemen worden opgelost is nauw ver-
bonden met de manier waarop de arbeid is georganiseerd (De Sitter 1994). In
hoeverre het groepsteam gebruik kan maken van oplossingsmogelijkheden is
voor een belangrijk deel afhankelijk van gemaakte afspraken als het gaat over
taakverdeling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Met andere woorden,
het probleemoplossend vermögen van het groepsteam staat in een directe relatie
met de organisatie van de arbeid.

Het denken over het verband tussen de organisatie van de arbeid en de efficien-
te en effectieve realisering van ondernemingsdoelen heeft in de 20e eeuw een
typische ontwikkeling ondergaan. De Studie van deze ontwikkeling heeft voor-
namelijk vanuit de arbeidskunde en organisatiekunde vorm gekregen. Voor de
theoretische onderbouwing en definiering van het probleemoplossend vermö-
gen is het nod ig om op deze historische ontwikkeling in te gaan.

4.2.1 Organisatie van de arbeid: een historische schets
De Studie naar de relatie tussen de wijze waarop de arbeid wordt georganiseerd
en de arbeidsprestatie vindt zijn oorsprong in de 19' eeuw. Met de opkomst van
de industriele revolutie in deze eeuw wordt de invloed van de traditie op de or-
ganisatie van de arbeid steeds geringer. In toenemende mate krijgt de inrichting
van het arbeidsproces gestalte op basis van bewuste theoretisch gefundeerde in-
zichten (Taillieu, Buchmhornen 1991). In de ontwikkeling van deze inzichten
kan een onderverdeling in stromingen worden gemaakt, te weten:
• het scientific management;
• de human relations benadering;
• het revisionisme;
• de sociotechnische systeembenadering.

4.2.1.1 Het scientific management
In het scientific management wordt de relatie tussen de organisatie van de ar-
beid en de arbeidsprestatie voor het eerst theoretisch geexpliciteerd op basis van
een specifiek mensbeeld. Er wordt van uitgegaan dat mensen rationed hande-

* VOG staal voor Vereniging van ondememingen in de gepnemieerde en gesubsidieerde sec-
tor. Met in gang van 1 januari 2(X12 is de naam gewijzigd in MOG; dit staat voor Maaisrhap-
pelijk Ondememers Groep.
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lende wezens zijn die op grand van economische dan wel financiele behoeften
tot de gewenste arbeidsprestatie komen. Op basis hiervan richtte het scientific
management zieh op een zuiver rationeel-economische inrichting van het ar-
beidsproces (Taylor 1911). De beroemde bedrijfskundige Taylor is een van de
meest bekende vertegenwoordigers van het scientific management; als syno-
niem voor deze stroming wordt dan ook gesproken over het taylorisme. In het
scientific management werd ervan uitgegaan dat het mogelijk was de pmduetie
te optimaliseren door de arbeid strikt volgens bepaalde principes te organiseren.
De principes kwamen in het kort op het volgende neer (Leys. Steensma. Van
Ruysseveldt 1994):
• scheiden van plannen en uitvoeren: verticale arbeidsdeling. Bij de inrich-

ting van het arbeidsproces dient er een scheiding te zijn tussen planning,
uitvoering en controle. Aan het 'lagere' personeel worden slechts uitvoe-
rende taken toebedeeld. Planning en controle worden ondergebracht bij het
gespecialiseerde management en bij de staffuncties. Sturing van het uilvoe-
rende werk geschiedl strikt vanuit de hierarchic;

• splitsen van het uitvoerende werk in eenvoudige deelbewerkingen: horizon-
tale arbeidsdeling. Werkzaamheden op hetzelfde nivcau worden uiteengera-
feld tot elementaire, ondeelbare bewerkingen. Vervolgens worden de meest
efficiente productiehandelingen voor deze deelbewerking vastgelegd. Dcx>r
deze handelingen te koppelen aan 66n functionaris wordt de functie van de
desbetreffende werknemer volledig vastgelegd;

• Verdiensten op grond van prestatieloon. De Verdiensten van de werknemer
worden direct gekoppeld aan de hoogte van de produetie; een hogere pro-
ductie levert dientengevolge een hoger loon op.

Het scientific management heeft grote invloed gehad op de inrichting van tal
van ondernemingen. Voor een deel is dit te verklaren uit de efficicntiewinst die
werd gerealiseerd door de produetie volgens de uitgangspunten van het scienti-
fic management in te richten. Anderzijds sloot de populariteit van het scientific
management aan bij het Sterke geloof in de maakbaarheid van de samenleving
op basis van wetenschappelijke inzichten, dat in de eerste helft van de 20' eeuw
pregnant aanwezig is (Van Hootegem 1992).

4.2.1.2 De human relations benadering
Naast de successen van het scientific management groeit ook de kritiek. In een
bekend artikel (Walker, Guest 1952, bron: Taillieu, Buchmhornen 1991, pagina
38) wordt het volgende sprekende citaat opgenomen: 'The work isn't hard, it's
the never ending pace ... The guys yell "hurrah" whenever the line breaks down
... You can hear it all over the plant'. Walker en Guest concluderen dat de ar-
beiders een hekel hadden aan hun werk. De ontevredenheid van de werknemers
in de fabrieken, die ingericht zijn volgens de principes van het scientific mana-
gement, leidt tot frustraties. vervreemding en vaker zelfs agressie en sabotage
(Taillieu, Buchmhornen 1991). Deze problemen waren te wijten aan de eenzij-
dige benadering van het scientific management. Het uitgangspunt dat mensen
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zieh louter door rationed - economische prikkels lieten motiveren tot hoge
prestaties bleek niet juist te zijn. De vorm en de inhoud van het werk werden in
het scientific management dusdanig uitgehold dat dit, ondanks goede betaling,
een overheersende demotiverende werking had op de werknemers. De proble-
men die hierdoor ontstonden kon het scientific management, juist door zijn een-
zijdige mensbenadering, niet oplossen. In de praktijk werden de gevolgen van
ontevredenheid zoals lagere produetie, verloop van personeel en ziekteverzuim
aangepakt met middelen die typisch zijn voor het scientific management, wat
neerkwam op meer supervisie, meer controle en standaardisering. Dit leidde tot
tocnemende kritiek op het scientific management en het zoeken naar alter-
natieve benaderingen (Sheldrake 1997).

Naar aanleiding van de alom bekende Hawthorne experimenter! werd duidelijk
dat werknemers zieh, naast rationed - economische motieven, ook door sociale
behoeften laten leiden om tot de gewenste arbeidsprestatie te komen (Den Her-
tog. Van Sluijs 1995). In 1924 starrte bij de Hawthorne Electric Company in
Chicago een onderzoek naar de invloed van belichting op de arbeidsprestatie.
Er werd nagegaan op welke wijze en in welke mate de produetiviteit kon wor-
den beinvloed door de belichting bij de experimenteergroepen te varieren en bij
de controlegroepen constant te houden. In dit op het scientific management ge-
baseerde onderzoek bleken de resultaten zo strijdig met de verwachtingen dat
externe assistentie werd ingeroepen. Onder leiding van Mayo van de Harvard
University werd het onderzoek voortgezet. Het bleek inderdaad zo te zijn dat
een verbetering van de belichting gepaard ging met een verhoging van de pro-
ductie. Het bleek echter tevens zo te zijn dat de produetiviteit bleef stijgen bij
geringere belichting. "And finally, in another experiment, the intensity of illu-
mination was decreased to ,06 of a foot candle, which is the intensity of illumi-
nation approximately equivalent to that of ordinary moonlight. Not until this
point was reached was there any appreciable decline in the output rate' (Roeth-
lisberger 1941, bron: Den Hertog, Van Sluijs 1995, pagina 78). De lineaire ver-
klaringsmodellen van het scientific management schoten tekort voor een verkla-
ring hiervan. Om störende variabelen, zoals het verschil in motivatie om aan het
experiment mee te werken, te elimineren investeerden de onderzoekers bij alle
respondenten evenveel in samenwerking en betrokkenheid. Hierdoor ontstond
een positief samenwerkingsklimaat waann de onderiinge verhoudingen tussen
de werknemers zeer goed waren. Het positieve samenwerkingsklimaat bleek in
vergelijking met de variabele liehtintensiteit een dominante invloed te hebben
op de produetie. Daumaast bleek er een duidelijk verschil te zijn tussen de me-
tingen die gedaan werden wanneer de werknemers wisten dat zij geobserveerd
werden en wanneer zij dachten niet geobserveerd te worden. In het laatste geval
daulde de produetie. Naast de verwachtingen van het management bleken de
werknemers /.ich vooral ook te laten leiden door de eigen groepsafspraken over
de te leveren output. Mayo trok hieruit de conclusie dat een van de belangnjkste
opdraehten van het management was. ervoor te zorgen dat er een positief sa-
mcmverkingsklimaat tot stand kwam tussen de medewerkers onderling en tus-
sen het management en de medewerkers (Sheldrake 1997).
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De Hawthorne experimenten hebben een sterke impuls gegeven aan de organi-
satiekundige schoolvorming, die bekend is geworden als de human relations
benadenng. In de human relations benadering werd het accent gelegd op het be-
lang van de werkgroep of afdeling waarvan de werknemer deel uitmaakt. Naast
de formele gedragsregels hebben de zogenaamde informele codes binnen de
groep een belangrijke invloed op het arbeidsgedrag en daamice op de arbeids-
prestatie. Voor de werknemer, aldus de human relations benadering, zijn goede
onderlinge verhoudingen binnen de groep bepalend voor de geleverde arbeids-
prestatie.
De conclusie van de human relations benadenng was dat de arbeidsprestatie
verbeterd kan worden, door ervoor te zorgen dat de sfeer en de verstandhoudin-
gen in de werkgroep of afdeling optimaal zijn (Reshef 2002).

4.2.1.3 Het revisionisme
In een reactie op zowel het scientific management als op de human relations
benadering stell men binnen het revisionisme, dat het gedrag van de werknemer
niet eenzijdig kan worden verklaard vanuit het streven naar matericle opbreng-
sten of sociale behoeften. Binnen het revisionisme staan de typisch menselijkc
kwaliteiten zoals autonomie, zelfbewustzijn en zelfrealiscring centraal. Bij het
inrichten van het produetieproces, zo steh men in deze stroming. dient de arbeid
op dergelijke typische menselijke kwaliteiten te worden afgestemd (Taillieu,
Buchmhomen, Hancke, Kluytmans 1991).
Het revisionisme legt sterk de nadruk op de rol van de taak binnen het arbeids-
proces. Meer concreet wordt hierin getracht de taak zodanig te (her)structureren
dat deze maximaal aansluit bij de eerder genoemde typisch menselijke kwalitei-
ten. De mate waarin de arbeid c.q. de taakinhoud tegemoet komt aan menselijke
kwaliteiten wordt als maat genomen voor de beoordeling van de kwaliteit van
de arbeid (Leys, Steensma, Van Ruysseveldt 1994).

Na de Tweede Wereldoorlog zien we de eerste ontwerpvarianten ontstaan
waarbij, in tegenstelling tot de taakversmallingsgedachte zoals die binnen het
scientific management richtinggevend was, kortcyclische uitvoerende taken van
het zelfde kwalitatief niveau worden samengevoegd tot bredere takenpakketten
(Leys, Steensma, Van Ruysseveldt 1994). De redenering bij deze taakverbre-
ding is dat hiermee een oplossing wordt geboden voor de ontevredenheid van
werknemers ten gevolge van saaie en eentonige arbeid. Taakroulatie is een va-
riant op dit model, waarbij de taken niet aan een bepaalde werkpiek gekoppeld
worden, maar aan een bepaald tijdsbestek (Leys, Steensma, Van Ruysseveldt
1994). De desbetreffende werknemer vervult op verschillende tijdstippen ver-
schillende taken van een kwalitatief gelijkwaardig niveau.

Volgens Herzberg (1968, bron: Kuipers. Van Amelsvoort 1997) verbeten het
samenvoegen van verschillende saaie, weinig uitdagende taken de kwaliteit van
de arbeid niet. Er ontstaat slechLs een grotere, maar nog steeds vervelende taak:
0 + 0 = 0. Herzberg steh dat de arbeidsprestatie pas dan middels de taak kan
worden verbeterd wanneer de taak mogelijkheden biedt voor persoonlijke ont-
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plooiing. Uitvoerende arbeid moet verrijkt worden. Bij taakverrijking gaat het
om een kwalitatieve opwaardering van de arbeidsinhoud. Concreet komt dit
neer op het toevoegen van taken van een kwalitatief ander niveau: voorberei-
ding, controle, onderhoud, etc. Door op deze wijze regelvermogen in de functie
in te bouwen zal de motivatie om betere arbeidsprestaties te leveren toenemen
(Kuipers, Van Amelsvoort 1997).
De relatie tussen taakverrijking en arbeidsprestatie zoals in de taakverrijkings-
benadering voorgesteld, blijkt in de praktijk te ongenuanceerd. Niet voor alle
werknemers geldt dat zij streven naar een hogere bevrediging in het werk door
uitdagende kwalitatief hoge taken. Hackman en Oldham (1976, bron: Van
Ruysseveldt 1994) ontwikkelen een meer genuanceerd model voor taakverrij-
king. In dit zogenaamde 'Job characteristics model of work motivation', dat in
figuur 4.1 is weergegeven, wordt gesteld dat de werknemer een goede arbeids-
prestatie zal leveren wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Figuur 4.1 Het 'Job characteristics model of work motivation' (bron: Van Ruysseveldt
1994)

core job dimen-
sions

skill variety
task identity
task significance

autonomy

feedback

critical psycho-
logical states

experienced
meaningfulness
of the work

experienced
responsibility
for outcomes of
the work

knowledge of the
actual results of
work activities

• \

outcomes

high internal
work motivation

high general job
satisfaction

high 'growth'
satisfaction

high quality
work perform-

ance

moderators: I. ability and skill. 2. growth need strength. 3. 'context' satisfactory

De relatie tussen de organisatie van de arbeid en de arbeidsprestatie wordt in het
"Job characteristics model of work motivation" (Hackman en Oldham 1976,
bron: Van Ruysseveldt 1994) nauwgezet uitgewerkt. Bij de uitvoering van de
taak is het van belang dat er een appel wordt gedaan op kwalitatief verschillen-
de capaciteitcn van de werknemer. Er dient voldoende mogelijkheid te zijn voor
autonomie en individuele invulling, opdat de taak iets eigens kan worden
waanvtce dc werknemer /.ich kan identificeren en persoonlijk mee kan manifes-
teren. Daamaast is het cruciaal dat de werknemer feedback knjgt over de resul-
taten van zijn werk, zodat duidehjk is in welke mate een bijdrage wordt gele-
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verd aan de doelen van de ondememing. Bijgevolg ontstaat een functie waarin
een appel wordt gedaan op typisch menselijke kwaliteiten c.q. behoeften zoals:
autonome beslissingsruimte. zelfontplooiing en zelfrealisering. De betrokken
werknemer ervaart daarmee de functie als zinvol en uitdagend en acht /ich per-
soonlijk verantwoordelijk voor de bereikte resultaten. Het uiteindelijke resultaat
is dat de motivatie, de werktevredenheid en de arbeidspreslatie toenemen.

Het 'Job characteristics model of work motivation' (Hackman. Oldham 1976
bron: Van Ruysseveldt. 1994) is een belangrijke concretisering binnen de taak-
verrijkingsgedachte. Het model laat. vooral door de drie modererende werkne-
merskenmerken. ruimte voor minder idealistische taakvervullingen. Als de
werknemer niet over de juiste kennis en vaardigheden beschikt /al een interes-
sante gevarieerde functie te zwaar zijn en tot frustraties leiden. Heeft de werk-
nemer minder de behoefte om zieh persoonlijk te ontwikkelen in de functie dan
zal hij niet positief reageren op uitdagende complexe taken. Tot slot zal de
werknemer geringe betrokkenheid bij zijn functie demonstreren als hij ontevre-
den is over zijn salaris, zijn leidinggevenden of de samenwerking met collegae.

4.2.1.4 De sociotechnische systeembenadering
De taak(her)structureringsmodellen zoals in de voorgaande paragrafen om-
schreven hebben betrekking op het individuele taakniveau (Kuipers, Van
Amelsvoort 1997). Het gevolg hiervan was dat bij toepassingen in de praktijk
de veelal tayloristisch ingerichte organisatiestruetuur onveranderd bleef, waar-
door dergelijke experimenten op het niveau van de cosmetica hieven steken en
niet tot de beoogde verbeteringen leidden (Leys, Steensma, Van Ruysse veldt
1994). Een altematief gezichtspunt wordt uitgewerkt binnen de sociotechnische
systeembenadering. De sociotechnische benadering benadrukt bij de organisatie
van de arbeid het zogenaamde integrale organisatieontwerp. In het kort komt dit
erop neer dat het ontwerp van de functie niet los gezien kan worden van de
kenmerken van het totale organisatieontwerp (Van Eijnatten 1994; De Sitter
1994; Kuipers, Van Amelsvoort 1997).

De sociotechnische systeembenadering, kort aangeduid als de sociotechniek,
vindt haar oorsprong in het Londense Tavistock Institute for Human Relations
(Van der Zwaan 1999). Eric Trist was lange tijd senior staflid van dit instituut.
Samen met Bamforth deed hij omstreeks 1950 een onderzoek naar de effecten
van vernieuwing in de mechanisering in de Engelse mijnbouw (Broekstra
1990a). Hierbij stuitten zij op tegenvallende resultaten na invoering van een
nieuwe, technisch betere, methode van kolenwinning: de zogenaamde 'Long
Wall Method' (Taillieu, Buchrnhornen 1991). In de oude situatie waarin ge-
werkt werd volgens de Short Wall Method" (Taillieu, Buchrnhornen 1991)
werkte een kleine groep arbeiders aan een overzichtelijk klein stuk van de ko-
lenlaag. De groep was verantwoordelijk voor de voorbereidende werkzaamhe-
den, het breken van het steenkoolfront, laden en transporteren van de steenkool
en het stutten van de gang. De werkgroep funetioneerde als een hecht. zelfstan-
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dig opererend team, waarin nieuwe leden door het team zelf werden opgeleid.
Het team regelde zelfstandig de onderlinge werkverdeling.
Na de invoering van een nieuwe ontginningsmethode bleef de verwachte hogere
productiviteit uit en ontstonden ernstige samenwerkings- en afstemmingspro-
blemen tussen de werknemers, het management en de ploegen onderling.
De nieuwe 'Long Wall Method' (Taillieu, Buchrnhomen 1991) was tayloris-
tisch gefundeerd. Het management had besloten otn een technologisch 'betere'
ontginningsmethode toe te passen. Bij de beslissing, de planning en de imple-
mentatie hiervan werden de werkgroepleden niet betrokken. Naast deze formele
verticale arbeidsdeling werd vervolgens een verdergaande horizontale arbeids-
dcling doorgevoerd. ledere subploeg voerde voortaan slechts e'e'n van de deel-
bewerkingcn uit.
Voor de verklaring van de ontstane problemen en de tegenvallende productiere-
sultaten school het tayloristisch gedachtegoed tekort. In toenemende mate
kwam in de analyse het functioneren van de ploegen centraal te staan: bij de
'oude methode' functioneerden de ploegen als hechte, onderling afhankelijke
teams die een grote mate van flexibiliteit en probleemoplossend vermögen ma-
nifesteerden. Door de invoering van de 'nieuwe methode' werden deze wezen-
lijke teamaspecten volledig onderuit gehaald, met alle gevolgen van dien (Tail-

Rnchrnhorrten 1991*

De beschreven casus van de Engelse steenkolenmijnen maakt duidelijk dat de
manier waarop de arbeid wordt georganiseerd, van grote invloed is op het ont-
staan van problemen en de oplossing daarvan in de ondememing. Gegeven een
bepaaldc productietechniek (het technische subsysteem) beschikt de onderne-
ming over keuzemogelijkheden in de arbeidsorganisatie. speeifiek de manier
waarop taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden over de medewerkers
worden verdeeld (het sociale subsysteem). De afstemming tussen het technische
systeem en het sociale systeem is bepalend voor het probleemoplossend vermö-
gen en daarmee de effectiviteit van de organisatie (Van Eijnatten, Otten 1986).
Deze fundumentele bevinding heeft een belangrijke rol gespeeld bij de verdere
ontwikkcling van de sociotechniek. Het is relevant op de verdere ontwikkeling
van de sociotechnische benadering in te gaan.

Figuur 4.2 De sociotechnische opvatting van ondememingen

technisch subsysteem

probleemoplossend vermögen

sociaaJ subsysteem

Problemen, die de realisering van ondememingsdoelen belemmeren, worden
pas dan nijpend wanneer de organisatie de capaciteit ontbeert om ze op te los-
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sen (De Sitter 1994). In deze zin spreekt men binnen de sociotechniek over
werkdruk en stress: net zijn niet de problemen die stress veroorzakcn. inaar de
belemmeringen om problemen op te lossen (De Sitter 1994). Het organtsatie-
ontwerp dat ten grondslag ligt aan de inrichting van de organisatic hcpault bij
het voorkomen en oplossen van voorkomende problemen op welke wij/e dit
geschiedt. In zijn boek 'Sv/iergefiwA /wx/ucrrai ' werkt De Sitter (1994) uit dat
de productiestructuren, die gebaseerd zijn op arbeidsdeling en bureaucratie, bij
het oplossen van probiemen steeds tegen de eigen grenzen oplopen. Door de
scheiding van planning, uitvoering. controle en probleemoplossing en door ver-
volgens de gescheiden taken op te delen in gestandaardiseerde deelbewerkingen
neemt de flexibiliteit en de regelcapaciteit per lunette at. De storingsgovoelig-
heid neemt. ten gevolge van de groeiende onderlinge ai'splitsing en onderlinge
afstemmingsproblemen. zienderogen toe. Voorkomende problemen worden ty-
perend aangepakt door een alsmaar voortgaande perlectionering van deelsyste-
men op het vlak van planning, controle en storingsbestrijding (De Sitter 1994;
Kuipers. Van Amelsvoort 1997). In dit opzicht wordt gesproken van de vicieu-
ze cirkel van arbeidsdeling en bureaucratie die in figuur 4.3 wordt gevisuali-
seerd.

Figuur 4.3 Vicieuze cirkel van arbeidsdeling en bureaucratic (naar: De Sitter 1994)
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Het probleemoplossend vermögen binnen de organisatie kan volgens de socio-
techniek vergroot worden door in plaaLs van maximale arbeidsdeling te streven
naar minimale arbeidsdeling. Dat wil zeggen dat taken en verantwoordelijkhe-
den in de sfeer van planning, voorbereiding, uitvoering en controle zoveel als
mogelijk in functies moeten worden geintegreerd. Hierdoor neemt het pro-
bleemoplossend vermögen in de funetie toe en kunnen storingen zo snel moge-
lijk en zo dicht mogelijk bij de ontstaansbron worden opgelost; in tegenstelling
tot klassieke organisaties is hier sprake van een eenvoudige organisatie met
complexe taken (Kuipers, Van Amelsvoort 1997). In dat opzicht vertoont de
sociotechnische benadering gelijkenis met de taakstructureringsmodellen zoals
die binnen het revisionisme tot stand zijn gekomen (Van Ruysseveldt 1994). In
de sociotechniek wordt hier echter nog een wezenlijke dimensie aan toege-
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voegd. De sociotechniek beschouwt de ondememing principieel als systeem
(Van Eijnatten, Otten 1986; Van Eijnatten 1994). Bij de bestudering van het
functioneren van afzonderlijke deelsystemen wordt per definitie een verband
gelegd met het functioneren van andere deelsystemen. Op deze wijze wordt ook
het probleemoplossend vermögen benaderd. Wanneer het probleemoplossend
vermögen en de verbetering daarvan louter worden gekoppeld aan individuele
functies, is dit een te beperkte benadering die in de praktijk te weinig rendement
oplevert (Leys, Steensma, Van Ruysseveldt 1994). In plaats daarvan wordt de
organisatie van de arbeid integraal benaderd. Dat wil zeggen dat gekeken wordt
naar het functieniveau, het afdelingsniveau en het ondememingsniveau in hun
onderlinge samenhang (Van Eijnatten, Otten 1986; De WEBA-methode 1995").
Het probleemoplossend vermögen kan aldus geoptimaliseerd worden door aan
elkaar gerelateerde functies in de sfeer van planning, voorbereiding, uitvoering
en controle bijeen te brengen in een als geheel functionerende groep of afdeling
(De Sitter 1994; De WEBA-methode 1995; Van Amelsvoort, Scholtes 1996).
Elementair bij deze wijze van organisatie van de arbeid is de zogenaamde paral-
lellisering van de productiestructuur (De WEBA-methode 1995; Kuipers, Van
Amelsvoort 1997). Bij parallellisering wordt de scheiding tussen de verschil-
lende deelbewerkingen opgeheven en worden aan elkaar gerelateerde functies
samengevoegd in zelfstandig functionerende groepen.

In figuur 4.4 is deze parallelliseringsgedachte verwerkt om de optimalisenng
van het probleemoplossend vermögen door herontwerp op functieniveau en
groepsniveau te visualiseren.

Figuur 4.4 Gedeelde productiestructuur in vergelijking met parallcllisenng van de produc-
tiestructuur (naar: De WEBA-methode 1995)
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' De WEBA-melhode staat als aborting voor WElzijn Bij Arbeid. De WEBA-methode is een
omvanghjke puhlicatie die hestaat uit vier dclen. Aan deze bocken hebben tien auteurs een
bijdrage geleverd. Omwille van praktische redenen is gekozen wwr de volgendc bronver-
nKlding: De WEBA-methode 1«W5. In de litcratuurhjst staan de delen en de betrokken au-
teurs genoemd onder: WEBA-meÜHxle De.
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Figuur 4.4 maakt op compacte wijze duidelijk hoe volgens de sociotechniek de
realisering van ondememingsdoelen en het oplossen van problemen die dit be-
lemmeren wordt benaderd:
• ontwerp complexe functies met een groot oplossingspotentieel;
• voeg aan elkaar gerelateerde complexe functies samen in een functioned

geheel.

Samenvattend kan gesteld worden dat de Studie naar de relatie tussen de organi-
satie van de arbeid en de arbeidsprestatie een interessante ontwikkeling laat zien
waarbij sprake is van een dialectisch proces van these, antithese en synthesc.
Het scientific management tracht de arbeidsprestatie te optimaliseren middels
geperfectioneerde controle- en beheersingsmethoden waardoor een/ijdig het ac-
cent wordt gelegd op de rationele en technische aspecten in de productie-
inrichting.
In scherpe tegenstelling met deze benadering legt de human relations benade-
ring het accent eenzijdig op de sociale behoeften van de werknemer. Door op-
timaal te voldoen aan de behoefte aan veiligheid, respect en onderstcuning zal
de werknemer tot een maximale arbeidsprestatie komen.
Binnen het revisionisme wordt stelling genomen tegen de eenzijdigheid van de
beide voorgaande benaderingen en wordt aansluiting gezocht bij do mate waar-
in de arbeid een beroep doet op typisch menselijke kwaliteiten zoals autonomic
en zelfontplooiing.
De sociotechniek overstijgt het individuele taakniveau door de onderneming
principled als systeem op te vatten. Doelrealisering en probleemoplossing zijn
te optimaliseren door het regelvermogen in de funetie te verbinden met het po-
tentieel van andere functies en deze in functionele teams te integreren.

* >
4.2.2 Organisatie van de arbeid in de residentiele jeugdhulpverlening
Het is verdedigbaar ervan uit te gaan dat de ontwikkeling van de organisatie van
de arbeid in de residentiele jeugdhulpverlening vergelijkbaar is met de beschre-
ven organisatiekundige analyse van de ontwikkeling binnen het bedrijfsleven.
Op basis van deze aanname kan voor de definiering van het probleemoplossend
vermögen van het groepsteam worden aangesloten bij de geschetste organisa-
tiekundige analyse. Het is echter zinnig om na te gaan of deze aanname door
historische feiten in de ontwikkeling van de organisatie van de arbeid in de re-
sidentiele jeugdhulpverlening kan worden gestaafd.

Houweling-Meijers en Visser (1988) werken in hun publicatie 7 ^ ,
few .mreemgem/j/e fcemNtermj?" een historische analyse uit, waarbij zij vier
hoofdstromen onderscheiden, die voor dit doel als volgt worden weergegeven:
• de religieus-charitatieve benadering, tot circa 1850;
• de wetenschappelijke benadering, tot circa 1950;
• de individuele benadering, tot circa 1975;
• de groepsbenadering, vanaf circa 1975.
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Tilanus (1997) komt in een beschrijving van de historie van de jeugdhulpverle-
ning tot een vergelijkbare ordening, zij het dat hij meer nadruk legt op de ont-
wikkeling van de rol van de overheid. Houweling-Meijers en Visser (1988)
gaan in hun publicatie in op de manier waarop de instellingen denken te moeten
voldoen aan de gestelde doelen over opvoeding en behandeling.

4.2.2.1 De religieus-charitatieve benadering
In de fase van de religieus-charitatieve benadering is er nog geen sprake van
behandelingsdoelen in de huidige zin des woord. De "minderbedeelde jeugdi-
gen' werden als bedreiging voor de samenleving gezien en in tehuizen onderge-
bracht. Door een strakke disciplinering werden deze jeugdigen aangepast aan de
normen en waarden van de christelijke gemeenschap. Hierbij voerden onge-
schcK)ldc medewerkers zonder eigen inbreng uit wat 'rechtschapen burgers', die
zieh uitsluitend op de bijbel beriepen, voorschreven: een uitgewerkt systeem
van arbeid, gebed en bijbellezing dat disciplinering en bekering tot doel heeft
(Houweling-Meijers, Visser 1988).

4.2.2.2 De wetenschappdijke benadering
Na deze periode gaan de zieh ontwikkelende sociale wetenschappen steeds
meer een rol van betekenis speien bij de realisering van behandelingsdoelen. Er
ontstaat langzaam maar zeker een wetenschappelijk gefundeerd (strikt hierar-
chisch) model van aansturing waar de academisch geschoolde top de lager ge-
sch(H)lcle hulpverleners dicteert hoe het werk dient te worden uitgevoerd.

4.2.2.3 De individuele benadering
Na de Tweede Wereldoorlog komt een tegenbeweging op gang die zieh afzet
tegen het 'autoritaire' aansturingmodel. Hierin wordt de nadruk gelegd op de
uniciteit van het individu en de zelfontplooiing. In plaats van de quasi-
natuurwetenschappelijke benadering komt de ontwikkeling en de toepassing
van empathisch vermögen naar voren als belangrijk behandelingsinstrument.
Het uitvocrende inrichtingswerk wordt toenemend als een 'vak apart' be-
schouwd.

In de jaren zestig van de 20' eeuw komt de professionalisering van het inrich-
tingswerk in een stroomversnelling terecht. De bijdrage van de professionele
hulpverlener aan de realisering van behandelingsdoelen neemt zienderogen in
belang toe. Hterdoor ga>eide ook de zeggenschap van de uitvoerende medewer-
kers over de eigen functie-uitoeiening. Er werd van uitgegaan dat door ruimte te
geven aan de individuele ontplooiing van de professional de kans op succesvol-
le behandeling toenam. Hierbij was de individuele relatie tussen de professional
en de client een haast exclusiet* gebied waarbinnen stunng van buitenaf taboe
was.

4.2.2.4 Dc groepsbenadering
Na deze periode krijgt binnen het inrichtingswerk de leefgroep een steeds be-
langrijkere plaats als middel voor de realisering van behandelingsdoelen. In
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plaats van het accent op de individuele uniciteit en de heilzame werking van de
vertrouwensrelatie tussen de hulpverlener en de client treedt de therapeutische
werking van de leefgroep als behandelingsmodel op de voorgrond. De realise-
ring van gestelde doelen wordt nagestreefd. doordat de hulpverlener /ijn kennis
en vaardigheden betreffende groepsdynamica in de leefgroep in praktijk brengl.

Met de beschrijving van deze laatste periode eindigt de historische typering van
Houweling-Meijers en Visser (1988). Van hieruit is het een relatief kleine stap
naar de toepassing van de groepsdynamische principes op het functioneren van
het team van hulpverleners zelf. Vanaf de jaren 1980 is de decentralisatie naar
kleinschaligheid de nieuwe trend in de jeugdhulpvcrlening (Klomp 1990).
De leefgroep als methodisch model maar ook het groepsteam nemen hiermee
consequent in belang toe voor de realisering van behandelingsdoelen. De onder-
steuning van de hulpverlener door de organisatie krijgt in toenemende mate ge-
stalte in de vorm van teambegeleiding. Er wordt daarmee een belangrijke link
gelegd tussen het functioneren van het team als groep en de effectiviteit van de
opvoeding en behandeling: er wordt uitgegaan van 'de mogelijkheden en de
draagkracht van het groepsteam' (Klomp 1990). De geschetste ontwikkelingen
van de organisatie van de arbeid in het bedrijfsleven en de residenticle jeugd-
hulpverlening worden in figuur 4.5 met elkaar vergeleken.

Samenvattend kan gesteld worden dat de ontwikkeling van de organisatie van
de residentiele jeugdhulpverlening in grote lijnen gelijkenis vertoont met de his-
torische typering van de organisatie van de arbeid in het bedrijfsleven. In beide
ontwikkelingen is zichtbaar dat, naast de aandacht voor het individuele
taakniveau, een toenemende belangstelling ontstaat voor de prcxessen op
groepsniveau in relatie tot de realisering van ondernemingsdoelen en het oplos-
sen van problemen die dit belemmeren. In de voortgaande sociotechnische theo-
rievorming neemt deze relatie een prominente plaats in (De WEBA-methode
1995; Van Amelsvoort, Scholtes 1996). Het voorliggende onderzoek legt even-
eens de focus op het groepsniveau: het functioneren van het groepsteam. De or-
ganisatie van de arbeid in zijn algemeenheid en totstandkoming van het pro-
bleemoplossend vermögen in het bijzonder zijn relevante determinanten van dit
teamfunctioneren. Voor een nadere onderbouwing van het probleemoplossend
vermögen zal dan ook aansluiting worden gezocht bij de ontwikkelingen binnen
de sociotechniek.

4.2.3 Het groepsteam en het probleemoplossend vermögen; de WEBA-
methode als basis

In overeenstemming met de sociotechnische systeembenadering wordt voor de
beschrijving van het probleemoplossend vermögen uitgegaan van de relatie tus-
sen hel functieniveau en het teamniveau. Het spreekt voor zieh dat het pro-
bleemoplossend vermögen hierin geen geisoleerde variabele is. Het probleem-
oplossend vermögen is een geintegreerd onderdeel van de funetie en het groeps-
team waar men lid van is. In dat opzicht werkt de principiele keuze voor een
systeemgerichte benadering door op microniveau. Een dergelijkc integratieve
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benadering van het probleemoplossend vermögen is concreet uitgewerkt in de
WEBA-methode(1995).

Figuur 4.5 Parallellc ontwikkeling van de organisatie van de arbeid in het bedrijfsleven en
de residentiele jeugdhulpverlening
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De WEBA-methode (1995) is een veelzijdige en omvangrijke publicatiereeks
die bestaat uit:
• een theoretische onderbouwing;
• een methode om funeties te analyseren;
• een methode voor het (herkwtwerpen van organisaties;
• een methode voor de verbetering van de organisalie van de arbeid;
• een overzicht van onderzoekstoepassingen van de WEBA-methode in ver-

schillende sectoren.
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Bij de bespreking van de onderzoeksinstnimenten in paragraaf 6.5 zal uitge-
breid worden ingegaan op de functieanalyse conform de WEBA-methode
(1995). In de volgende paragraaf wordt stilgestaan bij de theoretische onder-
bouwing van de WEBA-methode (1995).

4.2.4 De WEBA-methode
De WEBA-methode (1995) is theoretisch gebaseerd op het Job demands - Job
control - model van Karasek. de theorie over volledige arbeidstuken van Hac-
ker en de moderne sociotechniek (De WEBA-methode 1995). In de WEBA-
methode (1995) nemen twee hoofdaspecten een centrale plaats in:
1. De volledigheid van de funetie.
2. De balans tussen regelproblemen en regelmogelijkheden.

Deze twee hoofdaspecten zijn bij de organisatie van de arbeid c.q. het
(her)ontwerpen van functies bepalend voor de strcssrisico's en de leer- en ont-
wikkelingsmogelijkheden binnen de funetie.

Ad 1. De volledigheid van de funetie
In de WEBA-methode (1995) wordt gesproken over een volledige funetie wan-
neer er sprake is van een logisch samenhangend geheel van uitvoerende, vtxir-
bereidende en ondersteunende taken gepaard gaande met een evenwicht tussen
gemakkelijke en moeilijke taken (De WEBA-methode 1995). De volledigheid
is mede bepalend voor de mate waarin in het arbeidsproces een beroep wordt
gedaan op de leer- en ontwikkelingscapaciteiten van de functiebekleder.

Ad 2. De balans tussen regelproblemen en regelmogelijkheden
In de WEBA-methode (1995) wordt veel aandacht besteed aan de balans tussen
de problemen die moeten worden opgelost en de mogelijkheden die de functie-
bekleder heeft om die problemen op te lossen. Op te lossen problemen worden
in de WEBA-methode (1995) 'regelproblemen' genoemd. Regelproblemen
worden als volgt gedefinieerd: storingen, afwijkingen of onverwachte gebeurte-
nissen die een regel-ingreep vereisen (De WEBA-methode 1995). De balans
tussen regelproblemen en regelmogelijkheden is mede bepalend voor het ver-
loop van het arbeidsproces en de stressnsico's in de funetie.

In de praktijk van de funetie-uitoefening zijn leer- en ontwikkelingsmogelijk-
heden en stressrisico's met elkaar verweven. In deze zin staan de volledigheid
van de funetie en het regelvermogen niet los van elkaar. Om tegemoet te komen
aan de regelproblemen in de funetie is het van belang dat de funetie bestaat uit
een gevarieerde en evenwichtige mix van uitvoerende, voorbereidende en on-
dersteunende taken. Doordat de functievervuller voor de oplossing van regel-
problemen kan putten uit diverse oplossingsmogelijkheden in de uitvoerende,
voorbereidende en controlerende sfeer, stijgt het regelvermogen en worden
stressrisico's vermeden. Op basis hiervan kan de complexiteit van de funetie en
daarmee het leer- en ontwikkelingsvermogen toenemen (De WEBA-methode
1995).
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4.2.5 De WEBA-methode en het probleemoplossend vermögen
Het probleemoplossend vermögen wordt in de WEBA-methode geconcretiseerd
door de regelcapaciteit binnen de functie te positioneren op drie niveaus (De
WEBA-methode 1995) waarbij wordt uitgegaan van een hierarchische orde-
ning:
1. Autonomie: de functionaris lost problemen op door zelfstandig te interveni-

eren in het productieproces.
2. Contactmogelijkheden: door mede een beroep te doen op de competentie en

de capaciteit van collegae wordt geintervenieerd in het productieproces.
3. Organiserende taken: de benodigde interventie wordt in het werkoverleg

c.q. het afdelingsoverleg uitgewerkt, hierbij kunnen andere disciplines wor-
den betrokken.

In deze concretisering van het probleemoplossend vermögen is de, in paragraaf
4.2.3 uiteengezette, integratieve benadering herkenbaar. Het probleemoplossend
vermögen is te definieren als de mate waarin regelproblemen kunnen worden
opgelost op autonoom niveau, middels contactmogelijkheden of organiserende
taken. Dit probleemoplossend vermögen is afhankelijk van de wijze waarop de
arbeid in de praktijk is georganiseerd. Deze arbeidsorganisatie is vervolgens
enerzijds het resultaat van de structuur van de arbeidsorganisatie en anderzijds
van de wijze waarop daaraan invulling wordt gegeven (De Sitter 1994).
Beide zijn uiteindelijk bepalend voor het arbeidsresultaat. De samenhang tussen
de arbeidsstructuur. het arbeidsgedrag en de arbeidsresultaten wordt in de WE-
BA-methode (1995) als volgt in een model weergegeven.

Figuur4.6 Verbund Hissen arbeidsstructuur. arbeidsgedrag en arbeidsresultaten (naar: De
WEBA-methode 1«W5>

arbeidsstructuur arbeidsgedrag arbeidsresultaten

4.2.6 Problrcmoplossi'iid vermögen van de functie pedagoglsch medewer-
ker

De systeemgerichte concretisering van het probleemoplossend vermögen zoals
deze in de WEBA-methode (1995) is uitgewerkt, is goed toepasbaar op de in
hoofdstuk 2 beschreven praktijk waarin het groepsteam zieh bevindt. In navol-
ging van de WEBA-methode (1995) wordt het probleemoplossend vermögen
vun de functie pedagogisch mede werker als volgt omschreven:
1. Autonomie: de mate waarin de pedagogisch medewerker zelfstandig in

staut is regelprobleiiK*n op te lossen.
2. Collegiaal overleg: de mate waarin de pedagogisch medewerker in Staat is

samen inet zijn directe collegae regelproblemen op te lossen.
3. Teamoverleg: de mate waarin de pedagogisch medewerker in Staat is bin-

nen het teamoverleg regelproblemen op te lossen.
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De WEBA-methode (1995) gaat uit van een hierarchische ordening: bij voor-
keur worden problemen op autonoom niveau opgelost. De WEBA-methode
(1995) profileert zieh als een systeemgerichte benadering die uitgaat van het in-
tegratieve karakter van de funetiekenmerken. Een hierarchische ordening van
de regelmogelijkheden is in tegenspraak met deze systemische uitgangspunten
(Broekstra 1990b; Van Eijnatten 1994). Voor de definicring van het probleem-
oplossend vermögen van de funetie pedagogisch medewerker wordt de uitwer-
king van de WEBA-methode (1995) in dit onderzoek genuaneeerd. Principieel
wordt ervan uitgegaan dat de regelmogelijkheden gelijkwaardige delen /ijn die
elkaar beinvloeden. Dit betekent dat het niet doorslaggevend is op welk niveau
een probleem wordt opgelost, maar dat een probleem wordt opgelost.

Ook voor het probleemoplossend vermögen van de funetie pedagogiseh mede-
werker geldt dat het afhankelijk is van de arbeidsorganisatie in de praktijk.
waarbij deze arbeidsorganisatie het resultaat is van de arbeidsstruetuur en het
arbeidsgedrag.
De mate waarin de pedagogiseh medewerkers erin slagen gebniik te maken van
de oplossingsmogelijkheden binnen de funetie is een belangrijk aspect dat mede
bepalend is voor het teamfunetioneren. Door het probleemoplossend vermögen
in verband te brengen met de onderzoeksvraag kan de vraag gesteld worden in
hoeverre het probleemoplossend vermögen van de funetie pedagogiseh mede-
werker te verbeteren is door middel van een integratieve teamtraining.

De relatie die in deze vraag wordt gelegd tussen de interventie en het probleem-
oplossend vermögen als object van beinvloeding, behoeft enige nuancering.
Rekening houdend met het bestaande onderscheid tussen de arbeidsstruetuur en
het arbeidsgedrag (De Sitter 1994; De WEBA-methode 1995) ligt een bein-
vloeding van het structuurdeel, dat mede bepalend is voor het probleemoplos-
send vermögen met behulp van een integratieve teamtraining, niet voor de hand.
In dit onderzoek wordt geintervenieerd in de gedragscomponenten van het
teamfunetioneren. Als deelvraag is hier feitelijk aan de orde in hoeverre het ar-
beidsgedrag, dat mede bepalend is voor de probleemoplossing in de praktijk, na
een integratieve teamtraining verbeten. Rekening houdend met deze nuancering
wordt het probleemoplossend vermögen als funetiekenmerk verbonden met de
onderzoeksvraag. De mate waarin problemen van het groepsteam kunnen wor-
den opgelost op autonoom niveau, door collegiaal overleg of in het teamover-
leg, is een essentieel funetiekenmerk, dat mede bepalend is voor het teamfune-
tioneren. De relatie tussen het probleemoplossend vermögen en het teamfuneti-
oneren is weergegeven in figuur 4.7.

Rekening houdend met de gemaakte nuancering wordt de eerder gestelde vraag
in verband gebracht met de onderzoeksvraag waarmee deelvraag 1 ontstaat.

Deelvraag 1
i n hoeverre is het probleemoplossend vermögen van de funetie pedago-
giseh medewerker na de integratieve teamtraining verbeterd?'
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Figuur 4.7 Probleemoplossend vermögen in relatie tot het teamfunctioneren

functiekenmerlc
• het probleemoplossend vermögen
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4.3 De besluitvorming

4.3.1 Doelen en besluitvorming
Pfeffer en Salaiicik (De Smit 1990, organisatiekunde, pagina 15) definieren ef-
fectiviteit als "de mate waarin een organisatie aan de eisen van de omgeving kan
voldoen'. 'De mate van effectiviteit bepaalt de legitimering, het bestaansrecht
van de organisatie'. Met effectiviteit wordt hier bedoeld het voldoen aan de
verwachtingen en eisen die aan de onderneming worden gesteld en wordt ge-
sproken over effectiviteitnormen en criteria van effectiviteit. Naar De Smit
(1990) worden deze effectiviteitcriteria onderverdeeld in:
1. Wettelijke criteria.
2. Financieel-economische criteria.
3. Maatschappelijk-morele criteria.
4. Welenschappelijkc criteria.

Oin aan deze criteria te kunnen voldoen worden deze eisen binnen de onderne-
ming in de vorm van doelen nader geconcretiseerd. Het realiseren van deze doe-
len Staat daarmee direct of indirect in dienst van de effectiviteiteisen. Dat bete-
kenl dat de activiteiten binnen de onderneming hun bestaansrecht ontlenen aan
de mate waarin deze activiteiten aan de realisering van geslelde doelen kunnen
worden gerelateerd.

Wat hierboven op het niveau van de onderneming als geheel gesteld wordt, kan
op het niveau van het groepsteam als volgt worden herschreven: het groepsteam
ontleent zijn bestaansrecht aan de mate waarin aan de realisering van gestelde
doelen wordt gewerkt. De relatie tussen het realiseren van doelen en de legiti-
mering van het team als samenwerkingsverband ligt voor de hand en komt in tal
van publicaties naar voren (Van Stegeren 1974; Gieles 1978: Harrison 1990;
Coppoolse 1994; Thomas 1996). Bij het richten van de energie op de realisering
van doelen is de vraag relevant op welke wijze dit moet plaatsvinden. Het kan
niet anders dan dat dit binnen het groepsteam onderwerp van overleg is. Via een
pnves van besluitvorming komt het groepsteam tot de vaststelling van na te
stivven doelen cn de manier waarop ze worden nagestreefd (Coppoolse 1994).

4.3.2 Typering van hesluitvorming
Rond de hulpveilcmng aan jongeren worden vele besluiten genomen door ver-
schillende personen en instanties. In feite zou men het hele hulpverleningspro-
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ccs kunnen beschouwen als een continu proces van besluitvorming (Smit,
Wouda 1987).
Knorth en Smit (1990) komen, uitgaande van te onderscheiden besluitvor-
mingscycli bij de verschillende fasen in het residentiele hulpverleningsproces,
tot een vergelijkbare conclusie dat zowel tijdens de intaketase. de behandelfase
als de fase van beeindiging de besluitvorming continu een bepalende rol speelt.
Een groot deel van de besluiten betreffende de jeugdigen wordt genomen in
verschillende overlegstructuren waarbij de leden van het groepsteam en de hier-
aan verbunden ondersteunende en coördinerende functionarissen de belangrijk-
ste deelnemers zijn. Het zogenoemde teamoverleg neemt in de verschillende
overlegstructuren betreffende de jeugdigen een prominente positie in. Dat bete-
kent dat tijdens het teamoverleg veel belangrijke besluiten met betrekking tot de
jeugdigen worden genomen. In de meeste groepsteams vindt wekelijks of
tweewekelijks een teamoverleg plaats waaraan de betrokken pedagogisch me-
dewerkers en een of meer aan het team verbünden inhoudelijk ondersteunende
en coördinerende functionarissen deelnemen. Naast organisatorische aspectcn
neemt de bespreking van de planning, uitvoering en voortgang van de behande-
ling van de opgenomen jeugdigen een belangrijke plaats in. Naar aanleiding van
allerlei tussentijdse ontwikkelingen vindt tussen de genoemde deelnemers op
andere momenten eveneens overleg en daarop gebaseerde besluitvorming
plaats.

Het ligt voor de hand om een verband te veronderstellen tussen de genomen be-
sluiten en de effecten hiervan in de praktijk. In de residentiele jeugdhulpverle-
ning gaat het om ingrijpende besluiten waarmee «n de persoonlijke levenssfeer
van de betrokken jeugdigen wordt ingegrepen. Gezien deze ingrijpendheid is
verantwoording van dergelijke besluiten op zijn plaats (Knorth 1990; Knorth,
Smit 1990). Voor een waardering van de interventiebeslissing lijkt het logisch
om aansluiting te zoeken bij de waarde van het effect van de beslissing. Het is
echter een te eenvoudige benadering om de waarde van de beslissing louter tc
baseren op het effect ervan. Het verband tussen de interventiebeslissing ener-
zijds en de effecten daarvan in de praktijk anderzijds is ambigu en niet lineair-
causaal te duiden. Eerder is sprake van een complexe en mehrdimensionale re-
latie (Van der Ploeg, Van den Bergh 1987; Knorth, Smit 1990; Vlek 1990). De-
ze complexiteit sluit echter besluitvorming als een van de belangrijkste deter-
minanten van uitvoering van beslissingen in de praktijk niet uit. Eerder is er
sprake van een onlosmakelijk verband. De noodzaak om te komen tot besluit-
vorming wordt immers ingegeven door onvrede met de bestaande doelrealise-
ring. Zo kan het groepsteam de stand van zaken betreffende de realisenng van
de behandelingdoelen bij een bepaalde jeugdige problematiseren door deze als
ontoereikend te typeren. Dat betekent dat een bestaande toestand als ongewenst
wordt ervaren. Om de gewenste toestand te bereiken moet het groepsteam alter-
natieven bedenken, die de bestaande toestand veranderen in de gewenste rich-
ting (Vlek, Wagenaar 1976). Het bedenken en formuleren van altematieve han-
delwijzen, het omschrijven van de gewenste toestand en het kiezen van die acti-
viteiten die daarbij het beste aansluiten, impliceren per definitie dat hierover be-
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sluiten worden genomen. Hierbij is in feite sprake van een iteratief proces van
probleem(her)definiering en (bij)stelling van de probleembenadering (Vlek,
Wagenaar 1976).

Op basis van een overzicht van theorieen die zieh richten op het begrijpen en
verbeteren van beslissingsgedrag stelt Vlek (1990) dat beslissingsprocessen
steeds samengaan met:
• beperkte rationaliteit;
• persoonlijke manipulatie;
• stressvol keuzegedrag;
• subjectieve waardenorientatie;
• het gevaar om geen expliciete keuzes te maken.

De uiteenzetting gebaseerd op Vlek (Vlek, Wagenaar 1976; Vlek 1990) maakt
duidelijk dat beslissingsprocessen complex en daarmee complicerend zijn. Om
te voorkomen dat beslissingsprocessen uitmonden in kwalitatief läge besluiten
stelt hi j voor om gebruik te maken van 'goed georganiseerde procedures waarin
sociaal-psychologische methoden worden gecombineerd met besliskundige me-
thoden' (Vlek 1990). Het formele object van de psychologische besliskunde
omval het beslissingsproces waarin actoren fof keuzes komen en de uitkomsten
van dit proces. Hierin ligt dan ook het aangrijpingspunt om tot kwaliteitsverbe-
tering van de genomen besluiten te komen: de kwaliteit van de beslissing is niet
in eerstc instantie gerelateerd aan de uiteindelijke resultaten, maar aan de kwali-
teit van het bcslissingsproces. (Meijer, Pijl, Rispens 1986).

4.3.3 Het groepsteam en besluitvorming
Wat in de psychologische beslissingstheorie gesteld wordt is in de residentiele
jeugdhulpverlening niet minder waar. Ook daar is sprake van complexe en
daardoor potentieel problematische besluitvorming. Hierbij moeten twee aspec-
ten in het bij/onder worden belicht:
1. Het onderwerp van de besluitvorming.
2. De wijze van besluitvorming.

Ad 1. Het onderwerp van de besluitvorming
In do beslissingstheorie zijn siecht gedefinieerde beslissingen de tegenhanger
van /ogenaamde goed gedefinieerde beslissingsproblemen. Goed gedefinieerde
beslissingsproblemen voldoen aan de volgende eisen (Vlek. Wagenaar 1976):
• het beslissingsprobleem is vooraf duidelijk gespecificeerd;
• de alternatieve handelwijzen om het doel te bereiken zijn volledig bekend;
• van iedere handelwijze zijn de mogelijke consequenties bekend:
• de kans dat die consequenties optreden en het nut ervan zijn kwantificeer-

baar.

Intervcntiebcslissingen over jeugdigen in de residentiele jeugdhulpverlening
worden idealiter ondersteund dcx>r sociaal-wetenschappelijke en gedragsweten-
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schappelijke kennis. Anders dan bij de natuurwetenschappen geldt dat de con-
stnictie van algemeen geldende theorieen en daarop gebaseerde voorspellingen
bij de sociale en gedragswetenschappen veel moeilijker is. omdat het onmoge-
lijk is alle andere verklaringen uit te sluiten (Den Hertog. Van Sluijs 1995). Dat
betekent dat bij de diagnose van de problematiek. de therapeutische benadering
en de daarop gebaseerde behandeling het steeds gaat om keuzes en deelkeuzes
die door een grote mate van onzekerheid worden gekenmerkt (Knorth 1990).
Om deze ambiguiteit het hoofd te bieden is explicitering van de besluitvonning
noodzakelijk.

Ad 2. De wjjze van besluitvorming
Naast de ambiguiteit van het object van de besluitvorming kan de teamsgewijze
organisatie binnen de residentiele jeugdhulpverlening als extra cumplicercndc
factor optreden. Het groepsteam bestaat uit Individuen. De pedagogisch mede-
werkers hebben weliswaar dezelfde functie, maar deze wordt op grond van ver-
schillende achtergronden en competenties verschillend ingevuld (Weijenberg
1996). Bij het tot stand komen van interventiebeslissingen ten aanzien van de
jeugdigen participeren naast de leden van het groepsteam ook andere functiona-
rissen, zoals coördinatoren en gedragwetenschappers. In deze zin is sprake van
heterogeniteit. Heterogeniteit is een oplossing om aan complexe besluitvorming
het hoofd te kunnen bieden. Echter, heterogeniteit vormt ook een mogelijk pro-
bleem. De diversiteit aan achtergronden en verschillen in inzicht, zet de onder-
linge betrekkingen en de hierin plaatsvindende gezamenlijke besluitvonning
onder druk (Emans, Koopman, Rutte, Steensma 1996). Het aangrijpingspunt
om deze druk het hoofd te kunnen bieden is ook hier de explicitering van het
besluitvormingsproces.
Een model dat uitdrukkelijk ingaat op de conflicterende aspecten bij besluit-
vorming in teams is uitgewerkt door Janssen, Veenstra en Van de Vliert (1996).
Op basis van het effectiviteitsmodel van strategische besluitvorming van
Amason en Schweiger (1994) komen zij tot een invulling waarmee het verloop
van de besluitvonning en de sturingsmogelijkheden nader worden geconcreti-
seerd. Zij werken een logische relatie uit tussen de conflictkwestie waarover in
het overleg discussie kan ontstaan, het gedrag dat de teamleden in het overleg
demonstreren en de kwaliteit van de uitkomsten: de uiteindelijke uitkomsten
van het teamoverleg. (Janssen, Veenstra, Van de Vliert 1996). Het model van
Janssen, Veenstra en Van de Vliert (1996) wordt in figuur4.8 weergegeven.

In paragraaf 6.5 waar de instrumenten besproken worden komt het model in
operationele zin aan bod. Voor nu is het van belang dat met behulp van dit mo-
del het begrip besluitvorming nader gedefinieerd kan worden. Het door Janssen,
Veenstra en Van de Vliert (1996) weergegeven onderscheid tussen de aard van
het beslissingsconflict, de conflicthantering en de uitkomst van de besluitvor-
ming wordt overgenomen met dien verstände dat hier sprake is van een analy-
tisch onderscheid. Hiermee wordt bedoeld dat in de praktijk van het teamover-
leg sprake is van een iteratief proces: bij besluitvorming is in feite sprake van
opeenvolgende cycli van besluitvorming. De manier waarop de voorgaande be-
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siuitvormingscyclus is afgerond heeft invloed op het verloop van de daarop
volgende cyclus.

Figuur4.8 Het effectiviteitsmodel van besluitvorming (Janssen, Veensira, Van de Vliert
1996)

aard van het
conflict

• taakgericht conflict
• persoonsgericht

conflict

J
conflicthan-
teringgedrag

• integratief gedrag
• distributief gedrag

uitkomsten
van de be-
sluitvorming

• kwaliteit van de be-
slissing

• begrip van de be-
slissing

• commitment aan de
beslissing

• onderlinge accepta-
tie na de beslissing

Zo blijkt uit onderzoek 'dat verstoorde interpersoonlijke relaties als een neven-
product van besluitvormingsprocessen, een bedreiging vormen voor de effecti-
viteit van het team in toekomstige besluitvormingsprocessen' (Janssen, Veen-
stra. Van de Vliert 19%, pagina 370). Het is aannemelijk dat dit ook geldt voor
de andere besluitvormingsaspecten die in het model zijn onderscheiden. Dat be-
tekent dat bij een definiering van besluitvorming als essentieel teamkenmerk de
onderlinge samenhang van de aard van het beslissingsconflict, het besluitvor-
mingsgedrag en de besluitvormingsuitkomsten wordt benadrukt.

Naast de genoemde aspecten is nog een aspect onmisbaar in een definiering van
besluitvorming. De besluitvorming dient namelijk ergens betrekking op te heb-
ben. Mot andere woorden: de ongewenste toestand c.q. het probleem als object
van besluilvorming hoort ook thuis in een deftnitie van besluitvorming (Vlek
1990).

Naast de afgren/ing aan de voorzijde - de definiering van het probleem - is het
nodig besluitvorming als concept aan de achterzijde af te grenzen. Bij dit laatste
gaat het om de vraag wanneer besluitvorming ophoudt en overgaat in iets an-
ders. Een bruikbare omschrijving in dit opzicht geven Keuning en Eppink
(1996). Zij omschrijven besluitvorming als een gefaseerd proces dat zieh vol-
trekt vanaf het moment dat een probleem wordt herkend tot aan de uitvoering
van de gekozen oplossing (Keuning. Eppink 1996).

Het onderscheid tussen besluitvorming en uitvoering is verdedigbaar. Een af-
grcnzing in deze zin ligt dan ook voor de hand. Er is echter een overgangsge-
bied tussen besluitvorming en uitvoering. dat wordt ingevuid met voorbereiding
van de uitvoering. Voor de efiectieve uitvoering van het besluit in de praktijk is
dit een belangrijk onderdeel. Nadat in het teamoverleg een interventiebeslissing
(en aunzien van de jeugdige tot stand is gekomen, is het voor een succesvolle
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uitvoering van deze beslissing van belang dat er wordt stilgestaan bij
uitvoeringsaspecten, zoals:
• wanneer wordt de interventie uitgevoerd;
• wie voert de interventie uit;
• hoe wordt de jeugdige daarop voorbereid;
• in welke situatie kan die voorbereiding het beste plaats vinden;
• welk tijdsperspectief wordt verbonden aan de uitvoering van de beslissing;
• hoe wordt het verloop van de interventie in het groepsteam geevalueerd.

Over dit soort aspecten zullen vooraf afspraken moeten worden gemaakt. omdut
anders het gevaar te groot is dat concretisering van een interventiebeslissing in
de praktijk zal stranden (Van Buggenum, Hermanns 1995; Bennema-Sybrandy
1996; Weijenberg 1996). Anders gezegd, er dient uitwerking plaats te vinden
van de wijze waarop de gekozen interventie zal worden uitgevoerd. Ook dezc
uitwerking is een proces dat door de teamleden wordt vormgegeven. Om dit
proces te onderscheiden wordt gesproken over operationalisering van het ge-
nomen besluit, waarbij operationalisering opgevat dient te worden als de verta-
ling van het gekozen alternatief in concrete uitvoeringsafspraken. Na de opera-
tionalisering van het besluit gaat men dan over tot de daadwerkelijke uitvoe-
ring, volgens de afgesproken richtlijnen. In figuur 4.9 worden de onderscheiden
fasen schematisch weergegeven.

Figuur 4.9 Besluitvorming, operationalisering van het besluit en uitvoering

1 2 3

uitwer-
king van
alterna-
lieven

keuze van
een alter-
natief

operatio-
nalisering
van het
alterna-
tief

— •
uitvoe-
ring van
het be-
sluit

In paragraaf 4.3.2 is betoogd dat vanuit een bepaalde optiek het gehele hulpver-
leningsproces als een continu proces van besluitvorming kan worden opgevat.
In deze zin is de operationalisering van de gekozen oplossing ook als besluit-
vorming op te vatten. Echter om te voorkomen dat besluitvorming als contai-
nerbegrip gaat functioneren en daarmee nietszeggend wordt, is het cruciaal om
hier onderscheidend te zijn. Het is terecht om het proces van besluitvorming
over een voorkomend probleem af te grenzen bij de uitwerking van het gekozen
altematief in uitvoeringsafspraken. Uitgaande van figuur 4.9 wordt de volgende
driedeling aangebracht:
1. Besluitvorming.
2. Operationalisering.
3. Uitvoering.
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Deze indeling komt overeen met de in figuur 4.9 toegepaste arceringgraad,
waarmee wordt geaccentueerd dat het om een glijdende schaal gaat. Het ge-
maakte onderscheid is arbitrair maar toch verdedigbaar. Operationalisering is
goed af te scheiden van besluitvorming betreffende een bepaald probleem door-
dat bij de operationalisering het gekozen altematief niet meer ter discussie Staat.
Immers daarover is een besluit genomen (Van Dijk 1984). Het onderscheid tus-
sen besluitvorming en operationalisering enerzijds en uitvoering anderzijds is te
maken door le kijken naar de aard van de activiteit of handeling. Besluitvor-
ming en operationalisering zijn te zien als overlegactiviteiten, terwijl het bij uit-
voering gaat over het in praktijk brengen van gemaakte afspraken c.q. het ple-
gen van de geplande interventie.
Door uit te gaan van de genoemde drie algemene termen vindt in feite een nu-
ancering plaats van de afgrenzing van Keuning en Eppink (1996). In aanvulling
op hun onderscheid tussen besluitvorming en uitvoering wordt een tussenplaats
ingeruimd voor de operationalisering van het besluit als afzonderlijke fase. Aan
de hand van een casus wordt dit onderscheid gedemonstreerd.

i.v <vn /on#*7i »v/n /.?y«rtr. Wy i.v rtV »Moste /?M/>I7 VÖ/I
wy .vi>jt/.v m w y a r r n irrfr/y/r. /n /iff reamovfr/eg fcomf naar voren

Ja/ ?r dV /aaMff fi/a"
con//iVf<7i o/> fn.v.v«7i

ni>/ fry siV/i /j^fy/ o / ver/t^^rJf froeücen

fry /irf /taar frf(/ j?</an e*M fry
z/f in r/<* frruj?/;/a.v van /»<

</ui</c/y'A </
fr«\v/Mif r/af <T .v/>rciit̂  15 van ?fn 5fn>M5 />rofr/e<"m waar-

f>/>/«.vjri/ij? mrvf won/fn jj^vondVn.'

Er is sprake van de formulering van een ongewenste toestand met
drie kenmerkende zaken. Allereerst de conflicten die zieh voordoen
bij het naar bed gaan en opstaan. Ten tweede de conflicten tussen Je-
roen en de pedagogisch medewerkers. Ten derde het te laat komen
op school en het meenemen van de verkeerde boeken. Uitgaande van
de fasen van besluitvorming is hier sprake van een nog niet afgeron-
de fase van problccmdcfinicring.

grw/>.ffram .v/>r«««'Jt/ «/</«• <j<;n/x;A f^/oeujj^n op n^/ mait^n van nrt
»<7 fyV///? <>/>.v/aa/i <7i «<•/ <>/» / y j naar 5fn<x>/ guu/i. £r JtfimcndV

\rrjcrti7/«*na'«' »•oorvf«'/^ «p fa/r/. Vtv)^/«»/ / i.v om .fcrfwi «-frt/fr ^ urik-
Ä«vi. V'<>f>r.\7«7 2 i.v </<• urü.7y</ fr /i«in</navfn fn d^ ri/d* a"i> ny
avon«/.v «•erj/j'r naar ;»/n iantrr /<• .vfwrfn. Voor.vl^/ i « om
»rrtin/Hoon/«"///)!; fr maitrn »v>or nri o/>.vr<i(in. Är/anj?n/A fr/y/r a"r vwi> aa/
7«*r«x"n jtf.vrimu/rrn/ moel M'on/«*n om /«* x'oWofn aan J«* rwrn <fiV fry
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Uitgaande van het proces van besluitvorming is in deze fase sprake
van weging van de verschillende alternatieven.

i.v df m?n/w£ I.Y me/

voor 7f row« ry</ MY>r<// /

W f nt'y.s

v«w , </<•

ft*

fn en W'orJr /iy

Uitgaande van het proces van besluitvorming wordt de deftnitieve
keuze voor een alternatief gemaakt.

iw
fw fw <fo/ iw /if/

word/

4.3.4 Besluitvorming als teamkenmerk
Besluitvorming van het groepsteam wordt gedefinieerd als een gefaseerd proces
waarin de betrokken teamleden zieh richten op de definiering van een pro-
bleem. het uitwerken van altematieve oplossingen en het maken van een keu/£
uit deze alternatieven. Besluitvorming is een essentieel teamkenmerk dat mede
bepalend is voor het teamfunctioneren. De aangegeven relatie tussen besluit-
vorming en het teamfunctioneren wordt in figuur 4.10 toegevoegd.

Figuur-4 10 Probleemoplossend vermögen, besluitvorming in relatie tot het teamfunctione-
ren
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Door besluitvorming als teamkenmerk te relateren aan de onderzoeksvraag ont-
staat deelvraag 2.

Deelvraag 2
'In hoeverre is de besluitvorming van het groepsteam na de integratieve
teamtraining verbeterd?'

4.4 De doelgerichtheid

4.4.1 Inleiding
Bij de behandeling van besluitvorming is al gesproken over de uitwerking van
het gekozen alternatief als vervolgfase (figuur 4.9). Daarmee wordt Stelling ge-
nomen hoe een genomen besluit moet worden uitgevoerd. Deze uitwerking
dient /odanig te zijn dat de kans op het gewenste resultaat toeneemt. Locke en
Latham (1990) leggen in hun model de high performance cycle een verband
tussen enerzijds de arbeidsprestatie en anderzijds de invloed van uitwerking van
de te bereiken doelen op de prestatie. Bij de bespreking van de doelgerichtheid
wordt nadrukkelijk stilgestaan bij dit model van Locke en Latham (1990).

4.4.2 De high performance cycle
In paragraaf 2.5.4 is aangegeven dat menselijk handelen doelgericht handelen
is. Deze doelgerichtheid wordt centraal gesteld in de high performance cycle
(Locke, Latham 1990), waarvoor verwezen wordt naar figuur 4.11. In dit model
is uitgangspunt dat de gewenste arbeidsprestatie bevorderd wordt door (Van
Tuijl. Janssen. Algera 1990):
• in de vorm van concrete werkdoelen heel duidelijk te maken wat van de

incdewerkers verwacht wordt;
• de medewerkers informatie te geven over de mate waarin deze werkdoelen

gercaliseerd worden;
• de medewerkers te waarderen voor de geleverde prestaties.

Het spreekt voor zieh dat de effectieve werking van doelen, terugkoppeling en
waardering op de arbeidsprestatie aan voorwaarden is gebonden.

4.4.3 De high performance cycle als motivatiecyclus
De high performance cycle is in zekere zin op te vatten als een motivatiecyclus
(Algera. Janssen. Van Tuijl 1992). Voor een nadere verkenning van de high
performance cycle is het derhalve zinvol een kort molivatietheoretisch inter-
mezzo in te lassen.
Motivatietheoretisch wordt er een onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde
inhoudstheorieen en procestheorieen (Bouwen, Lens 1994). Bij de inhoudstheo-
rieen wordt doelgericht gedrag verklaard door uit te gaan van innerlijke behoef-
tenof motieven.
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Figuur 4.11 De high performance cycle (naar: Locke. Latham 1990)
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Men spreekt van persoonlijke disposities. De proceslheorieen verklaren doelge-
richt gedrag vanuit het samenspel van twee categorieen van variabelen. Lewin
heeft dit al in 1931 zeer basaal weergegeven: de prestatie P is afhankelijk van
de kenmerken van de werknemer W, in interactie met dc organisationele silua-
tieOS.oftewel:P = WxOS.

In de high performance cycle wordt uitgegaan van een dynamisch motivatie-
proces. Hiermee sluit het model aan bij de cognitieve motivatiemodellen die
veelal worden aangeduid als 'expectancy-valence' of ook wel 'valence-
instrumentallity-expectancy' theorieen (Steyart 1994).
Binnen de VIE-modellen gaat men ervan uit dat de individuele cognitieve pro-
cessen een belangrijke rol speien bij de verkJaring van doelgericht gedrag. Ge-
drag wordt daarmee niet deterministisch opgevat, zoals respectievelijk bij de
traditionele behavioristische en psychodynamische benadering, maar individu-
eel dynamisch. Dit betekent dat individuele cognitieve processen intervenieren
in de reactie op de stimulus. 'Deze processen ... bepalen de richting, de persis-
tentie en de intensiteit van doelgericht gedrag'. Er wordt gesproken over de si-
tuatie-organisme-reactie keten (Lens 1994).

De verschillende expectancy-valence-modellen borduren grotendeels voort op
het volgende aigemene model:
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T = / ( M x P x I ) .
Hierin geldt:
T = de sterkte van de individuele motivationele tendens;
M = de individuele behoefte of innerlijk motief, bijvoorbeeld de behoefte aan

succes;
P = de individuele inschatting dat een bepaald doel bereikt kan worden, men

spreekt van subjectieve probabiliteit;
I = de subjectieve waarde van het doel (incentive).

Vertaald naar de werksituatie betekent dit algemene model dat de motivatie van
de werknemer om een bepaald doel te bereiken, mede afhankelijk is van de
verwachting dat hij dit doel ook kan bereiken en vervolgens van de waarde die
het te bereiken doel voor hem heeft (Lens 1994).
Vroom (1967) heeft naast anderen (Porter, Lawler 1968; Gailbraith, Cummings
1976; Atkinson, Raynor 1978; bron: Steyaert 1994) in belangrijke mate bijge-
dragen aan de verdere uitwerking van zowel het verwachtingsaspect als het
waardeaspect. Vroom gaat uit van de basishypothese dat 'mensen gewenste uit-
komsten opzoeken en ongewenste uitkomsten vermijden' (Vroom 1967; Steyart
1994).
Een vergelijkbare aanname wordt aangetroffen bij Atkinson die uitgaat van
twee prestatietendensen: 'een positieve prestatiemotivatie die gericht is op het
bereiken van successen en een negatieve, remmende of inhiberende motivatie
die gericht is op het vermijden van mislukkingen' (Lens 1994). Het eerder ge-
noemde waardeaspect wordt door Vroom (1967) als volgt uitgewerkt. De waar-
de die een te bereiken doel heeft is enerzijds afhankelijk van de individuele
waarde die het doel op /.ich heeft en anderzijds van de mate waarin dit doel ook
andere uitkomsten met zieh brengt. De verbinding tussen het doel op zieh en
ändert* uitknmstcn lijkt triviaal. maar is zeer wezenlijk. wat aan de hand van het
volgende voorbeeld wordt verduidelijkt.

/'il; </<// /i<7 x< Tiri/vrn
fir H'««jr</«'\v>/ i.v wwr tfV .vc/iri/Yfr.v. //ff /ra/i.vf/rn v«w n«7 *• maY/oW.
vrranrwrx>r</V HrftTrvcTtti/j/w/i/iltf Mifwn^/finj». fVv<\vfi#f g?iw/>n.v van
«•o/w/v/<7i/iV f it V V D t /

van </

i.v /ie

rnrr /i«7 <vi</ro«'it.YWtt/<»nv<'r/>.

j ? / />i/ccnA-«>m.vr(*n Jt«/i i w n / j i i ' n . ? /fidVn /of

/«•n T V / / i / j / i t /

Wat Vroom (1967) uitwerkt is de gedachte dat bereikte doelen als middel kun-
ncn gaan fungeren om nieuwe doelen te bereiken. Dat betekent dat de werkne-
mer tot een afweging komt:
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1. Hoe aantrekkelijk is het na te streven doel voor mijzelf?
2. Kan ik met het bereikte doel nog andere uitkomsten bereiken?
3. Hoe aantrekkelijk zijn die andere (mogelijke) uitkomsten voor mijzelf?

Aldus ontstaat een individuele genuanceerde waardeorientatie, die in sterke ma-
te mede bepaalt in hoeverre de werknemer zijn gedrag rieht op de realisering
van het gewenste doel (richting). de mate waarin hij dit doet (intensiteit) en de
volharding (persistentie) die hij hierbij demonslreert (Bouwen. Lens 1994).
Naast deze waardeorientatie speelt ook het verwachtingsaspect een rol. Dit zo-
genaamde expectancyconcept definieert Vroom 'als een momentane overtui-
ging die de kans weergeeft dat een specifiek gedrag zal leiden tot een speeilieke
uitkomst' (Steyaert 1994, pagina 60). Het gaat hier dus om de inschatting van
de haalbaarheid van gestelde doelen. Aangezien deze inschatting subjectief is,
spreekt men veelal van de 'subjeetieve probabiliteit' (Steyaert 1994, pagina 60).
Als de subjeetieve probabiliteit gelijk is aan nul. dan zal de desbetreffende
werknemer niet gemotiveerd zijn om een bepaald doel na te streven, hoe aan-
trekkelijk dit ook voor hem is. Ook hier is sprake van een genuanceerde orienta-
tie van het individu welke is opgebouwd uit verschillende subjeetieve kansbe-
palingen. En ook deze orientatie is medebepalend voor de richting, de intensiteit
en de persistentie van het gewenste arbeidsgedrag.
Samenvattend: de motivatie voor doelgericht gedrag is afhankelijk van de sub-
jeetieve waarde van het doel en de subjeetieve kansschatting dat het doel be-
reikt kan worden.
De motivatietheorie van Vroom (1967) heeft veel navolging gevonden. Op het
gebied van de arbeidsprestatie heeft deze navolging geresulteerd in verschillen-
de modificaties, die het model verder verreikt hebben (Steyart 1994). Ook Loc-
ke en Latham (1990) gaan bij de high performance cycle uit van de algemene
motivatietheoretische inzichten van het VIE-model.

4.4.4 De high performance cycle als actief en integratief model
De high performance cycle wordt als actiemodel getypeerd, omdat dit model
erop gericht is de opgenomen motivationele aspecten actief te mobiliseren bij
de uitwerking van de gewenste doelen en de daarop passende arbeidsprestatie.
Vervolgens is het model als integratief te kenschetsen, omdat de stimulcring
van de gewenste arbeidsprestatie tot stand komt door de activering van verschil-
lende motivationele aspecten tegelijkertijd en in onderlinge samenhang.
In de high performance cycle is een centrale rol weggelegd voor de doelen
waarop de prestatie zieh rieht. Het is van belang de doelen zo vast te stellen dat
ze specifiek, moeilijk en haalbaar zijn (Locke, Latham 1990). Specificiteit rieht
de aandacht en daarmee het gedrag in de gewenste richting.
Als voorbeeld wordt de casus over Jeroen opnieuw ter hand genomen.

'De men/or /iee/r, cwi/orm a/spraa* I/I /»e/ fea/m?ve/7ej?, een #e.s/>re* me/
7eroen tvaari/i Ay u/7/ej? gee/r over /ief vr>or#e/iomen profframma: AM/5-

maifcen, 5CAOO//OJ />ipaJUte/j e« op fi/V/ O/K/aan.'
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Als deze algemene formulering niet in specifieke doelen en specifieke hande-
lingen wordt vertaald, kan niet verwacht worden dat Jeroens inspanningen hier-
door specifiek gestuurd worden. Wat Jeroen moet doen is niet duidelijk waar-
door het gestelde doel weinig specifieke waarde heeft. Door de specificiteit is
vervolgens beter een antwoord te geven op de vraag of de betrokkene vindt dat
het te realiseren doel tot zijn verantwoordelijkheid behoort en of hij invloed kan
uitoefenen op de realisering van het doel (Locke, Latham 1990). Met andere
woorden: de inschatting van de haalbaarheid wordt hierdoor meer realistisch.

De moeilijkheidsgraad van de gestelde doelen is bepalend voor de mate waarin
de doelen uitdagend zijn. Illustratief in dit verband is de Stelling van Atkinson
dat 'het aangename gevoel dat een succes met zieh brengt groter zal zijn naar-
mate de taak moeilijker is" (Lens 1994, pagina 43). Het spreekt voor zieh dat
hierbij een goede balans van moeilijkheidsgraad en haalbaarheid moet worden
betracht: 'in order to maximize both satisfaction and performance' (Locke en
Latham 1990, pagina 263). De moeilijkheidsgraad heeft vooral invloed op de
intensiteit van het doelgerichte gedrag (Algera, Janssen. Van Tuijl 1992). De
specificiteit, het uitdagende karakter en de haalbaarheid van de geformuleerde
doelen zijn vervolgens bepalend voor de kans op persistentie van het doelge-
richte gedrag (Algera, Janssen, Van Tuijl 1992).
In de hiüh performance CVcl<» worden <-nnrli«if»i; aarywywfln Qr> -H/" jvirntp ,nUu\tr
is het nood/.akelijk dat de werknemers over de juiste competenties beschikken.
Hierbij speelt de subjeetieve beoordeling van deze competenties door de werk-
nemer /.elf mede een rol. Locke en Latham (1990) spreken hier van 'self effica-
cy". Hen andere conditie is dat de werknemers over informatie beschikken of en
in hoevcrre dc dagelijkse prestatie werkelijk bijdraagt aan de realisering van de
gestelde doelen. Dit impliceert dat informatie dient te worden gegeven waaruit
kan worden algeleid dat men nog op koers is of dat bijstelling aan de orde is.
Hen lautste conditie in de high performance cycle is de aeeeptatie van gestelde
doelen. Dit alles heeft te maken met specificiteit, haalbaarheid, moeilijkheids-
graad. competentiegevoelens en gerichte feedback. In samenhang daarmee is
het bevorderlijk voor de aeeeptatie van na te streven doelen dat de uitwerking
ervan participatief tot stand komt. De medewerkers moeten actief betrokken
worden bij de operationele uitwerking van de doelen (Kleingeld. Van Tuijl
1990).
De arbeidsprestatie wordt mede beinvloed door de waardering die hieraan
wordt gekoppeld. Hierbij speien niet alleen externe materiele beloningen een
rol. Ook intrinsieke aspecten. zoals competentie, trots en immateriele waarde-
ringen zoals publieke erkenning. persoonlijke aandacht, positieve feedback
vuiuiit het team en het geven van verantwoordelijkheid hebben een belangrijke
ntotivcivtide working (Algera. Janssen. Van Tuijl 1992).
Werktevrcdenheid wordt in de high performance cycle gepositioneerd als af-
hankelijke variahele. Dat wil zeggen dat de werknemer. afhankelijk van de ge-
leverde prestatie, de gerealiseerde doelen en de readies die hij hierop krijgt.
evalueert in hoeverre dit voor hem tevredenstellend is. In de dynamiek van de
high performance cycle is deze werktevredenheid vervolgens een van de deter-
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minanten voor de taxatie van de waarde van (volgende) doelen en daarbij beho-
rende (hernieuwde) inspanningen. Werktevredenheid wordt daarmee opgevat
als "de evaluatie van de functie door de persoon zelf (Algera, Janssen, Van
Tuijl 1992).
In de hierboven beschreven zin levert werktevredenheid. naast de andere ge-
noemde aspecten, een bijdrage aan de ondervonden en vervolgens gedemon-
streerde betrokkenheid van de werknemers. Betrokkenheid verwijst encr/ijds
naar de gepercipieerde zinvolheid van de gestelde doelen en de bijbehorcnde
arbeidsprestatie en anderzijds naar de mate waarin deze overtuiging vertaald
wordt in concreet doelgericht handelen. Hiermee is de cyclus rond. Immers het
antwoord op de vraag of nieuwe doelen en hieraan gekoppelde inspanningen als
zinvol worden ervaren, is afhankelijk van de mate van specificiteit, uitdagend-
heid. haalbaarheid en aantrekkelijkheid van de gestelde doelen. Dit geldt ook
voor de bereidheid deze te accepteren en hieraan doelgericht handelen te ver-
binden (Locke, Latham 1990).

Samenvattend kan de high performance cycle omschreven worden als een mo-
del waarmee actief de richting, de intensiteit en de persistence van de gewenste
arbeidsprestatie wordt gestimuleerd, door de integratieve aanwending van het
stellen van doelen, feedback en reinforcement. De effectieve aanwending van
\̂s*7£v. iiift. "iionitnnni ovcrsiijgt Ueiiis'nei riiveau van de m'dividuele tunctie.
Daarmee wordt bedoeld dat de consequente aansturing en stimulering van de
arbeid conform de uitgangspunten van de high performance cycle mede afhan-
kelijk zijn van afspraken op team- c.q. aldelingsniveau (Algera, Janssen, Van
Tuijl 1992).

4.4.5 De high performance cycle op teamniveau
Locke en Latham geven stapsgewijze aanwijzingen voor de consequente toe-
passing van de high performance cycle (Algera, Janssen, Van Tuijl 1992). Een
moeilijkheid daarbij is dat deze voorschriften ontwikkeld zijn in relatie tot rela-
tief onafhankelijke functies.
Pritchard en anderen (Pritchard, Jones, Roth, Stuebing, Ekeberg 1989, bron:
Algera, Janssen, Van Tuijl 1992) hebben voor de toepassing bij groepen een
prestatiesturingssysteem ontwikkeld dat volledig gebaseerd is op de behandelde
'principes van goalsetting, feedback en reinforcement' (Algera, Janssen, Van
Tuijl 1992). Dit zogenaamde ProMes (Productivity Measurement and enhan-
cement system) is voor de toepassing in de Nederlandse situatie uitgewerkt in
diverse gemeenschappelijke publicaties (Kleingeld, Van Tuijl 1990; Algera,
Janssen, Van Tuijl 1992; Algera, Van Tuijl, Janssen 1994).

Bij ProMes wordt door het team een vertaling gemaakt van de bijdrage van het
team aan de realisering van de ondememingsdoelen. De doelen worden geope-
rationaliseerd in specifieke deelprestaties. Vervolgens wordt een hierop geba-
seerd feedbacksysteem overeengekomen, waarmee de geleverde deelprestaties
in effectiviteitscores kunnen worden uitgedrukt. Voor dit onderzoek is het niet
aan de orde om uitgebreid op ProMes in te gaan. Van belang is dat de experi-
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menten met ProMes, zowel in de Amerikaanse als de Nederlandse situatie, eei
positief verband aantonen tussen enerzijds de toepassing van "goalsetting, feed
back en reinforcement' en anderzijds de verbetering van de arbeidsprestatie er
de productiviteit. Voor een overwicht zie Algera, Janssen, Van Tuijl (1992). Ir
hoofdstuk 5, waar de uitvoering van de integratieve teamtraining wordt bespro
ken, zal blijken dat in de integratieve teamtraining het teamkenmerk doelge
richtheid nauw verwant is aan de in ProMes toegepaste systematiek.

4.4.6 Doelgerichtheid voor de körte termijn
In paragraaf 2.5.4 is een onderscheid gemaakt tussen:
• dagclijkse doelrealisering;
• doelen op korte termijn;
• doelen op lange termijn.

Bij de dagelijkse doelrealisering is de noodzaak om de voomemens expliciet in
een besluitvormend overleg aan de orde te stellen niet aanwezig. Bij zowel de
doelen op korte als op lange termijn is deze noodzaak wel aanwezig, omdat de
keuze en de uitvoeringprocessen risico's met zieh brengen. Daarmee wordt be-
doeld dat vooraf geen zekerheid bestaat over de juistheid van de gemaakte keu-
zes en de kans dat de gekozen altematieven succesvol worden gerealiseerd.
Vlek en Wagenaar (1976) spreken in deze zin van beslissen in onzekerheid. Om
dc onzekerheidsaspecten en de daarmee verbonden risico's tot acceptabele pro-
porties terug te dringen, wordt vooraf expliciet stilgestaan bij het probleem. de
oplossingsstrategieen en de uitvoeringsconsequenties. Aldus wordt getracht
maximaal in te schatten op welke wijze de kans van slagen optimaal is (Vlek,
Wagenaar 1976). Kortom de uitwerking van doelen voor de korte en de lange
termijn dient in een proces van expliciete besluitvorming te geschieden.
In paragraaf 2.5.4 is tevens uitgewerkt dat bij de opvoeding en behandeling van
jeugdigen in de residentiele jeugdhulpverlening het werken met korte termijn
doelen de voorkeur verdient boven werken met lange termijn doelen. Een be-
langrijk argument is de afgren/ing van de doelrealisering in tijd. Het afgrenzen
van de doelrealisering in een beperkt tijdperspectief heeft een extra motiverende
working voor zowel het groepsteam als de jeugdigen. Door de tijdsduur te be-
perken wordt voorkomen dat de betrokkenen het overzicht verliezen. Men weet
waar men aan toe is en wat op bepaalde tijden verwacht wordt. Daarnaast legt
een beperkt tijdperspectief extra druk op de efficientie en effectiviteit van de
doelrealisering.
Locke en luitham (1990) geven in hun stappenplan voor de toepassing van de
high performance cycle aan dat het noodzakelijk is vooraf overeen te komen
binnen welke tijdsduur de doelen gerealiseerd dienen te worden. Voor strate-
gisch georienteerde functies kan die tijdsduur uitlopen tot enkele jaren. Voor
meer uitvocrende functies pleiten zij voor een beperkt tijdsperspectief (Algera.
Janssen. Van Tuijl 1992). Bij de beschrijving van de high performance cycle
komen Algera, Janssen en Van Tuijl tot een nadere precisering van de toepas-
sing vjui de principes van de high performance cycle in relalie tot het hierboven
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genoemde onderscheid tussen doelen op körte en op lange termijn. De sturing
en stimulering van de arbeidsprestatie bij doelen op körte termijn heeft de
meeste kans van slagen door de accentuering van het stellen van doelen, de
vormgeving van een adequaat feedbacksysteem en het verbinden van incentives
aan de doelrealisering (Algera, Janssen. Van Tuijl 1992). Een operationeel
werkmodel hiervoor is het eerder genoemde ProMes.

Wanneer deze werkwijze wordt toegepast op het teamfunctioneren in de resi-
dentiele jeugdhulpverlening wordt de kans op doelgerichtheid verhoogd, wan-
neer voldaan wordt aan de volgende criteria:
• de doelen zijn specifiek, uitdagend. haalbaar en acceptabel;
• de aan de doelen gerelateerde deelprestaties zijn in concrete handelings-

richtlijnen vertaald;
• de voortgang wordt beoordeeld en gestimuleerd middels een adequaat

feedbacksysteem;
• de doelrealisering is in tijd afgegrensd.

Het deelproces waarin deze uitwerking plaatsvindt. is in paragraaf 4.3.3 opera-
tionalisering van het besluit genoemd. Bij deze uitwerking is een dominante rol
weggelegd voor de te realiseren doelen. Gelet op deze dominantie wordt dit
specifieke uitwerkingsproces de doelgerichtheid van het groepsteam genoemd.
Gerelateerd aan het originele model van de high performance cycle van l̂ ocke
en Latham (1990) kan de doelgerichtheid van het groepsteam als volgt worden
gevisualiseerd.

Figuur 4.12 De doelgerichtheid van het groepsteam

uitdaging:
specifieke, haalbare.
gcaccepteerde doelen

feedback over de
voortgang

ingreep volgcns con-
crete handeling.s-
richtlijnen

in tijd afgegrensd
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De hierboven opgesomde criteria voor doelgerichtheid gelden zowel voor de
jeugdigen als het groepsteam. Om dit te illustreren wordt de casus over Jeroen
verder besproken.

'//e/ #e.v/?re£ me/ yero^n nee/f de vo/genJe r«a/to/en o/7ge/everJ. Wy
gee/f aa/i rfaf zowe/ Je pedagogrycTi medewerjfcery a/5 Je 5c/ioo/ Zier
vo^rfJwre/iJ o/? Ziem /»ebben gfmun/. 7eroen ze#/ woe /e worden va/i a//e
correc7/'e.y en raaagevmgen; '.ri/u/s de brMgifc/a.v zeurf /eaeree/i aan myn
ifcop' « zyn conc7M.v»e.
7O</J I.V Veroe/i fcereW om mee fe wenke« aa/i een op/o.?.y/n^. //y gee/r ao/i
/»er /iMi.vwerA «/<•/ Ü/ /e itryj?e/i /jinnen /?ef ver/?//c/i/e i/uJ/e-MMr dar van

79.^0 M«r d«Mrr Dar roe/)/ AwaadVie/V/ fcy Aew o/> omda/ zy/i
na d/7 fi/V/rf//? we/ fc«i7en ̂ pe/en. //(/' maaA/ zyn /iMwwerü:

/»'er a/- /?aJt/ zy" /JoeAento.v nonc/ja/an/ //1 waardrwr /iy va/:er fcoeiten
o/de veriteerJe ftoeAen /)//' cif/i /»ee//.

medeweriter nee/r «an 7eroen voor^ei/e/d dar /iy
widdag.v a/ aan zyn /lu/.vwerit oeg/nf zoda/ /»»/' '5 avonds n/e/ 1/1
ilowif. Daarfcy ito/nen de a/y/?ra)ten daf /ief /»«/.swerit en de
voor />ed/yd /n orde ;nr«7en zyn. #// ne/ Heiden 5/aa/ ny di>«7 op, zoda/
/iy O/J /yd naar AC/IOO/ ian ver/reMen. Jeroen ze^/ /oe /»eraan /nee /e
werben.

/n /i<7 rttJ/m«rWe# zyn de <o//ej?ae van nien/ng da/ deze a/i/)raiten de
/u<i/.vff weeit j^oed /le^fren ^euerA.7. Ooi van .vt/100/ zyn geen nega//eve

fr/io/w«*«. We/ j?ro<7M/eawi .v/ireeifcf a/ /ie/ /7enande//n^.v/?ro-
«jedMrende een maand /e cfw//ni«'ri'M me/ de vo/gende a/5/7ra-

7eroen moe/ i>o/df>en</e /yd nemen voor zyn
fo«'/ '.v ai'ond.v zyn /a.v /n/MiJli&en.'

moe/ '.v morjijen.v na ne/ tt'e&A'en d/ret7 o/>j/aan;
• Heroen moe/ f>p /yd naar jt/iw>/ ver/reWen.'

Hct pmgruinmu wordt dtx>r het groepsteam concreet uitgewerkt. Jeroen begint
's middugs aan zijn huiswerk van 16.00 tot 17.00 uur en "s avonds geldt het
verplichtc studic-uur. Hij mag met de anderen mee naar buiten als het huiswerk
af is en /ijn las is ingepakt. Jeroen moet 's morgens na het wekken direct op-
stuan /.ixlat hij op tijd naar school kan vertrekken Als het programma gedurende
de afgesproken tijdsperiode goed verloopt, mag Jeroen een half uur later naar
bed.

Om het programma te controleren wordt afgesproken om samen met Jeroen een
scorekaart bij te houden waamp de vier afgesproken werkpunten worden ge-
scoord. Dit voorstel wordt met Jeroen besproken.
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4.4.7 Doelgerichtheid als teamkenmerk
Afsluitend wordt doelgerichtheid als teamkenmerk gepostuleerd dat medebepa-
lend is voor het teamfunctioneren. Doelgerichtheid is de uitwerking van een ge-
nomen besluit over de opvoeding en behandeling van de jeugdigen. Deze uit-
werking dient te voldoen aan de in paragraaf 4.4.6 genoemde operationalise-
ringseisen betreffende doeluitwerking. Uitgaande van de bespreking van de mo-
tivationele aspecten is de veronderstelling gerechtvaardigd dat hierdoor zowel
de ontwikkeling van jeugdigen en hun ouders, als het groepsteam positief ge-
stimuleerd worden. De relatie tussen doelgerichtheid en het teamfunctioneren
wordt in figuur 4.13 toegevoegd.

Figuur 4.13 Probleemoplossend vermögen, besluitvorming, doelgerichtheid in relatie tot het
teamfunctioneren

functiekenmerk
• het probleemoplossend vermögen

teamkenmerk
• de besluitvorming
• de doelgenchtheid

het teamfunctioneren

Door doelgerichtheid als teamkenmerk te relateren aan de onderzoeksvraag ont-
staat deelvraag 3.

Deelvraag 3
i n hoeverre is de doelgerichtheid van het groepsteam na de integratieve
teamtraining verbeterd?'

4.5 De clientgerichtheid

4.5.1 Inleiding
In paragraaf 4.4 is uiteengezet dat de concrete uitwerking van gestelde doelen
en de manier waarop deze worden nagestreefd en getoetst van belang zijn voor
de sturing en stimulering van het teamfunctioneren. In de uiteenzetting daar is
vooral ingegaan op de rol van de hulpverleners bij de realisering van doelen.

Het "object" van beinvloeding waarop de doelrealisering in de residentiele
jeugdhulpverlening betrekking heeft is de client. Om de gestelde doelen daad-
werkelijk te bereiken zal er bij de opgenomen jeugdigen, en ook binnen hun
context, een verandering dienen plaats te vinden. Om dit te bereiken is de actie-
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ve medewerking van de client onontbeerlijk. In deze zin heeft de residentiele
jeugdhulpverlening niet te maken met een passief materieel object van bein-
vloeding maar met een actief reagerend subject (Bennema-Sybrandy 1996). De
inspanning van het groepsteam bij de realisering van gestelde doelen is dan ook
slechts e"e"n kant van de medaille. De andere kant wordt ingevuld door het doel-
gerichte gedrag van de client. Hierbij is de vraag aan de orde op welke wijze de
betrokkenheid van de client gestalte dient te krijgen.

4.5.2 De client als subject van onderzoek
In de inleiding van hoofdstuk 1 is de jeugdige als de client gedefinieerd. Voor
de bespreking van clientgerichtheid is een nuancering hiervan op zijn plaats. In
dc praktijk van de residentiele jeugdhulpverlening vragen ouders, of namens
hen het Bureau Jeugdzorg als plaatsende instantie, hulp bij het oplossen van
Problemen. Deze problemen zijn direct of indirect gerelateerd aan de opvoeding
van de desbetreffende jeugdige. Naar inschatting van de betrokken volwassenen
zijn deze problemen zo ernstig dat opname van de jeugdige in de residentiele
jeugdhulpverlening noodzakelijk is. In deze context zijn de volgende deelne-
mers te onderscheiden:
• de jeugdige;
• dc ouders;
• het Bureau Jeugdzorg;
• de instelling voor residentiele jeugdhulpverlening.

Het is duidelijk dat dc opvoeding van de jeugdige onlosmakelijk verbonden is
met hot ge/.in en de context. Om deze verbondenheid te benadrukken is het ge-
bruikelijk te spreken van clientsysteem (Van Beugen 1977). Een vergelijkbare
samenhang is ook bij de instelling voor residentiele jeugdhulpverlening en het
Bureau Jeugd/.org te onderkennen. Voor beide instellingen geldt dat de betrok-
ken hulpverleners deel uitmaken van een organisatorisch verband, dat mede
richting geeft aan de te verlenen hulp (Weijenberg 1991). In deze zin is hier
sprake van een hulpverlenend systeem. Vervolgens kan men stellen dat beide
Systemen deel uitmaken van een overstijgend dienstverlenend systeem (Van
Beugen 1977). In de praktijk van de residentiele jeugdhulpverlening is een rol-
verdeling c.q. werkverdeling ontstaan tussen de actoren van de genoemde sys-
temen. De grote lijn hierin is dat de residentiele instelling zieh met name rieht
op de opvoeding en behandeling van de jeugdigen en het Bureau Jeugdzorg de
begeleiding van de ouders op zieh neemt. Het spreekt voor zieh dat hierbij on-
dcrlingc afstemming noodzakelijk is.

De realisering van opvoedings- en behandelingsdoelen bij de opgenomen jeug-
dige is mede afhankelijk van de mate waarin de ouders hieraan medewerking
verlenen (Bennema-Sybrandy 1996). Bij het stimuleren en ondersteunen van de
ouders om deze medewerking te volbrengen is goede onderlinge samenwerking
tussen de opnemende voorziening en de plaatsende instantie evenzo onontbeer-
lijk.
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Kortom, in plaats van een eenvoudige afgrenzing tussen de verschillende acto-
ren van het clientsysteem en de dienstverlenende Systemen is in de praktijk eer-
der sprake van overlap en onderlinge samenhang. Het is van belang deze nuan-
cering als achtergrond te betrekken bij de navolgende bespreking van de bc-
trokkenheid van het clientsysteem bij de oplossing van problemen.

Uitgaande van de situatie zoals beschreven in het begin van deze paragraaf,
waar aan de instelling wordt gevraagd een jeugdige op te nemen in verband met
opvoedingsproblemen, wordt daarmee (impliciet) vastgesteld dat in de 'normale
opvoedingssituatie' onvoldoende middelen aanwezig zijn om het geconstateer-
de probleem op te lossen. Tevens wordt ervan uitgegaan, of op zijn minst de
verwachting gewekt, dat de opnemende voorziening wel over deze middelen
beschikt.
In relatie tot de problematiek zijn middelen hier te verstaan als kennis, vaardig-
heden en instrumenten als het gaat over diagnose en behandeling van opvoe-
dingsproblemen. De ontwikkeling en toepassing van deze middelen dienen ver-
antwoord plaats te vinden. Daartoe is toetsing aan wetenschappelijke normen
voor de hand liggend en algemeen geaccepteerd (Bennema-Sybrandy 1996;
Hermanns 1996). Bij deze toetsing doet zieh echter een dilemma voor, omdat
een algemeen geldende theorie voor de behandeling van opvoedingsproblemen
niet voorhanden is. Empirisch gefundeerde theorieen leveren slechts globale
richtlijnen en normatief georienteerde theorieen ontberen harde logica voor de
indicatie van geschikte behandeling (Bennema-Sybrandy 1996; Hermanns
1996). De reden hiervoor is gelegen in de kenmerken van het object van onder-
zoek: de client. De mens als object van onderzoek is niet passief, maar reageert
op het onderzoeksproces. De onderzochte gaat zieh anders gedragen doordat hij
kennis heeft van het feit dat hij onderzocht wordt (en waarom) en doordat hij
kennis neemt van de onderzoeksresultaten. De onderzochte is 'reagerend sub-
ject' (Bennema-Sybrandy 1996). Dit maakt de opbouw van een algemeen gcl-
dende theorie problematisch, zo niet onmogelijk. Althans wanneer de betekenis
van de theorie gebaseerd wordt op de predictieve waarde (De Groot 1981; Van
Eijnatten 1992). Wanneer het 'object' van Studie zieh ten gevolge van de voor-
spelling anders gaat gedragen, kan de voorspelling niet getoetst worden en kun-
nen geen verantwoorde voorspellingen worden gedaan (Bennema-Sybrandy
1996).

Een alternatieve probleembenadering die meer aansluit bij de client als reage-
rend subject van onderzoek is de toekenning van een actieve rol aan de client
bij de totstandkoming van de theorie die op hem van toepassing is, de client
wordt dan meewerkend voorwerp (Bennema-Sybrandy 1996). Bij deze pro-
bleembenadering wordt niet nagegaan of de theorie in dit geval waar is, maar
wordt gezocht naar een model dat bij de gegeven problematiek werkt. In navol-
ging van Van Strien (1986) wordt de aandacht gericht op de behandeling c.q.
verandering en niet op de verklaring en de voorspelling. Samen met de cliönt
wordt een behandelingsmodel uitgewerkt volgens de stappen van de regulatieve
cyclus (Van Strien 1986):
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• probleemstelling;
• analyse;
• plan van aanpak;
• ingreep;
• evaluatie.

Bij de uitwerking van de verschillende fasen is het belangrijk dat er concrete af-
spraken worden gemaakt over de rollen en verantwoordelijkheden van de hulp-
vrageren de hulpbieder (Bennema-Sybrandy 1996; Hermanns 1996). Essentieel
hierbij is dat bij de uitwerking van de probleemoplossing de hulpverlener en de
clicfnt concrete, haalbare en toetsbare doelen formuleren die in tijd worden af-
gegrensd. Het concrete aandeel van de verschillende actoren in de realisering
van deze doelen vereist explicitering. De client is en blijft daarmee zelf mede-
verantwoordelijk voor en zelf actief bij het oplossen van de problemen. Dit
gcldt ook voor dc beoordeling van de voortgang in de evaluatie (Van Bugge-
num, Hermanns 1995; Bennema-Sybrandy 1996).

4.5.3 Clientgerichtheid als teamkenmerk
In paragraaf 4.5.2 is duidelijk gemaakt wat in dit onderzoek met clientgericht-
heid bedoeld wordt. Het betekent dat de client een expliciete verantwoordelijk-
heid en ccn actieve ro/ wordt gegeven bij:
• de concretisering van het probleem;
• de formulering van hieraan gerelateerde opvoedings- en behandelingsdoe-

len;
• de uitwerking en de uitvoering van de interventie;
• de beoordeling van de voortgang.

De mate waarin de client deze verantwoordelijkheid kan nemen en demonstre-
ren is mede afhankelijk van de kenmerken van het clientsysteem. De weergege-
ven nuancering van het clientsysteem is daarbij relevant. De rol van de jeugdige
en diens ouders zal verschillen naar gelang de leeftijd van de jeugdige vordert.
Het ligt in dc rede, dat met het stijgen van de leeftijd van de jeugdige diens bij-
drage in do probleembenadering toeneemt. De rol van de ouders dient hierop te
worden afgestemd.
Dat de client /ijn verantwoordelijkheid ook inderdaad neemt en demonstreert is
minder voor dc hand liggend dan in men eerste instantie zou denken. De jeugd-
zorg creccrt veelal een context waarin dienten zieh machteloos. afhankelijk en
incompetent gaan voelen (De Winter 1995. bron: Hermanns 1996). Het dienst-
verlenende systeem Staat voor de niet eenvoudige opgave om een hulpverle-
ningsproces te initicren waarin de zelfverantwoordelijkheid en het probleemop-
lossend vennogen van de client worden gestimuleerd. Meer concreet heeft het
groepsteam hicrbij als taak de jeugdige en diens ouders te motiveren actief mec
te werken aan de realisering van opvoedings- en behandelingsdoelen.
Een dergelijke clicntgerichte benadering heeft pas dan kans van slagen wanneer
tussen de hulpverlenende instanties en de client voldoende en adequate afstem-
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ming plaatsvindt over de probleembenadering. Onder clientgerichtheid van het
groepsteam wordt verstaan de gerichtheid van het groepsteam om ervoor te zor-
gen dat afspraken over de te realiseren opvoedings- en behandelingsdoelen en
de concrete uitwerking hiervan samen met de betrokken jeugdige, diens ouders
en het Bureau Jeugdzorg worden gemaakt. Deze afspraken kunnen betrekking
hebben op de probleemstelling, de probleemanalyse, het plan van aanpak, de
ingreep en de evaluatie.

Clientgerichtheid speelt als teamkenmerk een wezenlijke rol in het teamfuncti-
oneren. De relatie tussen de clientgerichtheid en het teamfunctioneren wordt
aan figuur 4.14 toegevoegd.

Door clientgerichtheid als teamkenmerk te relateren aan de onderzoeksvraag
ontstaat deelvraag 4.

Deelvraag 4
i n hoeverre is de clientgerichtheid van het groepsteam na de integratieve
teamtraining verbeterd?'

Figuur 4.14 Probleemoplossend vermögen, besluitvorming, doelgerichtheid, clientgericht-
heid in relatic lot hei teamfunctioneren

fiinctiekenmerk
• het probleemoplossend vermögen

teamkenmerk
• de besluitvorming
• de doelgerichtheid
• de chentgenchtheid

» het teamfunctioncren

4.6 De ontwikkelingsgerichtheid

4.6.1 Inleiding
Het groepsteam is in paragraaf 1.2 beschreven als 'een vast team van pedago-
gisch medewerkers die verbunden zijn aan een leefgroep". Dit betekent niet dat
het groepsteam als een onveranderlijke eenheid kan worden beschouwd. Eerder
is het tegendeel waar en is het groepsteam door interne en externe factoren con-
tinu aan veranderingen onderhevig. De doorstroom van personeel, de toene-
mende problematiek van de opgenomen jeugdigen leveren een belangrijk aan-
deel aan deze veranderingen. Ook andere aspecten zoals veranderende wet- en
regelgeving en wijzigingen in de beleidsvoering hebben invloed op het functio-
neren van het groepsteam in de tijd (Van der Ploeg, Scholle 1997; Klomp 1999;
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Van der Ploeg 2001). Dergelijke veranderingen zetten het functioneren van het
groepsteam onder druk zodat, naast de energie die nodig is voor de opvoeding
en behandeling van de jeugdigen, extra inzet nodig is voor de werkzaamheden
die deze veranderingen met zieh brengen.

Het functioneren van het groepsteam is daarmee op te vatten als een proces van
verandering en continuiteit. In dat opzicht geldt ook voor de residentiele jeugd-
hulpverlening dat er sprake is van een turbulente en complexe omgeving met
oplopende eisen op het gebied van efficientie, kwaliteit, flexibiliteit en innova-
tie (Van der Ploeg 1990; VOG 1997; Van der Ploeg 2001). Om hieraan te kun-
nen blijven voldoen is het groepsteam genoodzaakt zieh verder te ontwikkelen
en niet te berusten in het huidige niveau van functioneren.

Hierbij brengt een louter reactieve opstelling het gevaar met zieh dat het
groepsteam de speelbal wordt van veranderende omstandigheden en eisen. Met
een proacticve gerichtheid kan het groepsteam mede sturing geven aan ontwik-
kelingcn die noodzakelijk zijn om de continuiteit in de toekomst veilig te stel-
len. Proactief betekent dat het groepsteam zelf initiatieven ontplooit en anticipe-
rend op toekomstige eisen, aetief een bepaald niveau van het teamfunctioneren
nastreeft. De effectiviteit van een dergelijke ontwikkelingsgerichte houding is
afhiinkcljik van^ip .wjiz/* .waacrjr.hwouir »vntrr vvtnui'gegevcii. v5)n it vooirfo-
men dat ontwikkelingsgerichte initiatieven te zeer bepaald worden door toeval-
lighcdcn, is hei noodzakelijk dat de ontwikkeling van het groepsteam planmatig
en systematisch wordt uitgewerkt en uitgevoerd (Vander Meeren, Kluytmans
1992; Van Amelsvoort. Scholtes 1996).
Met dit laatste kan ontwikkelingsgerichtheid, zoals bedoeld in dit onderzoek,
vtH>r een deel al nader omschreven worden: ontwikkelingsgerichtheid is de
planmatige en systematische gerichtheid van het groepsteam op de ontwikke-
ling van het teamfunctioneren. Deze definicring sluit nauw aan bij de heden-
daagse opvuttingen over kwaliteitsverbetering (Instituut Nederlandse Kwaliteit
1996; Bering 1997; Ministerie Volksgezondheid. Welzijn en Sport 2000). In dit
onderzock worden ontwikkeling en kwaliteitsverbetering als twee kanten van
de/elfde mcdaille beschouwd. In de volgende paragraaf wordt hierop verder
ingegaan.

4.6.2 Verbi'terin)* van het teamfunctioneren als object van ontwikke-

Het groepsteam geeft uitvoering aan de opvoeding en behandeling van jeugdi-
gen. Het primaire proces is voorwaardelijk verbonden aan het teamproces. In de
voorgaande paragrufen van dit hoofdstuk zijn een aantal wezenlijke aspecten
ondcrscheiden die het teamfunctioneren beinvloeden: het probleemoplossend
vermögen, de besluitvorming. de doelgerichtheid en de clientgerichtheid. Het
spreekt voor zieh dat het groepsteam in zijn functioneren, op het gebied van de-
ze kenmerken een bepaald niveau realiseert c.q. impliciet of expliciet nastreeft.
In de vorige paragraaf is uiteengezet dat het teamfunctioneren aan ontwikkelin-
gen onderhevig is ten gevolge van veranderende omstandigheden en eisen. Om

96



ervoor te zorgen dat het teamfunctioneren in kwalitatieve zin blijft aansluiten
bij veranderende eisen, is de planmatige en systematische ontwikkeling van het
teamfunctioneren noodzakelijk.

De vraag die zieh hierbij voordoet is de vraag naar de richting of het doel van
de ontwikkeling. Het antwoord hierop is tweeledig en in de bovenstaande tekst
al aangeduid. Bij de ontwikkeling van het groepsteam is de verbetering van het
teamfunctioneren het algemene doel. Dit algemene doel is te concretiseren door
in het teamfunctioneren functiekenmerken en teamkenmerken te onderscheiden
en deze als object van kwaliteitsverbetering aan te wijzen. Langs deze weg kan
de eerder gegeven omschrijving van ontwikkelingsgerichtheid nog meer wor-
den geconcretiseerd: ontwikkelingsgerichtheid is de gerichtheid van het groeps-
team op de planmatige en systematische verbetering van: het probleemoplos-
send vermögen, de besluitvorming, de doelgerichtheid en de clientgerichtheid.
Een aspect in dit kader betreft de invulling van het begrip kwaliteit. Kwaliteit
als begrip verwijst niet naar een algemeen vastgestelde inhoudelijke waarde.
Het begrip kwaliteit is een construct; het krijgt betekenis in relatie tot een nader
te bepalen onderwerp (Van der Ploeg 1990; Wiebes 1991). lllustratief is de vol-
gende omschrijving: 'het zorgen voor kwaliteit is het leveren van bijdragen op
afgesproken en aantoonbare wijze, aan het vervullen van (expliciet) gelormu-
leerde behoeften van klanten, financiers en aanbieders' (VOG 1997. pagina 7).
In dit onderzoek wordt niet gestreefd naar een algemeen geldende defmicring
van kwaliteit. Kwaliteit wordt gezien als een begrip dat zijn betekenis verkrijgt
aan de hand van een specifieke modellering van de realiteit. Concreet betekent
dit dat aan de hand van de keuzes die gemaakt zijn met betrekking tot het team-
functioneren kwaliteitsontwikkeling nader wordt ingevuld.
Om te kunnen vaststellen op welk niveau het groepsteam functioned!, is het
noodzakelijk dat de prestaties van het groepsteam betreffende het probleemop-
lossend vermögen, de besluitvorming, de doelgerichtheid en de clientgericht-
heid in een score kunnen worden uitgedrukt. Hiertoe is een betrouwbare opera-
tionalisatie van de variabelen essentieel. De operationalisering van de variabe-
len maakt het vervolgens mogelijk om na te gaan in hoeverre er sprake is van
een ontwikkeling in een bepaalde tijdsperiode. Het aspect van de meetbaarheid
is een belangrijk uitgangspunt bij de benadering van kwaliteitsontwikkeling. De
kwaliteit van het teamfunctioneren kan daarmee worden uitgedrukt als de mo-
mentane score van het groepsteam op het probleemoplossend vermögen, de be-
sluitvorming, de doelgerichtheid en de clientgerichtheid. Het proces van kwali-
teitsontwikkeling kan op deze wijze worden gevolgd als de mate waarin scores
in de tijd varieren. De operationalisering is hier niet aan de orde. Bij de bespre-
king van de meetinstrumenten in paragraaf 6.5 zal dit uitgebreid aan bod ko-
men. Voor nu is het van belang te constateren dat het voor het groepsteam we-
zenlijk is, gericht te zijn op de ontwikkeling van het teamfunctioneren en dat
kwaliteit in deze zin wordt geconcretiseerd met behulp van expliciet te onder-
scheiden variabelen; het probleemoplossend vermögen, de besluitvorming, de
doelgerichtheid en de clientgerichtheid. De opbouw van de definiering van
ontwikkelingsgerichtheid vervolgend kan de volgende transformatie worden
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gegeven. Ontwikkelingsgerichtheid is de gerichtheid van het groepsteam op de
planmatige en systematische verbetering van het teamfunctioneren op basis van
expliciet te onderscheiden geoperationaliseerde variabelen: het probleemoplos-
send vermögen, de besluitvorming, de doelgerichtheid en de clientgerichtheid.

4.63 Ontwikkelingsgerichtheid als permanente kwaliteitsontwikkeling
Investeren in de kwaliteit van het teamfunctioneren is geen eenmalige aangele-
genheid. Het is naief om van de veronderstelling uit te gaan dat een eenmaal ge-
realiseerd niveau van functioneren vanzelf blijft bestaan. Veranderingen zetten
het teamfunctioneren en daarmee de kwaliteit onder druk. Handhaving van een
bepaald kwaliteitsniveau, onder druk van veranderende omstandigheden, vraagt
op zieh om een continue investering. Daarnaast is er ook sprake van ontwikke-
ling in de aard van interne en externe omstandigheden. Er is niet alleen sprake
van wijzigingen binnen bekende categorieen, maar veranderingen leiden even-
ecns tot relatief nieuwe omstandigheden. Ontwikkelingen binnen de doelgroep,
nieuwe wetenschappelijke inzichten, nieuwe wet- en regelgeving kunnen niet
steeds worden beantwoord vanuit het bestaande routinematige oplossingsarse-
naal. Zij doen een beroep op de creativiteit van het groepsteam om het oplos-
singspotentieel steeds uit te breiden en te verbeteren. In deze zin wordt in de
Kwaliteitswet Zorginstellingen, (artikel 4, lid I) gesproken over 'de systemati-
sche bewaking. beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg' (Minis-
terie Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2000). Artikel 4 van de genoemde wet
geeft basaal weer wat inmiddels gemeengoed is en dat als volgt wordt gedefini-
eerd: "kwaliteitszorg is een dynamisch proces van systematisch leren, ontwikke-
len en vernieuwen' (Van IJzendoorn 1994, bron: Jumulet. De Ruyter, Kayser
1999). In de Kwaliteitswet Zorginstellingen wordt tevens aangegeven op welke
wij/.e kwaliteitszorg dient te worden gerealiseerd.
Artikel 4 lid 2 spreekt van:
• het systematisch verzamelen van kwaliteitsgegevens;
• het toetsen van deze gegevens;
• hot verbeteren van de kwaliteit op basis van de toetsing.

De procesvoorschriften van artikel 4 van de Kwaliteitswet Zorginstellingen
sluiten nuuw aan bij de begrippen planmatig en systematisch uit de eerder ge-
geven omschrijving van ontwikkelingsgerichtheid. De conclusie hieruit is dat
continue kwaliteitsverbetering als proces sturing behoeft. Twee al onderschei-
den aspecten daarbij zijn de planmatigheid en het systematische element. Met
planmatigheid wordt bedoeld dat kwaliteitsontwikkeling een bewust geplande
aetiviteit is. die /.ich rieht op gekozen doelen. Met systematisch wordt aangege-
ven dat kwaliteitsverbetering een cyclisch proces is dat zieh volgens een geko-
zen systematiek dient te herhalen.

Met behulp van de zogenoemde Deming-cyclus worden de behandelde kenmer-
ken van ontwikkelingsgerichtheid schematisch weergegeven in ftguur 4.15.
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Figuur 4.15 geeft weer dat ontwikkelingsgerichtheid een permanente activiteit
is, waarbij op basis van een plan wordt ingegrepen en aan de hand van toetsing
nieuwe ontwikkeldoelen worden geformuleerd.

Figuur 4.15 Schematische weergave van ontwikkelingsgerichtheid als cyclisch proces
(naar: de Demtng-cyclus; bron: Dorren Zuidema 1997)

plannen uitvoeren

leren evalueren

4.6.4 Ontwikkelingsgerichtheid als teamkenmerk
De gerichtheid op verbetering van kwaliteit dient in de organisatie als geheel
gemtegreerd te zijn. Een model waar dit onder andere uitdrukkelijk naar voren
komt is het model Nederlandse Kwaliteit (Instituut Nederlandse Kwaliteit
1996). Conform dit model rieht de zorg voor kwaliteit zieh op negen aan-
dachtsgebieden. Het streven hierbij is dat de organisatie zieh uiteindelijk ont-
wikkelt tot een niveau van kwaliteitszorg waarbij op alle gebieden sprake is van
totale kwaliteitszorg. Het in de jeugdhulpverlening gehanteerde model voor
kwaliteitszorg, zoals dat onder verantwoordelijkheid van de VOG is uitgewerkt,
is op het model Nederlandse Kwaliteit gebaseerd (Instituut Nederlandse Kwali-
teit 1996; VOG 1997). Deze modellen abstraheren van de concrete dagelijkse
praktijk om zodoende alle relevante aandachtsgebieden van de totale organisatie
onder het voetlicht te brengen. Op de verschillende onderdelen zal door afgren-
zing de kwaliteitsontwikkeling concreet vorm dienen te krijgen.
Het teamfunctioneren als belangrijke voorwaarde voor de realisering van op-
voedings- en behandelingsdoelen is een onderdeel van de totale organisatie
waar directe toegang tot de verbetering van de kwaliteit mogelijk is. Door deze
toegang nader te concretiseren volgens de hierboven gegeven beschrijving van
ontwikkelingsgerichtheid van het groepsteam, kan met behoud van de basissys-
tematiek van het model Nederlandse Kwaliteit, daadwerkelijk invulling worden
gegeven aan de verbetering van de kwaliteit van het teamfunctioneren en de
kwaliteit van de organisatie, waar het groepsteam deel van uitmaakt. Afsluitend
kan ontwikkelingsgerichtheid definitief worden geformuleerd als de continue
gerichtheid van het groepsteam op de planmatige en systematische verbetering
van het teamfunctioneren, op basis van expliciet onderscheiden en geoperatio-
naliseerde teamaspecten die bepalend zijn voor het teamfunctioneren: het pro-
bleemoplossend vermögen, de besluitvorming, de doelgerichtheid en de client-
gerichtheid.

Ontwikkelingsgerichtheid als streven van het groepsteam naar continue verbete-
ring van het eigen functioneren is een belangrijk sturend mechanisme, dat van
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wezenlijke invloed is op de ontwikkeling van het probleemoplossend vermö-
gen, de besluitvorming, de doelgerichtheid en de clientgerichtheid. Op zieh is
ontwikkelingsgerichtheid natuurlijk ook een teamkenmerk waarin het groeps-
team een bepaald niveau realiseert. Dit niveau kan in de loop der tijd, onder
druk van veranderende omstandigheden, varieren en in deze zin kan ontwikke-
lingsgerichtheid zelf object van verbetering zijn. Analoog aan de eerder onder-
scheiden teamkenmerken kan ontwikkelingsgerichtheid, als variabele geopera-
tionaliseerd, in een momentane score worden uitgedrukt. Vervolgens kan het
ontwikkelingsproces van ontwikkelingsgerichtheid als variatie van scores in de
tijd worden gevolgd.

Concluderend is het laatste teamkenmerk dat medebepalend is voor het team-
functioneren: ontwikkelingsgerichtheid. Ontwikkelingsgerichtheid is een essen-
tieel onderdeel van het teamfunctioneren. De relatie tussen de ontwikkelingsge-
richtheid en het leamfunctioneren wordt aan figuur 4.16 toegevoegd.

Figuur4.l6 Probleemoplossend vermögen, besluitvorming. doelgerichtheid, clientgericht-
heid, onlwikkelingsgerichtheid in relatie tot het teamfunctioneren

tunctiekenmerk
• net probleemoplosscnd vermögen

teuinkenmcrk
• dc besluitvorming
• de doelgerichtheid
• de clientgerichtheid
• de ontwikkelingsgerichtheid

het teamfunctioneren

Door ontwikkelingsgerichtheid als teamkenmerk te relateren aan de onder-
/ocksvraag ontstaat deelvraag 5.

Declvraag 5
'In hoeverre is de ontwikkelingsgerichtheid van het groepsteam na de in-
tegratieve tcamtraining verbeterd?"

4.7 Onderlinge samenhang

Het probleemoplossend vermögen, de besluitvorming, de doelgerichtheid. de
clientgerichtheid en de ontwikkelingsgerichtheid zijn voorgesteld als op zieh
staandc aspecten. Dit is correct omdat de verschillende variabelen verwijzen
naar analytisch te onderscheiden fenomenen. De genoemde aspecten verwijzen
naar gedragingen en processen die ook in de praktijk te herkennen zijn. Dit be-
tekent echter tuet dat deze aspecten volstrekt onafhankekjk zijn. Eerder ligt hcl
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voor de hand dat er samenhang is tussen het probleemoplossend vermögen, de
besluitvorming. de doelgerichtheid. de clientgerichtheid en de ontwikkelingsge-
richtheid.

De verwachte samenhang bij de variabelen van besluitvorming is gegeven
doordat voor de definiering aansluiting is gezocht bij het effectiviteitsmodel van
besluitvorming (Janssen, Veenstra, Van de Vliert 1996). Bij dit model wordt
ervan uitgegaan dat taakgericht conflict en integratief gedrag een positieve in-
vloed hebben op de uitkomsten van besluitvorming. Persoonsgericht conflict en
distributief gedrag hebben een negatieve invloed op de uitkomsten van besluit-
vorming.

De verwachte samenhang tussen het probleemoplossend vermögen, de doelge-
richtheid, de clientgerichtheid en de ontwikkelingsgerichtheid is niet gegeven
vanuit de definiering van de variabelen. Wei kunnen deze hiervan worden afge-
leid. Bij de genoemde aspecten die bepalend zijn voor het teamfunctioneren is
ervan uitgegaan dat deze hieraan een positieve bijdrage leveren. Dit betekent
dat mag worden verwacht dat deze aspecten onderling positief samenhangen.

De verwachte samenhang tussen het probleemoplossend vermögen, de doelge-
richtheid, de clientgerichtheid en de ontwikkelingsgerichtheid enerzijds en de
variabelen van besluitvorming anderzijds volgt de logica van het effectiviteits-
model van besluitvorming (Janssen, Veenstra, Van de Vliert 1996): positieve
samenhang met taakgericht conflict en integratief gedrag; negatieve samenhang
met persoonsgericht conflict en distributief gedrag.

De veronderstelde samenhang wordt aan figuur 4.17 toegevoegd.

Figuur4.17 Probleemoplossend vermögen, besluitvorming, doelgerichtheid, clicntgericht-
heid, ontwikkelingsgerichtheid in onderlinge samenhang in relatie (ol het team-
functioneren

functiekenmerk
• het probleemoplossend vermögen

teamkenmerk
• de besluitvorming
• de doelgerichtheid
• de clientgerichtheid
• de ontwikkelingsgerichtheid

het teamfunctioneren
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Door de onderlinge samenhang te relateren aan de onderzoeksvraag ontstaal
deelvraag 6.

Deelvraag 6
'In hoeverre is er bij het probleemoplossend vermögen, de besluitvor-
ming, de doelgerichtheid, de clientgerichtheid en de ontwikkelingsge-
richtheid sprake van onderlinge samenhang en wat is de aard van deze
samenhang?'

4.8 Verdere deelvragen

4.8.1 Het probleemoplossend vermögen en de overige functiekenmerken
Voor de beantwoording van deelvraag 1, 'In hoeverre is het probleemoplossend
vermögen van de functie pedagogisch medewerker na de integratieve teamtrai-
ning verbeterd?', is het nood/akelijk zorg te dragen vooreen verantwoorde ana-
lyse van mogelijke effecten van de teamtraining op het probleemoplossend
vermögen. Deze analyse komt tot stand door het probleemoplossend vermögen
le opcrationaliseren met behulp van de funetieanalyse op basis van de WEBA-
methode (1995). Het gevolg hiervan is dat naast gegevens over het probleemop-
lossend vermögen tevens gegevens beschikbaar komen over andere functie-
kenmerken van de functie pedagogisch medewerker.

De onderzoeksvraag en deelvraag 1 geven geen directe aanleiding om aandacht
te schenken aan de informatie over de andere functiekenmerken. De interventie
is i mmers gericht op de verbetering van het probleemoplossend vermögen en
niet op de beinvlocding van andere functiekenmerken. Dit neemt niet weg, dat
de inforniatie die het resultant is van een arbeidsorganisatorische analyse van de
functie pedagogisch medewerker een waarde op zieh is. In zekere zin is hier
/ells sprake van meerwaarde (Van de Ploeg 2001). Bepalend voor deze meer-
waarile is cner/ijds het gegeven dat een arbeidsorganisatorisch onderzoek van
de functie pedagogisch medeweker een nog relatief onontgonnen terrein is. bin-
nen de residenticle jeugdhulpverlening (Van der Ploeg 1987; Ligthart, Van
Daal 1992). Anderzijds is het. uitgaande van het systeemgerichte karakter van
het probleemoplossend vermögen, voor de hand liggend om na te gaan in hoe-
verre een verbetering van het probleemoplossend vermögen tevens invloed uit-
oelent op de overige samenhangende functiekenmerken.
Het is arbitrair of een volledige analyse van de functie pedagogisch medewerker
in dit verband als neveneffect. als nevendoel of als doel op zieh moet worden
gezien. Even/o is het geforceerd in deze fase strikt Stelling te nemen aangaande
het causale verband tussen het probleemoplossend vermögen, de overige func-
tiekenmerken en de integratieve teamtraining. In het onderzoek wordt ervoor
geko/en na te gaan in hoeverre de overige functiekenmerken verbeteren nadat
bij het probleemoplossend vermögen verbetering is opgetreden.

Om tc kunnen constateren of de overige functiekenmerken na de integratieve
teamtraining verbeteren. is het noodzakelijk deze functiekenmerken te onder-
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scheiden. Hiervoor wordt de WEBA-methode (1995) gevolgd. In de WEBA-
methode (1995) worden, naast het probleemoplossend vermögen de volgende
overige functiekenmerken onderscheiden:
• volledigheid van de functie;
• niet-kortcyclische taken;
• moeilijkheidsgraad;
• informatievoorziening.

Deze functiekenmerken worden in paragraaf 6.5 bij de beschrijving van de
meetinstrumenten nader geoperationaliseerd.

De relatie tussen het probleemoplossend vermögen en de overige functieken-
merken wordt aan figuur 4.18 toegevoegd. Om de relatie tussen het probleem-
oplossend vermögen en de overige functiekenmerken zo eenvoudig mogeüjk
weer te geven, wordt de volgorde van de teamaspecten aangepast.

Figuur 4.18 Probleemoplossend vermögen, besluitvorming. doelgerichtheid, clientgericht-
heid. ontwikkelingsgerichtheid en de overige functiekenmerken in onderlinge
samenhang in relatie tot het teamfunctioneren

teamkenmerk
• de besluitvorming
• de doelgerichtheid
• de clientgerichtheid
• de ontwikkelingsgerichtheid

functiekenmerk
• het probleemoplossend vermögen

het teamfunctioneren

de overige functiekenmerken

Door de relatie tussen het probleemoplossend vermögen en de overige functie-
kenmerken in verband te brengen met de onderzoeksvraag ontstaat deelvraag 7.

Deelvraag 7
'In hoeverre zijn, na de verbetering van het probleemoplossend vermö-
gen, de overige functiekenmerken verbeterd?"
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4.8.2 De individuele kenmerken
Het is legitiem om te veronderstellen dat er een verband is tussen enerzijds hei
teamfunctioneren en anderzijds de individuele aspecten bij de pedagogisch me-
dewerkers (Vroom 1967; Nijhuis 1984; Locke, Latham 1990; Van de Ploeg,
Schölte 1997; Van de Ploeg 2001). Concreet wordt in dit onderzoek nagegaan
of er een verband is tussen de functiekenmerken, de teamkenmerken en de indi-
viduele kenmerken:
• gezondheidsklachten;
• motivatie;
• werktevredenheid.

Deze variabelen zijn geen object van bemvloeding in de genoemde interventie.
Zij krijgen een plaats in het onderzoeksdesign, omdat verondersteld wordt dat
deze variabelen beinvloed worden door de verbeteringen bij het probleemoplos-
send vermögen, de besluitvorming, de doelgerichtheid, de clientgerichtheid en
de ontwikkelingsgerichtheid.

4.8.2.1 Cezondheidsklaehten
De aard en de mate van de gezondheidsklachten zijn mede bepalend voor de ef-
fectieve inzet van de pedagogisch medewerkers. Gezondheidsklachten zijn
Awraydv .m«Af Awr&wAvr̂  IVA* /rAfArftrtrrnuTm. AmArrzijifs heftoen gezondheiü's-
klachten invloed op de daadwerkelijke prestatie van de pedagogisch medewer-
kers.
De gezondhcidstoestand van de leden van het groepsteam speelt een rol bij het
teamfunctioneren. In verschillende studies wordt een verband gelegd tussen het
aibcidsproces cn gezondheid (Nijhuis 1984; Dalhuisen. Hancke" 1991; Berkhout
2(KX)). Het is interessant om na te gaan in hoeverre gezondheidsklachten sa-
menhangen met hot probleemoplossend vermögen en de teamkenmerken. Door
dc/c samenhang in verband te brengen met de onderzoeksvraag ontstaat deel-
vraag 8.

Deelvraag 8
'In hoeverre zijn, na de verbetering van de teamaspecten. de gezond-
heidsklachten van de pedagogisch medewerkers verminderd?'

4.8.2.2 Motivatie
Van Ruysseveldt (1988. bron: Kluytmans et al 1991, pagina 12) omschrijft mo-
tivatie als een begrip dat verwijst naar 'de dynamische oorzaken voor het ont-
staan. de intensiteit en persistentie van doelgericht gedrag in arbeidssituaties'.
Motivatie is in deze definitie een belangrijke determinant voor het gedrag dat de
teamleden dcmonsta*n?n bij de reahsering van doelen.
Motivatie wordt vaak onderscheiden in de zogenoemde intrinsieke en extrinsie-
ke motivatie. Bij intrinsieke motivatie liggen de oorzaken van doelgericht ge-
drag in de activiteiten /elf. Zo kunnen de teamleden plezier beleven aan het de
uitoefening van het vak. de samenwerking met elkaar of trots zijn op de kwali-
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tcit van de behaalde resultaten (Taillieu. Buchrnhornen. Hancke. Kluytmans
1991). Bij extrinsieke gemotiveerdheid wordt de gewenste arbeid met verricht
omwille van de inhoud van het werk zelf. maar ter verkrijging van financiele
middelen of het vermijden van negatieve sancties (Taillieu. Buchmhomen,
Hancke. Kluytmans 1991).
Het probleemoplossend vermögen en de teamkenmerken zijn als intrinsieke as-
pecten te beschouwen. Door de intrinsieke motivatie in verband te brengen met
de onderzoeksvraag ontstaat deelvraag 9.

Deelvraag 9
in hoeverre is, na de verbetering van de teamaspecten, de motivatie van
de pedagogisch medewerkers verbeterd?*

4.8.2.3 Werktevredenheid
Ook werktevredenheid wordt veelal gezien als een belangrijke determinant voor
te leveren arbeidsprestaties (Locke, Latham 1990; Van der Ploeg, Schölte 1997;
Van der Ploeg 2001). Vooral het ontbreken van werktevredenheid ofwel de
aanwezigheid van ontevredenheid blijken een rol te speien bij de mate waarin
werknemers zieh inzetten ( Kluytmans, Vander Meeren 1992).

Door werktevredenheid in verband te brengen met de onderzoeksvraag ontstaat
deelvraag 10.

Deelvraag 10
in hoeverre is, na de verbetering van de teamaspecten, de werktevre-
denheid van de pedagogisch medewerkers verbeterd?'

De relaties tussen het probleemoplossend vermögen, de teamkenmerken en de
individuele kenmerken worden aan figuur 4.19 toegevoegd. Met de toevoeging
van de individuele kenmerken is het theoretisch model compleet. Omdat dit een
conceptuele voorstelling van de sociale realiteit is, wordt gesproken van het
conceptueel model.
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Figuur4.19 Conceptueel model: probleemoplossend vermögen, besluitvorming. doelge-
richtheid, clientgerichtheid, onlwikkelingsgerichtheid, overige functiekenmer-
ken en individuele kenmerken in onderlinge samenhang in relatie tot het team-
functioneren

teamkcnmerk
• de besluitvorming
• de doelgcrichtheid
• dc clientgerichtheid
• de ontwikkelingsgerichtheid

functickenmcrk
• het problcemoplossend vermögen

het teamfunctioneren

de ovcrigc func-
(ickenmcrken

de individuele kenmer-
ken
• gc/.ondheidsklach-

ten
• molivatie
• werkte vredenheid

4.9 Ondrrxoeksaspecten als onderzoeksvariabelen

In hooldstuk 4 zijn de aspecten aan bod gekomen die direct en indirect in ver-
band /ijn gebracht met het teamfunctioneren. Voor de theoretische onderbou-
wing van de teamaspecten is een onderscheid gemaakt tussen enerzijds het
functiekenmerk het probleemoplossend vermögen en anderzijds de teamken-
merken de besluitvorming, de doelgerichtheid. de clientgerichtheid en de ont-
wikkelingsgerichtheid. In het vervolg zullen deze aspecten onderzoeksvariabe-
len zijn. Omwille van de ccnduidigheid wordt hierbij uitgegaan van de volgen-
de benamingen.

Onder de teamaspecten wordt verstaan:
Het probleemoplossend vermögen.
IX* besluitvorming, gedefinieerd middels de besluitvormingsvariabelen:
• taakgericht conflict;
• persoonsgericht conflict;
• integratief gedrag;
• distributief gedrag:
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en de effectvariabelen van besluitvorming:
• kwaliteit van de besluitvorming;
• begrip van de besluitvorming;
• commitment aan de beslissing;
• onderlinge acceptatie na de beslissing.

3. De doelgerichtheid.
4. De clientgerichtheid.
5. De ontwikkelingsgerichtheid.

Onder de overige functiekenmerken wordt verstaan:
1. Volledigheid van de functie.
2. Niet-kort-cyclische taken van de functie.
3. Moeilijkheidsgraad van de functie.
4. Informatievoorziening van de functie.

Onder de individuele kenmerken wordt verstaan:
1. Gezondheidsklachten.
2. Motivatie.
3. Werkte vredenheid.
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5. DE UITVOERING VAN DE INTEGRATIEVE TEAM-
TRAINING

In dit hoofdstuk wordt de ingreep, de integratieve teamtraining, besproken. Zo-
als in figuur 3.2. is geillustreerd is de ingreep gericht op de beinvloeding van de
teamaspecten. Bij de trainingsonderdelen wordt uitgegaan van twee beinvloe-
dingsniveaus.
1. De directe beinvloeding van de teamaspecten.
2. De indirecte beinvloeding van de teamaspecten.

Bij de directe beinvloeding wordt verwacht dat het betreffende trainingsonder-
deel een directe invloed uitoefent op het corresponderende teamaspect. Bij de
indirecte beinvloeding is het getrainde gedrag omvattender dan de teamaspecten
maar bcvat het wel elementen die met de teamaspecten overeenkomen. Er
wordt verwacht dat deze elementen mede van invloed zijn op sommige teamas-
pecten.

Om de verondcrstelde effecten te illustreren is gekozen voor een zo natuurge-
trouwe weergave van de integratieve teamtraining. Achtereenvolgens komen
•um bod:
• paragraaf 5.1 dag 1: De systeem - en communicatietheorie;
• paragraaf 5.2 dag 2: De diversiteit van de pedagogisch medewerkers;
• paragraaf 5.3 dag 3: De doelgerichtheid;
• paragraaf 5.4 dag 4: Feedback;
• paragraaf 5.5 dag 5: Besluitvorming.

Van elk trainingsonderdeel vindt een bespreking plaats hoe de integratieve
teamtraining direct en indirect inwerkt op de teamaspecten die in relatie staan
tot de ingreep. te weten: het probleemoplossend vermögen, de besluitvorming.
de doelgerichtheid. de clientgerichtheid en de ontwikkelingsgerichtheid. In pa-
ragraaf 5.6 wordt verantwoording afgelegd van de evaluatiebijeenkomsten. Het
hoofdstuk wordt besloten met paragraaf 5.7 waar een operationele definitie
wordt uitgewerkt van de integratieve teamtraining.

5.1 Dag 1: '*" systeem- en communicatietheorie

De start van de training kent weinig formele plichtplegingen; al snel wordt van
start gegaan met het voordragen van het navolgende gedieht:

vrr«.
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/n J e omga/i^ me/ J e proA/emarisrAeyeiffjJ.
Ay vo/Joeninij, J a r d f e J Aem JeugJ .

en ia\f/>?raflVn /e»V/</? Ay zyn £roep
en ^y>M^<//^?« J^Jen op /fees ooA: g raa# een

was Afees j?e i'rrire errf
zyn tfraep rommc/ij;, /«>/> a//es vrri tf trd

Wy zei Aer n/V/ graaj?, m a a r m o « / Aef rocA ÜCH'I/7.
Ay <

j? ^a. a"a/ moc A/ /
maar van ^rrucfMur *• n r̂ <f̂ /.v Aaa"
Afaar w<>r P/Vr fn /?;>r irr/oopf a"?

<*n H'frit^n pr«w>j coa/.v Ay
Jton A?/ mW /a/igt

£ r mof 5/ ?^n op/055/ng /tom^n, Ay cei
A r̂ toe Ka5 a / i /4a"e/Ae»a" werJ over^ep/aate/ '

r, Aaar naam i.v
in een/a.ve van a"epre55ivi/4'ir,

//er werben /a# Aaar a"e /aar.?re ri/'a" zvvaar op Je
voora/ Je J»en.vren wer /^ee.s. J/e vomiJen een H'are
A/aar #e/uifcit/,|? vo/iJ ce Ay /?i>/ vaa£ een /»/.«rere/iJ oor
Jie zei ooit: war Jramr /^ee.? rocA a/ri/'J Joor.
Afaar e'e'n caa£, J/'e ton /̂ ee.? n/er verAinJeren:
Aaar p/ezier in Aer werben mer Je itinJeren.
/n Je omgang mer CAanra/ en Erie verJween Aaar irrirarie
mer Jeze AveeyeMj?Jij?en AaJ zi/' een .vperi/ieAe re/arie.
Ze waj nier Je moeJer, Jar zei oo/t we/ Aaar ver.vra/iJ,
maar rocA waj er 5pra/:e van een e/norione/e AanJ.
7eM?Jij?en AeAAen rocA oo& recAr op een paar .srerite .TrA
en Jaarmee onr/a^rre zi/ ooi no^ Je owJerjr/
A/aar van ouJers onrving ye ooi maar weinij? Jan/tAaarAeiJ
nee, zi/ Aemer/tre ze//5 ^evoe/en.v van y'a/oezie en riva/ireir.
/^omr ///£/, itomr raaJ, waj AJe/AeiJ Aaar conc/Mjie
en ner a/^ Ay /fees is Aaar op/ojsin# een /7/Msie'

i

Het uitgangspunt van dag 1 is om de deelnemers kennis te laten maken met de
systeemtheorie en de communicatietheorie, zodat er een gezamenlijke spreek-
en denktaa) ontstaat. Beide theorieen herbergen de instrumenten in zieh om de
processen die zieh binnen groepsteams afspelen enerzijds te reduceren tot
werkbare kaders en anderzijds om de samenhang te ontdekken in de onderlinge
betrekkingen die voor het teamfunctioneren van belang zijn.
Zowel de systeemtheorie als de communicatietheorie leveren een verklarings-
model op aan de hand waarvan aan praktische oplossingen voor het teamfuncti-
oneren kan worden gewerkt.
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Het is van meet af aan belangrijk dat de trainer ervoor zorgt dat alle deelnemers
actief participeren, zowel in het geven van meningen en readies als in het mee-
doen bij praktische oefeningen. Hij is er in eerste instantie verantwoordelijk
voor dat er tijdens de trainingsdagen een klimaat tot stand wordt gebracht waar-
in alle deelnemers zieh op hun gemak, gerespecteerd en gewaardeerd voelen.

De deelnemers wordt hun mening gevraagd over het functioneren van het
groepsteam in het gedieht, waarbij de algemene conclusie was dat het groeps-
team siecht funetioneert. Opvallend was de veelgehoorde opmerking dat de ge-
schetste situatie ook op hun groepsteam van toepassing zou kunnen zijn.

5.1.1 De systeemtheorie
Kenmerkend voor het systemisch denken is de circulaire causaliteit. Gevraagd
wordt door welke personen in het gedieht lineair wordt gedacht, dat wil zeggen,
in oorzaak-gevolg denken. De deelnemers wordt inzichtelijk gemaakt dat bij
Problemen in een groepsteam niet ee"n persoon verantwoordelijk is, maar dat de
verantwoordelijkheid berust bij alle pedagogisch medewerkers van het groeps-
team zoals is geillustreerd in figuur 3.3. Lineair denken en verklaren doet geen
recht aan het functioneren van een groepsteam.
Als deze kerngedachte voor de deelnemers duidelijk is, worden de systeemei-
genschappen behandeld. Deze eigenschappen worden gepresenteerd en herken-
baar gemaakt aan de hand van rollenspelen waarvoor de (Jagelijk.se praktijk als
voedingsbodem dient. De trainer is zowel initiator als actief medespeler bij de
oefeningen gebaseerd op de volgende uitgangspunten. Door zijn actieve partici-
patie wordt dc alstand verkleind tussen de trainer als deskundige en de volgza-
me deelnemers. De keuze hiervoor is aan te merken als een vorm van paradoxa-
lc communicatic. Door vanuit een 'down-positie' de deskundigheid van de trai-
ner te demonstrercn. wordt zijn status van de "primus inter pares' benadrukt.
Daamaast hebben rollenspelen het grote voordeel dat de systeemeigenschappen
lijfelijk worden ervaren en als gevolg hiervan beter door de deelnemers in hun
denkkader worden geintegreerd dan door louter alleen theoretische uiteenzet-
tingen. De volgende systeemeigenschappen worden besproken:
1. Systeemeigenschap grenzen.
2. Systeemeigenschap coalitie.
3. Systeemeigenschap hierarchic
4. Systeemeigenschap evenwicht.

Ad 1. Systeemei(>en.schap grenzen
In paragraaf 3.2.1 zijn de vier belangrijkste Subsystemen genoemd die binnen
een instelling voor residentiele jeugdhulpverlening worden aangetroffen. Bin-
nen een gnvpsteam kunnen /.ich ook Subsystemen ontwikkelen. Er wordt een
praklijksituatie gespeeld waarin twee mannelijke pedagogisch medewerkers het
standpunt huldigen dat de besteding van zakgeld voor jeugdigen vanaf twaalf
jaar hun eigen verantwoordelijkheid is. Zij treffen twee vrouwelijke collegae
tegenover zieh, die de opvatting hebben dat jeugdigen veel begeleiding en on-
dersteuning nodig hebben, dus ook in de besteding van hun zakgeld. Tevens

110



vinden zij dat jeugdigen moeten leren reserveren en dat een gedeelte van het
zakgeld moet worden gespaard. Hoewel beide partijen trachten de tegenpartij te
overtuigen van hun gelijk blijven de ingenomen standpunten onwrikbaar.
De deelnemers concluderen in hun readies dat er in dit groepsteam twee partij-
en zijn en deze vaststelling wordt omgezet in systeemtaal; dat wil zeggen dat er
in het groepsteam Subsystemen herkenbaar zijn. Om hierin te oefenen wordt het
gedieht verder geanalyseerd omdat hierin ook Subsystemen aanwezig zijn. Er
wordt een inventarisatie gemaakt van mogelijke Subsystemen die zieh in
groepsteams kunnen vormen.

Doorgaand op datgene wat in paragraaf 3.2.1 is opgemerkt over kluwen- en los-
zand groepsteams, wordt gevraagd of de deelnemers zieh kunnen voorstellen
dat deze vormen zieh ook in hun team kunnen ontwikkelen, waarop bevestigend
wordt geantwoord. In gezamenlijk overleg wordt een aantal kenmerken be-
noemd die herkenbaar zijn in een kluwen groepsteam:
• er is sprake van een grote onderlinge solidariteit;
• alle teamleden confomieren zieh aan de geschreven en ongeschreven soli-

dariteitsregels;
• de behandelingsvisie van het groepsteam staat niet ter discussie. Invloeden

van buitenaf worden in prineipe buiten de deur gehouden; als er niet aan te
ontkomen valt worden nieuwe ideeen en inzichten eensgezind verworpen.

Een kluwen groepsteam moet worden aangemerkt als een systeem dat door deze
opstelling niet aan de verbetering van het teamfunctioneren toekomt.

Bij een los-zand groepsteam kan worden waargenomen dat:
• iedere pedagogisch medewerker zijn eigen werkmethodiek heeft;
• de ongeschreven regel luidt dat men elkaar met rust laat;
• als het gaat over de behandelingsvisie, er sprake is van een schijneensge-

zindheid maar uiteindelijk gaat iedereen weer zijn eigen weg;
• de pedagogisch medewerkers steun en vertrouwen in elkaar ontberen.

Door deze opstelling komt ook een los-zand groepsteam niet aan de ontwikke-
ling van het teamfunctioneren toe.

Een laatste punt dat wordt uitgewerkt bij grenzen en dat door een rollenspel be-
grijpelijk wordt gemaakt, is dat het subsysteem pedagogisch medewerkers dc
regels en normen, behorend bij het subsysteem, moet onderschrijven en respec-
teren. Een praktisch voorbeeld is dat het groepsteam de conclusies uit een psy-
cho-diagnostisch rapport verwerpt als zijnde onzin. Het groepsteam overschrijdt
de grenzen van het subsysteem pedagogisch medewerkers en dringt binnen in
het subsysteem gedragswetenschappelijke medewerkers.
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Ad 2. Systeemeigenschap coalitie
De deelnemers wordt gevraagd de coalities te benoemen die in het gedieht zijn
verwerkt. Een eventueel negatief vooroordeel wat betreft het effect van coalities
wordt bewerkt door aan de deelnemers te vragen of zij in hun stamgezin ook
gebruik hebben gemaakt van het aangaan van coalities met vader of moeder. Ie-
dereen antwoordt daarop bevestigend en daarmee wordt klip en klaar duidelijk
dat het aangaan van coalities onderdeel uitmaakt van het omgangspatroon tus-
sen mensen. Systemen beschikken in de basis over een dosis veerkracht waar-
door de eventuele negatieve effecten van coalities worden genivelleerd. Coali-
ties worden voor Systemen bedreigend wanneer deze uitmonden in vaste, we-
derkerende patronen.

In rollenspelen komen voorbeelden van coalities aan bod, zoals de pedagogisch
medewerker die een coalitie aangaat met een medewerker van het middenkader
om het funetioneren van een collega pedagogisch medewerker ter discussie te
stellen. Een ander voorbeeld is dat de ouders van een jeugdige alleen maar con-
tacten wil hebben met een bepaalde pedagogisch medewerker, omdat hij de
cnige is die hen begrijpt en de pedagogisch medewerker, gestreeld door deze
erkenning, deze relalie exclusief maakt.
In een dialing worden de deelnemers uitgenodigd praktische voorbeelden te
geven van mogelijke coalities die zieh in de dagelijkse praktijk kunnen
ontwikkelen.

Ad 3. Systeemeigenschap hierarchie
IX" deelnemers wordt de vraag voorgelegd welk subsysteem het hoogste in de
hiärarchie Staat als het gaat over de funetie opvoeding en behandeling. Een di-
versiteit aan meningen komt naar voren waarbij het opvalt dat vaak wordt ge-
dacht in formell" en juridische verantwoordelijkheden. Twee probleemstellingen
worden aan de deelnemers voorgelegd.

De pedagogisch medewerker is aan het werk en het bericht komt dat de direc-
teur met een griep ziek thuis is. Is deze situatie van invloed op het werk van de
pedagogisch medewerker? Allen beantwoorden deze vraag ontkennend.
De pedagogisch medewerker is aan het werk en het bericht komt dat de collega
met wie hij vandaag dienst heeft zieh ziek heeft gemeld. Is deze situatie van in-
vloed op het werk van de pedagogiseh medewerker? Allen beantwoorden deze
vraag bevestigend.

Er worden ook probleemstellingen voorgelegd die in de vergelijkende sfeer be-
trekking hebben op bijvoorbeeld de Subsystemen directie en gedragsweten-
sehappelijke medewerkers.
DtH>r deze voorbeelden en de readies wordt helder, dat het groepsteam het
hoogste in de hierarchie dient te staan als het gaat over de funetie opvoeding en
behandeling. Het subsysleem directie Staat het hoogste in de hierarchie als het
gaat over beleid en het subsysteem gedragswetenschapper als het gaat over de
psychodiagnosliek.
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Ad 4. Systeemeigenschap evenwicht
Aansluitend op datgene wat over evenwichtsprocessen Staat vermeid in para-
graaf 3.2.1 geeft de trainer een voordracht over de evenwichtsprocessen die
men aantreft in een gezinssysteem, waardoor het patroon dat zieh afspeelt his-
sen continuiteit en veranderingen duidelijk wordt. Daama wordt de deelnemers
gevraagd voorbeelden te geven van stoomissen die zieh kunnen voordoen in het
evenwicht in een groepsteam. Globaal worden de antwoorden gegeven die in
paragraaf 3.2.1 besproken zijn. Gesteid wordt dat veranderingen behoren tot de
gangbare menselijke processen. Er vindt een verandering plaats gevolgd door
een fase van evenwicht, dan weer een fase van verandering en zo verder. Zoals
al in paragraaf 3.2.1 bij de systeemeigenschap evenwicht is besproken bevor-
dert positieve feedback de integratie van de verandering. Daarentegen herstelt
negatieve feedback het vroegere evenwicht en houdt veranderingen legen.

In een gezamenlijke discussie wordt tot de volgende opsomming gekomen van
evenwichtsprocessen die in een groepsteam kunnen worden aangetrolfen:
• mannen - vrouwen;
• oudere pedagogisch medewerkers - jongere pedagogisch medewerkers;
• dominante pedagogisch medewerkers - volgzame pedagogisch medewer-

kers.

5.1.2 De communicatietheorie
Allereerst wordt de relatie besproken die er bestaat tussen de systeemtheorie en
de communicatietheorie. Wat betreft de communicatietheorie worden in hoofd-
zaak de drie stoomissen behandeld die zieh op betrekkingsniveau kunnen voor-
doen, te weten:
1. Symmetrische strijd.
2. Verstarde complementariteit.
3. Diskwalificatie.

De stoomissen worden verduidelijkt door middel van rollenspelen, waarbij als
casuistiek ouders het verloop van een weekend bespreken met een pedagogisch
medewerker. Omdat de trainer de rol van een der ouders speelt, heeft hij een be-
langrijke invloed om datgene te demonstreren wat voor de deelnemers noodza-
kelijk is.

Ad 1. Symmetrische strijd
De ouders demonstreren in het spei tweespalt en ieders eigen mening over het
gedrag van hun kind tijdens het weekendbezoek. De ouders trachten elkaar te
overtuigen dat hun mening de juiste is, maar hun pogingen zijn al bij voorbaat
tot mislukken gedoemd; de eigen standpunten worden onverkort gehandhaafd.
De rol van de pedagogisch medewerker is voor de illustratie van een symmetri-
sche strijd van minder belang en wordt maar oppervlakkig geanalyseerd. Be-
langrijk voor de deelnemers aan het spei is enerzijds de lijfelijke ervaring van
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de diverse rollen en anderzijds het praktisch oefenen van oplossingen in de
hulpverleningsrelatie. Tegelijkertijd bekwamen de deelnemers zieh in de con-
crete toepassing van de systeemtheorie en de communicatietheorie.

De trainer vraagt de deelnemers of er voorbeelden te geven zijn van een sym-
metrische strijd in een groepsteam. Genoemd worden de uitgesproken verschil-
lende visies tussen pedagogisch medewerkers die het groepsteam in verschil-
lende kampen verdeelt. Gezamenlijk wordt geconcludeerd dat de partijen die
met elkaar in een symmetrische strijd zijn geraakt in systeemtermen subsyste-
men worden genoemd. Vastgesteld wordt dat dergelijke verhoudingen het func-
tioneren van het groepsteam altijd onder druk zetten.

Ad 2. Verstarde complementariteit
Een van de ouders vervult een sterk bepalende rol en geeft 'zijn' mening over
het verloop van het weekend. De andere ouder rest geen andere mogelijkheid
dan bevestigen en volgen. Omdat de volgzame ouder steeds meer op de achter-
grond raakt wordt de dominantie van de ander steeds manifester. Pogingen van
de volg/.ame ouder om over het kind iets te zeggen worden door de dominante
ouder direct overgenomen.
Het pnx.es herhaalt /.ich door het voorbeeld van de verstarde complementariteit
over te hevelen naar een groepsteam. Op de vraag of verstarde complementaire
verhoudingen ix>k in een groepsteam mogelijk zijn wordt volmondig "ja" ge-
untwoord. Als voorbeeld wordt een oudere pedagogisch medewerker met een
jarenlange Staat van dienst genoemd, wiens pedagogiek wet is en waardoor de
overige pedagogisch medewerkers gedwongen worden zijn werkwijze te vol-
gen.
In het openingsgedicht is ook sprake van een verstarde complementaire verhou-
ding en de deelnemers zijn eensgezind dat deze rol wordt vervuld door pedago-
gisch medewerker Kees die het heeft over 'zijn team".

Gevraagd wordt na te denken over de systemische gevolgen van een verstarde
complementaire verhouding in een groepsteam. De deelnemers körnen tot de
conclusie dat na enige tijd de volgzamen' zieh verenigen in een subsysteem le-
gen 'de dominanten'. Desgevraagd moeten de deelnemers erkennen dat een
dergelijke ontwikkeling directe negatieve gevolgen heeft voor het funetioneren
van het groepsteam en dat als gevolg hiervan de hierarchie van het groepsteam
in relatie tot de jeugdigen onder druk komt te staan.

Ad 3. Diskwalifkatie
De ouders opereren eensgezind en maken het de pedagogisch medewerker on-
mogelijk door niet ter zake doende vragen te stellen en openlijk te twijfelen aan
de deskundigheid van de pedagogisch medewerker.
Het is een chaotisch gesprek omdat de ouders het thema van het weekendbe-
zoek voortdurend verlaten. IX* pedagogisch medewerker wordt in een onmacht-
situatie gemanoeuvreerd.

114



Gevraagd wordt naar voorbeelden van diskwalificatie die zieh binnen een
groepsteam kunnen voordoen. Het meest in het oog springende voorbeeld is dat
de beginnende pedagogisch medewerker regelmatig wordt geconfronteerd met
de boodschap dat hij nog veel moeten leren, waarmee zijn competentie ter dis-
cussie wordt gesteld.

Dit onderdeel wordt afgerond met de conclusie dat de behandelde drie stoomis-
sen zieh in de praktijk niet zo afgebakend presenteren; er zijn vaak overlappin-
gen of verschuivingen te constateren. Niettemin is het na een gedegen training
goed mogelijk bij een verstoorde communicalie de overheersende vonn op het
betrekkingsniveau te traceren.

De trainer is ervoor verantwoordelijk dat alle deelnemers partieiperen in de rol-
lenspelen en in de discussies. In de rollenspeien wordt met gebruikmaking van
praktijksituaties een hulpverleningssysteem nagebcx)tst en hierin kunnen zieh
alle fenomenen voordoen zoals die zijn beschreven bij de systeemtheorie en de
communicatietheorie.

Hoewel is opgemerkt dat de rol van de pedagogisch medewerker in de rollen-
spelen marginaal is, omdat het accent ligt op de illustratie van de stoornissen,
wordt hieraan in de analyses aandacht besteed als het verloop van het spei hier-
toe aanleiding geeft. Voorbeelden hiervan zijn dat de pedagogisch medewerker
in een symmetrische strijd met de ouders verstrikt raakt of de ouders gaat dis-
kwalificeren. Het is de taak van de trainer ervoor te zorgen dat de analyse en de
terugkoppeling naar de deelnemers altijd opbouwend van aard zijn.

In het onderzoek wordt nagegaan in hoeverre de teamaspecten, die bepalend
zijn voor het teamfunetioneren van het groepsteam, na de integratieve teamtrai-
ning verbeterd zijn.
Tijdens dag 1 wordt de deelnemers weliswaar een theoretisch kader geleerd,
maar de praktische beschrijving laat zien dat de theorieen aan de praktijk van de
pedagogisch medewerkers zijn getoetst en toegepast.

5.1.3 De integratieve beinvloeding
Op dag 1 worden systeemeigenschappen die het teamfunetioneren problema-
tisch kunnen maken praktisch geillustreerd. Met gebruikmaking van de sys-
teem- en communicatietheorie worden deze teamprocessen geanalyseerd. Door
de rollenspeien en de reflectie daarop worden de negatieve effecten van een
problematisch funetionerend groepsteam aan den lijve ondervonden en bedis-
cussieerd. Gelijktijdig wordt hierdoor voor de pedagogisch medewerkers de an-
dere kant van de medaille zichtbaar, namelijk het belang van een goede team-
samenwerking wat in de discussies volmondig wordt beaamd. Hierdoor wordt
het probleemoplossend vermögen indirect beinvloed.

Er worden op de praktijk geente rollenspelen gedaan waarin de ouders van de
jeugdigen de centrale rol speien. Hierdoor bekwaamt de pedagogisch medewer-
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ker zieh in het samenwerken met dienten, doelen afspreken en besluiten nemen,
waardoor op deze drie teamkenmerken een indirecte bemvloeding plaatsvindt.
Met de afronding van de eerste dag is een eerste stap gezet op het verbeteren
van het teamfunctioneren; de ontwikkelingsgerichtheid wordt direct beinvloed.

Figuur 5.1 Verwachte effecten van dag I op de leamaspecten

dag 1: de sysleemtheorie en de conununicatietheorie beinvloedt

het probleemoplossend vermögen
de bcsluilvorming
de doelgerichtheid
dc clientgerichtheid
de ontwikkelingsgerichtheid

directe bemvloeding

•

indirecte bemvloeding
•
•
•
•

5.2 Dag 2: De diversüeit van de pedagogisch medewerkers

De trainer moet ervoor zorgen dat deze dag, die een grote persoonlijke investe-
ring vergt van de deelnemers, op een vertrouwenwekkende wijze wordt inge-
leid. Dit is mogelijk als een methodiek wordt toepast waarmee de trainer op een
effectievc manier in het systeem van het groepsteam invoegt. Invoegen is een
belangrijkc (cclinick die, naar Minuchin (1982), vooral afhankeiijk is van de
vaardigheid van de trainer om zieh aan het subsysteem deelnemers te accom-
modcrcn en hen bekrachtiging te geven.
De trainer heeft als technick gekozen voor een metaforisch spel van een kwar-
tier waarin het behandelde tijdens dag 1 wordt gebruikt voor de aanzet tot dag
2
In de voordracht betrekt de trainer zijn eigen stamgezin waarin aspecten van de
systecintheorie en de communicatietheorie verweven zijn. De trainer laat een
foto /ien wuurop zowel zijn ouders als zijn kinderen staan. De essentie van deze
Into is, dat de trainer met deze foto kan illustreren dat er een onlosmakelijke
band hestaat tussen hem, zijn biologische ouders en zijn kinderen. Dit zijn bin-
dingen op verticaal niveau; dit in tegenstelling tot bindingen op horizontaal ni-
veau die wel vcrbroken kunnen worden en waarvan het grote percentage echt-
scheidingen een sprekend vix>rbeeld is. De trainer maakt hierna een genogram
van zijn stamgezin en vertelt in grote lijnen hoe zijn opvoeding in zijn gezin is
verlopen. Hij geeft een opsomming van de belangrijkste waarden en normen die
luj in /ijn stamgezin hoc It gelecrd en die in het dagclijks functioneren nog altijd
een ml spelen.
Met werken met een genogram is een specifiek hulpmiddel om een gezinsstruc-
tuur visueel in/ichtelijk te maken. McGoldrick en Gerson (1985, pagina I)
merken hierover op: 'A genogram is a format for drawing a family tree that re-
cords information about family members and their relationships over at least
three generations. Genograms display family information graphically in a way
that provides a quick gestalt of complex family patterns and a rich source of
hypotheses about how a clinical problem may be connected to the family con-
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text and the evolution of both problem and context over time". De definitie
geeft aan dat een genogram overwegend wordt gebruikt als een therapeutisch
hulpmiddel.
Voor dit onderdeel van de training wordt van de deelnemers een aangepast ge-
nogram gevraagd betrekking hebbende op twee generaties. Er is geen sprake
van een therapeutische context omdat het genogram functioneel wordt gebruikt
om die aspecten in beeld te brengen die van belang zijn voor de functie-
uitoefening.
Als het groepsteam een jeugdige bespreekt om specifieke gedragsproblemen te
analyseren en te verklaren wordt het betreffende gezin hierbij betrokken. In een
gezin wordt men opgevoed, groeit men op en daarom kan en mag de invloed
van ouders op een jeugdige niet buiten beschouwing worden gelaten.
Dit uitgangspunt geldt in gelijke mate voor de deelnemers waarover Weijenberg
(1991) opmerkt: was zijn gezin als los-zand te benoemen of was het meer een
kluwen van relaties en interacties? Hoe waren de verhoudingen tussen vader en
moeder. broers en zussen? Waren de Subsystemen voldoende afgegrensd of
werd er veel aan het initiatief van de kinderen overgelaten? Werden conflicten
opgelost of uit de weg gegaan? Hoe werd met emoties omgegaan? Welke vorm
van communicatie werd gebezigd? Samengevat: welke normen en waarden wa-
ren in ons eigen stamgezin van toepassing en hoe werden ze toegepast?

Normen en waarden opgedaan in het stamgezin hebben hun doorwerking op ie-
ders wijze van denken, voelen en handelen. Zoals betoogd is de persoonlijkheid
van de pedagogisch medewerker voor de opvoeding en de behandeling van
jeugdigen het instrument bij uitstek, maar alle deelnemers bevestigen desge-
vraagd dat zij niet met alle jeugdigen in hun groep een gelijkwaardig goed con-
tact hebben en ook niet met alle ouders een gelijkwaardige werkrelatie onder-
houden. Deze erkenning ligt voor de hand en is gebaseerd op het feit dat ieder
individu qua persoonlijkheid verschilt. Ondanks deze verschillen staan de peda-
gogisch medewerkers in een groepsteam voor een gezamenlijke opdracht en de-
ze komt onder druk te staan als persoonsgerichte conflicten de boventoon gaan
voeren.
Alle deelnemers worden daarom uitgenodigd, conform het gepresenteerde door
de trainer, hun stamgezin te introduceren en uitleg te geven over welke waarden
en normen zij vanuit hun stamgezin hebben meegekregen.
De volgende spelregels worden hierbij overeengekomen:
• de presentatie van de stamgezinnen is geen therapeutische, maar een vakin-

houdelijke en functionele bijeenkomst;
• iedere deelnemer is verantwoordelijk voor de bewaking van zijn eigen

grenzen wat inhoudt dat hij slechts die informatie geeft die bijdraagt aan de
doelstelling van deze activiteit;

• iedere deelnemer geeft aan het eind van zijn presentatie twee sterke per-
soonseigenschappen aan en een eigenschap die voor verbetering vatbaar is;

• alle deelnemers mögen aan elkaar vragen stellen ter verduidelijking;
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• de trainer is verantwoordelijk voor een goed verloop en interveniert als er
informatie op tafel komt die voor de doelstelling niet relevant is, dan wel
als er vragen worden gesteld die niet informatief, maar op nieuwsgierigheid
zijn gebaseerd.

Tijdens de presentatie is er sprake van een levendige discussie en uitwisseling
die een indicatie geven dat de groep hiertoe voldoende ruimte en veiligheid
bood. Er ontstaat een geschakeerd boeket van gezinsachtergronden, waarden en
normen die aangetroffen worden in e"e"n groepsteam.
Aan het eind van deze dag onderstreept de trainer nogmaals de intentie dat de
diversiteit van de pedagogisch medewerkers geaccepteerd moet worden als een
vaststaand feit, maar bovenal als een verrijking en uitbreiding van het opvoe-
dings- en behandelingspotentieel van het groepsteam.

5.2.1 De integratieve beinvloeding
Dag 2 doet een ingrijpend beroep op de pedagogisch medewerker om relevante
zaken over zijn stamgezin prijs te geven, hetgeen in de residentiele jeugdhulp-
verlcning als niet vanzelfsprekend geldt. De invloed van het stamgezin op de
uitoefcning van de functie pedagogisch medewerker wordt onderschat.

Het werken met genogrammen heeft tot doel de diversiteit van de pedagogisch
medewerkers te accentueren en te accepteren. Daarmee wordt het mogelijk om
de diversiteit van de pedagogisch medewerkers te onderscheiden van persoon-
lijke tcgenstellingen en als positief element voor het teamfunctioneren te zien.
Dit komt vooral tot uitdmkking bij de besluitvorming. Er is een basis van ver-
trouwen en respect geschapen waarmee integratief gedrag in het teamfunctione-
ren wordt bevorderd en persoonsgerichte conflicten worden verminderd. Door
de inhoud van dag twee wordt besluitvorming direct beinvloed.
Dit geldt <x>k voor ontwikkelingsgerichtheid omdat het groepsteam een essenti-
ele stap zet om het teamfunctioneren te verbeteren.

Figuur 5.2 Verwachte effeclen van dag 2 op de teamaspecten

dag 2: de diversiteit van de pedagogisch medewerkers beinvloedt

het probleemoplossend vermögen
de besluitvorming
de doelgerichlheid
de clientgerichtheid
de ontwikkelingsgerichtheid

directe beinvloeding

•

•

indirecte beinvloeding

5.3 Dag 3: De doelgerichtheid

Jeugdigen worden in instellingen voor residentiele jeugdhulpverlening opge-
nomen voor opvoeding en behandeling. De realisering hiervan is de hoofdop-
dracht voor het groepsteam en aan deze doelstelling ontleent de residentiele
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jeugdhulpverlening zijn legitimering. In paragraaf 2.4.2, ad 3. die ingaat op de
behandelingsplannen. is vastgesteld dat deze plannen vaak abstract van opzet
zijn en als gevolg daarvan moeilijk uitvoerbaar en realiseerbaar zijn. In para-
graaf 2.5.4, handelend over de doelgerichtheid, is uitgesproken en onderbouwd
om bij doelgericht werken het accent te leggen op het werken met doelen op
körte termijn. Hierbij zijn vier belangrijke uitgangspunten genoemd:
• doelen moeten realistisch zijn;
• doelen moeten uitdagend zijn;
• doelen moeten controleerbaar zijn;
• doelen moeten in tijd worden afgegrensd.

Tijdens dag 3 introduced! de trainer het model voor doelgericht werken dat ge-
baseerd is op de begrippen efficientie, kwaliteit, flexibiliteit en innovatie. Deze
begrippen zijn ontleend aan 'de performance criteria" van Bolwijn en Kumpe
(1992), maar worden in aangepaste vorm gepresenteerd. De trainer houdt een
inleiding van tien minuten met globaal de volgende inhoud.

Na de Tweede Wereldoorlog moest Europa en dus ook Nederland opnieuw
worden opgebouwd terwijl de middelen daarvoor schaars waren. Desondanks
was de opdracht aan het bedrijfsleven om met minimale kosten zoveel mogelijk
te produceren. De massaproductie leidde ertoe dat ieder gezin in de vijftiger ja-
ren kon beschikken over bijvoorbeeld een stofzuiger, een strijkijzer en een
koelkast. Massaproductie tegen minimale kosten en deze fase wordt genoemd:
de efficientiefase.

In de zestiger jaren was aan deze eis voldaan en ontstond er vanuit de samenle-
ving de roep om 'waar voor hun geld te krijgen'. De mensen hadden behoefte
aan een betrouwbare stofzuiger, strijkijzer en koelkast; men wilde een kwali-
teitsproduct. Verbeterde productietechnieken maakten het mogelijk dat het be-
drijfsleven op de gekochte apparatuur garantie kon geven. Deze fase wordt ge-
noemd: de kwaliteitsfase.
Belangrijk bleef echter dat het criterium van efficientie gehandhaafd moest blij-
ven, om in het voorbeeld te blijven, productie van kwalitatief niveau met be-
houd van efficientie.

In de jaren tachtig volgde er een nieuwe ontwikkeling. Ondanks de recessie gaat
het relatief goed in Nederland en de bevolking kan zieh financieel steeds meer
permitteren. Eigen smaak, eigen bestedingspatronen en eigen accenten maakten
dat de mensen bij de aanschaf van apparatuur tot persoonlijke keuzes willen
komen. Er ontstaat behoefte aan differentiatie; de ene consument is tevreden
met een eenvoudige koelkast terwijl de andere consument een design koelkast
wil met uitgebreide mogelijkheden. De productie wordt gestuurd door de gedif-
ferentieerde vraag en de capaciteit wordt daarop aangepast. Deze fase wordt
genoemd: de flexibiliteitsfase.
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Wat is opgemerkt bij de fase kwaliteit blijft ook hier van toepassing; in de fase
van flexibiliteit moeten de fasen van efficientie en kwaliteit behouden blijven.
Dat wil zeggen, een gevarieerd kwalitatief aanbod met behoud van efficientie.

De laatste fase is de innovatiefase, waaronder wordt verstaan dat een organisa-
tie zieh permanent dient te ontwikkelen en te vemieuwen. Van de residentiele
jeugdhulpverlening kan niet gezegd worden dat zij ontwikkelingen en vernieu-
wingen uit de weg gaan. Vooralsnog worden deze voornamelijk gezocht in fu-
sies en in ombouw naar door de overheid gestimuleerde grootschalige multi-
functionele instellingen. Daamaast is er veel aandacht voor het ontwikkelen van
kwaliteitscriteria. Los daarvan moet worden geconcludeerd dat het realiseren
van 'echte' vernieuwingen verre van eenvoudig is. De fase van innovatie in de
letterlijke betekenis van de performance criteria is voor een groepsteam niet
haalbaar. Voor een groepsteam wordt onder innovatie verstaan de mate waarin
het team in staat is aan de fasen efficientie, kwaliteit en flexibiliteit inhoud te
geven en de mate waarin het groepsteam streeft naar verbetering hiervan.

FiguurS.3 Innovatieschema

innovatie = ontwikkeling

efficiCntie « » kwaliteit « • flexibiliteit

De drie fasen hebben een logische volgorde hoewel het schema aangeeft dat aan
een zekere overlapping niet te ontkomen valt, maar als belangrijkste geldt dat
een volgende fase pas verantwoord kan worden opgestart als de voorafgaande
fase goed is afgesloten. Als concreet voorbeeld: het bereiken van de kwaliteits-
fase is onmogclijk als de fase van efficientie niet is afgesloten.

Deze uitgangspunten hebben als leidraad gediend voor het fasenmodel voor
doclgcricht werken in een groepsteam, de trainer introduceert het model, zoals
weergegeven in figuur 5.4.

De trainer werkt na deze uiteenzetting een praktijkvoorbeeld uit volgens het be-
schreven model in figuur 5.4. Bij de uitwerking wordt rekening gehouden met
de vier genoemde uitgangspunten dat doelen realistisch, uitdagend en contro-
leerbaar moeten zijn en dat het behandelingsdoel in tijd moet zijn afgegrensd.
In het model wordt het tijdsaspect afgesproken in de efficientiefase. Het contro-
leaspect vindt logischerwijze tijdens het gehele behandelingstraject plaatst.
maar de evaluatie hiervan vindt plaats in de fase van flexibiliteit. Het stellen
van realistische doelen. terwijl de uitvoering tegelijkertijd uitdagend moet zijn,
lijkt op het eerste ge/icht met elkaar in tegenspraak. In paragraaf 4.4.4 is im-
mers betoogd dat 'het aangename gevoel dat een succes met zieh mee brengt
groter /.al zijn naannate de taak moeilijker is". Eveneens is opgemerkt dal er een
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goede balans moet zijn tussen de moeilijkheidsgraad en de haalhaarheid van
doelen.

Figuur 5.4 Fasenmodel voor doelgericht werken

fasen activiteiten

efficientie

in deze fase worden alle ideeen van de pedagogisch mcdewerkers verza-
meld over een specifiek probleem; kortom een produclie aan ideeen. L'it
deze ideeen wordt na discussie besloten tot een specifieke aanpak. Deze
aanpak wordt minutieus uitgewerkt zodat er wat betreft de uitvoering door
de pedagogisch medewerkers geen ruimte is tot misverstanden. Hvcneens
wordt de tijdsduur van de behandeling afgesproken.

kwaliteit

wanneer de fase van efficientie is afgerond volgt de praktische uitvoering.
Daarbij wordt rekening gehouden met de actieve rol die de client in het
hulpverleningsproces moet vervullen. Wanneer de praktische uitvoering
professioneel wordt uitgevoerd conform de behandelingsafspraken en met
inachtneming van de afgesproken tijdsduur betekent dit dat er op kwali-
teitsniveau aan het behandelingsproduct wordt gewerkt.

flexibiliteit

innovatie

na beeindiging van de tijdsperiode wordt het behandelingsdoel geüvalu-
eerd en komt het groepsteam tot de conclusie dat hel doel is bereikt. In-
dien gewenst wordt er door het groepsteam een nieuw behandelingsdoel
overeengekomen en wordt weer gestart met de fase van efficientie. Wan-
neer een doel niet of slechts beperkt is bereikt moet gewaakt worden voor
een apathische opstelling van het groepsteam. Er wordt een beroep gedaan
op de flexibiliteit van het groepsteam. Aan de fasen van efficientie en
kwaliteit is voldaan, maar blijkbaar heeft de client een ander design, een
andere aanpak nodig. De creativiteit van het groepsteam wordt benut om
een nieuwe Strategie te ontwikkelen met inachtneming van de volgorde.
de mate waarin het groepsteam aan de fasen efficientie, kwaliteit en flexi-
biliteit inhoud geeft en streeft naar verbetering hiervan.

Deze opmerkingen meenemend is het advies aan groepsteams toch om te starten
met doelen waarvan redelijkerwijze kan worden geschat dat ze realiseerbaar
zijn. Ook bij deze opzet laat zieh Kants uitspraak gelden dat zieh in de beper-
king de meester manifesteert. Bij een juiste uitvoering treedt het proces van cir-
culaire causaliteit in werking. Geslaagde doelen bevestigen zowel de eigen-
waarde van de jeugdige als de eigenwaarde van het groepsteam en zetten de
carrousel in beweging om gemotiveerd een nieuw doel te accepteren en uit te
werken.
Aan de deelnemers wordt duidelijk gemaakt dat doelgericht werken zieh onder-
scheidt van de dagelijkse opvoeding. Doelgericht werken rieht zieh op specifie-
ke aandachtsgebieden, dan wel op specifieke problemen. Doelgericht werken
vraagt niet altijd om de volledige inzet van het groepsteam. Voor het realiseren
van specifieke behandelingsdoelen kunnen bijvoorbeeld ook een of twee peda-
gogisch medewerkers worden aangewezen, waarbij rekening wordt gehouden
met de persoonseigenschappen en de relationele aspecten tussen de medewer-
kers en een jeugdige. Het groepsteam is gezamenlijk verantwoordelijk voor de
uitwerking en concretisering van behandelingsdoelen; de pedagogisch mede-
werker is verantwoordelijk voor de uitvoering van een behandelingsdoel.
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Dag 3 wordt bcnut voor oefeningcn in het doelgericht werken. De deelnemers,
die ook in de praktijk een team vormen, houden gecreeerde teambesprekingen
waarin casuistiek van jeugdigen uit de eigen leefgroep dient voor het uitwerken
van specifieke behandelingsdoelen.

5.3.1 De integratieve beinvloeding
Het spreekt voor zieh dat tijdens dag 3 het doelgericht werken direct wordt be-
invloed. Door de oefeningen, waarbij gebruik wordt gemaakt van concrete ca-
suistiek, wordt de clicntgcrichtheid ook direct beinvloed. Doelgerichtheid Staat
altijd in verband met een op te lossen probleem. Omdat het groepsteam oefent
met het uitwerken van doelgerichte trajeeten, worden indirect het probleemop-
lossend vermögen en de besluitvorming beinvloed. Door de opzet van dag 3
wordt het teamfunetioneren, de ontwikkeling van het groepsteam, direct bein-
vloed.
Figuur 5.5 Verwachte effecten van dag 3 op de teamaspecten

das 3: doelgericht werken beinvloedt

het probleemoplossend vermögen
de besluitvorming
de doelgerichtheid
de cliüntgerichtheid
de ontwikkelingsgerichtheid

directe beinvloeding

•
•
•

indirecte beinvloeding
•
•

5.4 Dag 4: Feedback

Gestart wordt met een rollenspel. Er wordt een team geformeerd van drie per-
sonen waarvan de trainer ook deel uitmaakt. De jongste pedagogisch medewer-
ker vraagt zijn collegae advies over een 16-jarige jeugdige. De pedagogisch
medewerker geeft aan dat het hem niet lukt om met deze jeugdige een goede
werkrelatie op te bouwen; hij ervaart aan den lijve dat zijn gezag onder druk
stuat.
Een beknopte bloemlezing van readies door de collegae:
• je moet je zelf de tijd gunnen;
• maak je loch niet zo druk;
• wij hebben in onze beginperiode dezelfde problemen gehad;
• je moet je niet zo ergeren;
• de jeugdige draait op den duur wel bij;

De trainer vraagt naar de reacties van de deelnemers die tot de eensluidende
mening kernen dat de jongste pedagogisch medewerker in zijn vragen niet seri-
eus wordt genoiiKMi; kortom een onbevredigend gesprek.
Het rollenspel wordt herhaald met de identieke vraagstelling. De collegae gaan
nu serieus op de vragen in en komen tot concrete adviezen. De realiteit wordt
hierbij niet uit het oog verloren, omdat de jonge collega zieh in het vak moet
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ontwikkelen en dat het ook niet vanzelfsprekend is om met iedere jeugdige een
goed contact op te bouwen.
Wederom wordt naar de readies van de deelnemers gevraagd en de conclusie is
nu positief omdat de pedagogisch medewerker serieus is genomen en aan de
slag kan met adviezen om de relatie met de jeugdige te verbeteren.
Feedback is een onontbeerlijk instrument om een groepsteam effectief te laten
functioneren. De praktijk wijst uit dat dit instrument enerzijds voor verbetering
vatbaar is en anderzijds onvoldoende wordt toegepast.
Opvoeding en de behandeling van jeugdigen in de residentiele jeugdhulpverle-
ning is geen eenvoudige opdracht en de conclusie moet dan ook luiden dat geen
enkele pedagogisch medewerker deze opdracht zelfstandig kan uitvoeren. De
argumenten hiervoor zijn in de voorafgaande trainingsdagen aan bod gekomen.
De opvoeding en behandeling vragen om collegiale feedback. Voor een goede
functie-uitoefening is elke pedagogisch medewerker afhankelijk van ondersteu-
ning en advisering van zijn collegae. De Stelling van de trainer is dat het proces
van feedback binnen het groepsteam verweven moet zijn, in zowel de dagelijk-
se omgang tussen de pedagogisch medewerkers als in de georganiseerde be-
sprekingen.

Het wel of niet functioneren van het feedbackproces vindt aansluiting bij datge-
ne wat besproken is bij de systeemtheorie en de communicatietheorie. Is er
sprake van een los-zand groepsteam en luidt de stelregel om elkaar met rust te
laten, dan vindt er per definitie geen feedbackproces plaats. De trainer merkt op
dat een dergelijke opstelling de belangen van het groepsteam en de jeugdigen
altijd schaadt. Dezelfde effecten roept een kluwen groepsteam op omdat het
functioneren van het groepsteam gedomineerd wordt door een niet realistisch
besef van eensgezindheid. In het kluwen groepsteam wordt wel feedback gege-
ven maar deze heeft slechts tot doel om de eensgezindheid te bevestigen. Ook
hier geldt dat de belangen van het groepsteam en de jeugdigen worden ge-
schaad.
Bij de behandeling van de communicatietheorie is uiteengezet dat de informa-
tie-uitwisseling eveneens de betrekkingen tussen mensen reguleert. Wanneer er
zieh storingen op dit niveau voordoen dan heeft het feedback proces geen kan-
sen. De communicatie is dan niet gericht op bijvoorbeeld de behandeling van
een jeugdige, maar op het betrekkingsgerichte niveau tussen de pedagogisch
medewerkers en de eerdere conclusie moet worden herhaald: de belangen van
het groepsteam en de jeugdigen worden geschaad.
De trainer poneert zijn uitgangspunten:
• feedback is een uitermate belangrijk instrument in de teamsamenwerking;
• het klimaat in een groepsteam moet dusdanig zijn dat feedback als een po-

sitieve ondersteuning in de werkuitvoering wordt ervaren. Een hoge graad
van professionaliteit in het groepsteam loopt parallel met een adequaat
feedbacksysteem.
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Deze dag wordt ingevuld met oefeningen in het feedbackproces. Hiervoor wor-
den in rollenspellen groepsgesprekken gevoerd en gesprekken tussen pedago-
gisch medewerkers en ouders. Wezenlijk bij de oefeningen is de terugkoppeling
van de deelnemers naar de uitvoerders varierend van waardering tot advisering.
De trainer is verantwoordelijk voor een positief klimaat waarbinnen het feed-
backproces gestalte knjgt en hij moet zorgen dat de terugkoppeling bijdraagt
aan de oplossing van problemen.

5.4.1 De integratieve beinvloeding
Feedback is een belangrijk instrument om problemen in een groepsteam op te
lossen. Hiervoor zijn goede professionele verhoudingen in het groepsteam een
absolute voorwaarde. Wanneer deze voedingsbodem aanwezig is, kan de func-
tie van feedback optimaal benut worden en helpen de pedagogisch medewer-
kers elkaar daadwerkelijk om problemen op te lossen. Feedback beinvloedt di-
rect het probleemoplossend vermögen van het groepsteam.
Het initicren van positieve feedbackprocessen heeft een indirecte invloed op de
besluitvorming, doordat de pedagogisch medewerkers persoonlijke tegenstel-
lingen beter weten te hanteren.
Pedagogisch medewerkers moeten open staan voor de feedback van de jeugdi-
gen en de ouders; zo niet dan gaan in het hulpverleningssysteem processen spe-
ien van symmetrische strijd, verstarde complementaire verhoudingen en dis-
kwalificatie. Door de inhoud van de rollenspellen die bij deze dag behoren,
wordt indirect de doelgerichtheid en de clientgerichtheid beinvloed.

Feedback is een wezenlijke factor in leerprocessen en heeft een directe invloed
op ontwikkelingsgerichlheid van het groepsteam.

Figuur 5.6 Verwachtc effecten van dag 4 op de teamaspecten

dag 4: feedback beVnvloedt

het probleemoplossend vermögen
de besluitvorming
de doelgerichtheid
de clilntgerichtheid
de ontwikkelingsgerichtheid

directe beinvloeding
•

•

indirecte beinvloeding

•
•
•

5.5 Dag 5: Besluitvorming
Besluitvorming dixir hei groepsteam is aan de orde wanneer het over belangrij-
kc /.uken gaat. Hot uitwerken van behandelingsdoelen vraagt om een gedegen
analyse en hierbij is de mening van alle pedagogisch medewerkers gewenst. Dit
laatste geldt ook als het gaat over het maken van behandelingsplannen en de
daarvoor noodzakelijke afspraken. omdat deze door alle pedagogisch medewer-
kers ondersteund en uitgevoerd moeten worden.
In paragraaf 4.3 is de wetenschappelijke fundehng en de reikwijdte van besluit-
Yonningprocessen uitgewerkt. Het ingenomen standpunt üjdens dag 3 dat de
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deelnemers in een praktijktraining niet overvoerd moeten worden met theorieen
blijft ook tijdens dag 5 van kracht.
De trainer zet in zijn inleiding uiteen dat besluitvormingsprocessen verdeeld
worden in drie categorieen, te weten:
• besluitvorming in het teamoverieg;
• besluitvorming in collegiaal overleg;
• autonome besluitvorming.

Het is in de praktijk niet mogelijk doch ook niet zinvol dat besluiten altijd door
het groepsteam worden genomen. De dagelijkse werkuitvoering houdt in dat dc
pedagogisch medewerker veelvuldig in collegiaal overleg dan wel individueel
besluiten moet nemen.
Los van de gemaakte onderverdeling in besluitvormingsprocessen bestaat ertus-
sen deze categorieen een afhankelijkheidsrelatie, de systemische en communi-
catieve wetmatigheden doen zieh ook hier gelden. Als het groepsteam professi-
oneel functioned! dan ontstaat er een klimaat van wederzijds vertrouwen waar-
door, vanuit het teamoverieg, collegiale en individuele besluitvormingsproces-
sen gedelegeerd en geaccepteerd worden.

Besluitvormingsprocessen worden problematisch wanneer persoonlijke tegen-
stellingen in het groepsteam aan de orde zijn, communicatief gezegd, als er niet
meer taakgericht, maar op betrekkingsniveau met elkaar wordt gecommuni-
ceerd. De verstoringen die zieh daarbij kunnen manifesteren zijn voldoende aan
bod gekomen. Dan mondt de besluitvorming uit in afspraken die niet door alle
pedagogisch medewerkers onderschreven worden met verregaande consequen-
ties voor de uitvoering.
Aangegeven wordt dat het onmogelijk is dat besluitvorming altijd op basis van
consensus plaatsvindt. De redenen hiervoor zijn genoemd. Bij besluitvormings-
processen komt de professionaliteit van iedere pedagogisch medewerker in het
geding en verwacht moet worden dat men, ondanks een andere visie, zieh eon-
formeert aan een meerderheidsbesluit en dit loyaal uitvoert. Een belangrijk
hulpmiddel bij besluitvormingsprocessen is, dat na beeindiging van een diseus-
sie de gespreksleider nadrukkelijk iedere aanwezige vraagt of hij het eens is met
de genomen besluiten. Met rollenspelen worden de besluitvormingsprocessen
geoefend.

5.5.1 De integratieve beinvloeding
De besluitvorming die op een directe wijze wordt beinvloed heeft effect op de
overige teamaspecten. De relatie tussen het probleemoplossend vermögen en de
besluitvorming is reeds genoemd. De relatie tussen besluitvorming, clientge-
richtheid en doelgerichtheid spreekt voor zieh omdat besluitvorming het start-
punt is voor de uitwerking van doelen en programma's. Ook deze dag bein-
vloedt op een directe wijze de ontwikkelingsgerichtheid van het groepsteam.
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Figuur 5.7 Verwachte effccten van dag 5 op de teamaspecten

dag S: besluitvorming bei'nvloedt

het probleemoplossend vermögen
de besluitvorming
de doelgerichtheid
de cliCntgenchtheid
de ontwikkelingsgerichtheid

directe beinvloeding

•

•

indirecte beinvloeding
•

•
•

5.6 Evaluatiebijeenkomsten V

Zoals in paragraaf 3.1 is vermeld vinden er na beeindiging van de integratieve
teamtraining nog dric maandelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur plaats
waann concrcet wordt ingcgaan op onduidelijkheden rondom het trainingspro-
gramma en vragen over de uitvoering. Het zijn bijeenkomsten waarin het geven
van wcdcrzijdse feedback op de training op de voorgrond staat en het stimule-
ren van het groepsteam in de toepassing van het werkmodel.

5.7 Operationaiisering van de integratieve teamtraining

De ingreep is theoretisch verankerd in de algemene systeemtheorie en de com-
municutietheorie. Daarnaast worden de theoretische uitgangspunten van de
stnicturele ge/instherapie benut omdat deze eveneens van toepassing zijn op de
structuur en organisatic van een groepsteam. De integratieve teamtraining wordt
gepresenteerd aan de pedagogisch medewerkers die deel uitmaken van een
groepsteam. De programmatische opzet bestaat uit een evenwichtige mix van
theorie en praktijkocfeningen.

Uitgangspunt is dat de trainingsonderdelen in een systemische samenhang met
elkaar staan. Deze samenhang is theoretisch onderbouwd in hoofdstuk 3, maar
wordt niet getoetst. De teamaspecten vertonen eveneens een systemische sa-
menhang. Deze samenhang is theoretisch onderbouwd in hoofdstuk 4 en wordt
op basis van dcelvraag 6 gctoetst.

Om de direct en indirect werkende mechanismen van de integratieve teamtrai-
ning te illustreren wordt het trainingsonderdeel 'doelgericht werken' genomen.
Met de deelnemers wordt na de theoretische kadering op een praktische wijze
geoefend waardoor dit teamaspect direct wordt beinvloed. Doelgericht werken
staat in verbinding met de clientgericht werken en voor de praktijkoefeningen
worden concrete praktijksituaties gebruikt. Daardoor wordt het teamaspect cli-
entgerichtheid eveneens direct beinvloed. Doelgericht werken vereist dat er tus-
sen de pedagogisch medewerkers goede besluitvorming plaatsvindt. Dit team-
aspect wordt indirect beinvloed. De indirecte beinvloeding vindt plaats doordat
in de praktijkoefeningen de besluitvorming als impliciet onderdeel aan de orde
wordt gesteld. terwijl het trainingsonderdeel besluitvorming in een later stadium
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aan bod komt. Het teamaspect probleemoplossend vermögen Staat eveneens on-
der indirecte beinvloeding omdat de praktijkoefeningen altijd betrekking heb-
ben op het oplossen van een probleem.

Definitie
De integratieve teamtraining bestaat uit vijf met elkaar samenhangende trai-
ningsonderdelen en beoogt de teamaspecten die bepaiend zijn voor het team-
functioneren te verbeteren. De integratieve teamtraining. bestaande uit een
evenwichtige mix van theorie en praktijkoefeningen, wordt aan een groep van
pedagogisch medewerkers gegeven en verwacht wordt dat de met elkaar sa-
menhangende teamaspecten op een directe en indirecte wijze worden beinvloed.
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6. EVALUATIE VAN DE INGREEP I: OPZET VAN HET
ONDERZOEK

In paragraaf 6.1 komen de doelstelling, de onderzoeksvraag en de deelvragen
aan de orde. In paragraaf 6.2 worden de onderzochte groepen beschreven. Para-
graaf 6.3 gaat in op de methode van onderzoek waarna in paragraaf 6.4 het on-
derzoeksdesign wordt gepresenteerd. In paragraaf 6.5 vindt de beschrijving van
de instrumenten en operationalisering van de onderzoeksvariabelen plaats. Het
h(H)fdstuk wordl besloten met paragraaf 6.6 waarin de onderzoeksprocedure
gedetailleerd aan bod komt.

6.1 Doelstelling, onderzoeksvraag en deelvragen

Het doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbete-
ring van dc residenticle jeugdhulpverlening. Concreet rieht het onderzoek zieh
op de verbetering van de kwaliteit van het teamfunctioneren als kemfactor bij
dc opvoeding en de behandeling van jeugdigen.
Ten aan/ien van het groepsteam is een onderseheid gemaakt tussen het primaire
proces: de eonerete uitvoering van opvoeding en behandeling; en het teampro-
ces: de voorwaardenseheppendc teamprocessen die medebepalend zijn voor het
primaire proces. Het onderzoek rieht zieh op het teamproces, in het bijzonder de
teamaspeeten die bepalend zijn voor het teamfunctioneren. Hierbij wordt uitge-
guan van de grondgedachtc dat een verbetering van de kwaliteit van het team-
funetioneren een positieve invloed zal hebben op de kwaliteit van het primaire
proees (Knorth. Smit 1990; Emans. Koopman, Rutte, Steensma 1996). Deze ba-
sisussumptie is in deze studie geen object van onderzoek.

Cnieiaal in het onder/.oek is de veronderstelling dat na de integratieve teamtrai-
ning het teamfunetioneren verbeterd is. De vaststelling van 'verbetering' is een
voorwaarde voor de bevestiging van deze veronderstelling. Bepalend hiervoor
/ul zijn de constatering dat de ontwikkeling van de onderzoeksvariabelen bij de
experimented groep na de interventie beter is dan de ontwikkeling van de on-
derzoeksvariabelen bij de controlegroep. In de onderzoeksvraag en de deelvra-
gen is met het eriterium 'verbetering na de integratieve teamtraining" expliciet
rekening gehouden. De statistische implicaties worden in hoofdstuk 7 aan de
orde gesteld.

Een ander aspect is de vraag of er een relatie bestaat tussen de verbetering van
hot tcamtunctioncrcn en de integratieve teamtraining. In een veldexperiment is
geen spiake van volledige interpretatie-exelusiviteit (Swanborn 1987) en is deze
rclatie niet exelusief aanwijsbaar; dit betekent dat altematieve verklaringen niet
geliecl kunnen worden uitgesloten. Wei is het noodzakelijk het onderzoek zo-
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danig in te richten en uit te voeren dat aannemelijk kan worden gemaakt dat er
samenhang is tussen de interventie en de verschillen in ontwikkeling bij de on-
derzochte groepen en dat deze samenhang naar de populatie kan worden gege-
neraliseerd ("t Hart 1995; Den Hertog. Van Sluijs 1995; Veerman. Damen
2003). Van belang hierbij is de mate waarin bij de opzet en de uitvoering van
het onderzoek rekening is gehouden met de methodologische criteria inzake de
interne en externe validiteit. In de paragrafen 6.2 tot en met 6.4 wordt hierop
ingegaan. Voorafgaand hieraan wordt uitdrukkelijk stilgestaan bij het gegeven
dat in een veldexperiment met een quasi-experimentele opzet, volledige inter-
pretatie-exclusiviteit niet verdedigbaar is ('t Hart 1995; Den Herlog, Van Sluijs
1995). De consequentie hiervan is dat de conclusies over de samenhang tussen
de interventie en de effecten niet in termen van causaliteit kunnen worden ge-
formuleerd. Bij de formulering van de onderzoeksvragen is hiermee reeds reke-
ning gehouden. Uitgaande van de meetmomenten voor en na de integratieve
teamtraining is er bewust voor gekozen een antwoord te zoeken op de vruag in
hoeverre er sprake is van verbetering nä de interventie. In de nadere beschrij-
ving van de onderzoeksopzet in dit hoofdstuk, de analyse van de onderzoeksre-
sultaten in hoofdstuk 7 en de discussie in hoofdstuk 8, wordt de bij hei onder-
zoek passende interpretatie-exclusiviteit consequent gevolgd.

De onderzoeksvraag en de deelvragen worden nogmaals weergegeven.

De onderzoeksvraag:

'In hoeverre zijn de teamaspecten, die bepalend zijn voor het teamfunc-
tioneren, na de integratieve teamtraining verbeterd?'

Deelvragen:

Deelvraag 1
'In hoeverre is het probleemoplossend vermögen van de funetie pedago-
gisch medewerker na de integratieve teamtraining verbeterd?'

Deelvraag 2
'In hoeverre is de besluitvorming van het groepsteam na de integratieve
teamtraining verbeterd?'

Deelvraag 3
'In hoeverre is de doelgerichtheid van het groepsteam na de integratieve
teamtraining verbeterd?'

Deelvraag 4
'In hoeverre is de clientgerichtheid van het groepsteam na de integratieve
teamtraining verbeterd?'
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Deelvraag 5
'In hoeverre is de ontwikkelingsgerichtheid van het groepsteam na de in-
tegratieve leamtraining verbeterd?'

Deelvraag 6
'In hoeverre is er bij de teamaspecten sprake van onderlinge samenhang
en wat is de aard van deze samenhang?'

Deelvraag 7
'In hoeverre zijn, na de verbetering van het probleemoplossend vermö-
gen, de overige functiekenmerken verbeterd?'

Deelvraag 8
'In hoeverre zijn, na de verbetering van de teamaspecten, de gezond-
heidsklachten van de pedagogisch medewerkers verminderd?'

Deelvraag 9
in hoeverre is, na de verbetering van de teamaspecten, de motivatie van
de pedagogisch medewerkers verbeterd?'

In hoeverre is, na de verbetering van de teamaspecten, de werktevre-
dcuhcid van de pedagogisch medewerkers verbeterd?'

6.2 De onderzochte grocpen

6.2.1 Kepresentativiteit van de onderzoeksgroep
De generaliseerhaarheid van de resultaten en de hierop gebaseerde conclusies
zijn afhankelijk van de mate waarin dc geselecteerde groep pedagogisch mede-
werkers als een representatieve steekproef van de populatie kan worden be-
schouwd. Hierbij gaat het om de vraag naar de externe validiteit. In deze para-
gruuf wordt ingegaun op de manier waarop de steekproef tot stand is gekomen
en in hoeverre bepaalde steekproefkenmerken overeenkomen met deze kenmer-
ken bij andere steekproeven. Op de meer technische randomisatie-aspecten bij
de totstandkoming van de steekproef zal in paragraaf 6.3.1 worden ingegaan.

In dit onder/.oek bestaat de populatie uit de pedagogisch medewerkers van in-
stellingen vix>r residenliclc jeugdhulpverlening in de provincie Limburg. Uit
deze populatie is een selectie van respondenten gemaakt. De aldus tot stand ge-
komen selectie van respondenten is een representatieve steekproef uit de popu-
latie. Oin dit te onderbouwen wordt op de benadering van het onderzoeksveld
ingegaan. In eerste instantie zijn de acht Limburgse instellingen voor residentie-
le jeugdhulpverlening benaderd, met uilzondering van de instelling waarin bei-
de onder/oekers werk/aam zijn. De respons hierop was 87.5 9fc. In tweede in-
stantie heeft een van de zeven instellingen zieh om praktische redenen terugge-
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trokken, omdat het voorgestelde tijdpad niet haalbaar was. De overige zes in-
stellingen waren bereid vanuit de eigen instelling twee groepsteams te laten
deelnemen aan het onderzoek. De keuze welke groepsteams hiervoor beschik-
baar werden gesteld, is door de directies van de desbetreffende instellingen ge-
maakt. Het is voorstelbaar dat de keuzes van de individuele directies mede zijn
ingegeven door eigen belangen. Het is eveneens ook voorstelbaar dat die belan-
gen Limburg-breed divers zijn en van toevalligheden afhankelijk. Door de geo-
grafische mix en de van toevalligheden afhankelijke keuzes. mag ervan worden
uitgegaan dat de subpopulatie van de beschikbaar gestelde groepsteams repre-
sentatief was voor de populatie. Nadat de in aanmerking körnende groepsteams
door de directies waren aangewezen zijn deze door de onderzoekers benaderd
voor deelname aan het onderzoek. Alle groepsteams hebben deelname aan het
onderzoek toegezegd. In een later stadium, bij de verwerking van de onder-
zoeksgegevens, zijn de afzonderlijke experimentele teams en controleteams sa-
mengevoegd tot respectievelijk e"e"n experimentele groep en dön controlegroep.
Deze keuze heeft implicaties voor de vaststelling van de grootte van de steek-
proef en de methoden van analyse. In de paragrafen 6.3.1, 6.5.7 en 7.1 word!
hierop teruggekomen.

Tabel 6.1 Steekproefkenmerken

variabele
leeftijd van de respondenten
sekseverdeling binnen de
respondentengroep
werkervaring van de res-
pondenten

beroepsopleiding van de
respondenten

groepsgrootte

waarden
metrisch
1 = man
2 = vrouw

metrisch

1 = geen relevante opleiding
2 = MBO
3 = HBO
4 = WO
metrisch

bron
pcdagogisch medewerkcrs

pedagogisch medewerkers

pedagogisch medewerkers

pedagogisch medewerkers

pedagogisch medewerkers

De representativiteit kan verder onderbouwd worden, door aannemelijk te ma-
ken dat de respondenten uit de steekproef van dit onderzoek overeenkomen met
respondenten van vergelijkbare onderzoeken. Hiervoor is aansluiting gezocht
bij Van der Ploeg en Schölte (1997). Deze auteurs geven een vergelijkend over-
zicht van kenmerken van pedagogisch medewerkers afkomstig uit diverse lan-
delijke steekproeven. Voor de vergelijking van de respondenten uit het onder-
havige onderzoek met deze landelijke gegevens wordt uitgegaan van de vol-
gende steekproefkenmerken:
• de leeftijd van de respondenten;
• de sekseverdeling binnen de respondentengroep;
• de werkervaring van de respondenten;
• de beroepsopleiding van de respondenten;
• de groepsgrootte; het aantal jeugdigen dat in een leefgroep verblijft.
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De steekproefkenmerken zijn van verschillend meetniveau. Tabel 6.1 geeft een
overzicht van de variabelen, bijbehorende waarden en de onderzoeksbron.

Tabel 6.2 geeft een vergelijking weer van de steekproefkenmerken met de lan-
dclijke gegevens. De scores geven aan dat de steekproefkenmerken van de res-
pondentengroep in dit onderzoek representatief zijn in vergelijking met de lan-
delijke gegevens van Van der Ploeg en Schölte (1997). Bij het opleidingsniveau
is opvallend dat in dit onderzoek relatief meer pedagogisch medewerkers een
MBO-opleiding hebben genoten en dat de HBO-opgeleiden relatief minder zijn
vertegenwoordigd. Dit laat onverlet dat de verhouding tussen beide categorieen
ook in dit onderzoek overeen komt met de landelijke gegevens waarbij de
HBO-opgeleiden domineren.

Tabel 6.2 Steekproefkenmerken eerste meting in vergelijking met landelijke gegevens
(bron: Van der Ploeg, Schölte 1997)

1* 2* 3* 4* 5* | 6* 7*
leeftijd

gemiddelde leeftijd
leeftijd vrouwen
leeftijd mannen

34,3
32,8
35.9

»ei&ewrae'rr'h
percentage vrouwen
percentage mannen

55.6
44,4

werkervaring
jaren werkzaam in
de huidige leef-
groep
jaren werkzaam in
de huidige instel-
ling
jaren werkzaam in
de hulpverleninj^

4,3

7.9

8.0

33.4
31,9
36,1

33 1
onb.
onb.

30 6
28,9
31,8

79 3
27,5
30.3

77 0
onb.
onb.

27,8
26,3
29,1

65
35

onb.
onb.

onb.
onb.

onb.
onb.

onb.
onb.

onb.
onb.

3.6

5,8

9.8

2,9

onb.

8.0

2,8

onb.

7,0

onb.

3,2

4,7

onb.

2.4

3.7

onb.

3.0

onb.

beroepsopleiding
niet relevant
MBO
HBO
WO

3.4
31,4
63.3

1,9

2
23
70
5

10
26
59

6

16
25
58

1

26
25
49

onb.

27
53
17
3

41
56

3
onb.

groepsgrootte
gemiddeld aantal
jeugdigen in de
leefgrucp

9.2 8.7 onb. onb. onb. onb. onb.

* 1 x huidig onderzoek. (N = 53)
2 • Van der Ploeg . Schölte (1997). (N = 234)
3 - Van der Ploeg . Schölte (19%; 1992). (N = 255)
4 - Van der Ploeg . Schölte ( N88). (N = 75)
5 • Brandjes. Nass e.a. < 1982). (N = 199)
6 • Van der Ploeg. Groemer. Van der Meulen (1978). (N = 184)
7 - Ter Hoeve (1977), (N = 296)
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6X2 Vergelijking steekproefkenmerken tussen de experimentele groep en
de controlegroep > • ^ -. > . , • • : • • — - r - , c - -... •;;<: ,•• . •/;,; ^ , « 1

Naast de vergelijking van de onderzoeksgroep met de landelijke gQfeVQOS is te-
vens nagegaan in hoeverre de experimentele groep en de controlegKMponder-
ling overeenkomen op de genoemde steekproet"kenmerken. Bij deze vergelij-
king heeft, in vergelijking met variabelen in tabel 6.2. 6en toevoeging plaatsge-
vonden waarbij is nagegaan in hoeverre bij de experimentele groep en de con-
trolegroep sprake is van vergelijkbare zwaarte in de problematiek van de opge-
nomen jeugdigen. Deze toegevoegde variabele wordt in tabel 6.3 weergegeven.

Tabel 6.3 Steekproefkenmerk zwaarte van de problematiek

variabele

zwaarte van de problematiek

waarden
1 = lichte opvoedingsproblemen
2 = matige opvoedingsproblemen
3 = einstige opvoedingsproblemen

bron

pedagogisch me-
dewerkers

Gevraagd is tot welke categorie de populatie van de jeugdigen in de leefgroep
wordt gerekend waarbij een keuze mogelijk was uit de hierboven drie genoem-
de categorieen. De scores van de steekproefkenmerken van de experimentele
groep en de controlegroep staan vermeld in tabel 6.4.

Tabel 6.4 Steekproefkenmerken bij de experimentele groep en de controlegroep: eerste me-
ting

experimentele groep
gemiddelde leeftijd

leeftijd
leeftijd vrouwen
leeftijd mannen

33,0
32,7
33.4

sekseverdeling
percentage vrouwen
percentage mannen

62.5 *
37,5 •

gemiddelde werkervaring
jaren werkzaam in de huidige leefgroep
jaren werkzaam in de huidige instelling
jaren werkzaam in de hulpverlening

4,5
7,4

8,0

beroepsopleiding
percentage niet relevant
percentage MBO
percentage HBO
percentage WO

gemiddelde
aantal jeugdigen in de leefgroep

0,0
33,3
62,5
4,2

grocpsgrootte
9.2

gemiddelde zwaarte van de problematiek
waardering van de problematiek 2.7
* = de scores zijn significant verschillend bij a = ,05

controlegroep

35,5
33,1
37,8

50,0 •
50,0 *

4.3
8,2

9,2

6.7
30,0
63,3
0,0

9,1

2.6
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Het percentage vrouwen is in de experimentele groep significant hoger dan in
de controlegroep. Voor de overige steekproefkenmerken geldt dat de verschil-
len na toetsing niet significant zijn (p < 0,05).
Op basis van deze bevindingen kan gesteld worden dat, met uitzondering van
de variabele sekseverdeling, de experimentele groep en de controlegroep over-
eenkomen.
Wanneer de steekproefkenmerken van de experimentele groep en de controle-
groep afzonderlijk worden vergeleken met de landelijke gegevens van Van der
Ploeg en Schölte (1997), blijkt dat de experimentele groep hiermee volledig
overeenkomt. Dit geldt ook voor de controlegroep, met uitzondering van de
sekseverdeling.

6.3 Methode

Een noodzakelijke specificatie betreft de methode waarop een antwoord wordt
gezocht op de vraag of de teamaspecten die bepalend zijn voor het teamfunctio-
neren na de integratieve teamtraining verbeterd zijn. De interesse gaat uit naar
de aard van de relatie tussen de ingreep, de integratieve teamtraining, en het
teamfunctioneren, zoals voor dit onderzoek gedefinieerd. Deze relatie zal on-
derzocht worden door systematisch na te gaan welke effecten er bij de teamas-
;xvJew «ptf/-<xA«? /UNA* <Ar wgnx-p Aecft ptar&gtrtunt&n. Orn crYccfcn (e A.unnen
vaststellen wordt er gekeken naar het teamfunctioneren vöör en na de integra-
tieve teamtraining. ()m dc onderzoeksvraag en de deelvragen te kunnen beant-
woorden, is het onderzoek op een daartoe geeigende manier ingericht hetgeen
in paragraaf 6.6 aan de orde wordt gesteld.

De inrichting en de uitvoering van onderzoek zijn vooraf vastgelegd in een on-
derzoeksplan. Dit onderzoeksplan kent een zekere voorgeschiedenis en is in de-
ze /.in als ontwikkelingsmodel te kenschetsen. In eerste instantie is op basis van
het teamontwikkelingsmodel van Weijenberg (1996) een globaal onderzoeks-
voorstel uitgewerkt. Dit voorstel is als discussiestuk besproken met deskundi-
gcn op het terrein van wetenschappelijk onderzoek. Het expliciet en openlijk
vooraf bespreken van het onderzoeksvoorstel wordt door De Groot benoemd als
een belangrijke methodologische exercitie. welke echter uit concurrentieover-
wcgingen veelal onbenut blijft (De Groot 1981).
Een ander aspect dat in de ontwikkeling van het onderzoeksvoorstel een rol
heeft gespeeld is de zogenaamde pilotstudy. Een naar verhouding uitgebreid
ondcrdeel van het onderzock bestaat uit de analyse van de funetie pedagogisch
medewerker. Als meetinstrument hiervoor is gekozen voor de WEBA-methode
(1995).
Voor dit onderzoek is de analyse van de funetie. op basis van de originele WE-
BA-methode (1995). geconcretiseerd en gestandaardiseerd voor de funetie pe-
dugogisch medewerker in de residentiele jeugdhulpverlening. Met •gestandaar-
diseerd' wordt hier gedocld op de standaardisering van de methode van gege-
vensver/ameling. Als onderdeel van de/e methode zijn een standaard vragen-
lijst en een standaard interview geconstrueerd. Om te komen tot een definitieve
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vragenlijst en een definitief interviewschema is in een pilotstudy met eerdere
uitgebreidere versies geexperimenteerd. Deze pilotstudy heeft plaatsgevonden
in een instelling voor residentiele jeugdhulpverlening in de provincie Liniburg,
welke niet heeft deelgenomen aan het uiteindelijke onderzoek.
Simultaan aan de pilotstudy zijn zogenoemde sleutelfiguren in het werkveld be-
naderd met aan de WEBA-methode (1995) gerelateerde vraagstellingen. Direc-
teuren van landelijke instellingen voor residentiele jeugdhulpverlening zijn be-
trokken bij de inventarisatie van de werkzaamheden die de pedagogisch mede-
werker uitvoert. Met dit zelfde doel is ook de 'Landelijke Beroepsvereniging
Groepsleiders' benaderd. Met hulp van deze vereniging kon bij de inventarisatie
een landelijke spreiding gerealiseerd worden. Op de betekenis van deze inventa-
risatie wordt in paragraaf 6.5 verder ingegaan.

De ervaringen van de uitwisseling met landelijke deskundigen, de directies, de
Landelijke Beroepsvereniging Groepsleiders' en de pilotstudy hcbbcn geleid

tot een aanscherping van het onderzoeksvoorstel. Met dit aangescherpte onder-
zoeksvoorstel is de Universiteit Maastricht benaderd voor de begeleiding van
het onderzoek. Dit heeft geleid tot een uitvoerige dialoog waarin het onder-
zoeksvoorstel nader is geconcretiseerd. Op basis van deze concretisering is uit-
eindelijk een operationeel onderzoeksplan opgesteld waarmee het beoogde on-
derzoeksveld kon worden benaderd.

Om na te gaan of na de integratieve teamtraining de teamaspecten, de overige
functiekenmerken en de individuele kenmerken verbeterd zijn, worden de on-
derzoeksvariabelen voör en na de interventie systematisch onderzocht.

In het onderzoek wordt nagegaan of het functioneren van groepsteams in de
praktijk van de residentiele jeugdhulpverlening is verbeterd na de integratieve
teamtraining. Gezien deze context, het functioneren van groepsteams in de con-
crete realiteit van de residentiele jeugdhulpverlening is gekozen om het onder-
zoek op te zetten als een quasi-experimenteel veldonderzoek.

6.3.1 De quasi-experimentele condities
Bij het veldexperiment is, in tegenstelling tot het laboratoriumexperiment, de
interne en externe validiteit moeilijker te realiseren. Er moet aannemelijk wor-
den gemaakt dat het onderzoeksontwerp in voldoende mate interpretatie-
exclusief is (Swanborn 1987). Het onderhavige onderzoek is zo ingericht dat de
interpretatie-exclusiviteit zo dicht mogelijk benaderd wordt. De navolgende me-
thodologische criteria ('t Hart 1995; Den Hertog, Van Sluijs 1995) zijn hierbij
richtinggevend geweest:
1. De random toewijzing van personen aan condities.
2. De beheersing van eventueel störende variabelen.
3. Het gebruik van een controlegroep.
4. De beperking tot een precies geformuleerde experimentele ingreep.
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Ad 1. De random toewijzing van personen aan condities
Randomisatie speelt een belangrijke rol bij de generaJiseerbaarheid ofwel exter-
ne validiteit. Om aannemelijk te maken dat de geconstateerde effecten kunnen
worden gegeneraliseerd moet erop worden toegezien dat de samenstelling van
de steekproefgroep en daarbinnen de experimentele groep en de controlegroep
random tot stand komen ( t Hart 1995; Den Hertog, Van Sluijs 1995). Bij ran-
domisatie gaat het erom dat de respondenten willekeurig, op basis van toeval,
aan de experimentele of de controle conditie worden toegewezen. In het onder-
zoek is het werkveld zodanig benaderd, dat alle 'elementen uit de populatie' in
principe evenveel kans hadden om in de steekproef te worden opgenomen. Ver-
volgens is, vcx)rafgaande aan de ingreep, aan de deelnemende instellingen ge-
vraagd twee vergelijkbare groepsteams voor het onderzoek beschikbaar te stel-
len. Na de eerste meting is op basis van toeval besloten welke groepsteams als
experimentele teams en welke groepsteams als controleteams gaan participeren.
Langs deze weg heeft een acceptabele random toewijzing van de respondenten
aan de experimenteerconditie en de controleconditie plaatsgevonden. Zoals al is
aangegeven zijn voor de analyse de individuele experimentele teams en contro-
leteams tot rcspectievelijk e\5n experimentele groep en een controlegroep sa-
mengevoegd. Op basis van de beschreven procedure is de grootte van de analy-
se-eenheid gelijk gcsteld aan het aantal respondenten. Hierbij moet opgemerkt
worden dat de random toewijzing van respondenten aan de onderscheiden con-
dities feitelijk de toewijzing van teams van respondenten betreft. Omdat het in
het onder/.oek gaat om de selectie van bestaande teams ligt de keuze voor het
individu vast. Dit neemt met weg dat de individuele respondent de pnmaire
bron is voor de vaststelling van de waarden van de onderzoeksvariabelen op
teamnivcau en op het niveau van de experimentele groep en de controlegroep.
Om te bepalen of het verantwoord is om uit te gaan van het individu voor de
bepaling van de groepswaarden. is nagegaan in hoeverre de groepsteams op het
niveau van dc steekproefkenmerken met elkaar overeenkomen en in hoeverre
de ontwikkeling van de onderzoeksvariabelen per team overeenkomt met de
ontwikkcling op groepsniveau. In paragraaf 6.2 is aangetoond dat de teams op
het vlak van de steekproefkenmerken met elkaar overeenkomen. In paragraaf
7.3.8 wordt gecontroleerd in welke mate de ontwikkeling van de onderzoeksva-
riabelen op teamniveau vergelijkbaar is met de ontwikkeling op groepsniveau.
Hierbij wordt uitgegaan van de teamaspecten die bepalend zijn voor het team-
functioneren: de onderzoeksvariabelen die direct zijn gerelateerd aan de integra-
tieve teamlraining.
Een ander aspect dat samenhangt met de vaststelling van de analyse-eenheid is
de aard van de onderzoeksvariabelen. In paragraaf 6.5.7 wordt hierop ingegaan.

Een conscqucntie van de selectie van bestaande teams is de onmogelijkheid om
respondenten voorafte "matchen' ("t Hart 1995). In strikte zin is hier sprake van
het non-equivalente-controlegroep-ontwerp (Den Hertog. Van Sluijs 1995). De
eis in methodologische zin die aan deze variant wordt gesteld. is dat mag wor-
den aangenomen dat de experimentele groep en de controlegroep in voldoende
mate met elkaar overeenkomen. Bepalend hierbij is de mate waarin het toeval
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een rol speelt bij de groepsindeling en het aantal proefpersonen. Een veel ge-
hanteerde norm daarbij is de minimum grens van twintig personen (Den Hertog,
Van Sluijs 1995). Na zuivering van het bestand (paragraaf 7.1) is in dit onder-
zoek de grootte van de experimenteergroep 23 en van de controlegroep 30 (N =
53). Uitgaande van dit aantal en de beschreven selectieprocedure mag gesteld
worden dat aan het non-equivalente-controlegroep-ontwerp is voldaan.

De omvang van de steekproef is relatief gering (N = 53). Dit heeft eonsequen-
ties op het vlak van:
• de statistische analysetechniek;
• de representativiteit;
• het onderscheidingsvermogen.

Gezien de aard van deze consequenties wordt in de paragrafen 7.1. 7.3.2 en
7.3.8 ingegaan op de statistische analysetechniek en wordt in paragraaf 8.2.6
aandacht besteed aan de representativiteit en het onderscheidingsvermogen.

Ad 2. De beheersing van eventueel störende variabelen
In het veldexperiment is de beheersing van störende variabelen een bekend pro-
bleem ("Hart 1995). Een Strategie om dit te compenseren is het in kaart breiigen
van mogelijk störende variabelen en te controleren of deze gelijkwaardig zijn
voor zowel de experimentele groep als de controlegroep. In het onderzoek is er-
voor gekozen potentieel störende variabelen, samengevat in tabel 6.5, in kaart te
brengen.

Tabel 6.5 Mogelijk störende variabelen

variabelen |waarden |bron
contextkenmerken

arbeidsdeling

aansturingmechanis-
men

karakterisering van de
fünctie pedagogisch
medewerker

ontwikkelingsinstru-
menten

beschrijving op basis van de typologie van
Mintzberg(l983)
beschrijving op basis van de typologie van Mintz-
berg(1983)
typering van de waarde van de functie pedagogisch
medewerker en de aard van de daarbij behorende
vaardigheden (naar Williamson 1981, bron: Vander
Meeren, Kluytmans 1992)
1 = wordt niet toegepast
2 = wordt wel toegepast

directie

directie

directie

directie

proceskenmerken

personeelsmutaties

reorganisatie of fusie

metrisch

benoemen van het reorganisatie- of fusietraject
waarin de organisatie zieh bevindt

pedagogisch
medc werkers

directie

In de beschrijving wordt de volgende onderverdeling aangehouden:
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A. Contextkenmerken: arbeidsdeling, aansturingmechanisme, karakterisering
van de functie pedagogisch medewerker en ontwikkelingsinstrumenten.

B. Proceskenmerken: personeelsmutaties en reorganisatie of fusie.

Ad A. Contextkenmerken t; -

• Arbeidsdeling
In de declnemende instellingen is de arbeid op een bepaalde manier verdeeld
over verschillende functies. Vervolgens zijn de verschillende functies op een
bepaalde wijze ten opzichte van elkaar gepositioneerd en worden ze op een ty-
pische wijze aangestuurd. Op basis van deze twee aspecten, arbeidsdeling en
coordinate, is de typerende organisatorische context van de deelnemende
groepsteams in bee Id gebracht. Aan de zes instellingen is gevraagd hun organi-
satie te beschrijven naar analogie van de organisatietypologie van Mintzberg
(1983). De door Mintzberg (1983) onderscheiden hoofdbestanddelen zijn voor
het onderzoek vertaald, waarvan tabel 6.6 een overzicht geeft.

Tabel 6.6 Vertaling hoofdbestanddelen van Mintzberg (1983)

hoofdbestanddelen Mintzberg

strategische (op
technostnicluur
oiulersteunende slaf
middenhierurchie
operationele kern

vertaling voor het onderzoek

directie
inhoudelijke staf
ondersteunende staf
middenkader
pedagogisch medewerkers

Bij alle instellingen functioneert een tweehoofdige directie, bestaande uit een
algemeen directeur en een inhoudelijke directeur welke belast zijn met de alge-
hele en inhoudelijke beleidsplanning. Het middenkader is verantwoordelijk
voor de coordinatie en de dagelijkse leiding van de groepsteams. Bij een van de
deelnemende instellingen wordt de middenkaderfunetie in een dubbelfunctie
uitgevoerd door een meewerkende teamleider.
Per leefgroep is een vast team van pedagogisch medewerkers verantwoordelijk
voor de dagelijkse opvoeding van de opgenomen jeugdigen en de uitvoering
van behandelingsprogramma's.
De inhoudelijke staf wordt in hoofdzaak gevormd door gedragswetenschappers,
die worden inge/et voor aanvullende diagnostiek, inhoudelijke ondersteuning
van de groepsteams en therapeutische werkzaamheden.
Bij alle instellingen zijn voorwaardenscheppende functies zoals pedagogische
administratie. financiele administratie, personeelszaken. civiele dienst en tech-
nische dienst, organisatorisch geclusterd binnen de ondersteunende staf.

De aansturing van de organisatie wordt bij de instellingen op vergelijkbare wij-
ze gerealiseerd volgens de zogenoemde lijn- en stafstruetuur. zoals weergege-
ven in figuur 6.1.
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Figuur 6.1 Organisatiestructuur van de instellingen

inhoudelijke staf

groepsieam

direct ie

middenkader

groepsleam

ondersteuncndc staf

......

gn>epsteani gruepsieam

Stippellijn = adviesbevoegdheid
taneengesloten lijn = lijnbevoegdheid

Bij de deelnemende instellingen is sprake van een identieke hierarchische struc-
tuur. Er wordt verantwoording afgelegd ten aanzien van het direct bovenliggen-
de hierarchische niveau, voor delegatie geldt het omgekeerde.
Voor de experimentele groep en de controlegroep is dus sprake van een identie-
ke arbeidsdeling in de organisatorische context.

• Aansturingmechanismen
Aan de directies is gevraagd op welke manier de groepsteams ten tijde van het
veldonderzoek in hoofdzaak werden aangestuurd. Hiervoor moest Stelling wor-
den genomen door een keuze te maken uit vijf aansturingmechanismen zoals
die door Mintzberg (1983) zijn uitgewerkt. Gecomprimeerd kunnen dezc als
volgt worden samengevat:

directe supervisie: de leidinggevende geeft directe werkinstructies;
standaardisering van het werk: standaard protocollen en procedures schrij-
ven voor hoe gehandeld moet worden;
standaardisering van de output: er wordt relatief zelfstandig gewerkt aan
vooraf vastgestelde en opgelegde normen;
standaardisering van bekwaamheden en vaardigheden: vakbekwaamheid en
gedragregels binnen de betreffende discipline, geconcretiseerd in beroeps-
methoden en technieken, geven sturing aan het handelen van de professio-
nal;
ad hocratie: afdelingen, teams en individuele professionals stemmen hun
werk met een grote mate van autonomie onderling af. De hierarchie orde-
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ning is niet per definitie bepalend en het onderscheid tussen staf en lijn is
vervaagd. De organisatiestructuur is, afhankelijk van projecten die worden
uitgevoerd en de deskundigheid die hierbij noodzakelijk is, aan verande-
ringen onderhevig.

Aan de directies is eveneens de vraag gesteld naar welke vorm van storing voor
de groepsteams in de toekomst wordt gestreefd. Hierbij is uitgegaan van een
tijdsperiode van twee jaar vanaf het moment van invulling. Tabel 6.7 geeft de
wijze van aansturing voor 1998 en 2000 weer.

Tabel 6.7 Aanstunngmechanisme van de groepsteams

aanstunngmechanisme anno
1998
directc supervisie
siandaardisering van het werk
standaardisering van de output
standaardisering van bekwaam-
heden en vaardigheden
ad hocratic
aanstunngmechanisme anno
2000
directe supervisie
standaardisering van het werk
standaardisering van de output
standaardi.scring van nekwaam-
heden en vaardigheden
ad hocratic

instel-
ling 1

•

instel-
ling 1

•

instel-
ling 2

•

instel-
Iing2

•

instel-
ling 3

•

instel-
ling 3

•

instel-
Iing4

•

instel-
Iing4

•

instel-
ling 5

•

instel-
Iing5

•

instel-
ling 6

•

instel-
Iing6

•

Dc score laat zien dat er in de huidige situatie sprake is van een gedifferentieer-
de aansturing van de groepsteams varierend van directe supervisie tot standaar-
disering van bckwaamheden en vaardigheden. Bij de toekomstige wijze van
aansturing demonstreren de directies eensgezindheid. Ze geven aan dat de
groepsteatns binnen twee jaar moeten worden aangestuurd door standaardise-
ring van output wal betekent dal de groepsteams worden gestuurd door vooraf
vastgestelde en opgelegde normen.

De scores geven aan dat er ten tijde van het veldonderzoek sprake was van een
gcdifferentieerde aansturing van de groepsteams. De wijze van aansturing die
voor 2(KX) wen! nugeslreefd is identiek; standaardisering van de output.

• Karakterisering van de functie pedagogisch medewerker
De directies hebben zieh uitgesproken over de waarde van de functie pedago-
gisch medewerker voor de instelling. De directies dichten de functie eensgezind
een hoge strategische waarde toe voor de realisering van de ondernemingsdoe-
len opvoeding en behandeling. De functie pedagogisch medeweker is daarmee
als een kernfunctic aan te merken (Vander Meeren, KJuytmans 1992). Tevens is

140



aan de directies gevraagd de aard van de vaardigheden van de functie pedago-
gisch medewerker te typeren naar het model van Williamson (1981. bron: Van-
der Meeren, Kluytmans 1992) waarvan tabel 6.8 een overzicht geeft.

Tabel 6.8 Typering vaardigheden van dc pedagogisch medewerkers

meetbaarheid

effect van de taakuitvoering is
eenvoudig meelbaar
effect van de taakuitvoering is
tnoeilijk meetbaar

aard van de vaardigheden
perifere functie
(gemakkelijke functie)

kern functie
(moeilijke functie)

• • • • • •

De zes instellingen hebben de vaardigheden van de pedagogisch medewerker
gescoord als 'specifiek en moeilijk meetbaar'. Bij alle instellingen wordt de
functie pedagogisch medewerker gezien als een functie met een hoge strategi-
sche waarde voor de realisering van de ondernemingsdoelen opvoeding en be-
handeling en worden bijbehorende vaardigheden als specifiek en moeilijk
meetbaar getypeerd. De experimentele groep en de controlegroep zijn daarin
gelijk aan elkaar.

• Ontwikkelingsinstrumenten
In de vragenlijst voor directies (Rasenberg, Weijenberg 1997c) zijn ontwikke-
lingsinstrumenten beschreven en aan de directies is gevraagd of hun instelling
deze instrumenten hanteert. Ter controle is aan de pedagogisch medewerkers
gevraagd of de ontwikkelingsinstrumenten daadwerkelijk worden toegepast. De
resultaten zijn in tabel 6.9 weergegeven.

Er is sprake van eensgezindheid bij de directies en de pedagogisch medewer-
kers over het niet toepassen van een beoordelingsregeling, planmatig opleiden
en trainen en functionele ontwikkeling.
Bij functioneringsgesprekken en loopbaanplanning wordt een gedifferentieerd
beeld zichtbaar. Drie directies geven aan dat een volledig uitgewerkte regeling
voor functioneringsgesprekken voorhanden is en wordt toegepast. Bij een in-
stelling wordt dit door de pedagogisch medewerkers tegengesproken.
Bij de loopbaanplanning doet zieh een vergelijkbare situatie voor. Drie directies
geven aan dat dit in de instelling wordt toegepast, terwiji dit in twee instellingen
door de pedagogisch medewerkers wordt tegengesproken.
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Tabel 6.9 Toepassing ontwikkelingsinstnimenten

ontwikke-
lingsinstru-
menten
personeelübe-
oordeling
functione-
ringsge-
sprekken
planmatig op-
leiden en trai-
nen
loopbaanplan-
ning
individueel
begeleidings-
systeem
functionele
onlwikkeling
• d • »core di

toepassing |
instelling 1

d*

nee

ja

nee

nee

ja

nee

recties

p «

nee

ja

nee

nee

nee

nee

instelling 2

d

nee

nee

nee

nee

ja

nee

P

nee

nee

nee

nee

nee

nee

instelling 3

d

nee

ja

nee

nee

ja

nee

P

nee

nee

nee

nee

nee

nee

instelling 4

d

nee

nee

nee

ja

ja

nee

P

nee

nee

nee

ja

nee

nee

instelling S

d

nee

ja

nee

ja

ja

nee

P

nee

ja

nee

nee

nee

nee

instelling 6l

d

nee

nee

nee

ja

ja

nee

1
P

nee

ja

nee

nee

nee

nee

He! antwoord op de vraag of er sprake is van een individueel begeleidingssys-
teem laat een opmerkelijk beeld zien. Bij alle instellingen geven de directies aan
dat dit wordt tocgepast. waarna het vervolgens door de pedagogisch medewer-
kers consequent wordt tegengesproken.

De vergelijking van de toepassing van ontwikkelingsinstrumenten bij de expe-
riment ele groep en de controlegroep kan als volgt beantwoord worden. De
dcelneinende instellingen komen overeen met betrekking tot de onderdelen per-
soneelsbciH>rdeling, planmatig opleiden en trainen, individueel begeleidingssys-
teem en functionele ontwikkeling. Bij functioneringsgesprekken en loopbaan-
planning is sprake van diversiteit en. door de tegenspraak van de pedagogisch
medewerkers, van inconsistentie. Het blijkt dat er slechts in zeer geringe male
sprake is van de daadwerkelijke toepassing van ontwikkelingsinstrumenten. De
beschikbaaiheid en de toepassing van ontwikkelingsinstrumenten zijn daarmee,
zij het in negalieve zin. gelijkwaardig voor de experimented groep en de con-
trolegroep.

Ad B. Proceskennwrken

• Personeelsmutaties
GeduaMulc het ixiderzivksprwes kunnen zieh onvoorziene veranderingen voor-
doen binnen de onderzoeksgawpen ol de context die van invloed kunnen zijn
op de uitslagen van de tweede meting. Een belangrijke störende variabele is de
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zogenaamde uitval (Den Hertog, Van Sluijs 1995). Hiervoor is nagegaan welke
personele mutaties zieh gedurende het onderzoekstrajeet hebben voorgedaan
binnen de onderzoeksgroep.

Tabel 6.10 Mutaties pedagogisch medcwerkers gedurende het underzoek

instelling

1: experimen-
telegroep
1: controle-
groep
2: experimen-
telegroep
2: controle-
groep
3: experimen-
tele groep
3: controle-
groep
4. experimen-
tele groep
4: controle-
groep
5: experimen-
tele groep
5: controle-
groep
6: experimen-
tele groep
6: controle-
groep
totaal

declncmers
r meting
N = 63

4

6

7

5

4

4

5

6

6

5

5

6

63

deelnemers
2' meting
N = 63

4

6

7

6

5

4

5

6

5

4

5

6

63

dezclfde deelnemers
bij de 1'ende 2'
meting
N = 53

4

6

5

5

4

4

3

6

4

3

3

6

53

4

6

5

5

4

4

3

6

4

3 .

3

6

53

nieuw bij
2" meting

2

1

1

2

1

2

9

vertrokken na
r meting

2

2

1

1

2

8

Het overzicht laat zien dat er bij de tweede meting 9 nieuwe pedagogisch mede-
werkers zijn, verdeeld over zeven personen bij de experimentele groep en twee
personen bij de controlegroep. Vastgesteld moet worden dat alleen in instelling
1 de groepsteams gedurende het onderzoekstrajeet gelijk zijn gebleven. Van de
12 deelnemende groepsteams hebben er bij 5 geen personele veranderingen
plaatsgevonden. Er is ervoor gekozen het databestand te zuiveren op basis van
het criterium dat de respondenten bij de eerste meting gelijk zijn aan de respon-
denten bij de tweede meting. Op deze wijze is de invloed van uitval en instroom
als störende vanabelen zoveel als mogelijk verminderd.

• Reorganisatie of fusie
Een andere invloedrijke procesvariabele is verandering in de organisatie (Van
der Ploeg, Schölte 1997). In paragraaf 2.1.2 is het rapport, £Wi
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op <fe /ewgJzwr^ /n L/wifcurg, gememoreerd dat in opdracht van de Provincie
Limburg is versehenen (1997). Speerpunten in dit rapport waren onder meer
krachtenbundeling en de ombouw van residentiele bedden naar ambulante vor-
men van hulpverlening. De instellingen voor residentiele jeugdhulpverlening
hebben hieraan invulling gegeven, waarvan tabel 6.11 een overzicht geeft.

Tabel 6.11 Overzicht ontwikkelingen gedurende onderzoeksperiodc 1998 en 1999

Instel-
ling

1
2
3
4
5
6

samenwerking in
federatief verband
Noord/Midden-
Limburg

•

•

samenwerking
in federatief ver-
band
Zuid-Limburg

•
•

•
•

fusiebespre-
kingen

•
•

start van fu-
sie-
besprekin-
gen

•
•

•
•

ombouw van resi-
dentiele bedden
naar ambulante
hulpverlening

•
•
•

De vraag naar de overeenkomst betreffende het proceskenmerk reorganisatie of
fusie bij de instellingen kan als volgt worden beantwoord. Alle deelnemende in-
stellingen maakten deel uit van een federatief samenwerkingsverband, terwijl
vier instellingen tijdens het onderzoekstraject betrokken waren in een fusie of
reorganisatieproject. Bij twee instellingen werd de afronding van het fusiepro-
ces onmiddcllijk opgevolgd door een volgend fusietraject. Drie instellingen wa-
ren gestart met de ombouw van residentiele bedden naar ambulante hulpverle-
ning. Concluderend kan gesteld worden dat naast de individuele verschillen, bij
alle instellingen sprake is van reorganisatie of fusie.

Naast de behandelde potentieel störende variabelen zijn vanuit de literatuur
meerdere factoren bekend die van invloed kunnen zijn op de interne validiteit
(De Groot 1981; Swanborn 1987; Van Buuren 1990; 't Hart 1995). Op een vijf-
tal bekende störende factoren zal nader worden ingegaan.

• Autonom« verandering
In het onder/.oek word! ervan uitgegaan dat zowel bij de experimentele groep
als de controlegroep sprake kan zijn van autonome ontwikkeling bij de onder-
zoeksvariabelen (paragraaf 6.4.1). Bij de interpretatie van de onderzoeksresulta-
ten in relatie tot de interventie is bepalend in hoeverre de ontwikkeling van de
experimenlele groep significant beter is dan de ontwikkeling van de controle-
grocp (paragraaf 6.1). In hoofdstuk 7 wordt op de statische implicates inge-
gaan.

• PrwfleideretTect en testefTect
Het is bekend dat respondenten /.ich laten beinvloeden door de persoon van de
ondcr/.ockcr /.owel bij de ingreep als bij de metingen en door het gegeven dal
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zij deel uitmaken van een onderzoek. In het onderzoek is ervoor gekozen de in-
grcep en de meting te standaardiseren. Tevens is een consequent taakonder-
scheid doorgevoerd tussen de betrokken onderzoekers: een onderzoeker heeft
alle trainingen gedaan en een onderzoeker heeft alle metingen gedaan. Tevens
heeft bij de individuele interviews een individuele membercheck plaatsgevon-
den ten aanzien van de voorgelegde probleemstellingen.

• Instrumentatie
De meetinstrumenten zijn naar aanleiding van de resultaten bij de eerste meting
niet aangepast; er is bij de eerste en de tweede meting met exact de/.elfde ge-
standaardiseerde Instrumenten gemeten. De afzonderlijke onderzoekstrajecten
hebben per instelling circa een jaar in beslag genomen. Hiermee is voldaan aan
het algemeen geaccepteerde interval voor hertestbetrouwbaarheid. Gedurende
de interventiefase heeft de onderzoeker die de metingen heeft at genomen geen
contact gehad met de betrokken teams en maakte daarmee geen deel uit van de
ontwikkelingsprocessen die zieh in de teams hebben voorgedaan. Op deze wijze
is voorzover mogelijk tegengegaan dat een deel van de effecten moet worden
toegeschreven aan veranderingen in het Instrumentarium.

• Selectie-effect
Om aannemelijk te maken dat de geconstateerde effecten samenhangen met de
interventie en niet met de verschillen in samenstelling van de onder/.ochte groe-
pen is in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de overeenkomst in steekproef-
kenmerken bij de experimentele groep en de controlegroep. In hoofdstuk 7 zal
dit worden uitgebreid met cross-sectionele analyses van de onderzoeksvariabe-
len bij de eerste meting. Voor een verantwoorde beantwoording van de onder-
zoeksvraag en de deelvragen is het noodzakelijk zieht te krijgen op de onderlin-
ge vergelijkbaarheid van de onderzochte groepen omdat het scoringsniveau bij
de eerste meting medebepalend is voor de ontwikkeling per groep. De statisti-
sche consequenties van de uitkomsten van de cross-sectionele analyses van de
onderzoeksvariabelen bij de eerste meting zullen in hoofdstuk 7 worden uitge-
werkt.

• Verspreiding van de ingreep
Het gevaar van overspraak tussen de respondenten van de experimentele teams
en de controleteams is beperkt. De groepsteams van de deelnemende instellin-
gen waren grotendeels decentraal gehuisvest; door de relatief grote geografische
spreiding lag onderlinge uitwisseling niet voor de hand. Aan betrokken directies
en leidinggevenden is gevraagd op basis van de verstrekte informatie na de eer-
ste meting, geen actie te ondernemen naar de controleteams. De controleteams
hebben conform afspraak geen informatie gekregen over de resultaten van de
eerste meting.
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Ad 3. Het gebruik van een controlegroep
In het onderzoek wordt nagegaan in hoeverre er verbeteringen optreden bij de
teamaspecten, de overige functiekenmerken en de individuele kenmerken nadat
een interventie heeft plaatsgevonden. Bij het onderzoeksontwerp is gekozen
voor het vergelijkingsmodel van onafhankelijke groepen met voormeting en
namcting (Nijdam, Van Buuren 1997). Bij de toepassing van dit 'design' is het
belangrijk dat de onafhankelijke experimentele groep en controlegroep onder-
ling overeenkomen. Naast de concrete vergelijking van deze twee groepen op
bcpaalde kenmerken is de manier waarop de respondenten in de experimentele
groep of de controlegroep terechtkomen medebepalend voor de acceptatie van
de juiste toepassing van het hier bedoelde "design". In het onderzoek zijn de ge-
selecteerde groepsteams op basis van toeval aan de experimentele conditie en
de controleconditie toegewezen. Op grond van de eerder beschreven procedure
is vastgesteld dat de geselecteerde onderzoeksgroep als geheel representatief is
voor de populatie, in die zin dat er sprake is van een representatieve mix van
populatiekenmerken. Bij de toewijzing van de groepsteams aan de verschillende
condities is ervan uitgegaan dat op basis van toeval deze representatieve mix
zieh voor de verschillende groepen heeft gehandhaafd. Door de samenvoeging
van de experimentele teams en de controleteams in £e"n experimentele groep en
e"6n controlegroep is de mix wederom gecontinueerd. Een ondersteunend aspect
is dat aan de deelnemende instellingen is gevraagd twee overeenkomstige
groepsteams voor het onderzoek beschikbaar te stellen.

Ad 4. De beperking tot een precies geformuleerde ingreep
De interventie, die de experimentele conditie onderscheidt van de controlecon-
ditie, bestaat uit de integratieve teamtraining en de daaraan gekoppelde follow-
up bijeenkomsten. In de hoofdstukken 3 en 5 is hierop uitgebreid ingegaan. Een
ander aspect dat de experimentele conditie onderscheidt van de controleconditie
betreft de rapportage vun de onderzoeksbevindingen vanaf de eerste meting. De
verschillende condities en de bijbehorende aspecten worden in tabel 6.12 sche-
matisch weergegeven.

. • . , « •

Tabel 6.12 Experimentele conditie en controleconditie

rapportage van de ondemieksbevindingen na
de eerste meting
uitvoering van de integratieve teamtraining
en de follow-up bijeenkomsten

experimentele conditie

j»

ja

controle conditie

neen

neen

• Rapportage van de onderzoeksbevindingen na de eerste meting
In het onderzoek is er expliciet voor gekozen om de controleteams gedurende
de interventieperiode geen gegevens over de eerste meting of andere onder-
roeksbevindingen te verstrekken. Het verstrekken van onderzoeksgegevens uit
de eerste meting en de onder/oeksbevindingen is immers als interventie te be-
schouwen. waannce een expliciete reflectie op het teamfunetioneren wordt geii-
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nitieerd. Hierdoor kunnen processen op gang komen die leiden tot bewustwor-
ding. aanpassing of juist weerstand. Om te voorkomen dat de tweede meting
onbedoeld werd beinvloed, hebben de controleteams vanaf de eerste meting
geen informatie meer gekregen. De experimentele teams hebben wel informatie
gekregen na de eerste meting. De rapportage over de eerste meting was gestan-
daardiseerd, dat wil zeggen dat voor alle experimentele teams op dezelfde wijze
over dezelfde onderdelen is gerapporteerd. Aan alle experimentele teams is een
standaardplan van aanpak aangeboden, waarin werd omschreven welke aspec-
ten in de teamtraining aan bod zouden komen en op welke manier deze worden
gepresenteerd. Bij de bespreking van de rapportage is aan de hand van het plan
van aanpak een toelichting gegeven op het geplande trainingsprogramma en
zijn praktische afspraken gemaakt over de uitvoering.

• Uitvoering van de integratieve teamtraining en de follow-up bijeenkomsten
De integratieve teamtraining is ten behoeve van het onder/.oek gestandaardi-
seerd. Dat betekent dat alle experimentele teams hetzelfde trainingsprogramma
hebben gevolgd. Ten behoeve van de objeetiviteit en eenduidigheid zijn de trai-
ningen steeds uitgevoerd door dezelfde trainer.

Na beeindiging van de training hebben bij alle experimentele teams drie follow-
up bijeenkomsten van 1,5 uur plaatsgevonden, waarin is ingegaan op de prakti-
sche ervaringen van de pedagogisch medewerkers met het inmiddels verworven
werkmodel. Ook de follow-up bijeenkomsten zijn begeleid door de onderzoeker
die de integratieve teamtraining heeft gegeven.

6.4 Onderzoeksdesign

6.4.1 Vergelijken van verschillen na de interventie
Om na te gaan in hoeverre er verschillen zijn opgetreden bij de teamaspecten,
de overige functiekenmerken en de individuele kenmerken bij de experimentele
groep en de controlegroep, worden de scores van de eerste en de tweede meting
van beide groepen met elkaar vergeleken. Hiervoor worden de optredende cf-
fecten volgens het onderstaande vergelijkingsmodel gemeten.

Tabel 6.13 Vergelijking van onafhankelijke groepen met voor en nameting (bron: Nijdam,
Van Buuren 1997)

experimentele groep

controlegroep

tijdstip 1

yi

yi

stimulus

X

-

tijdstip 2

y?

V4

Voor de beantwoording van de vraagstelling is het nodig te specificeren welke
methode wordt gevolgd om de verschillen tussen de beide groepen te meten en
te toetsen. In het onderzoek wordt ervan uitgegaan dat het teamfunctioneren in
de loop der tijd varieert; per definitie is er bij beide groepen sprake van veran-
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dering c.q. ontwikkeling. In relatie tot de interne validiteit wordt gesproken
over autonome verandering ('t Hart 1995). Uitgaande van de vraag in hoeverre
de teamaspecten en in verband hiermee de overige functiekenmerken en de in-
dividuele kenmerken na de integratieve teamtraining zijn verbeterd, wordt na-
gegaan in hoeverre de ontwikkeling bij de experimentele groep beter is dan de
ontwikkeling bij de controlegroep. Wanneer wordt aangetoond dat de ontwikke-
ling bij de experimentele groep na de interventie beter is dan de ontwikkeling
bij de controlegroep, dan levert dat een bevestiging op van de veronderstelling
dat na de integratieve teamtraining de teamaspecten, de overige functiekenmer-
ken en de individuele kenmerken verbeterd zijn.

Figuur 6.2 Het onderzoeksdesign

experimentele groep voor de inter-
ventie

slcchlcrc besluitvorming ^
slcchtere doelgcrichlheid \
slechlcrc clicntgeriehtheid 1 •
slechterc ontwikkclingsgcnchi- /
heid /

I
slcchter problcemoplossend ver-
mögen

1
-•

inter-
ventie:
integra-
tieve
team-
truining

—

_

expenmentele groep na de interven-
tie

betere besluitvorming *
betere doelgehchtheid \

> betere clicntgeriehtheid 1
betere ontwikkelingsgericht- /
heid /

1
beter probleemoplossend vermo-

' gen |

1 1
siechlere overige
funclickenmerken
• volledigheid
• kort-

eyclischheid
• mocihjk-

heidsgraad
• inf'onnatie-

voomemng

sleehtere indivi-
duele kenmer-
ken
• gezond-

heidsklach-
ten

• motivatie
• tevreden-

heid

betere overige
functiekenmerken
• volledigheid
• kort-

cvclischheid
• moeihjk-

heidsgraad
• informatie-

voorziening

betere indivi-
duele kenmer-
ken
• gezond-

heidskl ach-
ten

• motivatie
• tevreden-

heid

eontrolegroep VIHH de interventie
bij do experimentele groep

• meting van de/eltde on-
dor/.oeksviinabolen als bij
do expenmentele groep

• verwachtmg: gelijk aan
verwachting bij de expen-
mentele groep

geen interventie

controlegn>ep na de interventie bij
de expenmentele groep

• meting van dezelfde on-
derzoeksvanabelen als bij
de expenmentele groep

• verwachting: er treedt geen
verbetenng op
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Aan de hand van de specifkaties, te weten:
• de onderzoeksvraag opgesplitst in deelvragen;
• het object van beinvloeding;
• de ingreep;
• de methode van toetsing,
is duidelijk gemaakt op welke manier het object van onderzoek. het teamfuncti-
oneren van groepsteams in de residentiele jeugdhulpverlening. als deel van de
sociale realiteit wordt benaderd. Deze benaderingswijze wordt schematisch
weergegeven in figuur 6.2. De figuur geeft het onderzoeksdesign weer voor dc
experimentele groep. Het onderzoeksdesign voor de controlegroep is analoog
van opzet, met uitzondering van het onderdeel interventie. Ter voorkoming van
onnodige complexiteit is bij de controlegroep gekozen voor een samcnvattcnde
weergave van de onderzoeksvariabelen en de hierbij behorende veronderstelde
onderlinge verhoudingen. Verwacht wordt dat de bcstaande situatie betreffende
de teamaspecten, de overige functiekenmerken en de individuele kenmerken bij
de controlegroep niet substantieel verbeten.

6.5 Instrumenten

6.5.1 Inleiding
De in hoofdstuk 4 beschreven teamaspecten, de overige functiekenmerken en de
individuele kenmerken zijn gemeten en beoordeeld met behulp van daartoe ge-
selecteerde onderzoeksinstrumenten. In deze paragraaf worden de onderzoeks-
instrumenten afzonderlijk beschreven. Door deze beschrijving vindt een nadere
operationalisering plaats van de variabelen die in hoofdstuk 4 vooral theoretisch
zijn gedefinieerd. In het onderzoek is gebruik geiriuakt van kwalitatieve en
kwantitatieve onderzoeksinstrumenten. Bij de toepassing van de instrumenten is
het volgende onderscheid relevant:
• bestaande instrumenten die ongewijzigd zijn gebruikt;
• bestaande instrumenten die voor het onderzoek zijn aangepast;
• nieuwe instrumenten die voor het onderzoek zijn ontwikkeld.

In tabel 6.14 wordt een overzicht gegeven van de onderscheiden variabelen en
de bijbehorende onderzoeksinstrumenten waarin de hierboven genoemde drie-
deling is meegenomen'". Bij de bespreking van de onderzoeksinstrumenten zal
in verhouding veel aandacht worden besteed aan de beschrijving van het in-
strument waarmee het probleemoplossend vermögen en de overige functieken-
merken van het groepsteam zijn gemeten. Dit heeft te maken met de omvang
van het hiervoor gebruikte instrument, de functieanalyse volgens de WEBA-
methode (1995) en de concretisering hiervan voor het werkterrein van groeps-
teams in de residentiele jeugdhulpverlening.

" Er is afgezien van de volledige weergave van de gebruikte vragenlijsten. Gekozen is voor
bronvermelding in de literatuurlijst.
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Tabel 6.14 Variabelen en onderzoeksinstrumenten

variabele

volledigheid van de funclie

kort-cyclische taken binnen
de functic

moeilijkhcidsgraad van de
funclie

probleemoplossend ver-
mögen binnen de functie

informatievoorziening bin-
nen de functie

probleemoplossend vermö-
gen
besluilvonning:
taakgcricht conflict
besluitvorming:
persoonsgericht conflict
beslmlvonning:
mtcgruiicf gcdrag
besluilvonning:
distribute! gedrag
besluitvorming:
kwaliteit van de beslissing
besluitvorming:
begrip van de beslissing
besluilvorming:
commitment aan de beslis-
sing
besluitvorming:
onderlinge ueeeptatie na de
beslissing

doelgenchlheid

clitntgerichtheid

ontwikkelingsgerichtheid

ge/ondheidsklachten

motivatie

werktevredenheid

instrument

De WEBA-methode (1995);
Rasenberg en Weijenberg
(1997b)
De WEBA-methode (1995).
Rasenberg en Weijenberg
(1997b)
De WEBA-methode (1995);
Rasenberg en Weijenberg
(1997b)
De WEBA-methode (1995);
Rasenberg en Weijenberg
(1997b)
De WEBA-methode (1995);
Rasenberg en Weijenberg
(1997b)
Rasenberg en Weijenberg
(1997b)
Janssen. Veenstra en van de
Vliert(l996)
Janssen. Veenstra en van de
Vliert<1996)
Janssen. Veenstra en van de
Vliert(1996)
Janssen, Veenstra en van de
Vliert(1996)
Janssen, Veenstra en van de
Vliert(1996)
Janssen. Veenstra en van de
Vliert(l996)

Janssen. Veenstra en van de
Vliert(I996)

Janssen. Veenstra en van de
Vhert(1996)

Rasenberg en Weijenberg
(1997b)
Rasenberg en Weijenberg
(1997b)
Rasenberg en Weijenberg
(lW7bl

Dirken (1967)

Janssen (1992)

Janssen (1992)

type

kwalilatief

kwalitatief

kwalitatief

kwalitatief

kwalitatief

kwantitatief
vierpuntsschaal
kwantitatief
vijfpuntsschaal
kwantitatief
vijfpuntsschaal
kwantitatief
vijfpuntsschaal
kwantitatief
vijfpuntsschaal
kwantitatief
vijfpuntsschaal
kwantitatief
vijfpuntsschaal

kwantitatief
vijfpuntsschaal

kwantitatief
vijfpuntsschaal

kwantitatief
vijfpuntsschaal
kwantitatief
vijfpuntsschaal
kwantitatief
vijfpuntsschaal
kwantitaticf
dichotoom
kwantitatief
vijfpuntsschaal
kwantitatief
vijfpuntsschaal

aantal
items

-

-

-

-

-

II

6

5

7

7

3

2

4

4

3

4

•»

21

6

1

a

-

-

-

-

-

,66

.79

.87

.84

.82

.61

.81

.84

.80

.92

.83

.83

.71

.70
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6.5.2 Het probleemoplossend vermögen en de overige functiekenmerken

6.5.2.1 Organisatie van de arbeid als uitgangspunt
De organisatie van de arbeid op functieniveau is medebepalend voor het team-
functioneren. In een ideale arbeidssituatie is de arbeid zo georganiseerd dat de
mogelijkheden voor het functioneren van een team in de praktijk optimaal /ijn.
Om de organisatie van de arbeid te kunnen beoordelen is het nood/akelijk om te
beschikken over een arbeidsorganisatorisch meetinstrument.
In de bekende studies van het beroep pedagogisch medewerker wordt uitgegaan
van een vakinhoudelijk. veelal orthopedagogisch of sociaal psychologisch refe-
rentiekader. In dit opzicht is arbeidsorganisatorisch onderzoek van de tunctie
pedagogisch medewerker een onontgonnen terrein (Ligthart. Van Daal 1992;
Van der Ploeg 2001) en zijn er ook geen specifieke onderzoeksinstrumenten be-
schikbaar. Daarom is aansluiting gezocht bij een onderzoeksinstrument waar-
mee de functie pedagogisch medewerker in arbeidsorganisatorische zin kan
worden beschreven en beoordeeld: de WEBA-methode (1995).

6.5.2.2 Analyse van de functie pedagogisch medewerker op basis van de
WEBA-methode

Op basis van de WEBA-methode (1995) is de functie pedagogisch medewerker
zeer uitvoerig en gedetailleerd geanalyseerd.
Als modificatie van de originele WEBA-terminologie wordt in het onderzoek
gekozen voor de benaming 'probleemoplossend vermögen', de WEBA-
methode (1995) spreekt van regelvermogen. Beide termen worden als synoniem
opgevat.

De WEBA-methode (1995) is een kwalitatief onderzoeksinstrument waarmee
functies kunnen worden beschreven en beoordeeld. De WEBA-methode (1995)
is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid door TNO Preventie en Gezondheid en het Nederlands Instituut voor
Arbeidsomstandigheden (NIA). Bij de ontwikkeling van de eerste versie van de
WEBA-methode was ook het instituut voor sociaal wetenschappelijk beleids-
onderzoek en advies (IVA) betrokken. De sociotechnische organisatieadvies-
groep (ST-groep) was betrokken bij de uitwerking van de ontwerprichtlijnen
(De WEBA-methode (1995).

Binnen de WEBA-methode (1995) wordt de functie volgens de objectiefstruc-
turele variant benaderd (Van Ruysseveldt 1994). Dat wil zeggen dat de WEBA-
methode (1995) zieh rieht op de condities die in het werk bepalend zijn voor de
leer- en ontwikkelingsmogelijkheden, de regelcapaciteit en de kans op stressri-
sico's binnen de functie. Niet de persoonlijke eigenschappen of de persoonlijke
beleving van de functievervuller zijn object van analyse bij de WEBA-methode
(1995), maar de objectieve wijze waarop de funetie-uitoefening in de praktijk
plaats vindt. Nagegaan wordt in hoeverre het werk in de praktijk daadwerkelijk
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geregeld is en of problemen in de praktijk daadwerkelijk worden opgelost. Er
wordt niet gevraagd naar de mening van de functievervuller over hoe het werk
geregeld zou moeten zijn, of naar diens wensen op het gebied van probleemop-
lossing.

Dit laat onverlet dat de zieh manifesterende funetie - en de objectiefstructurele
typering daarvan - het resultaat is van de interactie tussen de formele functie-
structuur en functievervulling door de funetionaris (De Sitter 1994; De WEBA-
methode 1995).

De functie wordt aan de hand van zeven functiekenmerken, in de WEBA-
methodc (1995) welzijnscondities genoemd, nader geconcretiseerd. Vooruitlo-
pend op de beschrijving van deze functiekenmerken worden ze in figuur 6.3
schematisch weergegeven.

Figuur 6.3 Functiekenmerken voor de functie pädagogisch medewerker in de residenliele
jeugdhulpvcrlening (naar De WEBA-methode 1995)

functiekenmerken

1. volledigheid

2. niet-
koncyclische
taken

3. moeilijk-
heidsgraad

4. nutonomlc

5. collcgiaul
overkji

6. teamoverieg

7. informatievo
omening

omschrijving
is de functie een - vaktechnisch - volledige functie, dat wil zeggen be-
Staat de functie uit een logisch samenhangend geheel van voorbereiden-
de, uitvoerende en ondersteunende taken?

hevat de functie voldoende niet-kortcyclische taken?

bevat de functie voldoende moeilijke taken?

is de pedagogisch medewerker voldoende in Staat zelfstandig regel-
prohlcmcn op Ir lovsen?
is de pädagogisch medewerker voldoende in Staat samen met zijn di-
rerte rollegae regelproblemen op te lossen?
is het groepsteam voldoende in Staat in het teamoverieg regelpro-
blemen op te lossen?
wordt voldoende informatie verstrekt, dat wil zeggen: informatie over
het pmces als geheel. opdrachtinformatie en feedback over resultaten'

De functiekenmerken uutonomie. collegiaal overleg en teamoverieg vormen
sumen het pmhlccmoplossend vermögen. Daarom zijn deze functiekenmerken
in figuur 6.3 in afwijking van de overige functiekenmerken vetgedrukt en on-
derscheiden met een stippellijn.

6.5.2.3 De WEBA-analyse
Vix>rafgaand aan de beoordeling van de functie wordt de functie uitvoerig be-
schreven. IX« WHBA-methode (1995) start met een gedetailleerde inventarisatie
als basis voor de beschrijving van de functie. Hierbij wordt uitgegaan van de
volgende vier aandachtsgebieden:
1. De functiesamenstelling.
2. De regelmogelijkheden.

152



3. De regelproblemen.
4. De regelstrategie-analyse en analyse van de werkdruk.

In de handleiding van WEBA-analyse (1995) wordt uitvoerig en zeer gedetail-
leerd beschreven welke concrete onderzoekshandelingen in de desbetreffende
fasen van de functieanalyse dienen te worden verricht. Deze handleiding is voor
dit onderzoek nauwgezet gevolgd. Bij de navolgende beschrijving wordt cate-
gorisch uiteengezet hoe de verschillende onderzoekstappen van de functieana-
lyse in het onderzoek hebben plaatsgevonden. In verband daamiee worden eerst
twee aspecten aan de orde gesteld:
• het eerste aspect betreft de functieanalyse in zijn algemeenheid en het on-

derdeel functiebeschrijving in het bijzonder. Allereerst is het luxxlzakelijk
om vast te stellen uit welke uitvoerende taken de functie bestaat, op welk
'materiaal' de uitvoering betrekking heeft en welke middelen hierbij benut
worden. Deze zijn essentieel omdat de navolgende stappen in de functie-
analyse voor een belangrijk deel worden gebaseerd op de vastgestelde uit-
voerende taken, het materiaal en de middelen;

• het tweede aspect, dat in het begin van de functieanalyse aan de orde komt,
betreft de inventarisatie van veel voorkomende regelproblemen in het func-
tiedomein. Op basis van deze inventarisatie kan bij het onderdeel regelstra-
tegie-analyse' gerichter worden gevraagd naar voorkomende regelproble-
men en de wijze waarop deze worden opgelost.

Deze twee aspecten zijn in een voorafgaande pilotstudy aan bod gekomen. De
overige onderzoeksstappen van de functieanalyse hebben plaatsgevonden bin-
nen het bereik van het huidige onderzoek.

Figuur 6.4 Fasering functieanalyse

onderdeel functieanalyse
vaststelling uitvoerende taken, materiaal en middelen
inventarisatie van veel voorkomende Problemen binnen de functie
functieanalyse voor de functiebeschrijving
functieanalyse voor de functiebeoordeling

onderzoeksfase
pilotstudy
pilotstudy
huidig onderzoek
huidig onderzoek

Ad 1. De functiesamenstelling
Voor de beschrijving en beoordeling van de volledigheid van de functie peda-
gogisch medewerker is de functiesamenstelling in kaart gebracht. Concreet be-
tekent dit dat een inventarisatie heeft plaatsgevonden van de uitvoerende, voor-
bereidende en ondersteunende taken en de bijbehorende materialen en midde-
len. Er is nagegaan welke uitvoerende taken tot de functie pedagogisch mede-
werker behoren, op welk materiaal deze betrekking hebben en welke middelen
hierbij gebruikt worden. Deze inventarisatie heeft plaats gevonden aan de hand
van een op de WEBA-methode gebaseerd vragenschema (Rasenberg, Weijen-
berg 1997b).
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Bij de invenlarisatie zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
• CAO-jeugdhulpverlening (Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdhulpverle-

ning 1998);
• taak- en functieomschrijvingen van de functie pedagogisch medewerker

van diverse instellingen voor residentiele jeugdhulpverlening;
• landelijke deskundigen op het terrein van de residentiele jeugdhulpverle-

ning;
• de 'Landelijke Beroepsvereniging Groepsleiders';
• een bestaand groepsteam in een Limburgse instelling voor residentiele

jeugdhulpverlening.

Het resultaat van de inventarisatie is in figuur 6.5 naar het voorbeeld van de of-
ficiele WEBA-formulieren, weergegeven.

Figuur 6.5 Uitvoerende taken, maleriaal en middelen van de functie pedagogisch mede-
werker

omschrijving van
de taak

te be werken 'ma-
teriaal'

(enkele) gebruik-
k- middelen

taakl
opvueding en
bchandeling van
ieiiKdigcn

jeugdigen

kennis en vaar-
digheden

opvoedings- en
behande-
lingsafspraken en
acliviiciten

taak 2
uuderconlacten
en contacten met
derden

ouders en derden

kennis en vaar-
digheden

begelei-
dingsafspraken
en activiteiten

taak 3

informatie-
verwerking

gegevens en m-
formatie
nchtlijnen voor
dossierverwer-
king en rap-
portage

kantoorfaci-
liteiten

taak 4

huishoudelijke
taken

leefgroep

werkafspraken

huishoudelijke
apparatuur en ge-
reedschap

Op basis van de vastgestelde uitvoerende taken, het te bewerken materiaal en de
gebruikte middelen zijn ten behoeve van de verdergaande functieanalyse een
standaard vragenlijst en een standaard interviewschema opgesteld (Rasenberg,
Weijenberg 1997b). De infonnatie van de afgenomen interviews is gebruikt om
bij de rcgelstrategie-analyse na te gaan op welke wijze voorkomende regelpro-
blemen worden opgelost. De standaardvragenlijst is gebruikt voor de overigc
onderdelcu van de functieanalyse. De/.e vragenlijst is door alle deelnemende
respondenten individueel ingevuld. Het basale uitgangspunt bij zowel de vra-
genlijsl als het WEBA-interview is. dat de respondenten wordt gevraagd aan te
geven hoe de functie pedagogische medewerker in de praktijk gestalte krijgt en
feitelijk wordt uitgevoerd.
In de vragenlijst wordt voor iedere vastgestelde uitvoerende taak van de functie
pedagogisch medewerker nagegaan welk tijdsbeslag hierbij hoort en welke
voorbereidende en ondersteunende taken aan de uitvoering zijn gekoppeld. Te-
vens wordt gcinventariseerd in hoeverre er per uitvoerende taak sprake is van
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kort-cyclischheid en in welke mate de uitvoerende taken bestaan uit eenvoudige
verrichlingen. De onderzoeksresultaten van de taken, de kort-cyclischheid en
het percentage eenvoudige verrichtingen geven een beeld van de functiesamen-
stelling en deze worden op het daarvoor ontworpen WEBA-formulier 1 weer-
gegeven (bijlage 1).

• Uitvoerende taken
Uitvoerende taken vormen de kern van de functie. Vaak komt dit al tot uitdruk-
king in de naam van de functie. Zo ligt het voor de hand dat de functie pedago-
gisch medewerker vooral is samengesteld uit pedagogische en hieraan gerela-
teerde taken. Om de analyse overzichtelijk te houden schrijft de WEBA-
methode voor het aanlal uitvoerende taken tot maximaal vijfte bcperken. Indien
de inventarisatie meer dan vijf uitvoerende taken oplevert, wordt geadviseerd
een hoger liggend abstractieniveau te kiezen om dit aanta) te reduceren.

• Tijdbeslag
Om inzicht te krijgen in de taakvervulling binnen de functie wordt nagegaan
hoeveel tijd de verschallende uitvoerende taken in beslag nemen. Bij de functie
pedagogisch medewerker mag worden verondersteld dat het leeuwendeel van
de werktijd in beslag wordt genomen door pedagogische taken. Om dit na te
gaan is aan alle respondenten gevraagd een schatting te maken van het tijdbe-
slag per uitvoerende taak. Inzicht in het tijdbeslag is eveneens van belang bij de
analyse van de zogenoemde moeilijkheidsgraad.

• Voorbereidende taken
Van de vastgestelde uitvoerende taken wordt nagegaan in hoeverre daaraan ge-
relateerde voorbereidende taken tot de functie behoren. Met voorbereidende ta-
ken worden die taken bedoeld die wenselijk en nodig zijn om de effectiviteit
van de taken te bevorderen. Als voorbeeld: de pedagogisch medewerker raad-
pleegt zijn agenda voor de volgende dienst en maakt ter voorbereiding een effi-
ciente dagplanning, waarover hij zijn collegae en andere betrokkenen infor-
meert. In overeenstemming met de WEBA-methode is in eerste instantie aan de
pedagogisch medewerkers gevraagd of zij de volgorde van de uitvoerende taken
zelf kunnen bepalen. Vervolgens is per uitvoerende taak de vraag voorgelegd of
de daarbij behorende middelen en materialen voorbereiding of controle behoe-
ven. Tot slot is de pedagogisch medewerkers verzocht per uitvoerende taak aan
te geven of zij zelf de werkmethode kunnen bepalen.

• Ondersteunende taken
Van de vastgestelde uitvoerende taken is tevens onderzocht in hoeverre daar-
mee verbunden ondersteunende taken tot de functie pedagogisch medewerker
behoren. Ondersteunende taken zijn bedoeld om de uitvoering ongestoord te la-
ten verlopen. Een bekend voorbeeld uit het bedrijfsleven is het regelmatig on-
derhoud van machines. Meer specifiek en voor dit onderzoek relevant is het op
peil houden en verbeteren van kennis en vaardigheden op het gebied van sociaal
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pedagogische hulpverlening. In overeenstemming met de WEBA-analyse-
handleiding (De WEBA-melhode 1995) is de respondenten gevraagd per uit-
voerende taak aan te geven of zij op enige wijze onderhoud plegen, reparaties
verrichten, administratie of registratie voeren, de kwaJiteit mede bewaken en
nieuwe collegae inwerken of begeleiden.

• Cyclustijd
De WEBA-methode (1995) schrijft voor om voor ieder uitvoerende taak na te
gaan in hoeverre er sprake is van zogenaamde kort-cyclische werkzaamheden.
Hiermee worden zieh herhalende bewerking aan een object of subject bedoeld
die 1,5 minuut of minder in beslag nemen. Vragen betreffende de kort-
cyclischheid van uitvoerende werkzaamheden zijn niet opgenomen in de ge-
bruikte standaard vragenlijst. Het onderzoek hiernaar heeft plaatsgevonden tij-
dens de try-out fase, nadat de uitvoerende taken waren vastgesteld. Hierbij is
uitgegaan van de ervaringen van het deelnemende groepsteam en de betrokken
ondcrzoekers. Kort-cyclische uitvoerende werkzaamheden, zoals omschreven in
de WEBA-methode (1995) komen binnen de funetie pedagogisch medewerker
niet voor.

• Moeilijkheidsgraad
De meesle functies bestaan uit niocilijke en minder moeilijke taken. Te veel
moeilijke werkzaamheden kunnen leiden tot overbelasting van de functiever-
vuller, terwijl te weinig of geen moeilijke werkzaamheden kunnen leiden tot
eenlonige en weinig uitdagende functies. waarin de functievervullcr /ich niet
kan ontplooien. Conform de WEBA-methode (1995) wordt de moeilijkheids-
graad niet bepaald door de mentale of fysieke belasting als zodanig. Bij moei-
lijke werk/aamheden gaat het om werkzaamheden waarbij steeds opnieuw moet
worden nagedacht over oplossingen en niet kan worden teruggegrepen op routi-
nebeslissingcn of keuzes uit vooraf vastgestelde standaard opties. Er wordt met
underc wixmlen een appel gedaan op de intellectuele en creatieve capaciteiten
van de functievervuller.
Door invulling van de vragenlijst hebben alle respondenten een inschatting ge-
maakt van het percentage moeilijke en niet-moeilijke werkzaamheden per
uitvoerende taak.

De aldus verkregen gegevens betreffende de functiesamenstelling zijn gebruikt
om formulier 1 (bijlage I) van de WEBA-methode (1995) in te vullen. Hierbij
is gebruik gemaakt van do bijbehorende beslissingsschema's.

Ad 2. Dt> rt'Kt>lnu>Kelijkheden
Als tweede stap in de analyse van de funetie is nagegaan welke mogelijkheden
de funetie biedt om problemen in het dagelijkse werk te kunnen oplossen. De
mogelijkheden om problemen op te lossen kunnen op drie niveaus onderschei-
den worden. De niveaus die de WEBA-methode (1995) hierbij hanteert zijn
voor de funclie pedagogisch medewerker aJs volgt vertaald:
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1. Autonomie: de mate waarin de pedagogisch medewerker /eitstandig in
Staat is regelproblemen op te lossen.

2. Collegiaal overleg: de mate waarin de pedagogisch medewerker in Staat is
samen met zijn directe collegae regelproblemen op te lossen.

3. Teamoverleg: de mate waarin de pedagogisch medewerker in Staat is bin-
nen het teamoverleg regelproblemen op te lossen.

In deze fase van de functieanalyse gaat het om het aanwezig zijn van regelmo-
gelijkheden. De manier waarop hier in de praktijk gebruik van wordt gemaakt
komt aan bod bij de regelstrategie-analyse.
Naast het bestaan van regelmogelijkheden wordt tevens gevraagd naar de be-
lemmeringen die het gebruik van regelmogelijkheden beperken.

Aan de hand van het daartoe ontworpen WEBA-formulier 2 (bijlage 2) betref-
fende de regelmogelijkheden in de functie zal wederom een uileen/.elting wor-
den gegeven hoe de inventarisatie met behulp van deze vragenlijst heeft plaats-
gevonden.

Niet het hebben van problemen, maar het niet kunnen oplossen ervan veroor-
zaakt arbeidsstress. Daarop aansluitend leert de functievervuller d(H)r gebruik le
maken van oplossingsmogelijkheden waardoor de vakbekwaamheid inhoudelijk
en organisatorisch verbeten. (De WEBA-methode 1995). Het belang om na te
gaan of er binnen de functie voldoende regelmogelijkheden bestaan is daarmee
evident. De inventarisatie van de regelmogelijkheden vindt op drie bovenge-
noemde niveaus plaats.

• Autonomie
In de WEBA-methode (1995) wordt over autonome regelmogelijkheid gespro-
ken wanneer het een regelmogelijkheid betreft die de functionaris zelfstandig
uitvoert. Dit betekent dat bij de autonome oplossing van een regelprobleem de
functionaris geen beroep op anderen hoeft te doen.
De WEBA-methode (1995) onderscheidt vijf autonome regelmogelijkheden die
ten behoeve van de oplossing van regelproblemen kunnen worden aangewend:
1. Taakvolgorde bepalen: kan de werknemer de volgorde in taken zelfstandig

bepalen?
2. Werktempo: kan de werknemer het werktempo zelfstandig varieren?
3. Werkmethode: kan de werknemer de werkmethode zelfstandig wijzigen?
4. Werkvolgorde: kan de werknemer binnen de vastgestelde taken de werk-

volgorde zelfstandig bepalen?
5. Werkpiek: kan de werknemer de werkpiek vertaten?

Via de vragenlijst is aan alle respondenten gevraagd of zij per uitvoerende taak
wel of niet over de genoemde autonome regelmogelijkheden beschikken. Hier-
bij is over het verlaten van de werkpiek als oplossingsmogelijkheid nagegaan
hoe reeel deze was. Om het verlaten van de werkpiek als regelmogelijkheid op
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waarde te kunnen schatten is het van belang weet te hebben van de mate waarin
op dön werkpiek gewerkt moet worden. Wanneer dit laatste in meer dan vijfen-
zeventig procent van de arbeidstijd het geval is, wordt de functievervuller in het
gebruik van deze regelmogelijkheid sterk belemmerd.

Aan de respondenten is gevraagd aan te geven of er meer of minder dan vijfen-
zeventig procent op een werkplek wordt gewerkt.
Tegelijk met de beantwoording van de vragen over autonome regelmogelijkhe-
den hebben de respondenten aangegeven welke belemmeringen hierbij in de
praktijk optreden.

• Collegiaal overleg
Onder collegiaal overleg verstaat de WEBA-methode (1995) het contact van de
functievervuller met zijn directe collegae. Voor de inventarisatie wordt hierbij
een onderscheid gemaakt in:
1. Functioned contact: kan de werknemer op de werkplek de hulp van directe

collegae inroepen om rcgelproblemen op te lossen?
2. Sociaal contact: kan de werknemer op de werkplek contact hebben met di-

recte collegae over zaken die niet direct met het werk te maken hebben?

fn stritte /in is sociaaf contact met coffegae geen oplossingsmogehjkheid. In
indirecte /in kan het wel een bijdrage leveren aan de oplossing van regelpro-
blemen. In de omgang met collegae is de grens tussen werkgebonden en niet-
werkgebonden contact niet altijd strak te trekken. Daarnaast kan sociaal contact
met collegae spanningsverminderend werken en is het voorstelbaar dat het in-
formele contact als voedingsbodem voor nieuwe. creatieve oplossingen dient.
Met de vragenlijst is aan de respondenten gevraagd of zij in de praktische uitoe-
fening van him lunctie beschikken over de mogelijkheden tot functioned en so-
ciaal contact en welke belemmeringen zij daarbij tegenkomen. Om na te gaan in
welke mate het beroep op directe collegae mogelijk is tijdens de uitvoering van
het work is tevens aan de respondenten gevraagd of zij meer of minder dan zes-
tig procent alleen werken. Ken hoge frequentie van zogenoemde solodiensten
heeft een negatief effect op het daadwerkelijke gebruik van contactmogelijkhe-
den als oplossingsmogehjkheid.

• Teamoverleg
Het derde niveau in oplossingsmogelijkheden conform de WEBA-methode is in
het onder/oek gereserveerd voor het zogenoemde teamoverleg. Hiermee wordt
gedoeld op de oplossing van regelproblemen via het gezamenlijke teamoverleg
van de pedagogisch medewerkers die aan de leefgroep verbonden zijn en de
daarbij belrokken disciplines.
Met de vragenlijst is nagegaan met welke frequentie er teamoverleg plaatsvindt.
Ook bij de/e regelmogelijkheid is gevraagd welke belemmeringen zieh in de
praktijk voordoen bij het gebruik hiervan.
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De verkregen onderzoeksgegevens over de regelmogelijkheden en de hierbij
gesignaleerde belemmeringen zijn gebruikt om formulier 2 van de WEBA-
melhode (1995) in te vullen (bijlage 2). Hierbij is gebruik gemaakt van de bij-
behorende beslissingsschema's.

Ad 3. De regelproblemen
In de WEBA-methode (1995) worden regelproblemen gedefinieerd als storin-
gen, afwijkingen of onverwachte gebeurtenissen die een regelingreep vereisen.
Bij de inventarisatie van voorkomende regelproblemen tijdens de uitoefening
van de functie geeft de WEBA-methode (1995) de volgende drie aandachtspun-
len aan:
A. Voorbereiding van de probleeminventarisatie.
B. Vragen naar de aanwezigheid van de geinventariseerde regelproblemen.

De voorgelegde problemen hebben betrekking op de volgende do-
meinen c.q. onderdelen:
• informatie over het doel van het werk;
• informatie over wat er gedaan moet worden:
• informatie over hoe het werk gedaan moet worden;
• informatie over de hoeveelheid werkzaamheden die verricht moeten

worden;
• feedback over hoe het werk is uitgevoerd en over de resultaten van het

werk;
• het te bewerken materiaal;
• de gebruikte middelen;
• operaties: het verloop van het productieproces;
• interactienetwerk;
• normen betreffende de hoeveelheid werkzaamheden of de beoogde

resultaten.
C. Andere regelproblemen.

Het resultaat van de probleeminventarisatie wordt, samen met het resultaat van
de regelstrategie-analyse en de werkdrukanalyse, op een daartoe ontworpen
scoreformulier aangegeven. In bijlage 3 is formulier 3 weergegeven.

Ad A. Voorbereiding van probleeminventarisatie
De WEBA-methode (1995) geeft aan, voorafgaande aan de bevraging van de
respondenten:
• te inventariseren welke regelproblemen in de praktijk van de functie veel

voorkomen c.q. typisch voor de functie zijn;
• een vertaalslag te maken van de categorieen van regelproblemen die op

formulier 3 zijn aangegeven (bijlage 3).

Volgens de WEBA-methode (1995) wordt de functie standaard op de voorge-
schreven categorieen van regelproblemen onderzocht. De bevraging van de res-
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pondenten dient in dit opzicht aan te sluiten bij de praktijk van de functie-
uitoefening.

Ten behoeve van deze vertaalslag is gebruik gemaakt van de brede probleemin-
ventarisatie die in de try-outfase heeft plaatsgevonden. De hieruit verkregen ge-
gevens zijn, na rubricering, gebruikt om de vraagstellingen in de vragenlijst
over de regelproblemen te concretiseren en aan de hand van praktijkvoorbeel-
den tc verduidelijken.

Ter illustratie is in figuur 6.6 vraag 20 van de vragenlijst weergegeven.

Figuur6.6 Vraag 20 van de vragenlijst vour de functie pädagogisch medewerker (Rasen-
berg. Wcijenberg 1997b)

vraag 20
a. Krijgt u als pedagogisch medewerker informalie over de doe-

lcn van uw werk.
b. Is de/.c inforrnatie in relatie tot het doel van het werk voor u

tijdig aanwczig en volledig.

nee

[ j

[ i

ja

D

U

Als u een van deze vragen met 'nee' beantwoordl. geeft u dan een typisch voorbeeld uit

uw praktijkervahng.

Tnelichting
Uw installing streeft doelen na. Op basis van de algemene doelstelling worden doelen ge-
lornnileerd voor jcugdigen en ouders. Deze worden mede geconcretiseerd in de uitvoe-
rende taken.

Vixirhcekl a: u krijgt als pedagogisch medewerker de noodzakelijke informatie over het
na tc streven doel bij de opname van een jeugdige in relatie tot zijn ouders.

Vix>rbeeUI b: u krijgt de informatie over het na te streven doel bij de opname van een
icugdige in relatie lot zijn ouders ruimschoots op tijd en deze informatie is zo volledig dat
u daarop kunt houwen.

Typisch voorbeeld uit de praktijk: een jeugdige is opgenomen met de mededeling dat de
aanmeldingsinformatie zo spoedig mogelijk wordt loegestuurd.

Ad B. Vragen nuar de aanwezigheid van geinventariseerde regelproble-
men

Aan de respondenten is met gebruikmaking van de vragenlijst gevraagd aan te
goven of bij de uitoefening van de functie regelproblemen voorkomen in de
diH>t de WEBA-methode (l«W) vix>rgeschreven categorieen. Deze categorieen
zijn in de desbetreffende vraagstellingen geconcretiseerd en vertaald naar de
sector. Vix>r een overzicht van alle vraagstellingen wordt verwezen naar de bij-
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behorende literatuur (Rasenberg, Weijenberg 1997b). Ter illustratie wordt vraag
26 van de vragenlijst in figuur 6.7 weergegeven.

Het voorbeeld in figuur 6.7 illustreert de vertaalslag die gemaakt is naar de
praktijk van de functie pedagogisch medewerker. Uit de inventarisatie tijdens
de try-outfase is de onvoorspelbaarheid van de opgenomen jeugdigen en het
verschil in begeleidbaarheid van de ouders als een veel voorkomend regelpro-
bleem naar voren gekomen. Deze informatie is vervolgens benut om de vraag
over het te bewerken materiaal te concretiseren.

Figuur 6.7 Vraag 26 van de vragenlijst (Rasenberg, Weijenberg 1997b)

vraag 26
Is voor u als pedagogisch medewerker de
ontwikkelingsproblematiek van de jeugdi-
gen en de begeleidingskwaliteit van de ou-
ders onvoorspelbaar.

nee

D

ja

a

Als u deze vraag met "ja' beantwoordt, geeft u dan een typisch voorbeeld uit uw praktijk-

ervaring.

Toelichting

De functie pedagogisch medewerker wordt in belangrijke mate bepaald door het werken
met "menselijk materiaal'. In de jeugdhulpverlening wordt vaak gesteld dat bij de samen-
stelling van een leefgroep wordt gestreefd naar homogeniteit, dan wil zeggen, geen te gro-
te verschillen wat betreft problematiek in een leefgroep.

Typisch voorbeeld uit de praktijk: bij de ene jeugdige werkt een plastraining effectief, bij
een andere jeugdige is met dezelfde methodiek geen resultaat bemerkbaar.

Voor de inventarisatie van regelproblemen geeft de WEBA-methode (1995)
specifieke aanvullende criteria die in de vraagstelling moeten worden meege-
nomen. Zo wordt als voorbeeld niet alleen gevraagd of de informatie over het
doel van het werk verstrekt wordt, maar ook of deze informatie tijdig aanwezig
en volledig is. Deze aanwijzingen zijn in de desbetreffende vraagstellingen
verwerkt (Rasenberg, Weijenberg 1997b).

Bij de inventarisatie van regelproblemen zijn de door de WEBA-methode
(1995) voorgeschreven categorieen gevolgd, op twee onderdelen na. Gezien de
aard van de werkzaamheden van de pedagogisch medewerker is bij de vraag-
stellingen over het te bewerken materiaal afgezien van vragen over problemen
met de grondstoffen en is bij de vraagstellingen over de middelen afgezien van
vragen over problemen met machines.
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Ad C. Andere regelproblemen
Bij alle vraagstellingen van de probleeminventarisatie is de respondenten ge-
vraagd typische problemen uit de eigen praktijksituatie weer te geven. Op dezc
wijze is ruimte gegeven aan de eigen inbreng van de respondenten. Vervolgens
is deze informatie gebruikt als controle van de keuzes die bij de concretisering
van de vraagstellingen zijn gemaakt.
De onderzoeksgegevens betreffende de regelproblemen zijn gebruikt om op het
WEBA-formulier 3 (bijlage 3) aan te geven of in een bepaalde categorie wel of
niet regelproblemen voorkomen.

De inventarisatie van regelproblemen is het laatste onderdeel van de vragenlijst
die voor dit onderzoek is opgesteld. Voor de andere onderdelen van de functie-
analyse is, op basis van de WEBA-methode (1995), gebruik gemaakt van mdi-
viduele interviews.

Ad 4. De regelstrategie-analyse en analyse van de werkdruk
Bij de regclstrategie-analyse wordt nagegaan of en hoe de geinventariseerde re-
gelproblemen door de functievervuller worden opgelost. 'De regelstrategie-
analyse is een strenge analyse" (De WEBA-methode 1995). Als in een bepaalde
categorie een regelprobleem niet kan worden opgelost, dan wordt dit probleem
geproblematiseerd wat betekent dat deze categorie onvoldoende scoort. In de
WEBA-methode (1995) wordt zeer zwaar getild aan niet-opgeloste regelpro-
blemen, omdat deze de stressrisico's onmiddellijk verhogen en het leer- en
ontwikkelingsvermogen ondermijnen.

In het onderzoek heeft de regelstrategie-analyse middels individuele interviews
plaatsgevonden. De drie stappen die hiertoe zijn genomen zullen successievelijk
aan de orde komen.

A. Voorbereiding van het interview
De regelproblemen die de respondenten via de vragenlijst hebben aangegeven
en de hierbij genoemde eigen voorbeelden en belemmeringen zijn per groeps-
team geordend. Deze gegevens zijn ingedikt en getoetst aan de door de WEBA-
methode (1995) voorgeschreven probleemcategorieen c.q. probleemdomeinen.
Vervolgens zijn compacte probleemstellingen en hierbij behorende belemme-
ringen geformuleerd die recht doen aan zowel de gescoorde regelproblemen als
aan de door de WEBA-methode (1995) voorgeschreven probleemcategorieen.
Hierbij is ervoor gekozen om per probleemcategorie een typisch probleem in de
fornnilering te verdisconteren. Op deze wijze zijn per groepsteam elf probleem-
stellingen en bijbehorende belemmeringen geformuleerd. waarbij overeen-
stemming is betracht tussen de ga>epsteams. De belemmeringen en de pro-
bleemstellingen zijn als standaarditems in een interviewschema opgenomen.
waarvoor wordt verwezen naar de betreffende literatuur (Rasenberg, Weijen-
berg 1997b).
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B. De interviews
Aan de hand van het standaard interviewschema (Rasenberg. Weijenberg
1997b) zijn alle respondenten individueel geinterviewd. In het interview is vol-
gens de WEBA-methode (1995) met de respondent nagegaan op welke wijze hij
het voorliggende probleem daadwerkelijk oplosl. Hierbij is uitgegaan van dc
inmiddels bekende drie oplossingsniveaus:
• autonomie;
• collegiaal overleg;
t teamo verleg.

Voor de beoordeling van de vraag of een voorkomend regelprobleem wordt op-
gelost, geeft de WEBA-methode (1995) specifieke criteria. Er is sprake van een
daadwerkelijke oplossing wanneer, ondanks de voorkomende belemmeringen:
• het probleem tijdig wordt opgelost;
• het probleem afdoende c.q. volledig wordt opgelost;
• de oplossing niet ten koste gaat van de kwaliteit van overige werk/aamhe-

den.

Voldoet de oplossing hier niet aan dan blijft het regelprobleem onopgelost en is
er sprake van een resterend regelprobleem.

Voorafgaande aan de concrete ondervraging van de respondenten is in het in-
terview stil gestaan bij de geformuleerde probleemstellingen en belemmeringen.
Door aan de respondenten te vragen of zij konden instemmen met de voorge-
legde formulering heeft steeds een individuele membercheck plaatsgevonden
van de gekozen items.

De individuele interviewgegevens zijn, voor de kwalitatieve meting, per groeps-
team geordend en in een teamscore uitgedrukt. Hierbij is op basis van de meer-
derheid van de scores beslist of een probleem wordt opgelost en op welk ni-
veau. Uiteindelijk is längs deze weg de regelstrategie-analyse op teamniveau op
het WEBA-formulier 3 (bijlage 3) weergegeven.

C. Werkdrukanalyse
Nadat de bevindingen van de regelstrategie-analyse op het WEBA-formulier 3
(bijlage 3) zijn vertaald in defmitieve scores, wordt op basis hiervan duidelijk
welke regelproblemen als niet-opgelost resteren. Resterende regelproblemen
wijzen op een negatieve regelbalans. Dat betekent dat er onvoldoende regelca-
paciteit is, respectievelijk dat hiervan onvoldoende gebruik wordt gemaakt om
de voorkomende regelproblemen op te lossen. In de WEBA-methode (I995) is
bij een negatieve regelbalans sprake van werkdruk: immers, niet het hebben van
regelproblemen is belemmerend maar het niet kunnen oplossen ervan.

Op basis van de voorafgaande analyse kan in de toelichting op WEBA-
formulier 3 (bijlage 3) worden aangegeven wat de oorzaken zijn van de werk-
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druk. Hierbij kunnen resterende regelproblemen met elkaar in verband worden
gebracht. Zo kan, als voorbeeld, het niet kunnen voldoen aan de gestelde nor-
men inzake de opvoeding en de behandeling van de opgenomen jeugdigen te
wijten zijn aan het niet kunnen oplossen van het regelprobleem 'gebrek aan
specifieke kennis en vaardigheden'.

6.5.2.4 Probleemoplossend vermögen
De aldus tot stand gekomen kwalitatieve teamscore van de regelstrategie-
analyse geeft in/icht in het probleemoplossend vermögen van het groepsteam,
dat op deze wijze conform de WEBA-methode (1995) is geoperationaliseerd.
Zoals al aangegeven in hoofdstuk 4 blijkt dat voor de operationalisering en be-
(K)rdeling van het probleemoplossend vermögen een uitgebreide functieanalyse
noodzakclijk is.
Voor dit onderzoek wordt het probleemoplossend vermögen op twee manieren
tot uitdrukking gebracht. Enerzijds conform de WEBA-methode (1995) in een
kwalitatieve waardering per team en anderzijds in een gekwantificeerde score
per respondent. Hierdoor kan tweeledig worden getoetst of het probleemoplos-
send vermögen na de interventie is verbeterd en kan de gekwantificeerde varia-
belc betrokken worden bij verdergaande kwantitatieve analyses. Voor de kwan-
tificering is uitgegaan van een vierpuntsschaal in overeenstemming met de.
door de WEBA-methode (1995) gestelde hicrarchie in oplossingsmogelijkhe-
den:

1 = hel probleem blijft bestaan;
2 = oplossing met behulp van het teamoverleg;
3 = oplossing met behulp van collegiaal overleg;
4 = autonome oplossing.

Op deze manier zijn de antwoorden van alle respondenten per probleemstelling
gescoord. Vervolgens zijn de scores van de 11 probleemstellingen gesommeerd.
Zo ontstaat op groepsniveau inzieht in de mate waarin voorgelegde problemen
blijven bestaan of opgelost worden op teamniveau, collegiaal niveau of auto-
noom niveau. Conform de gegeven systematiek is een globale schaal ontstaan,
opgebouwd uit 11 (probleem-)items met een schaalbereik van 11 - 44, met pro-
bleemoplossend vermögen als factor.
IX- probleemstellingen behoren tot de probleemcategorieen die door de WEBA-
methodc zijn viK)rgeschreven. De keuze welke concrete problemen in de pro-
bleemstellingen dienen te worden opgenomen, is gebaseerd op de probleemin-
venlarisatie. Daarom zijn alle items in de sommatie betrokken en is deze keuze
niet afhankclijk gemaakt van rotatie bij de factoranalyse. Wei is ter controle na-
gegaan of alle items positief laden op de factor probleemoplossing. Uit deze
controle blijkt dat alle items een positieve factorlading vertonen. Aanvullend is
de interne betrouwbaarheids berekend. Deze bleek redelijk: Cronbachs alpha =
.66 (bijlage 5).
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6.5.2.5 Beoordeling van de functie
De beoordeling van de functie gebeurt door de informatie die bij de functiebe-
schrijving c.q. inventarisatie is verzameld. met behulp van de daartoe ontwor-
pen beoordelingsschema's te waarderen. De waardering van de functie volgens
de WEBA-methode (1995) wordt uitgedrukt in een zogenoemd wel/.ijnsprofiel.
Dil welzijnsprofiel wordt tezamen met de bijbehorende toelichting weergege-
ven op het WEBA-fomiulier 4 (bijlage 4).
Door de in het WEBA-formulier 4 (bijlage 4) genoemde welzijnscondities te
beoordelen ontstaat een waardering van de functie die wordt uitgedrukt in het
welzijnsprofiel. In de waardering per conditie 'zijn steeds twee aspecten opge-
nomen" (De WEBA-methode 1995):
1. De mate waarin sprake is van welzijnsrisico's in relatie tot stressoren en

leer- en ontwikkelingsmogelijkheden.
2. De mate waarin verbeteringsmaatregelen urgent zijn.

Bij de waardering wordt gebruik gemaakt van beslissingsregels die per conditie
in beslissingsschema's zijn ondergebracht. Voor de volledige weergave van de-
ze beslissingsschema's wordt verwezen naar de desbetreffende literatuur (De
WEBA-methode 1995). De welzijnscondities kunnen op drie niveaus worden
gewaardeerd. Deze niveaus en de bijbehorende duiding worden tot slot weerge-
geven:
• voldoende. Dit betekent dat er geen welzijnsrisico's aanwezig zijn en maat-

regelen niet nodig zijn;
• beperkt voldoende. Dit betekent dat in beperkte mate sprake is van wel-

zijnsrisico's en dat verbeteringsmaatregelen voor deze conditie wenselijk
zijn:

• onvoldoende. Dit betekent dat de conditie duidelijk welzijnsrisico's bevat
en dat verbeteringsmaatregelen noodzakelijk zijn.

Bij de waardering van de functie zoals deze in het functieprofiel tot uitdrukking
wordt gebracht, blijkt dat de WEBA-methode (1995) een strenge kwalitatieve
methode is. De waardering voldoende wordt alleen bij een zeer overtuigende
bewijsvoering toegekend. Zo wordt, als voorbeeld, pas dan voldoende gescoord
voor informatievoorziening wanneer alle regelproblemen die met informatie-
verstrekking te maken hebben, worden opgelost. Deze onverbiddelijkheid is
begrijpelijk, omdat het de bedoeling van het functieprofiel is risicofactoren bin-
nen de functie aan het licht te brengen. Het gevolg hiervan is dat relatief geringe
ontwikkelingen in de functie niet in een nadere functiewaardering worden uit-
gedrukt, terwijl deze toch van belang kunnen zijn bij de analyse van de functie
en de functieontwikkeling. Het maakt wezenlijk verschil uit wanneer in eerste
instantie geen informatieproblemen kunnen worden opgelost en na de interven-
tie twee van de vijf. In het functieprofiel zou dan nog steeds sprake zijn van een
onvoldoend niveau voor informatievoorziening, terwijl er wel een belangrijke
verbetering heeft plaatsgevonden. Als antwoord op dit 'probleem' zijn de scores
van het functieprofiel gekwantificeerd volgens een driepuntsschaal, in overeen-
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stemming met de waarderingsmogelijkheden van de WEBA-methode (1995)
voor het functieprofiel:

1 = onvoldoende;
2 = beperkt voldoende;
3 = voldoende.

Op dezc manier zijn de antwoorden van de individuele respondenten afzonder-
lijk gescoord voor de functiekenmerken moeilijkheidsgraad en informatievoor-
ziening. Het functiekenmerk voliedigheid vertoont geen enkele variantie, waar-
d(H>r kwantificering niet aan de orde is. Omdat niet-kort-cyclische taken bij dc
functie pedagogisch medewerker niet voorkomen is ook dit functiekenmerk niet
in kwantitaticve scores tot uitdrukking gebracht.
De functiekenmerken die betrekking hebben op de drie oplossingsniveaus auto-
nomie, collegiaal overleg en teamoverleg, zijn als onderdelen van de schaal
problcemoplossend vermögen al gekwantificeerd.

6.5.3 De hesluitvorming
De besluilvorming van het groepsteam in het teamoverleg wordt in het onder-
zoek gemeten op basis van het 'effectiviteitsmodel van besluitvorming'. dat
door Ja/i.s.sen, Veen.stra en Van de Vliert is uiCgewerkf (/996). Dit mode/ is een
'modificatie' van het effectiviteitsmodel van strategische besluitvorming van
Amason en Schweiger (1994). In paragraaf 4.3 is dit aangepaste effectiviteits-
model van besluitvorming al weergegeven. Janssen, Veenstra en Van de Vliert
(1996) gaan enerzijds uit van de veronderstelling dat taakgerichte conflicten in
de besluitvorming een positief effect hebben op de uitkomsten van besluitvor-
ming en persoonsgerichte conflicten een negatief effect hebben op de uitkom-
sten van besluitvorming. Anderzijds voegen zij twee variabelen aan het effecti-
viteitsmodel van strategische besluitvorming (Amason, Schweiger 1994) toe.
Hiertoe wordt een onderscheid gemaakt tussen de aard van het conflict en het
conflicthanteringgedrag van de deelnemers.

Janssen, Veenstra en Van de Vliert (1996) gaan er in hun model vanuit dat,
naast het effect van de aard van het conflict op de uitkomsten van de besluit-
vorming, deze uitkomsten eveneens worden beinvloed door de manier waarop
de actoren in de besluitvorming met het conflict omgaan. In hun onderzoek
wordt deze veronderstelling bevestigd. Bij de constructie van hun gemodifi-
ceerd model gaan de genoemde auteurs van de volgende begripsdefinities uit:
I. Aard van het conflict:

• taakgericht conflict 'venvijst naar conflictkwesties die gerelateerd zijn
aan de inhoud van de beslissingstaak die de teamleden hebben uit te
voeren';

• persoonsgericht conflict 'venvijst naar conflictkwesties waarbij de
normen, waarden en identiteit van de individuele teamleden in het ge-
ding zijn. Dergehjke identiteitsgevoelige onenigheden gaan veelal ge-
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paard met heftige sociaal-emotionele fricties die niet direct gerelateerd
zijn aan de beslissingstaak' (Janssen, Veenstra, Van de Vliert 1996).

2. Conflicthanteringgedrag:
• integratief gedrag verwijst naar de mate waarin partijen in de discussie

expliciet streven naar de maximalisering van de gezamenlijke uitkonisi.
'het gaat hier om het vergroten van de gezamenlijke koek, ofwel crea-
ting value";

• distnbutief gedrag verwijst naar de mate waarin partijen in de discussie
trachten de uitkomsten voor zichzelf te maximaliseren en voor de te-
genpartij te minimaliseren (Janssen, Veenstra, Van de Vliert 1996).

3. Uitkomsten van de besluitvorming:
De uitkomsten van de besluitvorming worden door Janssen, Veenstra en
Van de Vliert (1996), in overeenstemming met het effectiviteitsmodel van
strategische besluitvorming (Amason en Schweiger 1994) gedefinieerd in
vier effectvariabelen van besluitvorming:
• kwaliteit van de beslissing. Bij kwaliteit van de beslissing gaat het om

de mate waarin de individueel verschillende capaciteiten, en perspec-
tieven betreffende de problematiek worden geintegreerd in een geza-
menlijke teambeslissing die superieur is aan de individuele input;

• begrip van de beslissing. Begrip van de beslissing verwijst naar de ma-
te waarin de teamleden begrijpen wat er is besloten en welke conse-
quenties de beslissing met zieh brengt;

• commitment aan de beslissing. Deze variabele verwijst naar de mate
van loyaliteit van de teamleden aan de genemen beslissing bij de im-
plementatie in de praktijk;

• onderlinge aeeeptatie na de beslissing. Hiermee wordt aangegeven in
hoeverre het proces van besluitvorming en de genomen beslissing hun
weerslag hebben op de onderlinge verhoudingen in het team (Janssen,
Veenstra, Van de Vliert 1996).

De veronderstelde werking van het effectiviteitsmodel van besluitvorming
wordt in figuur 6.8 schematisch weergegeven.

Het in figuur 6.8 weergegeven effectiviteitsmodel van besluitvorming is geent
op de gedachte dat in heterogeen samengestelde overlegteams, conflictvorming
voor de hand ligt en dat het besluitvormingsproces en de besluitvormingsuit-
komsten hierdoor voor een belangrijk deel worden bepaald (Janssen, Veenstra,
Van de Vliert 1996). In paragraaf 4.3.3 is aangeduid dat het object van besluit-
vorming in de residentiele jeugdhulpverlening enerzijds en de samenstelling
van het team dat in het teamoverleg aan de besluitvorming deelneemt ander-
zijds, eveneens aanleiding geven tot ambigue besluitvorming waarin diversiteit
en onderlinge tegenstellingen evident aanwezig zijn. Op basis van deze over-
eenkomst en op basis van de door Janssen, Veenstra en Van de Vliert (1996)
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uitgewerkte concrete vraagstellingen, zijn deze laatste in het onderzoek nage-
noeg ongewijzigd overgenomen.

Figuur 6.8 Het effectiviteitsmodel van besluitvorming (Janssen, Veenstra, Van de Vliett
1996)
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De beschreven besluitvormingvariabelen en effectvariabelen van besluitvor-
ming zijn door Janssen, Veenstra en Van de Vliert (1996) geoperationaliseerd
naar het voorbeeld van de Likertschaal. Per variabele zijn items geformuleerd in
de vorm van Stellingen, waarop respondenten middels een vijfpuntsschaal indi-
vidueel kunnen aangeven in hoeverre zij het met de Stelling oneens respectieve-
lijk eens waren.
In een onder/.t>ek bij 102 respondenten, partieiperend in verschillende manage-
luenlteams. zijn de veronderstellingen van het model en toepasbaarheid van de
uitgewerkte vraagstellingen getoetst (Janssen, Veenstra, Van de Vliert 1996).
Na factor en betrouwbaarheidsanalyse hebben de onderzoekers definitieve scha-
len geconstrueerd voor de genoemde variabelen. De definitieve schalen en de
resultatcn van de verschillende analyses zijn in bijlage 6 weergegeven.
Na de eerste meting is eveneens een factor- en betrouwbaarheidsanalyse uitge-
voerd, waumiee de werking en de toepasbaarheid van het door Janssen, Veen-
stra en Van de Vliert (1996) geconstrueerde instrument, voor dit onderzoek is
gecheckt. De resultaten hiervan zijn naast de bevindingen van Janssen, Veenstra
en Van de Vliert (1996) in bijlage 6 weergeven. Deze resultaten zijn voldoende
gelijkwaardig. /.odat voor het onderzoek alle items van de 'besluitvormings-
schulen' zijn gehandhaafd.

De beschreven opcrationalisering van besluitvorming als teamaspect heeft con-
sequenties voor de wij/.e waurop dit teamkenmerk in verband is gebracht met de
interventie. De besluitvormingsvariabelen:
• taakgericht conflict:
• persoonsgericht contlict;
• integratief gedrag;
• distributief gedrag;
zijn direct object van beinvloeding van de integratieve teamlraining.
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De effectvariabelen van besluitvorming:
• kwaliteit van de beslissing;
• begrip van de beslissing:
• commitment aan de beslissing;
• onderlinge acceptatie na de beslissing:
zijn afhankelijk van de conflictopstelling en het conflicthanteringgedrag en
daarmee geen object van beinvloeding van de integratieve teamtraining.

De concretisering en operationalisering van de besluitvorming werken door bij
de meting, de analyse en de duiding van de onderzoeksresultaten.

6.5.4 De doelgerichtheid en de clientgerichtheid
De in paragraaf 4.4.6 geformuleerde operationaliseringeisen zijn richtinggevend
geweest voor de constructie van de schaal waarmee doelgerichtheid in het on-
derzoek is gemeten:
• de doelen zijn specifiek, uitdagend. haalbaar en acceptabel;
• de aan de doelen gerelateerde deelprestaties zijn in concrete hnndelings-

richtlijnen vertaald;
• de voortgang wordt beoordeeld en gestimuleerd door een adequaat feed-

backsysteem;
• de doelrealisering is in tijd afgegrensd.

In paragraaf 4.5.1 is onderbouwd dat de uitwerking van doelen door het groeps-
team slechts een kant van de medaille is. De client c.q. het clientsysteem, als
subject van beinvloeding, speelt een specifieke rol bij de doelrealisering en
dient op die grond actief betrokken te worden bij de uitwerking en de realise-
ring van begeleiding en behandelingsdoelen. Daarmee is aan de genoemde ope-
rationaliseringeisen een volgend criterium toegevoegd: expliciete actieve be-
trokkenheid van de client.

De genoemde criteria zijn, naar het voorbeeld van de Likertschaal (Swanborn
1982), in een gecombineerde vragenlijst voor doelgerichtheid en clientgericht-
heid verdisconteerd en individueel aan de respondenten voorgelegd. Hierbij zijn
de afzonderlijke items zo geformuleerd dat een deel daarvan de doelgerichte
uitwerking van het groepsteam benadrukt en een ander deel de betrokkenheid
van de client en de afstemming tussen groepsteam en client tot uitdrukking
brengt.
Bij deze gecombineerde vragenlijst is middels factoranalyse volgens de princi-
pale componenten methode met varimaxrotatie nagegaan of de a-priori gemaak-
te schaalverdeling betreffende doelgerichtheid en clientgerichtheid kon worden
bevestigd. Het resultaat van de factoranalyse is weergegeven in bijlage 7.
Voor de definitieve schaalconstructie is ervoor gekozen een item tot een schaal
te rekenen als de factorlading groter is dan ,50 en minimaal ,25 hoger dan de la-
ding op andere factoren.
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De eerste drie items betreffende doelgerichtheid blijken naar venvachting hoog
te laden op de eerste factor, doelgerichtheid van het groepsteam. De interne be-
trouwbaarheid van deze schaal blijkt eveneens hoog: Cronbach's alpha = ,92
(bijlage 7).
Bij de tweede factor, waar de betrokkenheid van de client naar voren komt, is
voor de items 4, 5, 6 en 8 duidelijk dat deze maximaal aan de factorlading bij-
dragen. Item 7 en 9 laden hoog op verschillende factoren en kunnen aldus niet
verantwoord in de schaal clientgerichtheid worden gehandhaafd. Gezien de fac-
torlading van item 10 en 11 geldt dit laatste ook voor deze twee items. Bijge-
volg is besloten de items 4 tot en met 6 en 8 op te nemen in de definitieve
schaal clientgerichtheid. De interne betrouwbaarheid van deze schaal blijkt
hoog. Cronbach's alpha = ,83 (bijlage 7).
Item 10 en II laden beiden hoog op de alternatieve factor. Echter bij separatie
van deze twee items is de logische onderlinge .samenhang te zwak om beide
items a posteriori in een derde schaal onder te brengen. Bij toetsing blijkt de
samenhang hissen beiden ook gering: Cronbach's alpha = ,48.

6.5.5 De ontwikkelingsgerichtheid
Ontwikkelingsgcrichtheid is in paragraaf 4.6.4 gedefinieerd als 'de continue ge-
richtheid van het groepsteam op de planmatige en systematische kwaliteitsver-
iViril-rnig van ikv il-iiinriincnoneren op tSusis van onüerscneiüen en geoperaliona-
liseerde teamaspecten die bepalend zijn voor het teamfunetioneren". Hiermee
zijn de proceskant en de produetkant van ontwikkelingsgerichtheid op een gein-
tegreerde wij/.e nader omschreven. Voor de meting van ontwikkelingsge-
richtheid als teamkenmerk wordt een onderscheid gemaakt tussen proces en
product.
Bij clit laatste is sprake van een analytisch onderscheid, omdat enerzijds pro-
duetaspecten in een voortgaand proces als middel en daarmee als procesdeel
kunnen worden geduid. Anderzijds kunnen de procesaspecten in de tijd varieren
en als typerende bestanddelen van ontwikkelingsstadia worden nagestreefd wat
op een nicer productniatig karakter wijst.
Het produetdeel van ontwikkelingsgerichtheid is in paragraaf 4.6.4 geconcreti-
seerd aan de hand van de vier teamaspecten: het probleemoplossend vermögen,
de besluitvonning. de doelgerichtheid en de clientgerichtheid. In het voorgaan-
de deel van dit hoofdstuk zijn deze teamaspecten geoperationaliseerd. De pro-
duetmeting van ontwikkelingsgerichtheid wordt in het onderzoek, met de me-
ting van deze variabelen ingevuld.
Het procesdeel van ontwikkelingsgerichtheid is slechts moeizaam in een defini-
tie te vatten. Een proces is in wezen steeds dynamisch waardoor het per defini-
tie op gespannen voet zal staan met het statische karakter van definiering. Daar-
naast steh de explicitering van ontwikkelingsgerichtheid als proces en de con-
cretisering hiervon als na te streven procesfase van de teamontwikkeling hoge
eisen aan het abstractievermogen van de pedagogisch medewerkers. Bijkomend
is dat de definiering van het procesdeel van de ontwikkelingsgerichtheid impli-
ciet of expliciet een verwijzing naar het produetdeel in zieh draagt. Het is on-
vermijdelijk dat bij een beschrijving van het procesdeel het object waarop het
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proces gericht is. onderdeel van de beschrijving is. Bij de in het onderzoek ge-
bruikte definiering van ontwikkelingsgerichtheid. komt dit dan ook naar voren.
Rekening houdend met de beschreven complicaties wordt voor de meting van
het procesdeel van ontwikkelingsgerichtheid uitgegaan van de gehanteerde de-
finitie: "de continue gerichtheid van het groepsteam op de planmatige en syste-
matische kwaliteitsverbetering van het teamfunctioneren op basis van onder-
scheiden en geoperationaliseerde teamaspecten'. Hierbij is enerzijds bewust ge-
kozen voor een bescheiden schaalomvang en anderzijds voor een meer algeme-
ne vraagstelling. De volgende twee Stellingen zijn geformuleerd:
1. Ons groepsteam streeft actief naar de kwalitatieve verbetering van het

teamfunctioneren.
2. In ons groepsteam wordt voortdurend gewerkt aan de verbetering van effi-

cientie, kwaliteit, veerkracht en vemieuwing.

Het planmatige en systematische karakter van het procesdeel is naar de praktijk
vertaald door te vragen naar de mate waarin sprake is van een actief streven
naar verbetering van het teamfunctioneren en het voortdurend werken aan ver-
betering van efficientie, kwaliteit, veerkracht en vemieuwing.
Bij de omschrijving van het object waarop het streven is gericht is bewust niet
gekozen voor de teamaspecten: het probleemoplossend vermögen, de besluit-
vorming, de doelgerichtheid en de clientgerichtheid. Deze komen in de team-
training aan de orde. Het letterlijk eiteren van deze begrippen bij de bevraging
van de respondenten op de vooruitgang, Staat nagenoeg gelijk aan het in de
mond leggen van uitspraken. In plaats daarvan zijn overstijgende procesbegrip-
pen geselecteerd. Hierbij is een zekere hierarchie in acht genomen, waardoor
het algemene begrip 'teamfunctioneren' uit de eerste Stelling als proces in de
tweede Stelling nader wordt geconcretiseerd aan de hand van de processtadia ef-
ficientie, kwaliteit, veerkracht en innovatie (Bolwijn, Kumpe 1992; Vander
Meeren, Kluytmans 1992; De WEBA-mefhode 1995).
In de training is aandacht besteed aan deze fasering bij het onderdeel doelge-
richtheid. Hierbij zijn de meer universele begrippen efficientiefase, kwaliteits-
fase, flexibiliteitfase en innovatiefase aan de orde gesteld. In de toelichting van
de vragenlijst zijn deze begrippen voor het doel van de vragenlijst concreet om-
schreven (Rasenberg, Weijenberg 1997b).

Ook bij de vraagstellingen over ontwikkelingsgerichtheid zijn de respondenten,
naar het voorbeeld van de Likertschaal (Swanborn 1982) gevraagd om indivi-
dueel op een vijfpuntsschaal aan te geven in hoevenre zij het met de Stelling
eens zijn. Na afloop van alle eerste metingen is ook hier een factoranalyse en
betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn weergegeven in
bij läge 8.

De twee items blijken naar verwachting hoog te laden op de eerste factor, ont-
wikkelingsgerichtheid van het groepsteam. De interne betrouwbaarheid blijkt
eveneens hoog: Cronbach's alpha = ,83 (bijlage 8).
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6.5.6 De individuele kenmerken: gezondheidskJachten, motivatie, werk-
tevredenheid

Het individuele kenmerk gezondheidsklachten is gemeten met de Vragenlijst
voor Onderzoek van de Ervaren Gezondheid (Dirken 1967). Deze vragenlijst
(VOEG) bestaat uit 21 items, waarmee de respondenten kunnen aangeven of zij
wel of niet bepaalde klachten ervaren. Er wordt in het bijzonder gevraagd naar
psychosomatische gezondheidsklachten. De vragenlijst gaat uit van dicholome
meting (ja/nee).

Voor de meting van motivatie is gebruik gemaakt van de vertaalde versie van
de 'intrinsic work motivation' schaal van Warr et al (1979, bron: Berkhout
2(KK)). In deze door Janssen vertaalde vragenlijst (Janssen 1992) kunnen de res-
pondenten op een vijfpuntsschaal aangeven in welke mate de (goede) uitvoering
van het werk tegemoet komt aan de intrinsieke gemotiveerdheid.
Voor de meting van werktevredenheid is aan de schaal een, algemeen, item be-
treffende werktevredenheid toegevoegd: 'over het geheel genomen ben ik te-
vreden met het werk dat ik doe'.

De genoenide vragenlijsten zijn veelvuldig toegepast in gezondheidskundig en
sociaal wetenschappelijk onderzoek (Janssen 1992; Berkhout 2000). Voor een
overzicht van de factor- en betrouwbaarheidscores wordt verwezen naar bijläge
9.

6.5.7 De aard van de variabelen en de analyse-eenheid
Met dc beschrijving van de geselecteerde onderzoeksinstrumenten heeft een na-
dere operationulisering van de onderzoeksvariabelen plaatsgevonden. Per varia-
bele is hierbij aangegeven op welke wijze de scores zijn verzameld en in waar-
den zijn uitgedrukt. In verband met de vaststelling van de analyse-eenheid is het
relevant hier nader op in te gaan.

Voor alle beschreven onderzoeksvariabelen geldt dat de individuele responden-
ten de primaire bron van in format ie zijn. Een punt van verschil is de manier
waarop de individuele scores in waarden worden vertaald. Voor het kwalitatief
gemeten probleemoplossend vermögen en de kwalitatief gemeten overige func-
tiekenmerken geldt dat na interpretatie van de scores van de individuele teamle-
den een waarde aan het desbetreffende team wordt toegekend. Dit gebeurt in
overeenstemming met de daarvoor geldende beslissingsregels van de WEBA-
methode (1995). Voor de kwantitatief gemeten teamaspecten. de kwantitatief
gemeten overige funetiekenmerken en de kwantitatief gemeten individuele
kenmerken geldt deze interpretatie niet: de individuele metrische scores per
respondent /ijn als /odanig bepalend voor de individuele metrische waarden op
de bijbehorende schaal. Vervolgens worden deze individuele waarden over alle
respondenten gesoinmeerd naar het niveau van de experimentele groep en de
controlegroep.

172



Dit verschil in waardebepaling is beslissend voor de vaststelling van de analy-
se-eenheid. Bij de kwalitatieve variabelen wordt voor de vaststelling van de
analyse-eenheid uitgegaan van de verzameling 'teams'. Voor de vaststelling
van de analyse-eenheid bij de kwantitatieve variabelen wordt uitgegaan van de
verzameling 'respondenten'. Het gemaakte onderscheid bij het karakter van de
kwantitatieve variabelen tussen de teamaspecten. de overige functiekenmerken
en de individuele kenmerken doet hier niets aan af. Bij de gekwantificeerde
teamaspecten en de gekwantificeerde overige functiekenmerken wordt aan de
respondenten gevraagd een individuele uitspraak te doen over het functioneren
van het desbetreffende team, in de vorm van een metrische score binnen de bij-
behorende schaal. Bij de gekwantificeerde individuele kenmerken is de proce-
dure identiek maar heeft de uitspraak betrekking op het individuele functione-
ren. Op basis hiervan is het verdedigbaar de gekwantificeerde teamaspecten.
overige functiekenmerken en individuele kenmerken gelijkwaardig in de statis-
tische analyses te betrekken.
De vaststelling van de analyse-eenheid levert de waarde van de steekproef-
grootte. In paragraaf 7.1 wordt nader ingegaan op de statistische implicates van
de bepaalde steekproefgrootte.

6.6 Procedure

6.6.1 Onderzoekstraject
De onderzoeksstappen zijn vooraf in een onderzoeksplanning uitgewerkt. Bij de
uitwerking is een maximale standaardisering betracht in de benadering van het
onderzoeksveld en het onderzoeksobject in strikte zin waarbij de volgende
stappen in acht zijn genomen:
1. Toegang tot het onderzoeksveld.
2. Selectie van de instellingen en de onderzoeksgroepen.
3. Introductie en eerste meting.
4. Scoreverwerking en eerste verslaglegging.
5. Interventieperiode.
6. Tweede meting.
7. Verwerking en presentatie van de gegevens.

Ad 1. Toegang tot het onderzoeksveld
Om praktische redenen is ervoor gekozen het te benaderen onderzoeksveld af te
grenzen bij de provincie Limburg. Om toegang te krijgen tot de instellingen
voor residentiele jeugdhulpverlening zijn de zogenoemde samenwerkingsver-
banden benaderd. In Limburg functioneren twee samenwerkingsverbanden be-
treffende de jeugdzorg. Deze zijn regionaal georganiseerd, waarbij respectieve-
lijk Noord/Midden-Limburg en Zuid-Limburg als regio's worden gezien. In de
samenwerkingsverbanden hebben Limburgse instellingen zitting die werkzaam
zijn op het gehele terrein van de jeugdzorg".

In maart 2002 zijn de samenwerkingsverbanden opgeheven. Daarvoor in de plaats is ge-
komen het Provinciaal Jeugdzorgoverleg Limburg.
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De samenwerkingsverbanden zijn met een körte presentatie geinformeerd over
het onderzoeksvoorstel. Vervolgens is aan de vertegenwoordigde instellingen
voor residentiele jeugdhulpverlening, met uitzondering van de instelling waar
beide onderzoekers werkzaam zijn, gevraagd aan het onderzoek deel te nemen.
Op dit verzoek hebben zeven van de acht instellingen positief gereageerd. Dit is
een respons van 87,5 %. Met de zeven instellingen is de deelname aan het on-
derzoek verder besproken.

Ad 2. Seltctie van de instellingen en de onderzoeksgroepen
Met de betrokkcn instellingen is, nadat zij deelname in principe hadden toege-
zcgd, concreet besproken waarvan deelname aan het onderzoek afhankelijk
was. De hierbij gehanteerde criteria zijn:
• onvoorwaardclijke deelname; de bereidheid om aan het voorgestelde on-

derzoek mee te doen. De betrokken instelling spreekt expliciet uit om mee
te werken aan het onderzoek, zoals dat in het onderzoeksvoorstel omschre-
ven is;

• twee overeenkomstige constante groepsteams; de instelling dient over de
mogelijkhcid te beschikken twee groepsteams voor het onderzoek beschik-
baar te stellen, die qua samenstelling en doelgroep onderling overeenkomen
en waarvan in redelijke mate kon worden gegarandeerd dat het groepsteam
en Je <Jc.->l>ctic!Tciidc Iccfgiucp als bcsiaande tiulpvarlam iiiliiiinaal eenjaar
in stand zouden blijven;

• de Wet op de Jeugdhulpverlening als regime; het residentiele werk binnen
de betrokken instelling moet zijn ingericht conform de richtlijnen van de
Wet op de Jeugdhulpverlening. Om de onderlinge vergelijkbaarheid en de
latere generaliseerbaarheid te bevorderen is het van belang dat de betrokken
groepsteams vanuit hetzelfde wettelijke regime worden aangestuurd.

Op basis van deze selectiecriteria is overeengekomen dat zes van de zeven in-
stellingen deel nemen aan het onderzoek. Met eön instelling kon geen overeen-
stemming worden bereikt over het in het onderzoeksvoorstel opgenomen tijd-
pad, omdat het interne medezeggenschapstrajeet in deze instelling niet tijdig
kon worden afgerond. Het tijdpad is in figuur 6.9 gevisualiseerd.

Figuur 6.9 Tijdpad

1998
deelnume instelling 1
dcclnuiiK instelling 2

1999

deelname instelling 3
deelname instelling 4

deelname instelling 5
deelname instelling 6

Per instelling heeft het onderzoekstrajeet twaalf maanden geduurd. Omdat beide
onderzoekers fulltime werkzaam zijn, is in verband met de beschikbaarheid ge-
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kozen voor gefaseerde onderzoekstrajecten. Daardoor heeft het totale veldge-
deelte twee jaar in beslag genomen.
Doordat iedere deelnemende instelling op de boven beschreven wijze twee
groepsteams voor het onderzoek beschikbaar stelde was het mogelijk twaalt
onderling vergelijkbare groepsteams in het onderzoek te betrekken. Per instel-
ling is. na de eerste meting, een beslissing genomen welk groepsteam als expe-
rimenteel team en welk groepsteam als controleteam aan het verdere onder-
zoekstraject zal gaan deelnemen. Deze 'keuze" is op basis van toeval tot stand
gekomen, zodat ieder groepsteam evenveel kans had om in de experimenteer-
conditie of de controleconditie te worden ingedeeld.

Ad 3. Introductie en eerste meting
Bij alle betrokken groepsteams is het onderzoeksvoorstel globaal geintrodu-
ceerd. Tijdens deze introductiebijeenkomsten zijn praktische afspraken gemaakt
over het invullen van de vragenlijsten. Twee weken na het uitdelen zijn de vra-
genlijsten verzameld. Daama is iedere pedagogisch medewerker individueel ge-
interviewd als onderdeel van de gegevensverstrekking voor de functieunalyse
van de functie pedagogisch medewerker.
Voorafgaande aan de scoreverwerking en de eerste verslaglegging is aan de di-
recties van de instellingen bekend gemaakt welk groepsteam als experimenteel
learn en welk groepsteam als controleteam aan het onderzoekstrajeet gaat deel-
nemen.
Naast de meting van de teamaspecten, de overige functiekenmerken en de indi-
viduele kenmerken, zijn omwille van de representativiteit en onderlinge verge-
lijkbaarheid ook een aantal steekproefkenmerken, context- en proceskenmerken
in beeld gebracht waarop in paragraaf 6.2 is ingegaan.
De vragen die betrekking hebben op de steekproefkenmerken zijn geintegreerd
in de vragenlijst voor de pedagogisch medewerkers. Voor de inventarisatie van
context- en proceskenmerken is door de directie van de betrokken instelling een
vragenlijst ingevuld ( Rasenberg, Weijenberg 1997c) en heeft een hieraan gere-
lateerd interview met de directie plaatsgevonden.

Ad 4. Scoreverwerking en eerste verslaglegging
De scores van de eerste meting zijn gerapporteerd in het eerste instellingsver-
slag. Dit verslag bestond uit drie delen:
• de rapportage over de scores van de eerste meting van de betrokken groeps-

teams en de scores van de context- en proceskenmerken, bestemd voor de
directie;

• de rapportage over de scores van de eerste meting van het experimentele
team en van de context- en proceskenmerken. Dit, voor het experimentele
team bestemde deel was gelijk aan de rapportage voor de directie, zij het
dat om redenen van privacy de onderzoeksbevindingen van het controle-
team waren verwijderd;

• het plan van aanpak, waarin de beoogde interventies zijn beschreven.
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Het controleteam heeft in deze fase geen informatie gekregen, omdat een terug-
koppeling van onderzoeksgegevens als interventie wordt gezien.

Met de directie en het experimentele team van de betrokken instelling zijn de
respectievelijke instellingsverslagen besproken en is een concreet tijdpad voor
de teamtraining vastgelegd. De rapportage en de bespreking daarvan zijn on-
derdeel van de experimentele conditie en in deze zin mede als interventie te be-
schouwen. Wanneer bij de volgende stap wordt gesproken over de interventie-
periodc wordt daarmee bedoeld de tijdsperiode dat de experimentele teams aan
het trainingsprogramma hebben deelgenomen.

Ad 5. Interventieperiode
In deze periode zijn specifieke interventies doorgevoerd ten aanzien van de ex-
perimentele teams. Met de betrokken directie, andere leidinggevenden en de le-
den van het experimentele team is expliciet overeengekomen dat noch zij, noch
de onderzoekers aan het onderzoek gerelateerde interventies ondernemen ten
aanzien van het controleteam. De interventie in deze periode bestaat uit de inte-
gratieve teamtraining voor het experimentele team en daaraan gekoppelde fol-
low-up bijeenkomsten.
Vomit de mccste aandacht gaat in deze fase uit naar de integratieve teamtrai-
ning. De teamtraining neemt in totaal vijf dagdelen in beslag en wordt geleide-
lijk verspreid over een periode van ongeveer 12 weken, zodat de experimentele
teams gemiddeld eenmaal per veertien dagen deelnemen. Bij de trainingssessies
zijn steeds alle pedagogisch medewerkers van de experimentele teams en de
daaraan verbonden stafmedewerker en leidinggevende betrokken.
Haiverwege de intervenliefase vindt met de directie een evaluatiebespreking
plaats waarin het verloop van de training wordt besproken en waarbij wordt na-
gegaan in hoeverre er sprake is van actuele of te verwachten störende aspecten.
Na becindiging van de teamtraining vinden nog drie follow-up bijeenkomsten
van anderhalf uur met de experimentele teams plaats. Met deze bijeenkomsten
wordl do interventielase afgerond.

Ad 6. Tweede meting
Drie maanden na de interventiefase worden zowel de experimentele teams als
de controleteams benaderd voor de tweede meting. De pedagogisch medewer-
kers vullen de/elfde vragenlijsten in als bij de eerste meting. Na twee weken
worden de vragenlijsten verzameld en wordt wederom het standaard interview
gehouden met alle individuele pedagogisch medewerkers ten behoeve van de
functieanalyse. Om de betrouwbaarheid te waarborgen is hierbij voor een taak-
verdeling tussen de onderzoekers gekozen: eon onderzoeker heeft bij alle expe-
rimentele teams de trainingen verzorgd, terwijl de andere onderzoeker alle in-
terviews heeft afgenomen.

De steekproefkenmerken en de context- en proceskenmerken zijn in de tweede
meting niet meegenomen. De interventie was niet gericht op de beinvloeding
van deze kenmerken.
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Ad 7. Verwertung en presentatie van de gegevens
De scores van de tweede meting worden gepresenteerd in het tweede instel-
lingsverslag. waarin mede op basis van een vergelijking met de eerste meting
een analyse van de vorderingen is gemaakt. Het tweede instellingsverslag be-
staat eveneens uit drie delen:
• de rapportage over de scores van beide metingen van beide groepsteams,

evenals daarop gebaseerde analyses en conclusies. De/.e rapportage is be-
stemd voor de directie;

• een rapportage van de scores van beide metingen, inclusief analyses en
conclusies van het experimentele team. Deze rapportage is bestemd voor
het experimentele team. Om redenen van privacy zijn de onder/oeksbevin-
dingen van het controleteam verwijderd;

• een rapportage van de scores van beide metingen, inclusief analyses en
conclusies over het controleteam. Deze rapportage is bestemd voor het con-
troleteam. Om redenen van privacy zijn de onderzoeksbevindingen van het
experimentele team verwijderd.

De instellingsverslagen zijn met de directies en de betrokken groepsteams af-
zonderlijk besproken in een afsluitende bijeenkomst. Een van de deelnemende
instellingen heeft ervoor gekozen de instellingsverslagen zelf met de betrokken
groepsteams te bespreken.

Het beschreven onderzoekstraject wordt in figuur 6.10 schematisch weergege-
ven.

Figuur 6.10 Onderzoekstraject
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7. EVALUATIE VAN DE INGREEPII: RESULTATEN

In paragraaf 7.1 wordt ingegaan op het vergelijkingsmodel dat richtinggevend
is voor de analyse van de onderzoeksresultaten. Tevens wordt besproken in
welke volgorde de onderzoeksresultaten aan de orde worden gesteld. Paragraaf
7.2 is gereservecrd voor de bespreking van de resultaten van de eerste meting.
Per onderzoeksvariabele wordt ingegaan op het scoringsniveau van de experi-
mentele groep en de controlegroep en de verschillen tussen beide groepen.
Daarnaast wordt de onderlinge samenhang, zoals verondersteld in het onder-
zoeksdesign, besproken. In paragraaf 7.3 wordt aandacht besteed aan de onder-
zoeksresultaten van de tweede meting. Rekening houdend met de bevindingen
van de eerste meting wordt beargumenteerd op welke wijze de scores van de
tweede meting, in rclatie tot de eerste meting, worden geanalyseerd. Op basis
van de uitkomsten van deze analyse worden antwoorden geformuleerd op de
deelvragen. In paragraaf 7.4 komen, los van de geslelde deelvragen, de overige
bevindingen van de functieanalyse aan bod.

7.1 Het vergeHjkingsmodel
In dit hooldstuk worden de onderzoeksresultaten geanalyseerd. Op basis van de
analyses en de hieruit volgende onderzoeksbevindingen worden de antwoorden
geformuleerd op de gestelde deelvragen. Hierbij speelt de vergelijking van de
resultaten van de eerste meting en de vergelijking van de onafhankelijke ont-
wikkelingen per groep een belangrijke ml. Richtinggevend voor deze analyses
is het vergelijkingsmodel voor onafhankelijke groepen (Nijdam. Van Buuren
1997) dat in paragraaf 6.4.1 aan de orde is gesteld. In figuur 7.1 is dit vergelij-
kingsmodel geintegreerd in het onderzoeksdesign, dat hiertoe is aangepast.

Figuur 7.1 laat door de vetgedrukte pijlen zien welke vergelijkingen plaatsvin-
den tussen de scores van de experimentele groep en de controlegroep bij de eer-
ste en de tweede meting. Voor de overzichtelijkheid is aangegeven welke on-
derzoeksvariabelen in de vergelijkingen worden betrokken en welke onderlinge
verhoudingen bij deze variabelen verondersteld zijn. Dit deel van figuur 7.1
komt overeen met het onderzoeksdesign dat in hoofdstuk 6 is weergegeven (fi-
guur 6.2). zij het dat is afgezien van een opsomming van de overige functie-
kenmerken en de individuele kenmerken. Ter voorkoming van onnodige com-
plexiteit is gekozen voor een samenvattende weergave van de onderzoeksvaria-
belen en de hierbij behorende veronderstelde onderlinge verhoudingen bij de
conlrolegroep.
Figuur 7.1 maakt duidelijk wat in het onderzoek met onafhankelijkheid wordt
bedocld. De eerste en de tweede meting bij de experimentele groep zijn onaf-
hankelijk van de eerste en de tweede meting bij de controlegroep. Voor de ver-
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gelijkingen tussen de experimentele groep en de controlegroep, Symbolen I en
III in figuur 7.1, wordt uitgegaan van toetsing van onafhankelijke groepen.

Figuur 7.1 Integrate van het vergelijkingsmodel en het onderzoeksdesign
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Voor de vergelijking van de eerste en de tweede meting binnen iedere groep,
symbool II in figuur 7.1, geldt deze onafhankelijkheid niet. Hier wordt voor de
vergelijking uitgegaan van gerelateerde paren; de scores van de eerste en de
tweede meting zijn afkomstig van dezelfde respondenten.

Bij de analyse van de onderzoeksresultaten en de hieruit volgende conclusies
wordt uitgegaan van de volgende volgorde:
1 • In eerste instantie wordt aandacht besteed aan de onderzoeksresultaten van

de eerste meting. In relatie tot de onderzoeksvraag en de hieraan gerela-
teerde deelvragen, worden de uitgangsposities van experimentele groep en
de controlegroep geanalyseerd en met elkaar vergeleken. In relatie tot deel-
vraag 6, die betrekking heeft op de onderlinge samenhang van de teamas-
pecten, en de deelvragen 7 tot en met 10, die betrekking hebben op de in-
vloed van het probleemoplossend vermögen op de overige functiekenmer-
ken en de invloed van de teamaspecten op de individuele kenmerken, wordt
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bij de verkenning van de eerste meting consequent aandacht besteed aan de
onderlinge samenhang bij de onderzoeksvariabelen.

2. Vervolgens worden de onderzoeksresultaten na de tweede meting geanaly-
seerd. Hierbij neemt de analyse van de ontwikkeling van de onderzoeksva-
riabelen, na de interventie, een centrale plaats in. Hierbij wordt gefocustop
het verschil tussen de ontwikkeling bij de experimetele groep enerzijds en
de ontwikkeling bij de controlegroep anderzijds, nadat bij de expenmentele
groep de interventie heeft plaatsgevonden. Op basis van de analyseresulta-
ten worden de onderzoeksvragen beantwoord. Ook zal bij de tweede meting
consequent aandacht worden besteed aan de samenhang bij de onderzoeks-
variabelen als geintegreerd onderdeel van de 'bewijsvoering'.

3. Tot slot wordt, los van de onderzoeksvragen, ingegaan op de overige be-
vindingen van de functieanalyse.

In hct onderzoeksdesign is een onderscheid gemaakt tussen de variabelen die
direct gerelateerd zijn aan de teamaspecten die bepalend zijn voor het teamfunc-
tioneren van het groepsteam en de variabelen die hier indirect aan zijn gerela-
teerd. Bij dc bespreking van de onderzoeksresultaten van de eerste meting en de
tweede meting wordt dit onderscheid vastgehouden door uit te gaan van de vol-
gende opbouw:
* a'AltYivviK' »iiv>iteiv «it* i\?a\vrviMpeuVnT u\\f Aeyruilmu' ZIJIT »oor iVeY rtrarrrrunciVo-

neren geanalyseerd. De integratieve teamtraining is direct gericht op de
verbetering van deze aspecten, wat tot uitdrukking komt in de vraagstelling
die in het onderzoek centraal Staat: In hoeverre zijn de teamaspecten die
bepalend zijn voor het teamfunctioneren nu de integratieve teamtraining
verbeterd?';

• vervolgens komen de variabelen aan bod die indirect in verband zijn ge-
bracht met de teamaspecten die bepalend zijn voor het teamfunctioneren:
de overige functiekenmerken en de individuele kenmerken. De integratieve
teamtraining is niet direct op de verbetering van deze kenmerken gericht. In
de desbetreffende deelvragen wordt verondersteld, dat de verbetering van
de overige functiekenmerken een neveneffect is van de verbetering van het
probleemoplossend vermögen en dat de verbetering van de individuele
kenmerken een neveneffect is van verbetering van de teamaspecten.

Bij verwerking van de scores zijn slechts die respondenten in de analyse be-
trokken die zowel bij de eerste meting als bij de tweede meting hebben meege-
daan. Om te voorkomen dat door deze 'zuivering' van de respondentengroep
de invloed van de zogenoemde 'missing values' in verhouding toeneemt, zijn
deze vervangen met behulp van de procedure "Replace Missing Values Linear
Trend at Point' (Van Ronden. Van Nieuwenhuysen. 1996).
De zuivering van de respondentengroep heeft geresulteerd in een steekproef-
grootte gelijk aan 53. Deze steekproefgrootte vraagt om extra aandacht. Bij de
veelgebniikte parametrische analysemelhoden zoals variantieanalvse en regres-
sieanalyse wordt ervan uitgegaan dat de onderzoeksvariabelen normaal ver-
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dceld zijn (Nijdam, Van Buuren 1997). Het is algemeen geaccepteerd dat de
steekproefvariabelen de normale verdeling naderen bij een toenemende steek-
proefgrootte; bij een steekproefgrootte > 120 is het aannemelijk dat in voldoen-
de mate aan de normaliteitassumptie is voldaan (Nijdam, Van Buuren 1997).
Op basis van de steekproefgrootte in dit onderzoek kan van dat laatste niet zon-
dermeer worden uitgegaan. Om na te gaan in hoeverre het gerechtvaardigd is
om de scores binnen het onderzoek parametrisch te analyseren wordt in para-
graaf 7.3.8 gecontroleerd in hoeverre de onderzoeksbevindingen worden beves-
tigd door non-parametrische analyses op het niveau van de experimenlele giwp
en de controlegroep en op het niveau van de individuele teams (tabel 7.34 en
7.35). Tevens kan door de vergelijking van de analyses op het niveau van de
groepen en het niveau van de individuele teams worden ingegaan op de omvang
van de analyse-eenheid die is vastgesteld op 53.

7.2 Eerste meting

7.2.1 De teamaspecten: eerste meting
De teamaspecten zijn in hoofdstuk 4 gedefinieerd en in hoofdstuk 6 op basis
van de beschreven onderzoeksinstrumenten definitief geoperationaliseerd. Deze
teamaspecten zijn in de onderzoeksvraag gerelateerd aan de integratieve team-
training: "In hoeverre zijn de teamaspecten die bepalend zijn voor het teamfunc-
tioneren na de integratieve teamtraining verbeterd?'
Voor een verantwoorde beantwoording van de onderzoeksvraag en de daaruit
afgeleide deelvragen 1 tot en met 5 is het van belang zieht te hebben op het ni-
veau van het teamfunctioneren van de experimentele groep en de controlegroep
(de scores voor het probleemoplossend vermögen, de besluitvorming, de doel-
gerichtheid, de clientgerichtheid en de ontwikkelingsgerichtheid) bij de eerste
meting. In relatie tot het gehanteerde vergelijkingsmodel (figuur 7.1) spelen
hierbij twee zorgvuldigheidsaspecten een rol:
1. Het scoringsniveau bij de eerste meting is medebepalend voor de kans op

gewijzigde scoringsresultaten bij de tweede meting. Bij extreem hoge of lä-
ge scores bij de eerste meting is de kans groot dat zieh bij de tweede me-
ting, onafhankelijk van de ingreep, significant lagere, respectievelijk signi-
ficant hogere scores zullen voordoen (Nijdam, Van Buuren, 1997). Voor de
beslissing extreem laag of extreem hoog wordt uitgegaan van 10 % marge:
• v < [laagste schaalwaarde + (,10 . hoogste schaalwaarde)] = extreem

laag;
• * > [hoogste schaalwaarde - (,10 . hoogste schaalwaarde)] = extreem

hoog.
2. De kracht van het vergelijkingsmodel voor onafhankelijke groepen (Nij-

dam, Van Buuren 1997; figuur 7.1) is in belangrijke mate gebaseerd op de
vergelijking van de onderzoeksresultaten tussen de experimentele groep,
waar de ingreep heeft plaatsgevonden, en de controlegroep waar geen in-
greep heeft plaatsgevonden. Deze onderzoeksmethode verschaft de moge-
lijkheid om op een verantwoorde wijze uitspraken te doen over de samen-
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hang tussen de ingreep en de ontwikkeling van de scores bij de experimen-
tele groep, waarbij het voor zieh spreekt dat rekening moet worden gehou-
den met de passende interpretatiemarges. Medebepalend hierbij is de on-
derlinge vergelijkbaarheid van de scores bij de experimentele groep en de
conlrolegroep.

In de paragrafen 7.2.2 tot en met 7.2.6 zullen het scoringsniveau van de teamas-
pecten bij de eerste meting en het verschil tussen de experimentele groep en de
controlegroep steeds per variabele aan bod komen. Om de interpretatie van het
gckwantificeerde scoringsniveau te vergemakkelijken en de onderlinge verge-
lijking te verbeteren is ervoor gekozen de scores van de teamaspecten en de in-
dividuele kenmerken getransformeerd weer te geven op basis van de bijbeho-
rende vierpuntsschaal of vijfpuntsschaal. Concreet betekent dit dat de kwantita-
tieve gemiddclde scores per variabele zijn gedeeld door het aantal items van de
bijbehorendc schaal. Bij de overige funetiekenmerken en het individuele ken-
merk werktevredenheid is een dergelijke transformatie niet nodig, omdat de bij-
behorende schalen alle uit een item bestaan.

Voor de vergelijking van de verschillen tussen de scores van de experimentele
groep en de controlegroep bij de eerste meting wordt gebruik gemaakt van toet-
sing van onafhankelijkc groepen (symbool I in ilguur 7.1). In paragraaf 7.2.7
wordt erop ingegaan in hoeverre het uitgangsniveau van de teamaspecten en de
verschillen tussen de experimentele groep en de controlegroep consequenties
hebben voor de beantwoording van de deelvragen 1 tot en met 5.

In paragraaf 7.2.8 wordt stil gestaan bij de onderlinge samenhang van de team-
aspecten. De verwachte samenhang is in deelvraag 6 expliciet tot uitdrukking
gebracht.

7.2.2 Het probleemoplossend vermögen: eerste meting
Probleemoplossend vermögen is in hoofdstuk 4 gedefinieerd als een van de
teamaspecten die medebepalend zijn voor het teamfunetioneren. In paragraaf
6.5 is het probleemoplossend vermögen in kwalitatieve zin nader geoperationa-
liseerd met behulp van de WEBA-methode (1995) en in kwantitatieve zin aan
de hand van de schaal probleemoplossend vermögen.
De kwalitatieve meting van het probleemoplossend vermögen is een onderdeel
van de lunetieanalyse op basis van de WEBA-methode (1995). Met de be-
schrijving van de uitkomsten van de functieanaJyse en de beoordeling hiervan
wordt een arbeidsorganisatorische analyse van de funetie pedagogisch mede-
werker gegeven. De kwalitatieve functieanalyse met behulp van de WEBA-
methode (1995) is normatief. Bij de WEBA-methode (1995) wordt beoordeeld
in hoeverre de funetie voldoet aan de gestelde normen. Bij de weergave van de
scores is conform de WEBA-methode (1995) uitgegaan van de waarderingsnxv
gelijkheden onvoldoende, beperkt voldoende en voldoende. Figuur 7.2 geeft
een over/icht van de kwalitatieve beoordeling van het probleemoplossend ver-
mögen bij de eerste meting.
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Figuur 7.2 Profiel van het probleemoplossend vermögen: eerste meting
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Uitgaande van het onderzoeksdesign wordt het functiekenmerk probleemoplos-
send vermögen gezien als een teamaspect dat een positieve bijdrage levert aan
het teamfunctioneren.

Het probleemoplossend vermögen wordt in het profiel tot uitdrukking gebracht
middels de beoordeling van de oplossingsmogelijkheden autonomie, collegiaal
overleg en teamoverleg. Bij beide onderzoeksgroepen scoort het probleemop-
lossend vermögen, in termen van de WEBA-methode (1995), kwalitatief on-
voldoende. Dit neemt niet weg dat er verschillen in de scores zichtbaar zijn.
Deze verschillen zijn, met behulp van de in paragraaf 6.5 beschreven kwantita-
tieve schaal voor het probleemoplossend vermögen, kwantitatief getoetst. Tabel
7.1 geeft een overzicht.

Bij de eerste meting blijkt de score van de experimentele groep ,79 beneden het
midden van de schaal te liggen. De controlegroep scoort ,19 beneden het mid-
den. Dit is in overeenstemming met de kwalitatieve scores voor probleemoplos-
send vermögen bij de eerste meting waar beide groepen onvoldoende scoren.

De experimentele groep scoort significant lager dan de controlegroep. Met an-
dere woorden, hoewel beide groepen een relatief laag niveau bij het probleem-
oplossend vermögen laten zien, scoort de experimentele groep significant slech-
ter.
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Tabel 7.1 Probleemoplossend vermögen: eerste meting

vicrpunlsschaal; schaalmidden = 2,5; 11 items; r =

expcrimcnlelc groep
conlrolcgrocp
lolalc grocp

1,71*
2.31*
2.05

SD
.36
,39
.48

score
aantal items

t

-5.72

P

,00

N
23
30
53

* = de scores /ijn significant verschillcnd bij a = .05

7.2.3 De besluitvorming: eerste meting
In hoofdstuk 4 is besluitvorming op basis van het effectiviteitsmodel van be-
sluitvorming (Janssen, Veenstra, Van de Vliert 1996) gedefinieerd als een van
do leamaspecten die medebepalend zijn voor het teamfunctioneren. Binnen dit
model /ijn vier besluitvormingsvariabelen en vier effectvariabelen van besluit-
vorming onderscheiden. In paragraaf 6.5.3 is, eveneens aan de hand van het ef-
fectiviteitsmodel van besluitvorming (Janssen, Veenstra, Van de Vliert 19%)
de operationalisering van de/.e variabelen nader gepreciseerd met behulp van de
bijbehorende kwantitatievc schalen. Gelet op de werkingssfeer van het effecti-
viteitsmodel van besluitvorming (Janssen, Veenstra, Van de Vliert 1996) wor-
den de besluitvormingsvariabelen:
• laakgericht conflict;
• persoonsgericht conflict;
• integratief gedrag;
• disttibutiel gedrag;
al/.onderlijk bcsprok.cn.

De scores van de vier effectvariabelen van besluitvorming:
• kwaliteit van de beslissing;
• begrip van de beslissing;
• commitment aan de beslissing;
• onderlingc acceptatie na de beslissing;
worden gezamenlijk belicht.

Tabcl 7.2 Besluilvomungsvanabcle (aakgericht conflict: eerste meting

vijlpuntsschaal ; schaalmidden - 3; 6 items; * -

experimentell* groep
controlegn>ep
totale groep

V

3.27*
2.55*
2.87

SD
.95
.75
.91

score
aantal items

t

3,12

p

.00

N
23
30
53

* = de scores /.ijn significant verschillend bij a = .05
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Uitgaande van het effectiviteitsmodel van besluitvorming (Janssen, Veenstra,
Van de Vliert 1996) heeft taakgericht conflict een positief c.q. neutraal effect op
de effectvariabelen van besluitvorming.
Bij de eerste meting blijkt de expenmentele groep ,27 boven het midden van de
schaal te scoren. De expenmentele groep scoort ,45 beneden het midden.

Het verschil tussen beide groepen is significant. De score van de experimentele
groep is beter dan de score van de controlegroep.

Tabel 7.3 Besluitvormingsvariabele persoonsgericht conflict: eerste meting

vijfpuntsschaal; schaalmidden = 3; 5 items; jt =

expenmentele groep
controlegroep
totale groep

t

2.58
1,98
2.24

SD
1.16
1.06
1.14

score
aantal items

l

1.95

P

.07

N
23
30
53

• = de scores /ijn significant verschillend bij a = .05

Uitgaande van het effectiviteitsmodel van besluitvorming (Janssen, Veenstra,
Van de Vliert 1996) heeft persoonsgericht conflict een negatief effect op de ef-
fectvariabelen van besluitvorming.

Bij de eerste meting blijken de scores voor persoonsgericht conflict van de ex-
perimentele groep ,42 beneden het midden van de schaal te liggen. De controle-
groep scoort 1,02 beneden het midden van de schaal.

Het verschil tussen beide groepen blijkt marginaal significant (p = ,07). Op ba-
sis van een onbetrouwbaarheidsdrempel van a = ,05 kunnen de scores van de
experimentele groep en de controlegroep voor persoonsgericht conflict als ge-
lijkwaardig worden beschouwd. Op basis van marginale significantie kan de
score van de experimentele groep als slechter worden getypeerd.

Tabel 7.4 Besluitvormingsvariabele integratief gedrag: eerste meting

vijfpuntsschaal; schaalmidden = 3; 7 items; x =

experimentele groep
controlegToep
totale groep

.V

3,27*
4.11*
3,75

SD
1.01
.58
,89

score
aantal items

t

-3,59

P

,00

N
23
30
53

* = de scores zijn significant verschillend bij a = .05
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Uitgaande van het effectiviteitsmodel van besluitvorming (Janssen, Veenstra,
Van de Vliert 1996) heeft integratief gedrag een positief effect op de effectvari-
abelen van besluitvorming.

Bij de eerste meting blijkt de score voor integratief gedrag van de experimente-
le groep ,27 boven het midden van de schaal te liggen. De score voor integratief
gedrag van de controlegroep ligt 1,11 boven het midden van de schaal.

Het verschil tussen beide groepen blijkt significant te zijn. De score van de con-
trolegroep voor integratief gedrag is beter dan de score van de experimentelc
groep.

Tabel 7.5 Bcsluitvormingsvariabele disiributicf gedrag: eerste meting

vijfpunlsschaal, schaalmidden = 3; 7

expert mcntele groep
controlegroep
totale groep

.r
2.43*
1.87*
2.11

score
aantal Kerns

SD
.79
,64
.76

t

2.84

P

.01

N
23
30
53

* = de scores zijn significant verschillcnd bij a = ,05

Uitgaande van het effectiviteitsmodel van besluitvorming (Janssen, Veenstra,
Van de Vliert 1996) heeft distributief gedrag een negatief effect op de effectva-
riabelen van besluitvorming.

Bij de eerste meting blijken de scores voor distributief gedrag van de experi-
mentelc groep ,57 beneden het midden van de schaal te liggen. De controle-
groep scoort 1,13 beneden het midden van de schaal.

Het verschil lussen beide groepen is significant. De score van de controlegroep
voor distributief gedrag is beter dan de score van de experimentele groep.

Tabel 7.6 Effectvariabele van besluilvorming kwaliteit van de beslissing: eerste meting

vijfpuntsschaal; schaaltmdden = 3; 3 items; x =

experimentell' groep
controlcgriK-p
totale groop

3.13*
3.82*
3.52

SD
.85
.56
.77

score
aantal items

t

- 3.55

P

.00

N
23
30
53

* = de scores /.ijn significant verschillend bij a = .05 _

Uitgaande van het effectiviteitsmodel van Janssen. Veenstra en Van de Vliert
(1996) is kwaliteit van de beslissing een effectvariabele van besluitvorming. die
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afhankelijk is van de conflictgerichtheid en het conflicthanteringgedrag van de
teamleden. Op basis van het onderzoeksdesign wordt kwaliteit van de beslissing
gezien als een variabele die een posilieve bijdrage levert aan het teanilunctione-
ren.

Bij de eerste meting blijken de scores van de experimentele groep ,13 boven het
midden van de schaal te liggen. De controlegroep scoort ,82 boven het midden
van de schaal.

De experimentele groep blijkt significant lager te scoren op kwaliteit van de be-
slissing. De score van de controlegroep is beter dan de score van de experimen-
tele groep.

Tabel 7.7 Effectvariabele van besluitvorming begrip van de beslissing: eerste meling

vijfpunisschaal; schaalmidden = 3; 2

experimentele groep
controlegrocp
totale groep

.t

3,14
3,70
3,46

score
aantal items

SD
1,10
1,00
1,07

t

- 1,98

P

.07

N
23
30
53

* = de scores zijn significant verschillend bij a = ,05

Uitgaande van het effectiviteitsmodel van Janssen, Veenstra en Van de Vliert
(1996) is begrip van de beslissing een effectvariabele van besluitvorming, die
afhankelijk is van de conflictgerichtheid en het conflicthanteringgedrag van de
teamleden. Op basis van het onderzoeksdesign wordt begrip van de beslissing
gezien als een variabele die een positieve bijdrage levert aan het teamfunctione-
ren.

Bij de eerste meting blijken de scores voor begrip van de beslissing van de ex-
perimentele groep ,14 boven het midden van de schaal te liggen. De controle-
groep scoort ,70 boven het midden van de schaal.
Het verschil tussen beide groepen blijkt marginaal significant (p = ,07). Op ba-
sis van een onbetrouwbaarheidsdrempel van a = ,05 kunnen de scores van de
experimentele groep en de controlegroep voor begrip van de beslissing als ge-
lijkwaardig worden beschouwd. Op basis van marginale significantie kan de
score van de experimentele groep als slechter worden getypeerd.
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Tabel 7.8 Effectvariabele van besluitvomung commitment aan de beslissing: eerste meting

vijfpuntsschaal; schaalmidden - 3; 4 items; r -

experimentclc groep
controlegrocp
totale groep

jr

3.31*
4.42*
3.94

SD
1.07
.57
.99

score
aantal items

t

-4,62

P

.00

N
23
30
53

* = de scores zijn significant vcrschillend bij a = ,05

Uitgaande van het effectiviteitsmodel van Janssen, Veenstra en Van de Vliert
(1996) is commitment aan de beslissing een effectvariabele van besluitvorming,
die afhankelijk is van de conflictgerichtheid en het conflicthanteringgedrag van
de teamledcn. Op basis van het onderzoeksdesign wordt commitment aan de
beslissing ge/ien als een variabele die een positieve bijdrage levert aan het
teamfunctioneren.

Bij de eerstc meting blijkt de score voor commitment aan de beslissing van de
experimentelc groep .31 boven het midden van de schaal te liggen. Bij de con-
trolegrocp blijkt de score voor commitment aan de beslissing 1,42 boven het
midden van de schaal te liggen.

De experimentele groep scoort significant lager op commitment aan de beslis-
sing. De score van de controlegroep is beter dan de score van de experimentele
groep.

Tabel 7.9 EHcctvariabcle van besluitvorming onderlinge acceptatie na de beslissing: eerste
meting

vijfpuntsschaal. schaalmidden = 3; 4 items; .r = score
aantal items

SD N
expcritncniele grocp 3,52* .87
contrologroep 4.31' .51

-3.96 .(X)
30

lolale groep | .•.->, , ,
* = de scores zijn significant verschillend bij a = .05

3.97 .78 53

IMtguande van het effectiviteitsmodel van Janssen. Veenstra en Van de Vliert
(1996) is onderlinge acceptatie na de beslissing een effectvariabele van besluit-
vorming. die afhankelijk is van de conflictgerichtheid en het conflicthantering-
gedrag van de teamleden. Op basis van het onderzoeksdesign wordt onderlinge
acceptatie nu de beslissing gezien als een variabele die een positieve bijdrage
levert aan het teamfunctioneren.
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Bij de eerste meting blijken de scores voor onderlinge acceptatie na de beslis-
sing van de experimentele groep ,52 boven net midden van de schaal te liggen.
De controlegroep scoort 1,31 boven van het midden van de schaal.

De experimentele groep scoort significant lager op onderlinge acceptatie na de
beslissing. De score van de controlegroep is beter dan de score van de experi-
mentele groep.

7.2.4 De doelgerichtheid: eerste meting
Doelgerichtheid is in hoofdstuk 4 gedefinieerd als een teamaspect dat medebe-
palend is voor het teamfunctioneren. In paragraaf 6.5 is doelgerichtheid geope-
rationaliseerd aan de hand van de schaal doelgerichtheid.

Tabel7.10 Doclgerichiheid: eerste meting

vijfpuntsschaal; schaalmidden - 3

expenmentele groep
controlegroep
totale groep

t

3.49*
4,39*
4.00

, . score
aantal items

SD
1.26
.67

1,05

t

-3.17

P

.00

N
23
30

53
* = de scores zijn significant verschillend bij a = ,05

Uitgaande van het onderzoeksdesign wordt doelgerichtheid gezien als een
teamaspect dat een positieve bijdrage levert aan het teamfunctioneren.

Bij de eerste meting blijkt de score voor doelgerichtheid van de experimentele
groep ,49 boven het midden van de schaal te liggen. De controlegroep scoort
1,39 boven het midden van de schaal.

Het blijkt dat de experimentele groep significant lager scoort op doelgericht-
heid. De score van de controlegroep is beter dan de score van de experimentele
groep.

7.2.5 De clientgerichtheid: eerste meting
Clientgerichtheid is in hoofdstuk 4 gedefinieerd als een teamaspect dat mede-
bepalend is voor het teamfunctioneren. In paragraaf 6.5 is clientgerichtheid ge-
operationaliseerd aan de hand van de schaal clientgerichtheid.
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Tabel 7.11 Clientgenchtheid: eerste meting

vijfpuntsschaal; schaalmidden - 3; 4 items; x -

experimcntele groep
conlrolegrocp
totale groep

.i

3,48*
4,09*
3.82

SD
,85
,76
,85

score
aantal items

t

-2,78

P

.01

N
23
30
53

* = de scores /.ijn significant verschilfend bij a = ,05

Uitgaande van het onderzoeksdesign wordt clientgerichtheid gezien als een
teamaspect dat cen positieve bijdrage levert aan het teamfunctioneren.

Bij de eerste meting blijkt de score voor clientgerichtheid van de experimentele
grocp ,48 boven het midden van de schaal te liggen. De controlegroep scoon
I ,()9 boven het midden van de schaal.

Dc experimentele groep scoort significant lager op clientgerichtheid. De score
van de controlegroep is beter dan de score van de experimentele groep.

7.2.6 De ontwikkelingsgerichtheid: eerste meting
Ontwikkelingsgerichtheid is in hoofdstuk 4 gedefinieerd als een teamaspect dat
medebepalend is voor het teamfunctioneren. In paragraaf 6.5 is ontwikkelings-
gerichtheid geoperationaliseerd aan de hand van de schaal ontwikkelingsge-
richtheid.

Tabel 7.12 Ontwikkelingsgerichtheid: eerste meting

vijfpuntsschaal; schaalmidden - 3; 2 items; r -

expcrimcntclc groep
controlegroep
totale groep

,v
3,50
4.04
3,80

SD
1.25
.80

1.04

score
aantal items

t

- 1,79

p

.08

N
23
30
53

* = de scores /.ijn significant verschillend bij a = ,05

Uitgaande van het onderzoeksdesign wordt ontwikkelingsgerichtheid gezien als
een teamaspect dat een positieve bijdrage levert aan het teamfunctioneren.

Bij de eerste meting blijkt de score voor ontwikkelingsgerichtheid van de expe-
rimentele groep ,50 boven het midden van de schaal te liggen. De controlegroep
scoort 1.04 boven het midden van de schaal.

Het verschil tussen beide groepen blijkt marginaal significant (p = ,08). Op ba-
sis van een onbetrouwbaarheidsdrempel van a = .05 kunnen de scores van de
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experimentele groep en de controlegroep voor ontwikkelingsgerichtheid als ge-
lijkwaardig worden beschouwd. Op basis van marginale significantie kan de
score van de experimentele groep als slechter worden getypeerd.

7.2.7 Conclusies teamaspecten: eerste meting

7.2.7.1 Waardering van het niveau
Een kwalitatieve waardering van de teamaspecten is in strikte zin alleen moge-
lijk bij het onderzoeksresultaat van het probleemoplossend vermögen, dat ge-
meten is met behulp van de WEBA-methode (1995). De overige teamaspecten
zijn uitsluitend kwantitatief gemeten. Voor een verbetering van de interpretatie
en de onderlinge vergelijking zijn de gekwantificeerde scores van de eerste me-
ting getransformeerd weergeven (paragraaf 7.2.1). Tabel 7.13 geeft een over-
zicht van de scores bij de eerste meting.

Tabel 7.13 Overzicht scores van de teamaspecten: eerste meting

variabele

problcemoplossend vermö-
gen
taakgericht conflict
persoonsgericht conflict
integratief gedrag
distributief gedrag
kwaliteit van de beslissing
begrip van de beslissing
commitment aan de beslis-
sing
onderlinge acceptatie na de
beslissing
doelgerichtheid
clientgerichtheid
ontwikkelingsgerichtheid

schaal

vierpuntsschaal

vijfpuntsschaal
vijfpuntsschaal
vijfpuntsschaal
vijfpuntsschaal
vijfpuntsschaal
vijfpuntsschaal

vijfpuntsschaal

vijfpuntsschaal

vijfpuntsschaal
vijfpuntsschaal
vijfpuntsschaal

schaal -
midden

2,5

3
3
3
3
3
3

3

3

3
3
3

experimentele
groep (N = 23)

1,71

3,27
2,58
3,27
2,43
3,13
3,14

3,31

3,52

3,49
3,48
3,50

controlegroep
(N = 30)

2.31

2,55
1,98
4,11
1,87
3,82
3.70

4,42

4.31

4,39
4,09
4,04

Uit tabel 7.13 kan het volgende worden afgeleid:
De scores van de experimentele groep en de controlegroep voor de teamaspec-
ten bevinden zieh in het scoregebied: 1,70 < JC < 4,43. Extreem läge scores (<
1,50) of extreem hoge scores (> 4,50) komen bij beide groepen niet voor. Hier-
mee bevinden alle (gemiddelde) scores zieh in midden van de verdeling en
geldt voor beide groepen dat er een reele kans is op daling of stijging per team-
aspect.

7.2.7.2 Vergelijking van de niveaus
Op basis van de steekproefkenmerken, de contextkenmerken en de procesken-
merken is in hoofdstuk 6 de overeenkomst tussen de experimentele groep en de
controlegroep uitgewerkt.
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In paragraaf 7.2.7.1 is aangegeven dat de scores van zowel de experimentele
groep als de controlegroep voor de teamaspecten rond het midden van de schaal
liggen en extreem läge of hoge scores niet voorkomen. Daarmee vertonen beide
groepen in deze zin overeenkomst.

Naast de overeenkomsten van de experimentele groep en de controlegroep zijn
ook verschillen geconstateerd. In de paragrafen 7.2.2 tot en met 7.2.6 zijn deze
verschillen kwantitatief getoetst.
In tabel 7.14 zijn de significante verschillen bij de eerste meting van de teamas-
pecten in een overzicht weergegeven.

Tabel 7.14 Vcrgclijking van de teamaspecten: eerste meting

variabclc

problecmi>pl()ssend vermö-
gen (gckwantificeerd)
Uakgericht conflict
persoonsgerichl conflict
integratief gcdrag
distributief gcdrag
kwaliteit van dc beslissing
begrip van dc beslissing
commitment aan de beslis-
sing
ondcrlingc acceptatie na de
beslissing
doelgerichtheid
clientgerichtheid
ontwikkclingsgcrichthcid

score experimentele
grocp is gelijk aan
score controlegroep
(a = ,05)

•

•

•

score experimentele
groep beter dan
score controlegroep
(a =,05)

•

score experimentele
groep slechter dan
score controlegroep
(a =,05)

•

•
•
•

•

•

•
•

Tabel 7.14 maakt duidelijk dat bij de eerste meting:
• de scores van de experimentele groep en de controlegroep voor persoonsge-

richt conflict, begrip van de beslissing en ontwikkelingsgerichtheid gelijk-
waardig zijn;

• dc score van de experimentele groep voor taakgericht conflict significant
beter is dan de score van de controlegroep;

• de scores van de experimentele groep voor probleemoplossend vermögen,
integratief gedrag, distributief gedrag. kwaliteit van de beslissing. commit-
ment aan de beslissing. onderlinge acceptatie na de beslissing. doelgericht-
heid en clientgerichtheid significant slechter zijn dan de scores van de con-
trolegroep:

• het is denkbaar dat deze verschillen bij de eerste meting van invloed zijn op
de onderzoeksresultaten bij de tweede meting. In relatie tot de zorgvuldig-
heidsaspecten (paragraaf 7.2.1) betreffende de verantwoorde beantwoor-
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ding van de onderzoeksvraag en de deelvragen 1 tot en met 5 is het van be-
lang hiermee rekening te houden bij de keuze van de methoden voor analy-
se van de onderzoeksresultaten van de tweede meting. In paragraal' 7.3.2
worden de hieraan gerelateerde keuzes verantwoord.

7.2.8 Samenhang teamaspecten: eerste meting
In het onderzoeksdesign wordt uitgegaan van onderlinge samenhang bij de
teamaspecten. In deelvraag 6 "In hoeverre is er bij de teamaspecten sprake van
onderlinge samenhang en wat is de aard van deze samenhang'?' is de vraag naar
samenhang concreet verwoord. Voor de beantwoording van deelvraag 6 is rele-
vant om na te gaan inhoeverre de theoretisch veronderstelde samenhang bij de
teamaspecten en het hieraan gerelateerde integratieve karakter van de teamlrai-
ning, worden bevestigd.

Voor een eerste orientatie op de beantwoording van deze vraag zijn bij de eerste
meting de onderlinge correlaties bij de teamaspecten nagegaan. De scores zijn
gebaseerd op e'e'n meetmoment. Het resultaat is weergegeven in tabel 7.15.

Uit tabel 7.15 blijkt een overwegend duidelijke samenhang tussen de teamas-
pecten.

Het probleemoplossend vermögen vertoont significante samenhang met alle va-
riabelen. Met uitzondering van de besluitvormingsvariabele taakgericht conflict
is deze samenhang in overeenstemming met de theoretische verwachting:
• een hogere score bij probleemoplossend vermögen gaat samen met een ho-

gere score bij integratief gedrag, kwaliteit van de beslissing, commitment
aan de beslissing, onderlinge acceptatie na de beslissing, doelgerichtheid,
clientgerichtheid en ontwikkelingsgerichtheid;

• een hogere score bij probleemoplossend vermögen gaat samen met een la-
gere score bij taakgericht conflict, persoonsgericht conflict (marginaal sig-
nificant) en distributief gedrag.

De besluitvormingsvariabelen en de effectvariabelen van besluitvorming han-
gen alle onderling samen. Met uitzondering van de besluitvormingsvariabele
taakgericht conflict is sprake van samenhang conform de theoretische verwach-
ting:
• een hogere score bij taakgericht conflict gaat samen met een lagere score

bij integratief gedrag, kwaliteit van de beslissing (marginaal significant),
begrip van de beslissing, commitment aan de beslissing en onderlinge
acceptatie na de beslissing;

• een hogere score bij taakgericht conflict gaat samen met een hogere score
bij persoonsgericht conflict en distributief gedrag;

• de wijze waarop de besluitvormingsvariabele taakgericht conflict zieh 'ge-
draagt' is opmerkelijk en consequent in tegenstelling tot de theoretische
verwachting;
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• opvallend is de bijzonder sterke samenhang tussen onderlinge acceptatie na
de beslissing en commitment aan de beslissing (r = ,84; p = ,00). Dit kan
wijzen op een te gering onderscheidend vermögen van de bijbehorende
schalen (tautologie). Bij de analyse van de onderzoeksresultaten van de
tweede meting zal hierop nader worden ingegaan.

Tabel 7.15 Correlatiematrix teamaspecten: cersie meting

1. problcem-
oplossend
vermögen

2. taakgerichl

3. persoons-
jjencht

4. inicgruiief

5. distributief

6. kwaliteit
beslissing^

7. begnp be-
slissing

8. commit-
ment

9. onderlinge
acceptatie

10. doelge-
richtheid

11. clicntgc-
hchtheid

12. ontwikke-
lingsge-
richt

1

-

-.30'
• •
-.26
*
.34
• *
-.36
•»*
.41
*•*
,50
»•*
,42

.34

.56

,40
***

.38

2

-

.34
• •
-.37
• *•

.26
**
-.25
*
-.29
*•
-.54
* • •

-.53

3

-

-.59
***
.55
***
-.36
• **
-.44
***
-6?
***
-.60

-.32

4

-

-.65

.75
• *•
.34
**
83
*•*
,76

.43
***

.50
*•*

5

-

-.53
***
-.48
•*•
-68
**•
-61

-.36
***

-.47
• **

6

-

,30
• *

59
• »«

S6

.62
***
.26
*

.54
***

7

-

52
* • *

37
• **

.30
«*

8

-

84
• * •

.36
**»

.39
***

9

-

.29
**

.46
•»*

10

-

.54
»«*

.49
***

11

-

.35
**

12

-

' = correlatie coefficient (Pearson productmomentcorrelatie. tweezijdig)
• = p < .10
*• = p < .05
••* = p<.01

Doelgerichtheid vertoont geen significante samenhang met de beide conflictop-
stellingen. De samenhang met de overige variabelen is in overeenstemming met
de theoretische verwachting:
• een hogere score bij doelgerichtheid gaat samen met een hogere score bij

probleeinoplossend vermögen, integratief gedrag. kwaliteit van de beslis-
sing. begrip van de beslissing. commitment aan de beslissing, onderlinge
acceptatie na de beslissing. clientgerichtheid en ontwikkelingsgerichtheid;

• een hogere score bij doelgerichtheid gaat samen met een lagere score bij
distributiet gedrag.
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Clientgerichtheid vertoont relatief weinig samenhang met de overige variabe-
len. De vertoonde samenhang is in overeenstemming met de theoretische ver-
wachting:
t een hogere score bij clientgerichtheid gaat samen met een hogere score bij

probleemoplossend vermögen, kwaliteit van de beslissing, doelgerichtheid
en ontwikkelingsgerichtheid.

Oniwikkelingsgerichtheid vertoont, met uitzondenng van taakgericht conflict
en begrip van de besluitvorming, significante en theoretisch consistente samen-
hang met de overige variabelen:
• een hogere score bij ontwikkelingsgerichtheid gaat samen met een hogere

score bij probleemoplossend vermögen, integratief gedrag, kwaliteit van de
beslissing, commitment aan de beslissing, onderlinge acceptatie na de be-
slissing, doelgerichtheid en clientgerichtheid;

• een hogere score bij ontwikkelingsgerichtheid gaat samen met een lagere
score bij persoonsgericht conflict en distributief gedrag.

Samenvattend kan in relatie tot deelvraag 6 'In hoeverre is er bij de teamaspec-
ten sprake van onderlinge samenhang en wat is de aard van deze samenhang?'
gesteld worden dat de veronderstelde samenhang tussen de teamaspecten gro-
tendeels bevestigd wordt door de onderzoeksresultaten van de eerste meting en
dat de aard van de samenhang, met uitzondering van taakgericht conflict, in
overeenstemming is met de theoretische verwachting. De veronderstelling dat
bij de integratieve teamtraining sprake is van onderlinge beinvloeding bij de
teamaspecten wordt in eerste instantie ondersteund. Bij de bespreking van de
onderzoeksresultaten van de tweede meting zal nader op deelvraag 6 worden
ingegaan.

7.2.9 Overige functiekenmerken: eerste meting
De overige functiekenmerken zijn indirect gerelateerd aan het probleemoplos-
send vermögen. In paragraaf 6.1 is deze relatie definitief geconcretiseerd in
deelvraag 7: 'In hoeverre zijn, na de verbetering van het probleemoplossend
vermögen, de overige functiekenmerken verbeterd?'

Wat in paragraaf 7.2.1 is uiteengezet in relatie tot de teamaspecten bij de eerste
meting, geldt ook hier. Voor een verantwoorde beantwoording van deelvraag 7
is het van belang zieht te hebben op het scoringsniveau van de overige functie-
kenmerken bij de eerste meting en de verschillen hierbij tussen de experimente-
le groep en de controlegroep.

De kwalitatieve meting van de overige functiekenmerken is een onderdeel van
de funetieanalyse op basis van de WEBA-methode (1995). In de WEBA-
methode (1995) wordt het resultaat van de funetieanalyse uitgedrukt in het zo-
genoemde 'welzijnsprofiel'. Juist omdat hiermee het resultaat van de funetie-
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analyse wordt weergegeven, wordt in dit onderzoek van functieprofiel gespro-
ken.

Figuur 7.3 Funclicprofiel van dc overige functiekenmerken: eerste meting

voldoende

bcpcrkl vol-
docmlc

onvoldocndc

experimentele groep • comrolegroep;

volledigheid nielkortcyclcsche-
laken

moeili|kheidsgraad informalievoorziening

Bij de weergave van de functieprofielen is conform de WEBA-methode (1995)
uilgcgaun van de waardcringsmogelijkheden onvoldoende, beperkt voldoende
«51V

• Volledigheid van de functie: eerste meting
Uit figuur 7.3 blijkt dat beide groepen maximaal scoren op volledigheid. De
volledigheid van de functie is daarmee voldoende. Conform de WEBA-
methode (1995) betekent dit dat er sprake is van een consistente mix van voor-
bereidende, uitvoerende en ondersteunende taken.

Uit het onderzoek is gebleken dat de maximale scores, zowel kwalitatief als
kwantitatief. gelden voor alle groepsteams, alle individuele respondenten en
daarom ook voor de experimentele groep en de controlegroep. Hierdoor ont-
breekt het aan variantie en is een weergave van de kwalitatieve scores in kwan-
titatieve scores niet zinnig. Toetsing op significante kwantitatieve verschillen is
daarmee niet aan de orde. De scores van de experimentele groep en de contro-
legroep voor volledigheid bij de eerste meting kunnen als gelijkwaardig worden
beschouwd.

• Niet-kortcyclische taken: eerste meting
Kortcyclische taken, zoals gedefinieerd in de WEBA-methode (1995). komen
bij de functie pedagogisch medewerker niet voor. Uitgaande van de WEBA-
methode (1995) is dit een /.eer positief resultaat, omdat daarmee de risico's van
'gees tdodende ' arbeid worden weggenomen.

Omdat kortcyclische taken niet voorkomen scoren beide groepen maximaal en
is toetsing op significante verschillen niet aan de orde. De scores van de expt-
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rimentele groep en de controlegroep voor niet-kortcyclische taken bij de eerste
meting zijn gelijkwaardig.

• Moeilijkheidsgraad: eerste meting
Moeilijkheidsgraad scoort bij beide groepen onvoldoende. Uitgaande van de
theorie (De WEBA-methode, 1995) wijst deze waardering op te geringe leer- en
ontwikkelingsmogelijkheden in de functie. Bij de moeilijkheidsgraad zijn ver-
schillen tussen de experimentele groep en de controlegroep zichtbaar. Deze ver-
schillen zijn, op basis van de in paragraaf 6.5 beschreven kwantificering, kwan-
titatief getoetst. Tabel 7.16 geeft een overzicht.

Tabel 7.16 Moeilijkheidsgraad: eerste meting

driepuntssehaal; schaalmidden = 2; 1 item;.» = reele score

experimentele groep
controlegroep
totale groep

1.35
1.47
1.42

SD
0.49
0,51
0.50

t

-.86

P

,394

N
23
30
53

• = de scores zijn significant verschillend bij a = ,05

Bij de eerste meting blijkt de score voor moeilijkheidsgraad van de experimen-
tele groep ,65 beneden het midden van de schaal te liggen. De controlegroep
scoort ,53 beneden het midden van de schaal. Deze scores bevestigen de kwali-
tatieve waardering.

Het verschil tussen beide groepen is niet significant. De scores van de experi-
mentele groep en de controlegroep voor moeilijkheidsgraad bij de eerste meting
kunnen als gelijkwaardig worden beschouwd.

• Informatievoorziening: eerste meting
De experimentele groep scoort onvoldoende voor informatievoorziening. Uit-
gaande van de WEBA-methode (1995) betekent dit dat bij de eerste meting de
informatie over de opdrachten die moeten worden uitgevoerd en de resultaten
hiervan bij de experimentele groep onvoldoende zijn. De controlegroep scoort
bij de eerste meting beperkt voldoende. Conform de WEBA-methode (1995)
betekent dit dat voor de experimentele groep reele welzijnsrisico's gelden die
verbeteringsmaatregelen noodzakelijk maken. Voor de controlegroep geldt dat
in beperkte mate sprake is van welzijnsrisico's en dat verbeteringsmaatregelen
voor deze conditie wenselijk zijn.

De verschallen voor informatievoorziening tussen de experimentele groep en de
controlegroep zijn kwantitatief getoetst op basis van de in paragraaf 6.5 be-
schreven kwantificering. Tabel 7.17 geeft een overzicht.
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Bij de eerste meting blijkt de score voor informatievoorziening van de experi-
mentele groep ,87 beneden het midden van de schaal te liggen. De controlc-
groep scoort ,20 boven het midden van de schaal. Deze scores bevestigen de
kwalitatieve waardering.

Het blijkt dat de experimentele groep significant lager scoort dan de controle-
groep. Dit betekent dat bij de eerste meting de informatievoorziening voor de
experimentele groep slechter is dan voor de controlegroep.

Tabcl 7.17 Informatievoorziening: eerste meting

dncpuntsschaal; schaalmidden = 2; 1 item; r = reelc score

experimenlele g_n>ep
conlrolegrocj)
lolulc groep

t

I.I.I*
2.20*
1.74

SD
.34
.76
.81

t

-6.26

P

.00

N
23
30
53

* = de scores /ijn significant verschillend hij a = .05

7.2.10 Conclusies overige functiekenmerken: eerste meting
IV zorj'vuldy>heid.sas,n«:c:ü:n ilii\in,nar;yira;ir7J?.1 .in .vßrbar

de verantwoorde beantwoording van de deelvragen 1 tot en met 5, hebben indi-
rect ook betekenis voor de beantwoording van deelvraag 7 (de relatie met de in-
terventie is immers indirect). Bij de waardering van het scoringsniveau bij de
eerste meting (paragraaf 7.2.10.1) en de vergelijking van de verschillen (para-
graaf 7.2.10.2) wordt op deze zorgvuldigheidsaspecten ingegaan.

7.2.10.1 Waardering van het niveau: eerste meting
Voor /owel de experimentele groep als de controlegroep is in kwalitatieve zin
sprake van een volledige functie. Voor beide groepen geldt dat kortcyclische
taken zoals gedefinieerd in de WEBA-methode (1995) niet voor komen. Dit
/ijn kwalitatiel maximaal positieve resultaten. Dat betekent dat voor beide
groepen stijging van de scores is uitgesloten.

Bij de score voor nioeilijkheidsgraad zien we een haast omgekeerde situatie.
Beide groepen scoren bij de eerste meting kwalitatief onvoldoende, maar kwan-
titatief niet extreem laag (x > 1.30). Voor beide groepen geldt dat er een reele
kans is op daling en stijging.

De score voor informatievoorziening laat een gedifferentieerd beeld zien. De
experimentele groep scoort kwalitatief onvoldoende en kwantitatief extreem
laag (x < 1.30). terwijl de controlegroep beperkt voldoende scoort en kwantita-
tief in het midden van de schaal (1,30 < x < 2.70). Voor de experimentele groep
ligt een stijging meer voor de hand dan een daling. Bij de controlegroep bestaat
een gelijkwaardige kans op daling of stijging.
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7.2.10.2 Vergelyking van de niveaus
Op basis van de kwalitatieve beoordeling en de kwantitatieve toetsing van de
overige functiekenmerken is de volgende vergelijkingstabel opgesteld.

Tabel 7.18 Vergelijking van de overige functiekenmerken: eerste meting

variabele

volledigheid
niei-kortcyclische
taken
Moeilijkhcids-
paad'
Informatievoorzie-
ning'

score expenmenlele
groep is gelijk aan sco-
re controlegroep

•

•

•*

score experimented
groep is beter dan sco-
re controlegroep

score experimentele
groep is slechter dan
score conirolegroep

•

' = tevens kwantitatief getoetst; • = de scores zijn significant verschillend bij a = ,05

Uit tabel 7.18 blijkt dat voor de experimentele groep en de controlegroep bij de
eerste meting sprake is van een gelijk niveau voor de functiekenmerken volle-
digheid, niet-kortcyclische taken en moeilijkheidsgraad. Een verschil in bein-
vloeding van de uitkomsten van de analyse van de onderzoeksresultaten van de
tweede meting ligt daarmee niet voor de hand.
Voor informatievoorziening geldt een ongelijk niveau bij de eerste meting: de
experimentele groep scoort significant slechter. Dit verschil geeft aanleiding om
hiermee rekening te houden bij de keuze van de methode voor analyse van de
onderzoeksresultaten bij de tweede meting. In paragraaf 7.3.2 wordt hierop te-
ruggekomen.

7.2.11 Samenhang functiekenmerken: eerste meting
In hoofdstuk 4 is de vraag gesteld in hoeverre een verbetering van het pro-
bleemoplossend vermögen van invloed is op de verbetering van de overige
functiekenmerken. In hoofdstuk 6 is deze vraag definitief geformuleerd als
deelvraag 7: 'In hoeverre zijn, na de verbetering van het probleemoplossend
vermögen, de overige functiekenmerken verbeterd?' De hiermee veronderstelde
samenhang tussen het functiekenmerk probleemoplossend vermögen en de ove-
rige functiekenmerken, komt ook tot uitdrukking in het onderzoeksdesign.

Voor een eerste orientatie op de beantwoording van deze vraag is het zinvol de
veronderstelde samenhang bij de eerste meting te onderzoeken. Hierbij is, reke-
ning houdend met de formulering van deelvraag 7, uitgegaan van rechtseenzij-
dige toetsing op signiftcantie. Tabel 7.19 geeft een overzicht van de kwantita-
tieve samenhang van probleemoplossend vermögen, moeilijkheidsgraad en in-
formatievoorziening. De scores zijn gebaseerd op een meetmoment. Door het
ontbreken van variantie bij volledigheid en niet-kortcyclische taken is toetsing
op significante samenhang bij deze variabelen niet mogelijk.
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Tabel 7.19 Correlatiematrix probleemoplossend vermögen, moeilijkheidsgraad en
informalievoomcning: eerste meting

1. problecmoplossend
vermögen

2. moeilijkheidsgraad

3. informatievoorziening

1

-

.71'
*••

2

-

3

-

' = corrclatie coefficient (Pearson productmomcntcoiTelatie; probleemoplossend ver-
mögen - ovcrigc functickcnmcrken = eenzijdig; overigc functiekenmerken onder-
ling = twcc/.ijdig)

* = p < . 1 0
•• = p < .OS
•• • = p<.01

Uit tabel 7.19 blijkt een duidelijke onderlinge samenhang tussen het probleem-
opIoKsend vermögen en de informatievoorziening. Een hogere score bij pro-
bleemoplossend vermögen gaat samen met een hogere score bij informatievoor-
/iening.
He iiuH'ili,ikhf.id^i,'-riiad wjitKint j imp s.yu\ituuuup satoftahaiy .nvJ |n«sihlfa*.nup>-
lossend vermögen.

In relatie tot deelvraag 7 is dit onderzoeksresultaat een ondersteuning van de
verwachting dat na de verbetering van het probleemoplossend vermögen de in-
formatievoorziening verbeterd is. De verwachting dat na de verbetering van het
problecmoplossend vermögen de moeilijkheidsgraad verbeterd is wordt in deze
fuse van het onderzoek niet ondersteund.

7.2.12 De individuele kenmerken: eerste meting

De individuele kenmerken zijn indirect gerelateerd aan de teamaspecten die be-
palend zijn voor het teamfunctioneren. In hoofdstuk 6 is deze relatie definitief
geformuleerd in de deelvragen 8, 9 en 10. Gecombineerd weergegeven: In
hoeverre zijn. na de verbetering van de teamaspecten, de gezondheidsklachten
van de pedagogisch medewerkers verminderd, de motivatie en de werktevre-
denheid van de pedagogisch medewerkers verbeterd?'

Wat in paragraaf 7.2.1 is uiteengezet in relatie tot de teamaspecten bij de eerste
meting, geldt ook bij de individuele kenmerken. Voor een verantwoorde beant-
wiHirding van de deelvragen 8, 9 en 10 geldt dat het van belang is zieht te heb-
ben op het scoringsniveau van de experimentele groep en de controlegroep bij
de eerste meting en het verschil in scores tussen beide groepen.

De individuele kenmerken zijn kwantitatief gemeten met behulp van de. in pa-
ragraaf 6.5 weergegeven. schalen. Tabel 7.20 geeft een overzicht van het sco-
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ringsniveau van de individuele kenmerken en de significante verschillen bij de
eerste meting.

Tabel 7.20 Individuele kenmerken: eerste meting

eezondheidsklachten

dichotoom 1 - 2; schaalmidden - 1.5; 21 items; .r =

experimentele groep
controlegroep
totale groep

V

1,08
1.05
1.06

SD
.09
,07
.08

score
aantal items

t

1,43

P

.16

N
23
30
53

motivatie

vijfpuntsschaal; schaalmidden - 3; 6items; r -

experimentele groep
controlegroep
totale groep

.»
4.25
3,94
4,07

SD
.62
,56
,60

score
aantal items

t

1,92

P

,60

n
23
30
53

werktevredenheid
vijfpuntsschaal; schaalmidden = 3; 1 item; x = reele score

experimentele groep
controlegroep
totale groep

jr

4,36
4,43
4,40

SD
,57
,63
,60

t

-.42

P

,68

n
23
30
53

* = de scores zijn significant verschillend bij a = ,05

* Gezondheidsklachten: eerste meting
Bij de eerste meting blijkt de score voor gezondheidsklachten van de experi-
mentele groep ,42 beneden het midden van de schaal te liggen. De controle-
groep scoort ,45 beneden het midden van de schaal.

Het verschil tussen beide groepen is niet significant. De scores van de experi-
mentele groep en de controlegroep voor gezondheidsklachten bij de eerste me-
ling kunnen als gelijkwaardig worden beschouwd.

• Motivatie: eerste meting
Bij de eerste meting blijkt de score voor motivatie van de experimentele groep
1,25 boven het midden van de schaal te liggen. De controlegroep scoort ,94 bo-
ven het midden van de schaal.
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Het verschil tussen beide groepen is niet significant. De scores van de experi-
mentele groep en de controlegroep voor motivatie bij de eerste meting kunnen
als gelijkwaardig worden beschouwd.

• Werktevredenheid: eerste meting
Bij de eerste meting blijkt de score voor werktevredenheid van de experimente-
le groep 1,36 boven het midden van de schaal te liggen. De controlegroep
scoort 1,43 boven het midden van de schaal.

Het verschil tussen beide groepen is niet significant. De scores van de experi-
mentele groep en de controlegroep voor werktevredenheid bij de eerste meting
kunnen als gelijkwaardig worden beschouwd.

7.2.13 Conclusies individuele kenmerken: eerste meting
Dc zorgvuldigheidsaspccten die in paragraaf 7.2.1 in verband zijn gebracht met
de verantwoorde beantwoording van de deelvragen 1 tot en met 5, hebben indi-
rect ook betekenis voor de beantwoording van de deelvragen 8, 9 en 10 (de rela-
tie met dc interventie is immers indirect). Bij de waardering van het scoringsni-
veau bij de eerste meting (paragraaf 7.2.13.1) en de vergelijking van de ver-
schillen (paragraaf 7.2.13.2) wordt op deze zorgvuldigheidsaspecten ingegaan.

7.2.13.1 Waardering van het niveau
Voor zowel de experimentele groep als de controlegroep geldt dat de scores po-
sitief zijn. De mate van gezondheidsklachten is bij beide groepen extreem laag
(A < 1,20). Stijging van de gezondheidsklachten ligt voor beide groepen meer
voor de hand dan verdere daling. Motivatie en werktevredenheid bevinden zieh
bij beide groepen in het middelste deel van de schaal (x < 4,5). Dat betekent dat
voor beide groepen een reele kans op daling of stijging bestaat.

7.2.13.2 Vergelyking van de nivcaus
Op basis van de kwantitatieve toetsing van de individuele kenmerken is de vol-
gende vergelijkingstabel opgesteld.

Tabel 7.21 Vergelijking individuele kenmcrken: eerste meting

variahele

gezondheidsklach-
ten
mot iv at le

werktevredenheid

score experimentele
grocp is gclijk aan sco-
re controlegroep

•

•
•

score experimentele
groep is beter dan sco-
re controlegroep

score experimentele
groep is slechter dan
score controleftroep .

* = de scores zijn significant verschillend bij a = .05

Het blijkt dat voor de experimentele groep en de controlegroep bij de eerste me-
ting sprake is van een gelijkwaardig scoreniveau voor gezondheidsklachten.

202



motivatie en werktevredenheid. Een verschil in beinvloeding van de uitkomsten
van de analyse van de onderzoeksresultaten van de tweede meting ligl niet voor
de hand. In paragraaf 7.3.2 wordt hierop teruggekomen.

7.2.14 Samenhang tussen de teamaspecten en de individuele kenmerken:
eerste meting

In hoofdstuk 4 is de vraag gesteld in hoeverre een verbetering van de teamas-
pecten tevens leidt tot een verbetering van de individuele kenmerken. Op basis
van deze vraagstelling zijn de deelvragen 8, 9 en 10 in hoofdstuk 6 definitief
geformuleerd (gecombineerd weergegeven): i n hoeverre zijn, na de verbetering
van de teamaspecten, de gezondheidsklachten. de motivatie en de werktevre-
denheid verbeterd?' De hiermee veronderstelde samenhang tussen de teamas-
pecten en de individuele kenmerken, is ook in het onderzoeksdesign tot uit-
drukking gebracht (paragraaf 6.4.1).

Voor een eerste orientatie op de beantwoording van de deelvragen 8, 9 en 10 is
het zinvol de veronderstelde samenhang is bij de eerste meting te onderzoeken.
Gezien de aard van de deelvragen is hierbij uitgegaan van rechtseen/.ijdige toet-
sing op significantie. Tabel 7.22 geeft een overzicht van de kwantitatieve sa-
menhang. De scores zijn gebaseerd op 6£n meetmoment.

Tabel 7.22 Correlatiematrix teamaspecten en individuele kenmerken: eerste meting

gezond
heid

moti-
vatie
werk-
te vrede
nheid

1

,19
*

2 3

-,20
*

4

-,19
*

5

,21

6 7

-.22
*

8 9 10

-,19
*

11

,20

12

,24
**

,34
**

13

-

,25
*

14

-

,27
*

15

-

= correlatie coefficient (Pearson productmomentcorrelatie; teamaspecten - individue-
le kenmerken = eenzijdig; individuele kenmerken onderling = tweezijdig)

* = p < , 1 0
** = p < ,05
•** = p < ,01
1 = probleemoplossend

vermögen
2= taakgericht
3= persoonsgericht
4= integratief
5 = distributief

6= kwaliteit beslissing 12 =ontwikkelingsgericht-
7 = begrip beslissing heid
8 = commitment 13 = gezondheidsklachten
9 = onderlinge acceptatie 14 = motivatie
10 = doelgerichtheid 15 = werktevredenheid

1 =clientgerichtheid

Uit tabel 7.22 blijkt het volgende:
Gezondheidsklachten blijken samen te hangen met de besluitvormingsvariabe-
len integratief en distributief gedrag; beide marginaal significant. De aard van

203



de samenhang bij deze variabelen is in overeenstemming met theoretische ver-
wachting op basis van het onderzoeksdesign:
• een hogere score bij integratief gedrag gaat samen met lagere score bij ge-

zondheidsklachten;
• een hogere score bij distributief gedrag gaat samen met een hogere score bij

gezondheidsklachten;
• voor de overige teamaspecten blijkt geen significante samenhang met ge-

zondheidsklachten.

In relatie tot deelvraag 8 is dit onderzoeksresultaat slechts in geringe mate on-
dcrsteuncnd v(K)r de verwachting dat na de verbetering van de teamaspecten de
gezondheidsklachten verbeteren.

Motivatie blijkt marginaal significant samen te hangen met begrip van de be-
slissing en doelgcrichtheid en significant met ontwikkelingsgerichtheid. De
uard van de samenhang is niet geheel in overeenstemming met de theoretische
verwachting:
• een hogere score bij begrip van de beslissing en doelgerichtheid gaat samen

met cen lagere score bij motivatie;
• een hQgen* scoir.bjijjntwiJ{JtsJi^n.^^ti/;h/hffi^t^'i'^?nwr.niit*>.writogcrr

score bij motivatie;
• voor de overige teamaspecten blijkt geen significante samenhang met moti-

vatie.

In relatie tot deelvraag 9 is dit onderzoeksresultaat slechts in zeer geringe mate
ondersteunend voor de verwachting dat na de verbetering van de teamaspecten
de motivatie verbeten.

Werktevredenheid blijkt marginaal significant samen te hangen met probleem-
oplossend vermögen, persoonsgericht conflict, clientgerichtheid en significant
met ontwikkelingsgerichtheid. De aard van de samenhang bij deze variabelen is
in overeenstemming met theoretische verwachting:
• een hogere score bij probleemoplossend vermögen, clientgerichtheid en

ontwikkelingsgerichtheid gaat samen met een hogere score bij werktevre-
denheid;

• een hogere score bij persoonsgericht conflict gaat samen met een lagere
score bij werktevredenheid.

In relatie tot deelvraag 10 is dit onderzoeksresultaat in geringe mate ondersteu-
nend voor de verwachting dat na de verbetering van de teamaspecten de werk-
tevredenheid eveneens verbeten.
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7J Tweede meting

7J.I Beantwoording van de deelvragen
Aan de hand van de onderzoeksvraag i n hoeverre zijn de teamaspecten die be-
palend zijn voor het teamfunctioneren na de integratieve teamtraining verbe-
terd?" zijn per teamaspecl de deelvragen 1 tot en met 5 geformuleerd. De vraag
naar de onderlinge samenhang bij de teamaspecten is in deelvraag 6 tot uitdruk-
Iting gebracht. Tevens zijn deelvragen geformuleerd over de indirecte relatie
lussen de teamaspecten enerzijds en de overige functiekenmerken en de indivi-
duele kenmerken anderzijds. In paragraaf 7.3 worden, op basis van de resultaten
bij de tweede meting, antwoorden geformuleerd op deze deelvragen. Hiertoe
wordt in eerste instantie in paragraaf 7.3.2 stil gestaan bij de conclusies van de
eerste meting en de consequenties daarvan voor de analysemethoden. In de pa-
ragrafen 7.3.3 tot en met 7.3.17 wordt per onderzoeksvariabele ingegaan op de
bijbehorende deelvraag. In paragraaf 7.4 wordt tot slot aandacht besteed aan de
overige bevindingen van de functieanalyse.

7.3.2 Methode van analyse bij de tweede meting
In paragraaf 7.2.1 is uiteengezet dat het scoringsniveau bij de eerste meting en
Je onderlinge verschillen tussen de experimentele groep en de controlegrocp
met betrekking tot de teamaspecten, direct van betekenis zijn voor de te kiezen
methode van analyse bij de tweede meting. In de paragrafen 7.2.10 en 7.2.13 is
aangegeven dat dit indirect ook geldt voor de overige functiekenmerken en de
individuele kenmerken. Het verschil in betekenis is een gevolg van het gegeven
dat de interventie direct gericht is op de beinvloeding van de teamaspecten, ter-
wijl de ontwikkeling van de overige functiekenmerken en de individuele ken-
merken hier indirect aan is gerelateerd.

De conclusies die in de paragrafen 7.2.7, 7.2.10 en 7.2.13 zijn getrokken, wor-
den ter ondersteuning van de uiteenzetting over de methode van analyse gere-
sumeerd:

1. De teamaspecten:
• de scores van de experimentele groep en de controlegroep bevinden

zieh hoofdzakelijk in het middelste deel van de schaal, extreem läge of
hoge scores komen niet voor. Voor beide groepen geldt dat er een reele
kans op daling of stijging bestaat;

• het algemene beeld van het teamfunctioneren van de experimentele
groep is minder positief dan bij de controlegroep. Bij de experimentele
groep kan van een 'matig' niveau gesproken worden, bij de controle-
groep van een 'redelijk tot goed' niveau. Na toetsing blijkt dat de sco-
res van de experimentele groep en de controlegroep voor persoonsge-
richt conflict, begrip van de beslissing en ontwikkelingsgerichtheid
overeenkomen. De scores van de experimentele groep en de controle-
groep voor probleemoplossend vermögen, taakgericht conflict, integra-
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tief gedrag, distributief gedrag, kwaliteit van de beslissing, commit-
ment aan de beslissing, onderlinge acceptatie na de beslissing. doelge-
richtheid en clientgerichlheid zijn significant verschillend.

2. De overige functiekenmerken:
• bij de overige functiekenmerken laat het scoreniveau een divers beeld

zien. Volledigheid en niet-kortcyclische taken scoren bij beide groepen
maximaal positief: verbetering van de scores is niet meer mogelijk.
Voor moeilijkheidsgraad scoren beide groepen kwalitatief onvoldoen-
de, maar kwantitatief niet extreem laag: voor beide groepen geldt een
rede kans op dating of stijging. De score voor informatievoorziening
laat een gedifferentieerd beeld zien. De experimentele groep scoort
kwalitatief onvoldoende en kwantitatief extreem laag, terwijl de con-
trolegroep kwalitatief beperkt voldoende scoort en kwantitatief in het
midden van de schaal. Voor de experimentele groep ligt een stijging
meer voor de hand dan een daling. Bij de controlegroep bestaat een
recle kans op daling of stijging;

• na toetsing blijkt dat de scores van de experimentele groep en de con-
trolegroep voor informatievoorziening significant verschillen, voor de
andere overige functiekenmerken geldt dit niet.

3. De individuele kenmerken:
• voor zowel de experimentele groep als de controlegroep geldt dat de

scores positief zijn. De mate van gezondheidsklachten is bij beide
groepen extreem laag. Stijging van de gezondheidsklachten ligt voor
beide groepen meer voor de hand dan verdere daling. Motivatie en
werktevredenheid bevinden zieh bij beide groepen in het middelste
deel van de schaal. Dat betekent dat voor beide groepen een reele kans
op daling of stijging bestaat;

• na toetsing blijken er geen significante verschillen tussen de beide
groepen.

Bij de teamaspecten is bij negen van de twaalf onderzoeksvariabelen een signi-
ficant verschillend uitgangsniveau geconstateerd. Op basis van deze verschillen
bij de uitgangssituatie wordt er in het onderzoek voor gekozen om bij de verge-
lijking van de ontwikkelingen tussen de experimentele groep en de controle-
groep uit te gaan van de getransformeerde gainscores per variabele. Hierbij die-
nen de getransformeerde scores als basis. Jn paragraaf 7.2.1 is beschreven hoe
deze scores tot stand zijn gekomen. De getransformeerde gainscores ontstaan
door de getransfonneerde scores van de tweede meting te verminderen met de
getransformeerde scores van de eerste meting. Op deze wijze wordt de voort-
gang per variabele van iedere groep in een eenduidige score uitgedrukt. Het
voordeel hiervan is dat verschillen in de uitgangssituatie voor de analyse van de
ontwikkeling (gain) minder belastend zijn (Nijdam. Van Buuren. 1997). Voor-
waarde voor het gebniik van gainscores is dat de kans op ontwikkeling reeel
moet zijn en dat de invloed van de stimulus niet te sterk afhangt van het begin-
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aiveau (Nijdam. Van Buuren. 1997). Voor de teamaspecten. welke direct object
van beinvloeding zijn middels de integratieve teamtraining, is hieraan voldaan.

Bij de overige functiekenmerken blijkt dat bij informatievoorziening sprake is
van een significant verschillend uitgangsniveau. Bij de individuele kenmerken
ajn de verschillen niet significant. Dit betekent niet dat er sprake is van volle-
iige gelijkheid. Om dit maximaal te neutraliseren, wordt voor de vergelijking
van de ontwikkelingen tussen de experimentele groep en de controlegroep ook
voor deze onderzoeksvariabelen uitgegaan van gainscores.

Bij de analyse van de onderzoeksresultaten na de tweede meting is gekozen
voor een systematische opbouw. Voorafgaand aan de daadwerkelijke analyse
#ordt deze opbouw weergegeven.
1. Voor de vergelijking van de ontwikkelingen na de interventie wordt onder-

zocht in hoeverre de ontwikkelingen van de experimentele groep en de con-
trolegroep van elkaar verschillen. Daartoe wordt met behulp van de t-toets
voor niet-gerelateerde paren per variabele de ontwikkeling bij de experi-
mentele groep vergeleken met de ontwikkeling bij de controlegroep op ba-
sis van gainscores (symbool III in figuur 7.1). Voor de inzichtelijkhcid
wordt hierbij per variabele weergegeven in hoeverre de ontwikkeling bin-
nen de experimentele groep en binnen de controlegroep significant is (sym-
bool II in figuur 7.1).

2. Indien op basis van 'Levene's Test for Equality of Variances' (Van Ronden
en Van Nieuwenhuysen, 1996) sprake is van ongelijkheid in variantie (p <
0,1) worden de t-waarden en overschrijdingskansen weergegeven op basis
van ongelijkheid in variantie.

De toepassing van de genoemde toetsen is in figuur 7.4 schematisch weergege-
ven.

Figuur 7.4 t-toetsen per vergelijking: tweede meting

vergelijking van de ontwikkeling binnen iedere
groep afzonderlijk

t-toets gerelateerde pa-
ren
experi-
mentele
groep eer-
ste meting

experimen-
tele groep
tweede
meting

t-toets gerelateerde pa-
ren
controle-
groep
eerste me-
ting

controle-
groep
tweede
meting

vergelijking van de ontwikkeling van de
experimentele groep met de ontwikkeling
van de controlegroep
t-toets onafhankelijke paren op basis van
de gainscores
experimentele
groep: score tweede
meting min score
eerste meting

controlegroep: score
tweede meting min
score eerste meting

De aldus verkregen resultaten worden per variabele in relatie gebracht met de
daarbij corresponderende deelvraag. Hierbij wordt het resultaat van de vergelij-
king van de gainscores als beslissende maat genomen omdat de vergelijking
van de ontwikkeling bij de experimentele groep met de ontwikkeling bij de con-
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trolegroep als methode het best aansluit bij de wijze waarop de onderzoeks-
vraag en de deelvragen zijn geformuleerd.

De invloed van het beginniveau per variabele wordt door uit te gaan van gain-
scores weliswaar voor een deel geneutraliseerd, maar niet geelimineerd. Omwil-
le van de zorgvuldigheid zal ook worden nagegaan of de verschillen in ontwik-
keling van de variabelen bij de experimentele groep en de controlegroep mede
worden veroorzaakt door de verschillen bij de eerste meting en zal ter controle
covariantieanalyse worden uitgevoerd. Voor de covariantieanalyse wordt uitge-
gaan van de gainscores en worden de scores van de eerste meting voor de be-
trokken variabelen (indien sprake is van significante covariantie) als covariaten
ingevoerd: daarmce vindt op twee niveaus correctie voor uitgangsverschillen
plaats . Tevens zal aansluitend op de controle middels covariantieanalyse wor-
den nagegaan in hoeverre de parametrisch geanalyseerde ontwikkeling van de
teamaspecten overeenkomt met non-parametrische analyse op het niveau van de
experimentele groep en de controlegroep en het niveau van de individuele
teams (tabel 7.34 en 7.35).

Voor de verdere beantwoording van de vraag naar de samenhang tussen de
tcamaspcctcn wordt na de tweede meting eveneens getoetst of er significante
samenhang is tussen de ontwikkelingen bij de teamaspecten en wordt ingegaan
op de aard van de samenhang. De onderlinge samenhang wordt gemeten melde
Pearson productmomentcorrelatie, waarbij wordt uitgegaan van gainscores.

Bij de beantwoording van de deelvragen die betrekking hebben op de samen-
hang tussen de verbelenng van de leamaspecten enerzijds en de verbetenng van
de overige lunctickenmerken en de individuele kenmerken anderzijds, wordl
gekozen voor de volgende opbouw. In eerste instantie wordl gekeken of er
sprake is van een significant betere ontwikkeling bij de overige functiekenmer-
ken en de individuele kenmerken op zieh. Vervolgens wordt nagegaan in hoe-
verre er samenhang is tussen de ontwikkeling bij het probleemoplossend ver-
mögen en de overige functiekenmerken en de ontwikkeling bij de teamaspecten
en de individuele kenmerken. Tot slot zal met regressieanalyse nader worden
verkeiul in welke mate de variantie bij de overige functiekenmerken kan wor-
den verklaard uit de ontwikkeling van het probleemoplossend vermögen en in
hoeverre de variantie bij de individuele kenmerken kan worden verklaard uit de
ontwikkeling van de teamaspecten. Ook bij deze analyses wordt uitgegaan van
gainscores.

7.3.J Het probleemoplossend vermögen: tweede meting

Deelvraag I
i n hoeverre is het probleemoplossend vermögen van de functie pedago-
gisch medewerker na de integratieve teamtraining verbeterd?"
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Rguur 7.5 geeft de eerste en de tweede meting weer voor de experimentele
groep en de controlegroep.

Figuur 7.5 Profiel van hei probleemoplossend vermögen: eerste en tweede meting
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Op alle metingen scoort het probleemoplossend vermögen onvoldoende. De
ontwikkelingen die in het profiel tot uitdrukking worden gebracht, zijn kwanti-
tatief getoetst. Tabel 7.23 laat de ontwikkelingen en het resultaat van de toet-
sing zien.

Tabel 7.23 Probleemoplossend vermögen: eerste en tweede meting

vierpuntsschaal; schaalmidden = 2,5; 11 items; jt/, jr̂  =

experimen-
tele groep
controle-
groep
totale groep

vergelijking ontwikkeling binnen de groep

r meting

1,71*

2,31*

2.05

SD,

,36

,39

.48

2' meting

2,19*

1,83*

1.99

SD,

,43

.41

,45

t

5,17

-7.42

-

P

,00

,00

-

score
aantal items

; Xi */ = gainscore

vergelijking gainscores

. V ; - . V ,

,48*

-.48*

-.06

SD

,44

,35

,62

t

8,48

-

P

,00

-

N

23

30

53
* = de scores zijn significant verschillend bij a = ,05

• Ontwikkeling binnen de groep
De experimentele groep verbeten significant ten opzichte van de eerste meting.
De controlegroep scoort significant lager ten opzichte van de eerste meting.
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• Vergelijking van de gainscores
Uit de scores blijkt dat de ontwikkeling bij de experimentele groep significant
beter is dan de ontwikkeling bij de controlegroep.

• Declvraag
In relatie tot deelvraag 1 'In hoeverre is het probleemoplossend vermögen van
dc functie pedagogisch medewerker na de integratieve teamtraining verbeterd?'
kan het volgende gcsteld worden. Na de interventie blijkt dat er zieh bij het
probleemoplossend vermögen een significant betere ontwikkeling voordoet bij
de experimentele groep. Dit is een bevestiging van de veronderstelling dat het
probleemoplossend vermögen na de integratieve teamtraining verbeterd is.

7.3.4 De besluitvorming: tweede meting

Deelvraag 2
'In hoeverre is de besluitvorming van het groepsteam na de integratieve
teamtraining verbeterd?'

In hoofdstuk 4 is besluitvorming op basis van het effectiviteitsmodel van be-
sluitvorming (Janssen, Veenstra, Van de Vliert 1996) gedefinieerd als een van
de teamaspecten die medebepalend zijn voor het teamfunctioneren. Binnen dit
model zijn vier besluitvormingsvariabelen en vier effectvariabelen van besluit-
vorming onderscheiden. In paragraaf 6.5 is, eveneens aan de hand van het effec-
tiviteitsmodel van besluitvorming (Janssen, Veenstra, Van de Vliert 1996) de
operationalisering van deze variabelen nader gepreciseerd met behulp van de
bijbehorende kwantitatieve schalen.

Gelet op de werkingssfeer van het effectiviteitsmodel van besluitvorming (Jans-
sen, Veenstra, Van de Vliert 1996) worden de besluitvormingsvariabelen:
• taakgericht conflict;
• persoonsgericht conflict;
• integratief gedrag;
• distributief gedrag;
afzonderlijk besproken.

De scores van de vier effectvariabelen van besluitvorming:
• kwaliteit van de beslissing;
• begrip van de beslissing;
• commitment aan de beslissing;
• onderlinge acceptatie na de beslissing;
worden ge/amenlijk belicht.
In tabel 7.24 zijn de scores voor taakgericht conflict weergegeven.
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• Ontwikkeling binnen de groep
De ontwikkeling binnen de experimentele groep laat een daling zien, maar deze
is niet significant. Bij de controlegroep is een significante stijging zichtbaar.

• Vergelijking van de gainscores
Uit de tabel blijkt dat de ontwikkeling bij de experimentele groep significant la-
ger is dan de ontwikkeling bij de controlegroep. Uitgaande van het effectivi-
teitsmodel van besluitvorming (Janssen, Veenstra, Van de Vliert 1996) is dit
een negatieve ontwikkeling voor de experimentele groep.

Tabel 7.24 Besluitvormingsvanabclc laakgenchl conflict: ecrste en iweede moling

vijfpuntsschaal; schaalmidden = 3; 6 items; x;, t>

expen men-
tele groep
conirole-
groep
totale groep

score
aantal items ' '**'

vergelijking ontwikkeling binnen de groep

1' meting

3.28

2,55*

2,87

SD,

.95

,75

,91

2' meting
i .

3.11

3,04*

3,07

SD.

,76

,83

,79

t

.76

-2,80

-

P

.29

,01

-

X; = gainsco

vergelijking gainscores

-.17

,49*

.20

SD

1,07

,96

1,05

t

- 2.36

-

P

.02

-

N

23

30

53
* = de scores zijn significant verschillend bij a = ,05

• Deelvraag
In relatie tot deelvraag 2 'In hoeverre is de besluitvorming van het groepsteam
na de integratieve teamtraining verbeterd?' kan met betrekking tot de besluit-
vormingsvariabele taakgericht conflict het volgende gesteld worden. Na de in-
terventie blijkt dat er zieh bij de besluitvormingsvariabele taakgericht conflict
een significant lagere ontwikkeling voordoet bij de experimentele groep. Dit is
geen bevestiging van de veronderstelling dat de taakgerichte conflictopstelling
na de integratieve teamtraining verbeterd is.

Tabel 7.25 Besluitvormingsvariabele persoonsgericht conflict: eerste en tweede meting

vijfpuntsschaal; schaalmidden = 3; 5 items; jr;, j ;

experimen-
tele groep
controle-
groep
totale groep
* = de scores

vergelijking ontwikkeling binnen de

r meting

2,58

1.98*

2.24

SD,

1,16

1,06

1,14

2" meting

2,31

2.39*

2.35

SD,

1,05

1.20

1.13

score
aantal items

groep

t

,97

-3.03

-

zijn significant verschillend bij a =

P

,34

.01

-

* : • - * / =

= gain score

vergelijking gainscores

-,27*

,41*

,11
,05

SD

1,31

.73

1,07

t

-2,20

-

P

,03

-

N

23

30

53
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• Ontwikkeling binnen de groep
De ontwikkeling binnen de experimentele groep laat een dating zien, maar deze
is niet significant. Bij de controlegroep is een significante stijging zichtbaar.

• Vergelijking van de gainscores
Uit de tabel 7.25 blijkt dat de ontwikkeling bij de experimentele groep signifi-
cant lager, dus beter, is dan de ontwikkeling bij de controlegroep.

• Deelvraag
In rclatie tot deelvraag 2 "In hoeverre is de besluitvorming van het groepsteam
na de integraticve tcamtraining verbeterd?' kan met betrekking tot de besluit-
vormingsvariabele persoonsgericht conflict het volgende gesteld worden. Na de
interventie blijkt dat er zieh bij de besluitvormingsvariabele persoonsgericht
conflict een significant betere ontwikkeling voordoet bij de experimentele
groep. Dit is een bevestiging van de veronderstelling dat persoonsgericht con-
flict na de integraticve teamtruining verbeterd is.

Tabel 7.26 Bcsluilvormingsvariabclc integrand god rag: eerste en tweede meting

vijfpuntsschaal; schaalmidden - 3; 7 items; .*/, ji

experimcnle-
le grix-p
controle-
groep
totale groep

score
aantal items

vergelijking ontwikkeling binnen de groep

T meting

•*/

3.27*

4.11*

3.75

SD,

1.01

.58

.89

2' meting
A .

3,96*

3.61*

3.77

SD.

.65

.67

.68

t

-2.90

4.07

-

P

.01

.00

-

r_. r̂  = gainscore

vergelijking gainscores

.69*

- .50*

.02

SD

1.14

.67

1.08

t

4.44

-

P

.00

-

N

23

30

53
• = de scores /.ijn significant verschillend bij a = .05

• Ontwikkeling binnen de groep
De ontwikkeling binnen de experimentele groep laat een significante stijging
zien. Bij de controlegroep is een significante daling zichtbaar.

• Vergelijking van de gainscores
Uit de tabel 7.26 blijkt dat de ontwikkeling bij de experimentele groep signifi-
cant hoger. dus beter. is dan de ontwikkeling bij de controlegroep.

• Deelvraag
In rclatie tot deelvraag 2 'In hoeverre is de besluitvorming van het groepsteam
na de integratieve teamtraining verbeterd?" kan met betrekking tot de besluit-
vormingsvariabele integratief gedrag het volgende gesteld worden. Na de inter-
ventie blijkt dat er zieh bij de besluitvormingsvariabele integratief gedrag een
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significant betere ontwikkeling voordoet bij de experimentele groep. Dit is een
bevestiging van de veronderstelling dat het integratief gedrag na de integratieve
teamtraining verbeterd is.

Tabel 7.27 Besluitvormingsvariabele distributief gedrag: eerste en tweede meting

vijfpuntsschaal; schaalmidden = 3; 7 items; .t,. .v

experimen-
tele groep
controle-
groep
totale groep

score
aantal items

vergelijking ontwikkeling binnen de groep

1' meting

-*/

2.43*

1.87

2.11

SD,

.79

.64

.76

2' meting
AT-

1.89*

2.15

2.04

SD,

.61

.76

.71

t

3.39

- 1.77

-

P

.01

.09

-

. .«, = gainsci

vergelijking gainscorcs

- .54*

.28*

-.08

SD

.78

.87

.93

t

- 3.59

-

P

.00

-

N

23

30

53
* = de scores zijn significant verschillcnd bij a = ,05

• Ontwikkeling binnen de groep
De ontwikkeling binnen de experimentele groep laat een signiilcante daling
zien. Bij de controlegroep is geen significante verandering zichtbaar.

• Vergelijking van de gainscores
Uit de tabel 7.27 blijkt dat de ontwikkeling bij de experimentele groep signifi-
cant lager, dus beter, is dan de ontwikkeling bij de controlegroep

• Deelvraag
In relatie tot deelvraag 2 'In hoeverre is de besluitvorming van het groepsteam
na de integratieve teamtraining verbeterd?' kan met betrekking tot de besluit-
vormingsvariabele distributief gedrag het volgende gesteld worden. Na de in-
terventie blijkt dat er zieh bij de besluitvormingsvariabele distributief gedrag
een significant betere ontwikkeling voordoet bij de experimentele groep. Dit is
een bevestiging van de veronderstelling dat het distributief gedrag na de inte-
gratieve teamtraining verbeterd is. In tabel 7.28 zijn de scores van de vier ef-
fectvariabelen van besluitvorming weergegeven.

• Ontwikkelingen binnen de groep
Bij de variabele begrip van de beslissing doen zieh, bij beide groepen, geen sig-
nificante verschillen voor. Bij de ontwikkeling van de experimentele groep
blijkt bij kwaliteit van de beslissing, commitment aan de beslissing en onderlin-
ge acceptatie na de beslissing een significante stijging. De ontwikkeling bij de
controlegroep is gevarieerder: kwaliteit van de beslissing laat geen significant
verschil zien; commitment en onderlinge acceptatie vertonen een significante
daling.
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Tabcl 7.28 Effectvariabelen van besluitvorming: eerste en tweede meting

kwaliteit van de beslissing

vijfpuntsschaal; schaalmidden = 3; 3 items; .t;, t.i

expcnmcn-
Icle groep
tontrolc-
grocp
lolalc g»>ep

vergelijking ontwikkeling binnen de
T meting

-<;

3.13*

3.82

3.52

SD,

.85

.56

.77

2' meting
. i .

3.78*

3.76

3.77

SD,

.62

.67

.64

a
groep

t

- 3.53

,61

-

P

,00

.55

-

score
antal items

r> jt, = gainscore

vergelijking gainscores

•<: •*/

.65*

-.07*

.24

SD

,88

,60

.81

t

3 34

-

P

00

-

N

23

30

53

bcgrip van de beslissing

vijfpuntsschaal; schaalmidden = 3; 2 items; x/, .*;

cxperi men-
tele groep
controle-
groep
totale groep

a
vcrgclijking ontwikkeling binnen de groep

T meting

•*/

3.14

3.70

3.46

SD,

1.10

1.00

1.07

2' meting
.r>

3.48

3.67

3,59

SD*

1,24

.88

1,05

t

- 1,43

.18

-

P

.17

.86

-

score
antal items '.'•*/ = gainscore

vergelijking gainscores

• * : • * /

.35

-.04

.13

SD

1.18

1.03

1.10

t

1.25

-

p

.22

-

N

23

30

53

commitment aan de beslissing

vijfpuntsschaal; schaalmidden = 3; 4 items; j / . .*>

experi men-
tele groep
controle-
groep
totale groep

vergelijking ontwikkeling binnen de
r meting

3.31*

4,43*

3.94

SD,

1.07

.57

.99

2' meting
v*

4.20*

3.94*

4.05

SD-

.63

,81

.74

a
groep

t

-3.44

3.83

onderhnge aeceptalie na de beslissing

vijfpuntsschaal; schaalmidden - 3; 4 items; .r,. ,r

expenmen-
tele groep
eontrole-
groep
totale groep

vergelijking ontwikkeling binnen de
1' meting
•»/

3.52*

4.33*

3.97

SD,

.87

.51

.78

2' meting
\-

4.13*

3.87*

3.98

SD-

.69

.70

.70

t

-2.66

3.67

* = de scores /.ijn significant verschillcnd bij a =

p

.00

.00

-

score
antal items

-. .r, - gainscore

vergelijking gainscores

x. .t,

.89*

-.48*

.11

SD

1.27

.69

1.19

score
aantal items

groep

P

.01

.00

05

t

4.77

-

p

.00

-

N

23

30

53

r< .r; - gainscore

vergelijking gainscores

.t- .t,

.61*

-.46*

.01

SD

1.13

.66

1.02

t

4.06

-

p

.00

-

N

23

30
—

53



• Vergelijking van de gainscores
Uit de label 7.28 blijkt dat de ontwikkeling van de effectvariabelen van besluit-
vorming kwaliteit van de beslissing, commitment aan de beslissing en onderlin-
gc acceptatie na de beslissing bij de experimentele groep significant hoger, dus
beter, is dan de ontwikkeling bij de controlegroep. Bij de effectvariabele van
bcsluitvorming begrip van de beslissing is geen sprake van significante ver-
se hillen.

• Deelvraag
In relatie tot deelvraag 2 'In hoeverre is de besluitvorming van het groepsteam
na de integratieve teamtraining verbeterd?' kan met betrekking lot de effectva-
riabelen van besluitvorming het volgende gesteld worden. Na de interventie
blijkt zieh bij kwaliteit van de beslissing, commitment van de beslissing en on-
derlinge acceptatie na de beslissing een significant betere ontwikkeling voor te
doen bij de experimentele groep. Hiermee wordt de veronderstelling, dat de
verbetering van taakgericht conflict, persoonsgericht conflict, integraticf gedrag
en distributief gedrag een positief effect zal hebben op de effectvariabelen van
besluitvorming. gedeeltelijk ondersteund.

Uitgaande van de veronderstelde werking van het effectiviteitsmodel van be-
sluitvorming (Janssen, Veenstra, Van de Vliert 1996) is nagegaan in hoeverre
de variantie bij de effectvariabelen van besluitvorming kan worden toegeschre-
ven aan taakgericht conflict, persoonsgericht conflict, integratief gedrag en dis-
tributief gedrag. Om dit na te gaan is multiple regressieanalyse uitgevoerd. De
resultaten zijn weergegeven in tabel 7.29.

Uit de multiple regressieanalyse blijkt het volgende:
• de variantie bij kwaliteit van de beslissing wordt significant verklaard uit de

ontwikkeling van integratief gedrag: naarmate integratief gedrag toeneemt,
neemt kwaliteit van de beslissing toe;

• de variantie bij begrip van de beslissing kan niet significant verklaard wor-
den uit de ontwikkeling van de besluitvormingsvariabelen;

• de variantie bij commitment aan de beslissing kan significant verklaard
worden uit de ontwikkeling van taakgericht conflict, integratief gedrag en
distributief gedrag: naarmate taakgericht conflict en distributief gedrag toe-
nemen, neemt commitment aan de beslissing af en naarmate integratief ge-
drag toeneemt, neemt commitment aan de beslissing toe;

• de variantie bij onderlinge acceptatie na de beslissing kan significant ver-
klaard worden uit de ontwikkeling van taakgericht conflict, integratief ge-
drag en distributief gedrag: naarmate taakgericht conflict en distributief ge-
drag toenemen, neemt onderlinge acceptatie na de beslissing af en naarmate
integratief gedrag toeneemt, neemt onderlinge acceptatie na de beslissing
toe;
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• het effect van de ontwikkeling van taakgerichtheid op de effectvariabelen
van besluitvorming is tegen de verwachting van het effectiviteitsmodel van
besluitvorming (Janssen, Veenstra, Van de Vliert 1996) in, negatief;

• het effect van de ontwikkeling van de overige besluitvormingsvariabelen op
de effectvariabelen van besluitvorming is in overeenstemming met het ef-
fectiviteitsmodel van besluitvorming (Janssen, Veenstra, Van de Vliert
1996).

Tabcl 7.29 Multiple rcgrcssicanalyse besluilvorming: tweede meting

onafhankclijkc variabcie
taakgericht conflict
pcrwxmsgcrichl conflict
intcgraiici gedrag
diMrihutief gedrag

onafhankclijke variabcie
l a a k j ' i i h In conflict

peis'MiMsi'i-iu-ht conflict

in l r r i . i ln- l : vdrajj

dislributicl gedrag

onafhankclijkc variabcie
taakgericht conflict
persoonsgericht conflict
integraticf gedrag
distributief gedrag

onalhankelijkc vuriabele
taakgericht conflict
persoonsgericht conflict
integraticf gedrag
distributief gedrag

afhankelijke variabele: kwaliteit van de beslissing
r

-.24
-.39
.67

-.47

3
-.01
-.00
.61

-.20

P
.95
,99
.00
.48

mit. R-

.67

adj. R=

.45

afhankelijke variabcie: bcgrip van de beslissing
r

-.21
-
,36

-31

0
-.09
.09
,28

-.16

P
.51
.58

.36

mit. R*

-

adj. R-

-

afhankelijke variabele: commitment aan de beslissing
r

-.51
-.54
.75

-.64

ß
-.25
-.09
.47

-.24

P
.01
.41
,00
,03

mit. R-

.83

adj. R-

.68

afhankelijke variabele: onderlinge acceptatie na de beslissing
r

-.42
-.59
.72

-.71

ß
-.15
-.15
.35

-.39

P
.09
.14
.00
,00

mit. R-

.83

adj. R-

.68

* = correlate coefficient weergegeven bij p < ,10 (Pearson productmomentcorrelaue; een-
zijdig) —

Afsluitend kan in antwoord op deelvraag 2 'In hoeverre is de besluitvorming
van het groepsteam na de integratieve teamtraining verbeterd?', het volgende
ge/.egd worden.
Na de training blijkt een significant betere ontwikkeling bij de experimentele
groep bij persoonsgericht conflict, integratief en distributief gedrag. De/e ont-
wikkeling gaat vervolgens gepaard met een significant betere ontwikkeling van
drie effectvariabelen van besluitvorming: kwaliteit van de beslissing, commit-
ment aan de beslissing en onderlinge acceptatie na de beslissing. De effeetvari-
abele begrip van de beslissing laat geen significant betere ontwikkeling zien.
De veronderstelling dat de besluitvorming na de integratieve teamtraining ver-
beterd is. wordt daannee gedeeltelijk bevestigd.
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Conform de werkingssfeer van het effectiviteitsmodel van besluitvorming
(Janssen, Veenstra. Van de Vliert 19%) wordt het positieve effect van integra-
tief gedrag en het negatieve effect van distributief gedrag bevesligd bij de ef-
fectvariabelen kwaliteit van de beslissing, commitment aan de beslissing en on-
derlinge acceptatie na de beslissing. De veronderstelde negatieve werking van
persoonsgericht conflict op de effectvariabelen van besluitvorming blijkt niet
significant. Dit is opmerkelijk gezien de duidelijke lineaire samenhang tussen
pcrsoonsgericht conflict en kwaliteit van de beslissing, commitment aan de be-
slissing en onderlinge acceptatie na de beslissing. Het is denkbaar dat er sprake
is van multicollineariteit en dat de invloed van persoonsgericht conflict wordt
onderdrukt door de dominantie van integratief gedrag. Tabel 7.29 suggereert
een dominante invloed van integratief gedrag. Alhoewel als vuistregel wordt
gehanteerd dat op multicollineariteit dient te worden gecontroleerd bij onderlin-
ge samenhang van de onafhankelijke variabelen vanaf r > .75 (Green 1978) is
ter controle multiple regressieanalyse uitgevoerd zonder integratief gedrag.
Hierbij blijkt dat het negatieve effect van persoonsgericht conflict bevestigd
wordt voor commitment aan de beslissing (ß = -,23 ; p = ,04) en voor onderlin-
ge acceptatie na de beslissing (ß = -,26 : p = ,02).

Het effect van laakgericht conflict op de effectvariabelen en besluitvorming is
tegen de verwachting in negatief bij kwaliteit van de beslissing, commitment
aan de beslissing en onderlinge acceptatie na de beslissing. De werkingssfeer
van het effectiviteitsmodel van besluitvorming (Janssen, Veenstra, Van de
Vliert 1996) wordt daarmee gedeeltelijk bevestigd, zij het dat de analyses aan-
leiding geven de veronderstelling over taakgericht conflict en begrip van de be-
slissing bij te stellen.

7.3.5 De doelgerichtheid: tweede meting

Deelvraag 3
in hoeverre is de doelgerichtheid van het groepsteam na de integratieve
teamtraining verbeterd?'

De scores voor doelgerichtheid zijn weergegeven in tabel 7.30

• Ontwikkeling binnen de groep
De ontwikkeling binnen de experimentele groep laat een significante stijging
zien. Bij de controlegroep is een significante daJing zichtbaar.

• Vergelijking van de gainscores
Uit de tabel 7.30 blijkt dat de ontwikkeling bij de experimentele groep signifi-
cant beter is dan de ontwikkeling bij de controlegroep.
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Tabel 7.30 Doelgerichtheid: eerstc en tweede meting

vijfpuntsschaal; schaalmiddcn - 3; 3 items; X/. x

experimen-
lele groep
controle-
grocp
totale g/oep
• = de scores

vergelijking ontwikkeling binnen de

r meting

3.49*

4.39*

4,(X)

SD,

1.26

.67

1.05

2' meting

4.06*

3,76*

3.89

SD.

.55

,71

.66

groep

t

-2.21

4.60

-
/ijn significant vcrschillcnd hij a =

P

,04

.00

-
.05

score
aanlal terns

; T; JT/ - gainscore

vergelijking gainscores

•«: -*/

.57*

- ,63*

-.11

SD

1.27

,75

1.16

t

4 1 1

-

P

00

-

N

23

30

53

• Dcclvruag
In relatie tot deelvraag 3 i n hoeverre is de doelgerichtheid van het groepsteam
na dc integratieve teamtraining verbeterd?' kan het volgende gesteld worden.
Na de interventie blijkt dat er zieh bij doelgerichtheid een significant beterc
ontwikkeling voordoet bij de experimentele groep. Dit is een bevestiging van de
veronderstelling dat doelgerichtheid na de integratieve teamtraining verbeterd

is.

7.3.6 De clientgerichtheid: tweede meting

Deelvraag 4
'In hoeverre is de clientgerichtheid van het groepsteam na de integratieve
teamtraining verbeterd?'

Tahel 7.31 Clientgerichtheid: ecrste en tweede meting

vijfpuntsschaal; schaalmiddcn = 3; 4 items: .v,. v

experitiK'ii-
tele groep
controle-
gnx-p
totale groep
* = de score*

score
aanlal items

vergelijking ontwikkeling binnen de groep

T UK-ting

• * /

3.48

4.09*

3,82

SD,

,85

.76

.85

2' meting
i.

3.83

3.68*

3.75

SD.

.67

.61

.63

t

- 1.48

2.58

/ijn signitlcant verschillend bij a =

P

,15

.02

.05

t' ,r, - gainscore

vergelijking gainscores

.35*

-.41*

-.08

SD

1.14

.87

1.06

t

2.76

P

.01

-

N

23

30

53

• Ontwikkeling per groep
De stijging binnen de experimentele groep is niet significant. Bij de controk-
groep is een significante daling zichtbaar.
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• Vergelijking van de gainscores
Uit de tabel 7.31 blijkt dat de ontwikkeling bij de experimentele groep signifi-
cant beter is dan de ontwikkeling bij de controlegroep.

• Deelvraag
In relatie tot deelvraag 4 "In hoeverre is de clientgerichtheid van het groepsteam
na de integratieve teamtraining verbeterd?' kan het volgende gesteld worden.
Na de interventie blijkt dat er zieh bij clientgerichtheid een significant betere
ontwikkeling voordoet bij de experimentele groep. Dit is een bevestiging van de
veronderstelling dat clientgerichtheid na de integratieve teamtraining verbeterd
is.

7.3.7 De ontwikkelingsgerichthek): tweede meting

Deelvraag 5
'In hoeverre is de ontwikkelingsgerichtheid van het groepsteam na de in-
tegratieve teamtraining verbeterd?'

Tahel 7.32 Ontwikkehngsgcnchlheid: eerste en Iwccdc meting

vijfpuntsschaal; schaalmidden = 3; 2 items; */, J

experimen-
tele groep
controle-
groep
totale groep

score
aantal items

vergelijking ontwikkeling binnen de groep

1'' meting
.V,

3,50*

4.04*

3.80

SD,

1.25

.89

1,04

2' meting

4,07*

3,45*

3,72

SD,

,77

.94

,92

t

- 1,89

3.44

-

* = de scores zijn significant verschillend bij a =

P

,02

,00

-

,05

*2. */ = gainscorc

vergelijking gainscores

j r . . * ,

,57*

-.59*

-,01

SD

1,44

,93

1,30

t

3,34

-

P

,00

-

N

23

30

53

• Ontwikkeling binnen de groep
De stijging binnen de experimentele groep is significant. Bij de controlegroep is
een significante daling zichtbaar.

• Vergelijking van de gainscores
Uit de tabel 7.32 blijkt dat de ontwikkeling bij de experimentele groep signifi-
cant beter is dan de ontwikkeling bij de controlegroep.

• Deelvraag
In relatie tot deelvraag 5 'In hoeverre is de ontwikkelingsgerichtheid van het
groepsteam na de integratieve teamtraining verbeterd?' kan het volgende ge-
steld worden. Na de interventie blijkt dat er zieh bij de ontwikkelingsgericht-
heid een significant betere ontwikkeling voordoet bij de experimentele groep.
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Dit is een bevestiging van de veronderstelling dat ontwikkelingsgerichtheid na
de integratieve teamtraining verbeterd is.

7.3.8 De ontwikkeling van de teamaspecten in relatie tot het beginniveau en
de steekproefomvang

Voor de teamaspecten is nagegaan in hoeverre de ontwikkelingsresultaten mede
zijn beinvloed d(x>r het beginniveau per variabele. Hiervoor is middels covari-
anticanalyse in eerste instantie nagegaan welke covariaten een significante bij-
drage leveren. Vervolgens zijn deze covariaten aan de covariantieanalyse voor
de teamaspecten toegevoegd. Aldus is het verschil in ontwikkeling per variabe-
le, uitgaandc van de experimentele en de controleconditie als factor, gecorri-
gccrd v(H>r significante covariaten, waarbij is uitgegaan van gainscores. Dit be-
tekent dat binnen de methode van analyse een tweeledige correctie voor de uit-
gangsverschillen plaats vindt; enerzijds door te werken met 'verschilscores'
(gainscores) en anderzijds door de scores van de eerste meting in het covarian-
tiemodcl te verdisconteren. De statistische gegevens hiervan zijn weergegeven
in bijlagcn l()a en IOb. De resultaten van de covariantieanalyse en de analyse
op basis van de gainscores zijn in label 7.33 vereenvoudigd weergegeven.

Tabel 7.33 Vergelijking van de ontwikkeling van de teamaspecten op basis van de analyse
van de gainscores en de covarianlieanalyse

leamaspecten

probleemoplossend vermögen
taakgericht conflict
persoonsgericht conflict
inlegralief gedrag
distribute! gedrag
kwuliteit van de hcslissing
begrip van de beshssing
coinmitmenl aan de beslissing
onderlinge acceptalie na de bcslissing
doelgenchtheid
clientgeriehtheid
ontwikkelingsgerichtheid

resultaat analyse gainsco-
res

+
-

+
+
+
+
0
+
+
+
+
+

resultaat covariantieana-
Ivse

+
0
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+ = de oniwikkeling bij de experimentele groep is significant beter
- = de oniwikkeling bij de experimentele gn>ep is significant slechter
0 = er is geen significant verschil in ontwikkeling

Uit tabel 7.33 blijkt een grote mate van overeenstemming tussen de analysere-
sultaten op basis van de toetsing van de gainscores afzonderlijk en de anal)«
van gainscores inclusiet de correctie vxx>r uitgangsverschillen dcxir middel van
covariantieanalyse.
Het verschil in resultaat bij taakgericht conflict is fors en ontkracht de signifi-
cante negatieve ontwikkeling. Na toevoeging van de covariaat wijzigt het signi-
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ficantieniveau van de factor van p = .02 naar p = ,67. Het resultaat van de cova-
nantieanaJyse bij begrip van de beslissing wijst op een significant betere ont-
wikkeling bij de experimentele groep. Na toevoeging van de twee covariaten
wijzigt het significantieniveau van de factor van p = ,22 naar p = .03 en stijgt de
verklaarde variantie (adjusted R ) van ,11 (niet significant) naar .38 (signifi-
cant). De resultaten van de covariantieanalyse bevestigen de resultaten op basis
van gainscores. Bij taakgericht conflict en begrip van de beslissing is het resul-
taat van de covariantieanalyse meer in overeenstemming met de theoretische
verwachting.

De in het onderzoek gebruikte statistische analysemethoden gaan uit van een
parametrische verdeling van de steekproefvariabelen (Nijdam. Van Buurcn,
1997). Rekening houdend met de steekproefgrootte van 53 is het gepast om na
te gaan in hoeverre de onderzoeksbevindingen worden bevestigd dix>r non-
parametrische toetsing op het niveau van de experimentele groep en de contro-
legroep en op het niveau van de afzonderlijke teams. De vergelijking op dit
laatste niveau is tevens een geschikte procedure om de vaststelling van de ana-
lyse-eenheid op basis van de individuele respondenten (N = 53) te onderbou-

wen.

Tabel 7.34 geeft een vergelijking van de onderzoeksresultaten na parametrische
en non-parametrische analyse. De kolom 'resultaat analyse gainscores' is iden-
tiek aan de desbetreffende kolom in tabel 7.33. Ook in tabel 7.34 is ervoor ge-
kozen uit te gaan van de teamaspecten, omdat deze in het onderzoek direct ge-
relateerd zijn aan de interventie.

Tabel 7.34 Vergelijking van de ontwikkeling van de teamaspecten op basis van de analyse
van de gainscores en non-parametrische analyse

leamaspecten

probleemoplossend vermögen
taakgericht conflict
persoonsgericht conflict
integratief gedrag
distributief gedrag
kwaliteit van de beslissing
begrip van de beslissing
commitment aan de beslissing
onderlinge acceptatie na de beslissing
doelgerichtheid
clientgerichtheid
ontwikkelingsgerichtheid

resultaat analyse
gainscores

+
-

+
+
+
+
0
+
+
+
+
+

resultaat non-
parametrische
analyse

+
-

+
+
+
+
0
+
+
+
+
+

significance op
basis van Mann-
Whitney U toets

,00
,04
,01
,00
,00
,00
,28
,00
,00
,00
,01
,01

+ = de ontwikkeling bij de experimentele groep is significant beter
- = de ontwikkeling bij de experimentele groep is significant slechter
0 = er is geen significant verschil in ontwikkeling
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Uit tabel 7.34 blijkt een volledige overeenstemming tussen het onderzoeksresul-
taat op basis van de parametrische analyse (t-toets) en de non-parametrische
analyse (Mann-Whitney U toets). De onderzoeksbevindingen betreffende de
teamaspecten op het niveau van de experimentele groep en de controlegroep
worden, na non-parametrische toetsing, bevestigd.

In relatie tot de omvang van de steekproef en de vaststelling van de analyse-
eenheid, gelijk aan 53, is het relevant om na te gaan in hoeverre de ontwikke-
ling op groepsniveau vergelijkbaar is met de ontwikkeling op teamniveau.
Hiervoor is per instelling nagegaan of de ontwikkeling van het betrokken expe-
rimentele team beter is dan de ontwikkeling van het controleteam. In tabel 7.35
zijn de resultaten hiervan weergegeven. Hierbij is uitgegaan van de gemiddelde
gainscores per team.

Dit impliceert dat een hogere gemiddelde gainscore bij het experimentele team
lcidt lot de waardering 'beter' en een lagere gemiddelde gainscore bij het expe-
rimenlele team leidt tot de waardering 'slechter'. Wanneer de gemiddelde gain-
scores nict van clkaar verschillen, leidt dit tot de waardering 'gelijk'. De waar-
dcringen 'beter'. 'slechter' of 'gelijk' zijn, gelet op de kleine steekproefgrootie

. van de inrlividw.l«

Tabel 7.35 Vcrgelijking van de ontwikkeling van de teamaspecten op teamniveau op basis
van non-parametrische analyse

inatel-
ling
A
B
C
D
E
F

1

+
+

+

+

+

2

+

3

+
•

+

+

4

+

+

+

+
+

+

5

+

+
+

+

6

+

+

+

+

7

-
+

+
+

8

+
+

+

+

+

+

9

+

+

+

+
+

10

+

+

+

+

+

II

+

+

+
+

+

12

+

+

0
-
+

+

1 x problccmoplossend vermo- 5 = distributief 9 = onderlinge acccptatie
gen 6= kwaliteit beslissing 10 = doelgerichtheid

2= taakgericht 7= begrip beslissing 11 = clientgerichtheid
3 = persoonsgericht 8 = commitment 12 = ontwikkelingsgenchtheid
4 = integratief

+ = de gemiddelde gainscore bij het experimentele team is beter
- = de gemiddelde gainscore bij het experimentele team is slechter

0 * de gemiddelde gainscores zijn gelijk

Uit tabel 7.35 blijkt dat de ontwikkeling van de teamaspecten op teamniveau.
met uitzondering van taakgericht conflict, nagenoeg overeenstemt met de ont-
wikkeling op groepsniveau. Nogmaals blijkt dat taakgericht conflict zieh nie!
gcdraagt conform de theoretische verwachting. Bij vier van de zes instellingen
instelling is. na de integratieve teamtraining. een negatieve ontwikkeling zicht-
baar van taakgerichtheid.
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De parametrische en de non-parametrische analyse van het verschil in ontwik-
keling bij de teamaspecten op groepsniveau wordt door de vergelijking op
tcamniveau grotendeels bevestigd. Deze resultaten geven tevens ondersteuning
aan de keuze voor de vaststelling van de analyse-eenheid.

In paragraaf 6.2, bij de beschrijving van de onderzochte groepen, is een verschil
geconstateerd in sekseverdeling tussen de experimentele groep en de controle-
groep. Met behulp van regressieanalyse is nagegaan of 'het geslacht' mede van
invloed is geweest op de ontwikkelingen bij de teamaspecten. De resultaten zijn
weergegeven in bij läge 11. Uit deze bij läge blijkt dat geslacht geen significante
invloed heeft op de ontwikkeling van de teamaspecten.

7J.9 Samenhang bij de teamaspecten: tweede meting

Deelvraag 6
'In hoeverre is er bij de onderscheiden teamaspecten sprake van onder-
linge samenhang en wat is de aard van deze samenhang'?'

Voor de beantwoording van deze vraag bij de tweede meting zijn de onderlinge
correlaties bij de teamaspecten berekend. Het resultaat is weergegeven in label
7.36. De resultaten zijn gebaseerd op de gainscores. Op deze manier wordt in-
zicht verkregen in de mate waarin de ontwikkelingen van de teamaspecten met
elkaar samenhangen en kan worden nagegaan wat de aard van de samenhang is.

• Samenhang
Uit tabel 7.36 blijkt een overwegend duidelijke samenhang tussen de teamas-
pecten.

Het probleemoplossend vermögen vertoont significante samenhang met alle va-
riabelen, behalve met taakgericht conflict, persoonsgericht conflict en begrip
van de beslissing. De gevonden samenhang is in overeenstemming met de theo-
retische verwachting:
• de toename van probleemoplossend vermögen gaat samen met de toename

van integratief gedrag, kwaliteit van de beslissing (marginaal significant),
commitment aan de beslissing, onderlinge aeeeptatie na de beslissing, doel-
gerichtheid, clientgerichtheid en ontwikkelingsgerichtheid;

• de toename van probleemoplossend vermögen gaat samen met de afname
van distributief gedrag.
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Tabel 7.36 Correlaliemalrix teamaspectcn: tweede meting

1. problecmoplosscnd
vermögen

2. taakgericht conflict

3. persoonsgericht con-
flict

4. inlegralief gedrag

5. distrinulief gedrag

6. kwaliteit van de be-
slissing

7. begrip van de beslis-
sing

8. commitment aan de
bcslissing

9. onderlinge acccptatie
na de beslissing

10. doelgerichtheid

11. clientgerichtheid

12. ontwikke-
lingsgcrichtheid

1
-

.32'
**
-.34
• •
.26
*

.37
»*•
.39
•*»

.54
«••
.43
• * •

,32
**

2

-

.29
**
-.35
**
.27
**
-.24
*•
-.21
•
-.51
***
-4?
t**

-.27
•

3

-

-.56
• ••
,50

-.39
• *•

-.54
*•»
-59
• **

-.35
**

4

-

-.61

.67
• • *

.35
**
.75
*»*

7?
**•
.52
•*•

.44
*«•

5

-

-.47
*•*

-.31
•*
-.64
*»*
-7?
• •*
-.36
»**

-.46

6

-

,29
«*
.62
• ••
67
**•
,63
*••
.38
*•*
.49

7

-

.48

31
• *

8

-

.81
**•
,45
**

4?

9

-

,45

.25
*

10

-

.56

47

11

-

12

-

= corrclatic coefficient (Pearson productmomentcoirclatie; besluitvormingsvariabelen
- effectvariabelen van besluitvorming = eenzijdig; overige teamaspecten = tweezij-
dig)

* = p < . l ( )
•• = p < .05
••* = p < .01

De besluitvormingsvariabelen en de effectvariabelen van besluitvorming han-
gen alle onderling sanien, behalve persoonsgericht conflict en begrip van de be-
slissing. Met uit/ondering van de besluitvormingsvariabele taakgericht conflict
is ook hier sprake van samenhang conform de theoretische verwachting:
• naarmate taakgericht conflict toeneemt, nemen integratief gedrag. kwaliteit

van de beslissing, begrip van de beslissing, commitment aan de beslissing
en onderlinge acccptatie nu de beslissing af;

• de toename van taakgericht conflict gaat samen met de toename van per-
soonsgericht conflict en distributief gedrag;

• nuurmute integratief gedrag toeneemt, nemen kwaliteit van de beslissing.
begrip van de beslissing. commitment aan de beslissing en onderlinge ac-
ceptatie na de beslissing toe;

• de toename van integratief gedrag gaat samen met de afname van taakge-
richt conflict, persoonsgericht conflict en distributief gedrag;
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• de toename van distributief gedrag gaat samen met de toename van taakge-
richt conflict en persoonsgericht conflict:

• de toename van distributief gedrag gaat samen met de at name van integra-
tief gedrag;

• naarmate distributief gedrag toeneemt, nemen kwaliteit van de beslissing.
begrip van de beslissing, commitment aan de beslissing en onderlinge ac-
ceptatie na de beslissing af;

• ook bij de tweede meting blijkt een hoge correlatie tussen onderlinge ac-
ceptatie na de beslissing en commitment na de beslissing. Opnieuw wijst
dit op een te gering onderscheidend vermögen. Om dit na te gaan zijn aan-
vullend op de eerdere factoranalyse beide variabelen tegen elkaar afge/et in
de factoranalyse. Het resultaat is weergegeven in tabel 7.37.

Tabel 7.37 Factoranalyse commitment aan de bcslissing en onderlinge aeeeptatie na de be-
slissing: tweede meting

factormatnx: pnncipale componenten methode. vanmax rotatic

vanabcle

commitment aan de beslis-
sing

onderlinge aeeeptatie na de
beslissing

item

commitment 1
commitment 2
commitment 3
commitment 4

aeeeptatie 1
aeeeptatie 2
aeeeptatie 3
aeeeptatie 4

factorlading
onderlinge aeeeptalic

,72
,28
,68
.15

.77

.81
,91
,46

commitment
,48
.86
37
.78

.44

.19

.15
,71

De tabel bevestigt gedeeltelijk de veronderstelling van een te gering onder-
scheidend vermögen. Hoewel alle factorladingen positief zijn, is er ook duide-
lijk sprake van overlap (vet gedrukt in tabel 7.37). Bij item 1 en 3 van commit-
ment aan de beslissing en item 4 van onderlinge aeeeptatie na de beslissing
blijken de respondenten een geringer onderscheid te maken dan op basis van de
theorie is verondersteld (Amason, Schweiger 1994; Janssen, Veenstra, Van de
Vliert 1996). Het is denkbaar dat bij de pedagogisch medewerkers de mate van
commitment aan de beslissing mede wordt beinvloed door de onderlinge aeeep-
tatie na de beslissing.
Doelgerichtheid vertoont geen significante samenhang met persoonsgericht
conflict, begrip van de beslissing. De samenhang met taakgericht conflict is niet
in overeenstemming met de verwachting, dit geldt wel voor de samenhang met
de overige variabelen:
• de toename van doelgerichtheid gaat samen met de toename van probleem-

oplossend vermögen, integratief gedrag, kwaliteit van de beslissing, com-
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mitment aan de beslissing, onderlinge acceptatie na de beslissing, clientge-
richtheid en ontwikkelingsgerichtheid;

• de toename van doelgerichtheid gaat samen met de afname van taakgericht
conflict (margmaal significant) en distnbutief gedrag.

Clifcntgerichtheid vertoont relatief weinig samenhang met de overige variabe-
len. De vertoonde samenhang is in overeenstemming met de theoretische vcr-
wachting:
• de toename van clientgerichtheid gaat samen met de toename van pro-

blecmoplossend vermögen, kwaliteit van de beslissing, onderlinge accepta-
tie (marginaal significant) na de beslissing, doelgerichtheid en ontwikke-
lingsgerichtheid.

Ontwikkelingsgerichtheid vertoont. met uitzondering van taakgericht conflict
en begrip vun de beslissing, significante en theoretisch consistente samenhang
met de overige variabelen:
• de toename van ontwikkelingsgerichtheid gaat samen met de toename van

problccmoplossend vermögen, integratief gedrag, kwaliteit van de beslis-
sing, commitment uan de beslissing, onderlinge acceptatie na de beslissing,
doelgerichtheid en clicntcerichtheid:

• de toename van ontwikkelingsgerichtheid gaat samen met de afname van
persoonsgericht conflict en distributief gedrag.

• Deelvraag
In relatie tot deelvraag 6 'In hoeverre is er bij de teamaspecten sprake van on-
derlinge samenhang en wat is de aard van deze samenhang?' kan op grond van
de correlatiematrix worden gesteld, dat deze samenhang grotendeels wordt be-
vestigd in overeenstemming met de verwachte aard van de samenhang voor alle
teamaspecten. met uitzondering van taakgericht conflict. Deze variabele ver-
toont consequent een negatieve samenhang waar een positieve is verondersteld
en omgekeerd.

7.3.10 Conclusies teamaspecten: tweede meting
In relatie tot de 'hoofdvraag' in dit onderzoek 'In hoeverre zijn de teamaspecten
die bepalend zijn voor het teamfunctioneren na de integratieve teamtraining
verbeterd?" en de hieraan gerelateerde veronderstellingen kan afsluitend het
volgende geconcludeerd worden.
Do onder/.oeksresultaten bevestigen de veronderstelling dat na de integratieve
teamtraining het pa>bleemoplossend vermögen, de besluitvorming, de doelge-
richtheid, de clicntgerichtheid en de ontwikkelingsgerichtheid zijn verbeterd.
De verbeteringen bij de experimentele groep zijn duidelijk positief en vertonen
een hoge mate van consistentie. De onderzoeksresultaten en de hieraan ten
grondslag liggende statistische analyses, geven steun aan de veronderstelling
dat er een positief verband is tussen de integratieve teamtraining en de tearnas-
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pecten die bepalend zijn voor het teaml'unctioneren van de groepsteams in de
residentiele jeugdhulpverlening.

Het veronderstelde onderlinge verband tussen de teamaspecten wordt eveneens
bevestigd door de onderzoeksbevindingen. De keuze in dit onderzoek. om voor
de verbetering van de teamaspecten uit te gaan van een integratieve benadenng,
wordt daarmee ondersteund.

7J.11 Overige functiekenmerken: tweede meting

Deelvraag 7
in hoeverre zijn, na de verbetering van het probleemoplossend vermö-
gen, de overige functiekenmerken verbeten!?"

Figuur 7.6 Proficl overige functiekenmerken: eerste en tweede meting

voldoende

beperkt
voldoende

onvoldoende

vülledighcid niet-kortcyelische- nueilijkheidsgraad intonnalievooraening

taken

Dexperimentelegroep le meting H controlegroep le meting

• expenmentele groep 2e meting • controlegroep 2e meting

* Volledigheid van de functie: tweede meting
De volledigheid van de functie is bij alle metingen voldoende. Er doen zieh
geen kwalitatieve wijzigingen voor.

* Niet-kortcyclische taken: tweede meting
Ook hier is sprake van een stabiele score: voldoende. Zoals al eerder is aange-
geven komen kortcyclische taken, zoals gedefinieerd in de WEBA-methode
(1995) bij de functie pedagogisch medewerker niet voor, waarmee wijzigingen
zijn uitgesloten.
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• Moeilijkheidsgraad: tweede meting
Op basis van het tijdsbeslag van de geselecteerde taken en op basis van de ver-
dcling van moeilijke en niet-moeilijke taken is conform de WEBA-methode
(1995) de moeilijkheidsgraad van de functie berekend. Bij alle kwalitatieve me-
tingen is voor de functie pedagogisch medewerker sprake van een onvoldoendc
moeilijkheidsgraad. De scores zijn echter niet geheel gelijk. Er is een ontwikke-
ling zichtbaar: de experimentele groep laat een stijging zien, bij de controle-
groep is een daling te constateren. Deze ontwikkeling is kwantitatief getoetst.
De uitslagen zijn in label 7.38 weergegeven.

• Ontwikkeling binnen de groep
De ontwikkeling in iederc grocp afzonderlijk is zo sterk dat sprake is van signi-
ficantc verschillen tussen de eerste en de tweede meting: de experimentele
groep laat een verbetering zien, bij de controlegroep is een verslechtering zicht-
baar.

• Vergelijking van de gainscores
Uil de scores blijkt dal de ontwikkeling bij de experimentele groep significant
beter is dan de ontwikkeling bij de controlegroep.

• Deelvraag
In relatie tot deelvraag 7 'In hoeverre zijn, na de verbetering van het probleem-
oplossend vermögen, de overige functiekenmerken verbeterd?" kan gesteld
worden dat de experimentele groep een significant betere ontwikkeling laat zien
bij zowel het problcemoplossend vermögen als bij het functiekenmerk moei-
lijkheidsgraad. Dit is een ondersteuning van de veronderstelling dat na de ver-
betering van het probleemoplossend vermögen de moeilijkheidsgraad is verbe-
terd.

Tabel 7.38 Moeilijkheidsgraad: eerste en (weede meting

driepimlssehaal; schaalmidden = 2; 1 items; V;, v- = reele score; ,v< .t; = gainscore

expert men-
tele groep
controle-
groep
totale gtnep

vergelijking ontwikkeling hinnen de groep

r meting

1.35*

1,47*

1.42

SO,

.49

.51

.50

2' meting
.V»

1.70*

1.10*

1.3ft

SD,

.47

.31

.48

t

2.15

-4,10

-

P

.04

.00

-

vergelijking gainscores

.35*

-.37*

-.06

SD

.78

,49

.72

t

3.87

-

P

.00

-

N

23

30

53

* = de scores /ijn significant verschillend bij a = ,05

• Informatievoorziening: tweede meting
Inforinalievoor/iening van de expenmentele groep scoort onvoldoende bij de
eerste meting en beperkt voldoende bij de tweede meting. Bij de controlegroep
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is hct omgekecrde zichtbaar. een daling van beperkt voldoende naar onvoldoen-

de.
Deze ontwikkeling is kwantitatief getoetst. Hierbij is. rekening houdcnd met het
significante verschil tussen de scores voor informatievoorziening bij de eerste
meting (paragraaf 7.2.10.2). ter controle covariantieanalyse uitgevoerd. De uit-
slagen zijn in tabel 7.39 weergegeven. Hieruit blijkt dat na correctie voor het
uitgangsverschil bij informatievoorziening de afzonderlijke analyse op basis
van de gainscores. wordt bevestigd.

• Ontwikkelingen binnen de groep
Opnieuw zijn significante verschillen zichtbaar bij de ontwikkelingen binnen
groep: de experimentele groep laat een verbetering zien, bij de controlegroep is
een daling zichtbaar.

• Vergelijking van de gainscores
Uit de scores blijkt dat de informatievoorziening zieh bij de experimentele
groep significant beter heeft ontwikkeld dan bij de controlegroep. Dit resultaat
wordt bevestigd door het resultaat van de covariantieanalyse.

Tabel 7.39 Informatievoor/iening: ecrste en tweede meting

driepuntsschaal; schaalmidden = 2; 1 items; .r;, jr> = reele score; *i . */ =

experimen-
tele groep
controle-
groep
totale groep

vergelijking ontwikkeling binnen de groep

1' meting

1,13*

2,20*

1,74

SD,

,34

,76

,81

2" meting

2,17*

1,20*

1,62

SD,

,89

,41

,81

t

4,52

-8,51

-

P

,00

,00

-

verge! ijk

• * > - •>'/

1,04
*

-1,00*

-,11

SD

1,11

.64

1,34

= gainscore

ing eindscores

i

7,89

-

P

,00

-

N

23

30

53
* = de scores zijn significant verschillend bij a= 0,05;

resultaat covariantieanalyse: effect van de factor (experimentele conditie en controlecondi-
lie) op informatievoorziening met informatievoorziening eerste meting als covariaat

t
4,27

P
,00

• Deelvraag
In relatie tot deelvraag 7 'In hoeverre zijn, na de verbetering van het probleem-
oplossend vermögen, de overige functiekenmerken verbeterd?' kan gesteld
worden dat de experimentele groep een significant betere ontwikkeling laat
zien, bij zowel het probleemoplossend vermögen als het funetiekenmerk infor-
matievoorziening. Dit is een ondersteuning van de veronderstelling dat na de
verbetering van het probleemoplossend vermögen de informatievoorziening is
verbeterd.
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7.3.12 Samenhang functiekenmerken: tweede meting

Deelvraag 7
in hoeverre zijn, na de verbetering van het probleemoplossend vermögen,
de overige functiekenmerken verbeterd?'

In relatie tot de beantwoording van deze vraag bij de tweede meting zijn de on-
dcrlinge correlaties tussen het probleemoplossend vermögen en de overige
functiekenmerken berekend. Het resultaat is weergegeven in label 7.40. De re-
sultatcn zijn gebaseerd op de gainscores. Op deze manier wordt inzicht verkrc-
gen in de mute waarin de ontwikkelingen van de functiekenmerken met elkaar
samenhangen.

Tabcl 7.40 Corrclaticmatrix probleemoplossend vermögen, moeilijkheidsgraad en informa-
lievoor/iening tweede mclmg

I 3
I. probleemoplossend vermögen

2. mocilijkhcidsgraad
,30'

3. informatievoomening
,56 .31

**
= correlatie coefficient (Pearson productmomentcorrelatie; probleemoplossend ver-

mogen - overige functiekenmerken = eenzijdig; overige functiekenmerken onder-
ling = twcezijdig)

• = p < , I O

•• = p < ,05
•*• = p < ,01

• Samenhang
Uit de correlatiematrix blijkt een significante samenhang tussen probleemoplos-
send vermögen en de functiekenmerken moeilijkheidsgraad en informatievoor-
ziening:
• naunnute probleemoplossend vermögen toeneemt, nemen moeilijkheids-

graad en informatievoorziening toe;
• door het ontbreken van variantie bij de functiekenmerken volledigheid en

niet-kortcyclische taken is het niet mogelijk de statistische samenhang met
deze variabelen weer te geven.

• Deelvraag
Op basis van de geconstateerde samenhang kan in relatie tot deelvraag 7 'In
hoeverre zijn, na de verbelering van het probleemoplossend vermögen, de ove-
rige functiekenmerken verbeterd'.'' gesteld worden dat de veronderstelling dat
na de verbetering van het probleemoplossend vermögen de overige functieken-
merken verbeterd zijn. ondersteund wordt.
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7.3.13 Effect van het probleemoplossend vermögen op de overige funcüe-
kenmerken

Voor de beantwoording van deelvraag 7 i n hoeverre zijn na de verbetering van
het probleemoplossend vermögen de overige functiekenmerken verbeterd?', is
in eerste instantie uitgegaan van enkelvoudige t-toetsen en toetsing op samen-
hang. Hiermee is nagegaan of er na de interventie sprake was van een signifi-
cante ontwikkeling en significante samenhang bij deze ontwikkelingen. Hierbij
bleek dat de ontwikkeling van moeilijkheidsgraad en informalievcx>r/.iening
significant beter was bij de experimentele groep en dat de ontwikkelingen van
deze variabelen significant samenhangen met de ontwikkeling van probleemop-
lossend vermögen. De aard van de deelvraag geeft aanleiding om de ontwikke-
ling bij deze functiekenmerken nader te analyseren. Met behulp van regressie-
analyse is nagegaan in hoeverre de ontwikkeling van moeilijkheidsgraad en in-
formatievoorziening verklaard kan worden uit de ontwikkeling bij hel pro-
bleemoplossend vermögen. In tabel 7.41 is het resultaat weergegeven.

Tabcl 7.41 Multiple regressieanalysc probleemoplossend vermögen en overige functieken-
merken: tweede meting

onafhankelijke variabele
probleemoplossend ver-
mögen

onafhankelijke variabele
probleemoplossend ver-
mögen

afhankelijke variabele: mocilijkheidsgraad
R"

0,30

ß
,30

P

,03

mit. R-

,30

adj. R-

,09

afhankelijke variabele: informatievoorziening
R

0,56

ß
,56

P

,00

mit. R-

,56

adj. R*

,32

* = correlatie coefficient weergegeven bij p < ,10 (Pearson productmomentcorrelatie; een-
zijdig)

Uit de regressieanalyse blijkt dat:
• de variantie bij moeilijkheidsgraad significant kan worden verklaard uit de

ontwikkeling van het probleemoplossend vermögen: naarmate probleemop-
lossend vermögen toeneemt, neemt de moeilijkheidsgraad toe;

• de variantie bij informatievoorziening significant kan worden verklaard uit
de ontwikkeling van probleemoplossend vermögen: naarmate probleemop-
lossend vermögen toeneemt, neemt de informatievoorziening toe.

In relatie tot de deelvraag 7 i n hoeverre zijn, na de verbetering van het pro-
bleemoplossend vermögen, de overige functiekenmerken verbeterd?' kan ge-
steld worden dat de veronderstelling dat na de verbetering van het probleemop-
lossend vermögen de overige functiekenmerken verbeterd zijn, bevestigd wordt.
Hierbij wijzen de resultaten erop dat de relatie tussen probleemoplossend ver-
mögen en informatievoorziening sterker is dan de relatie tussen probleemoplos-
send vermögen en moeilijkheidsgraad.
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7.3.14 De individuele kenmerken: tweede meting

Deelvragen 8, 9, 10 worden gecombineerd weergegeven.
'In hoeverre zijn, na de verbetering van de teamaspecten, de gezond-
hcidsklachten van de pedagogisch medewerkers verminderd, de motiva-
tie en de werktevredenheid van de pedagogisch medewerkers verbeterd?'

In tabel 7.42 zijn de scores van de drie individuele kenmerken weergegeven.

• Vergelijking binnen de groep
Bij ge/ondheidsklachten en motivatie doen zieh geen significante verschillen
voor. Dit laatste geldt ook voor werktevredenheid bij de experimentele groep.
De controlegroep laat bij werktevredenheid een significante daling zien.

• Vergelijking van de gainscores
Ge/.ondhcidsklachtcn cn motivatie laten geen significante verschillen in ont-
wikkeling zien. Bij werktevredenheid is de ontwikkeling bij de experimentele
groep significant beter dan bij de controlegroep.

• Deelvragen 8, 9, 10
Voor de individuele kenmerken zijn deelvragen geformuleerd, die hier gecom-
bineerd worden weergegeven: 'In hoeverre zijn. na de verbetering van de team-
aspecten, de gezondheidsklachten van de pedagogisch medewerkers vermin-
derd, de motivatie en de werktevredenheid van de pedagogisch medewerkers
verbeterd?' Na de verbetering van de teamaspecten kan in relatie tot de deel-
vragen 8, 9, 10 het volgende gezegd worden:
• de ontwikkeling van gezondheidsklachten en motivatie is niet significant

verschillend voor beide groepen; de veronderstelling dat, na de verbetering
van de teamaspecten, de gezondheidsklachten en de motivatie verbeterd
zijn, wordt daarmee niet ondersteund;

• de ontwikkeling van werktevredenheid is significant beter bij de experi-
mentele groep; dit is een ondersteuning van de veronderstelling dat na de
verbetering van de teamaspecten de werktevredenheid verbeterd is.
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Tsbel 7 42 Individuele kenmerken: eerste en tweede meting

Gezondheidskl achten

dichotoom: 1-2; schaaimidden = 1,5; 21 items; jr, ,

cxpenmcnle-
le groep
controlegroep
totale groep

vergelijking o
T meting

•<ty

1.08

1,05
1,07

SD.

.09

.07

.08
• = de scores zijn significant

ntwikkeling binnen de groep
2' meting

1.10

1.07
1.08

SD.

.09

.09

.09

t

-.68

-.73
-

P

.50

.47
•

verschillend bij a= ,05;

score
aantal items

; » : v = gain score

vergelijking gainscores

. » ; A",

.02

,02
.01

SD

.08

.10

.09

t

-.08

-

P

.94

-

N

23

30
53

Motiv alte

vijfpunisschaal; schaaimidden = 3; 6 items; JT; , .r. =

experimentc-
le fwcp
conlrolegroep
totale groep

score
aantal items

vergelijking ontwikkeling binnen de groep
r meting

•«/

4.24

3,93
4,07

SD.

.62

,56
.60

* = de scores zijn significant

2' meting
.t.

4.23

4,08
4,15

SD.

.52

,47
,49

t

.13

- 1,48
-

P

.90

,15
-

verschillend bij a= ,05

* . • • * / =
: gains

vergelijking gainscores

• » : •«/

-.01

,15
,08

SD

.44

,53
,50

t

- 1,14

-

P

,26

-

N

23

30
53

Werktevredenheid
vijfpuntsschaal; schaaimidden = 3;

expenmente-
le groep
controlegroep
totale groep

item; */, jt; = reele score ; •*>. */ =
vergelijking ontwikkeling binnen de groep

1' meting

4,36

4,43*
4,40

SD,

,57

,63
,60

* = de scores zijn significant

2" meting

4.43

3.87*
4,11

SD,

,59

.73
,72

t

-,57

4,01
-

P

.58

,00
-

verschillend bij a = ,05

gainscore
vergelijking gainscores

,07*

- ,57*
-,29

SD

,60

,77
,77

T

3,26

-

P

,00

-

N

23

30
53

7.3.15 Samenhang teamaspecten en individuele kenmerken: tweede me-
ting

Deelvragen 8, 9, 10 worden gecombineerd weergegeven.
'In hoeverre zijn, na de verbetering van de teamaspecten, de gezond-
heidsklachten van de pedagogisch medewerkers verminderd, de motiva-
tie en de werktevredenheid van de pedagogisch medewerkers verbeterd?'

In relatie tot de beantwoording van deze vraag bij de tweede meting zijn de on-
derlinge correlaties tussen de teamaspecten en de individuele kenmerken bere-
kend. Het resultaat is weergegeven in tabel 7.43. De resultaten zijn gebaseerd
op de gainscores. Op deze manier wordt inzicht verkregen in de mate waarin de
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ontwikkelingen van de teamaspecten en de individuele kenmerken met elkaar
samenhangen.

Tabcl 7.43 CorTelaticmatrix teamaspecten en individuele kenmerken: tweede meting

gezondheid

molivatie

wcrktcvrcdenheid

1

.33
***

2 3 4

,27
•

5

-.27
*

6 7 8 9 10 11

-.19
*

12 13
-

.21
*

14

-

15

•

' - corrclatie coefficient (Pearson pnxluctmomentcoiTelatie; teamaspecten - individuele
kcnmcrken = ccnzijdig; individuele kenmerken onderling = tweezijdig)

• =p<,l<)
•* - p < .05
• • • = p<.()l
5= problccmoplosscnd ver- 11 =kwaliteit beslissing 13 =ontwikkelingsgerichtheid

mögen 12 = begnp beslissing 14 = gezondheidsklachlen
6= taakgerichl 13 = commitment 15=motivatie
7 » pcrstxHisgcricht 14 =onderlinge acceptatie 16 = werktevredenheid
8 » inlcgralicf 15 = doelgerichlhcid
9 > distributicf 16 = clien(genchtheid

Uit tabcl 7.41 kun net volgende worden afgeleid.
Gezondheidsklachten blijken niet significant samen te hangen met de teamas-
pecten. De geconstateerde marginaal significante samenhang tussen gezond-
heidsklachten en integratief gedrag en distributief gedrag bij de eerste meting,
wordt bij de tweede meting niet bekrachtigd. In relatie tot deelvraag 8 wordt de
veronderstelling dat na de verbetering van de teamaspecten de gezondheids-
klachten van de pedagogisch medewerkers verminderd zijn. niet ondersteund.

Bij motivatie blijkt een marginaal significante samenhang met clientgericht-
heid. De aard van de samenhang is niet in overeenstemming met theoretische
verwachting:
• naarmate clientgerichtheid toeneemt. neemt motivatie af.

De geconstateerde marginaal significante samenhang tussen motivatie en begnp
van de beslissing, doelgerichtheid en de significante samenhang met ontwikke-
lingsgerichtheid bij de eerste meting, wordt bij de tweede meting niet bekrach-
tigd. In relatie tot deelvraag 9 wordt de veronderstelling dat na de verbetering
van de teamaspecten de motivatie van de pedagogisch medewerkers verbeterd
is. niet ondersteund.

Wetktevredenheid blijkt marginaal significant samen te hangen met integratief
gedrag. distributief gedrag. ontwikkelingsgerichtheid en significant met pro-
hleemoplossend vermögen. De aard van de samenhang bij deze variabelen is in
overeenstemming met theoretische verwachting:
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• naarmate probleemopiossend vermögen, integratief gedrag en ontwikke-
lingsgerichtheid toenemen. neemt werktevredenheid toe;

• naarmate distributief gedrag toeneemt. neemt werktevredenheid af.

De geconstateerde significante samenhang tussen werktevredenheid en per-
soonsgericht conflict (marginaal), clientgerichtheid (marginaal) en ontwikke-
lingsgerichtheid bij de eerste meting, wordt bij de tweede meting niet bekrach-
tigd. Dit geldt wel voor de samenhang tussen probleemoplossend vermögen en
werktevredenheid. Bij de eerste meting was deze samenhang marginaal signifi-
cant, bij de tweede meting stijgt het significantieniveau naar p < ,01. De vcron-
derstelling, op basis van deelvraag 10, dat na de verbetering van de teamaspec-
ten de werktevredenheid van de pedagogisch medewerkers verbeterd is, wordt
gedeeltelijk ondersteund.

7.3.16 Effect van de teamaspecten op de individuele kenmerken
Voor de beantwoording van de gecombineerde deelvragen 8, 9, 10 i n hoeverre
zijn, na de verbetering van de teamaspecten, de gezondheidsklachten van de pe-
dagogisch medewerkers verminderd, de motivatie en de werktevredenheid van
de pedagogisch medewerkers verbeterd?' is in eerste instantie uitgegaan van
enkelvoudige t-toetsen en toetsing op samenhang. Hiermee is nagegaan of er na
de interventie sprake was van een significante ontwikkeling en significante sa-
menhang bij deze ontwikkelingen. De aard van de deelvraag geeft aanleiding
om de ontwikkeling bij de individuele kenmerken nader te analyseren. Met be-
hulp van regressieanalyse is nagegaan in hoeverre de ontwikkeling van de indi-
viduele kenmerken verklaard kan worden uit de ontwikkeling bij de teamaspec-
ten. In verband met de duidelijke verschallen tussen de correlates bij de eerste
meting en de tweede meting is er voor de volledigheid voor gekozen alle team-
aspecten in de regressievergelijking op te nemen. In tabel 7.44 is het resultaat
weergegeven. Hierbij is ervoor gekozen alleen die variabelen weer te geven die
na 'backward removal' in de vergelijking zijn gehandhaafd.

Bij de multiple regressieanalyse blijkt dat de variantie bij gezondheidsklachten
niet kan worden verklaard uit de ontwikkeling van de teamaspecten.
De verklaring van de variantie bij motivatie vanuit de ontwikkeling van onder-
linge acceptatie na de beslissing en clientgerichtheid is marginaal significant (p
> ,05):
• naarmate onderlinge acceptatie na de beslissing toeneemt, neemt motivatie

toe;
• naarmate clientgerichtheid toeneemt, neemt motivatie af.
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Tabel 7.44 Multiple regressie leamaspecten en individuele kenmerken: tweede meting

onafhankelijke variabele
-

onafhankelijke variabele
ondcrlingc acceptatie na
dc bcslissing
clientgenchthcid

(inafhankclijke variabele
probleemoplossend ver-
mögen

afhankelijke variabele: gezondheidsklachten
r
-

ß
-

P
-

mit. R-
-

adj. R̂ ~
-

afhankelijke variabele: motivatie
r

-

-.19

ß
.24

-.20

P

.09

.08

mit. R-

.29

adj. R'

.05

afhankelijke variabele: werktevredenheid
r

.33

0
.33

P

.02

mit. R-

.33

adj. R-

.10

* = correlatie coefficient weergegeven bij p < .10 (Pearson productmomentcorrelatie; een-
zijdig)

Dc vcrklaring van de variantie bij werktevredenheid vanuit de ontwikkeling van
hcl probleemoplossend vermögen is significant (p = ,02): naarmate probleem-
oplosscnd vermögen toeneemt, neemt werktevredenheid toe.

In relatie tot de deelvragen 8, 9, 10 kan het volgende gesteld worden:
1. De variantie bij gezondheidsklachten kan niet worden verklaard uit de ont-

wikkeling van de teamaspecten. De veronderstelling dat na de verbetering
van de teamaspecten de gezondheidsklachten van de pedagogisch mede-
werkers verminderd zijn. wordt niet bevestigd.

2. De variantie bij motivatie kan slechts op basis van marginale significantie
bij dc multiple regressieanalyse worden verklaard uit de ontwikkeling van
onderlingc acceptatie na de beslissing en clientgerichtheid. Bij clientge-
richtheid is de aard van het effect niet in overeenstemming met de theoreti-
sche verwachting. De veronderstelling dat na de verbetering van de team-
aspecten de motivatie van de pedagogisch medewerkers verbeterd is. wordt
niet bevestigd. De gevonden samenhang tussen onderlinge acceptatie na de
beslissing, clientgerichtheid en motivatie is niet sterk genoeg om een bij-
stelling van de veronderstelling in deze richting te rechtvaardigen.

3. De variantie bij werktevredenheid kan significant vanuit de ontwikkeling
van het probleemoplossend vermögen worden verklaard. De veronderstel-
ling dat. na de verbetering van de teamaspecten de werktevredenheid van
de pedagogisch medewerkers verbeterd is wordt gedeeltelijk bevestigd.

4. Het is gerechtvaardigd de veronderstelde relatie tussen de verbetering van
de teamaspecten en werktevredenheid als volgt te herschrijven: op basis
van de onder/oeksrcsultaten is er steun voor de altematieve veronderstel-
ling dat na de verbetering van het probleemoplossend vermögen de werkte-
vredenheid van de pedagogisch medewerkers verbeterd is.
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7J.17 Conclusies overige funrtiekenmerken en indivtduele kenmcrkrn:
tweede meting

in relatie tot de veronderstelde 'neveneffecten' van de verbetering van het pro-
bleemoplossend vermögen bij de overige functiekenmerken en de verhetering
van de teamaspecten bij de individuele kenmerken, zoals geimpliceerd in de
deelvragen 7, 8. 9 en 10. kan afsluitend het volgende geconcludeerd worden.

De onderzoeksresultaten bevestigen de veronderstelling dat na de verbetering
van het probleemoplossend vermögen, de overige functiekenmerken verbeterd
zijn. Hierbij wijzen de resultaten erop dat de relatie tussen probleemoplossend
vermögen en informatievoomening sterker is dan de relatie tussen probleemop-
lossend vermögen en moeilijkheidsgraad.

De veronderstellingen dat. na de verbetering van de teamaspecten. de gezond-
heidskiachten van de pedagogisch medewerkers verminderd /.ijn, de motivatie
en de werktevredenheid van de pedagogisch medewerkers verbeterd zijn. wor-
den niet bevestigd.
Er is geringe, marginaal significante, steun voor een aangepaste veronderstel-
ling dat na de verbetering van de onderlinge acceptatie na de beslissing, de mo-
tivatie verbeterd is en na de verbetering van clicnlgerichtheid. de motivatie ver-
slechterd is. Dit Ievert geen rechtvaardiging voor een bijgestelde veronderstel-
ling.
Er is gedeeltelijke, significante, steun voor de veronderstelling dat na de verbe-
tering van de teamaspecten, de werktevredenheid verbeterd is. De onderzoeks-
resultaten rechtvaardigen de veronderstelde relatie tussen de verbetering van de
teamaspecten enerzijds en werktevredenheid anderzijds als volgt te herschrij-
ven: na de verbetering van het probleemoplossend vermögen, is de werktevre-
denheid verbeterd. Deze alternatieve veronderstelling wordt (a posteriori) be-
vestigd.

7.4 Overige bevindingen functieanalyse
Naast de analyse en beoordeling van de functiekenmerken Ievert de functieana-
lyse tevens andere functie-informatie op die van belang is om de funetie peda-
gogisch medewerker te beschrijven (paragraaf 6.5.2). In deze paragraaf wordt
daarom ingegaan op de volgende aspecten:
1. De meest voorkomende regelproblemen.
2. De meest voorkomende belemmeringen.
3. De werkdrukanaJyse.
4. Het tijdsbeslag en de moeilijkheidsgraad binnen de funetie.

Bij de beschrijving is ervoor gekozen de resultaten uit de eerste en de tweede
meting gezamenlijk hierin te betrekken. Zodoende worden onnodige herhalin-
gen voorkomen.
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Ad 1. De meest voorkomende regelproblemen
Tijdens de probleeminventarisatie zijn een veelheid aan regelproblemen naar
voren gekomen die in probleemstellingen, ten behoeve van de individuele in-
terviews, zijn verwerkt. Hierbij is uitgegaan van die regelproblemen die voor al-
le deelnemende groepsteams herkenbaar deel uit maken van het dagelijks func-
tioneren. Gecomprimeerd kunnen de meest voorkomende regelproblemen van
de eerste en de tweede meting als volgt worden weergegeven (tabel 7.45).

Tabel 7.45 Meest voorkomende regelproblemen: gemiddelde eerste en tweede meting

1
2
.1
4

docl van de opnamc verduidelijkcn
uilwcrkcn en uilvoeren van de bchandeling
kennis en vaardigheden vcrbclcren
het betrekken van jeugdigen en ouders bij de bcgeleiding
realiscren van de bchandelingsdoelcn

Ad 2. De meest voorkomende belemmeringen
Bij de inventansatie van regelmogelijkheden is nagegaan welke belemmeringen
er in de praktijk optreden bij de aanwending van regelmogelijkheden. Bij de in-
dividuele interviews heeft steeds een 'member check' ten aanzien van de opge-
nomen belemmenngen plaatsgevonden. Tabel 7.46 geeft een gecompnmeerd
over/.icht van de meest voorkomende belemmeringen van de eerste en de twee-
de meting.

Tabel 7.46 Meest voorkomende belemmeringen: gemiddeld eerste en tweede meting

solodicnslcn/alleen werken
onvolledige tcamsamenstelling d<K>r ziekte. verlof en roosterproblemen

Over het werken in solodiensten is in de vragenlijst voor pedagogisch mede-
werkers (Rasenberg, Weijenberg 1997b) aan de respondenten gevraagd om aan
te geven in hoeverre zij meer dan 60 % alleen werken. Het resultaat hiervan is
weergegeven in tabel 7.47.

Tabel 7.47 Solodiensten: eerste en tweede meting

meer dan 60 % solodienst
experimented groep
eerste meting

30%

experimented groep
tweede meting

22,70 %

controlegroep
eerste meting

23,30 %

controlegroep
tweede meting

63.30 *

Tabel 7.47 laat zien dal meer dan 22 % van de respondenten bij de eerste en de
tweede meting aangeeft meer dan 60 % alleen te werken. Bij de experimented
groep is een positieve ontwikkeling zichtbaar, terwijl bij de controlegroep een
forse verhoging van solodiensten is te zien. Na toetsing blijkt dat de verbetering
bij de experimentele groep niet significant is (t = ,66; p = .515). de verhoging
van de solodiensten bij de controlegroep is significant (t = 3,53; p = ,00). Hei
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verschal tussen beide ontwikkelingen blijkt eveneens significant (t = -2.93; p =
.02): de experimentele groep laat een betere ontwikkeling zien dan de controle-
groep.

Ad 3. De werkdrukanalyse
De werkdrukanalyse vloeit voort uit de regelstrategieanalyse (De WEBA-
methode. 1995). Bij de regelstrategieanalyse wordl nagegaan in hoeverre de
voorkomende regelproblemen met behulp van de bestaande regelmogelijkheden
kunnen worden opgelost. Wanneer binnen een bepaaid regeldomein niet alle re-
gelproblemen kunnen worden opgelost. dan leidt dat automatisch tot de conclu-
sie dat er binnen de functie sprake is van werkdruk: een negatieve regelbalans.
In deze zin is er bij de functie pedagogisch medewerker sprake van werkdruk;
voor beide groepen geldt dat zowel bij de eerste meting als de tweede meting
niet alle regelproblemen worden opgelost. Dit neemt niet weg dat er onderlig-
gende verschillen in probleemoplossing op de verschillende niveaus mogelijk
zijn. Het is zinnig om de werkdrukanalyse op dit punt aan te vullen.

Tabel 7.48 Overzicht probleemoplossing: eerste en tweede meting

experimentele
groep eerste me-
ting

experimentele
groep tweede me-
ting

conlrolcgrocp eer-
ste meting

controlegroep
tweede meting

B
totalen in % 55 28

B
10 23 50 13

B
14 28 38 10

B
24 47 38

= oplossingsniveau:
B = probleem blijft bestaan; T = teamoverleg; C = collegiaal overleg; A = autonomie

II

Uit tabel 7.48 blijkt dat het aantal niet opgeloste problemen bij de experimente-
le groep sterk daalt en bij de controlegroep fors stijgt. Deze resultaten corres-
ponderen met de kwalitatieve en kwantitatieve analyse van het probleemoplos-
send vermögen. Bij de experimentele groep is de positieve ontwikkeling vooral
te verklaren uit de toename van oplossingen op teamniveau. De negatieve ont-
wikkeling bij de controlegroep lijkt voornamelijk te worden veroorzaakt door
de daling van oplossingen op collegiaal en autonoom niveau.

Ad 4. Het tijdsbeslag en moeilijkheidsgraad binnen de functie
Het tijdsbeslag van de uitvoerende taken binnen de functie en de percentages
van de daarbij behorende eenvoudige taken vormen samen de basis voor de be-
rekening van de moeilijkheidsgraad van de functie pedagogisch medewerker
(De WEBA-methode, 1995). Tabel 7.49 geeft het tijdsbeslag weer.

Het blijkt dat er een hoge mate van stabiliteit en eensgezindheid is betreffende
het tijdsbeslag voor beide groepen op beide meetmomenten. Opmerkelijk zijn
de läge percentages van het tijdsbeslag bij de opvoeding en behandeling van de
jeugdigen. Slechts 55 % van de beschikbare arbeidstijd wordt aan deze hoofd-
taak besteed.
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De scores voor eenvoudige taken vertonen een gevarieerder beeld. Bij beide
metingen schatten de respondenten van de expenmentele groep de begelei-
dingstaken duidelijk moeilijker in dan de respondenten van de controlegroep.
Daarnaast is een verschil in ontwikkeling zichtbaar: de experimentele groep laat
een daling van eenvoudige taken zien bij opvoeding en behandeling van jeugdi-
gen en contacten met ouders en derden, terwijl hier bij de controlegroep een
stijging van het percentage eenvoudige taken zichtbaar is.

Tabcl 7.49 Tijdsbcslag uitvoercnde taken en percentage moeilijke taken: eerste en tweede
meting

tijdsbcslag
taken

opvoeding en
behandeling vun
jrugdigen
oudercontacten
en contacten met
derden
informatiever-
werking
huishoudclijkc
taken

experi-
mentele
groep
cerstc
meting

55%

16%

17%

13%

experi-
mentele
groep
tweede
meting

56%

17%

18%

12%

gemid-
deldc ex-
perimen-
tele
groep

55,5 %

16,5%

17,5%

12,5%

controle-
groep
eerste
meting

54%

16%

17%

13%

controle-
groep
tweede
meting

55%

16"/r

18%

11%

gemid-
dclde
controle-
groep

54,5%

16%

17,5%

12%

gemid-
delde
beide
groepen

55%

16,25%

17,5%

12.25*

percentage eenvoudige taken
opvoeding en
behandeling van
jeugdigen
oudercontacten
cn contacten met
derden
informatiever-
werking
huishoudclijke
taken

40%

40%

61%

85%

36%

33%

58%

86%

38%

36,5%

59,5%

85.5%

43%

46%

59%

83%

48%

50%

63%

86%

45,5%

48%

61%

84,5%

41.75%

42,25%

60.25%

85%
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8. DISCUSSIE EN CONCLUSIES

In dit hoofdstuk zullen de onderzoeksbevindingen van hoofdstuk 7 worden be-
sproken en bediscussieerd. In paragraaf 8.1 wordt gestart met een gecompri-
meerde weergave van de onderzoeksvragen en een herhaling van het eonceptu-
eel model. Daama worden de resultaten besproken waarin achtereenvolgens aan
bod komen: de teamaspeclen. de overige functiekenmerken. de individuele
kenmerken en de overige bevindingen van de functieanalysc. In paragraaf 8.2
worden de condities waaronder het onderzoek heeft plaatsgevonden bediscussi-
eerd en wordt de betekenis hiervan voor de generaliseerbaarheid aan de orde
gesteld. Tevens wordt ingegaan op de gebruikte Instrumenten en worden dis-
cussiepunten opgevoerd over de teamtraining. Op basis van de bevindingen
wordt in paragraaf 8.3 een aangepast conceptueel model gepresenteerd. In para-
graaf 8.4 komen de slotconclusies aan de orde. Het hoofdstuk wordt besloten
met paragraaf 8.5 waarin aanbevelingen worden gedaan.

8.1 De resultaten

8.1.1 Onderzoeksvragen en conceptueel model
Groepsteams vervullen in de residentiele jeugdhulpverlening een kernfunctie bij
de realisering van opvoedings- en behandelingsdoelen. Een wezenlijke factor
daarbij is het functioneren van de groepsteams. De verbetering van het team-
functioneren staat in dit onderzoek centraal. Er is antwoord gezocht op de vol-
gende vragen, die gecomprimeerd worden weergegeven:
• in hoeverre zijn de teamaspecten, die bepalend zijn voor het teamfunctione-

ren, na de integratieve teamtraining verbeterd?;
• in hoeverre is er bij de teamaspecten sprake van onderlinge samenhang en

wat is de aard van deze samenhang?;
• in hoeverre zijn, na de verbetering van het probleemoplossend vermögen,

de overige functiekenmerken verbeterd?;
• in hoeverre zijn, na de verbetering van de teamaspecten, de gezondheids-

kJachten van de pedagogisch medewerkers verminderd, de motivatie en de
werktevredenheid van de pedagogisch medewerkers verbeterd?.

Nadat in hoofdstuk 2 is ingegaan op het problematisch functioneren van de
groepsteams in de praktijk, is in hoofdstuk 3 het plan van aanpak ter verbetering
van het teamfunctioneren uitgewerkt. In het plan van aanpak is de verwachting
uitgesproken dat de teamaspecten die bepalend zijn voor het teamfunctioneren,
na de integratieve teamtraining verbeterd zijn. In hoofdstuk 4 heeft een theoreti-
sche onderbouwing van de veronderstellingen plaatsgevonden en zijn de hier-
mee corresponderende deelvragen uitgewerkt. Deze theoretische onderbouwing
is schematisch weergegeven in het conceptueel model. In hoofdstuk 5 is de in-
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tegratieve teamtraining nauwgezet beschreven. In hoofdstuk 6 is het onder-
zoeksdesign uitgewerkt dat aangeeft hoe het conceptueel model, als basis van
de integratieve teamtraining, is getoetst. Uitgaande van het onderzoeksdesign is
systematisch onderzocht welke effecten er bij de onderzoeksvariabelen zijn op-
getreden, nadat de integratieve teamtraining heeft plaatsgevonden. Hierbij is,
ervan uitgaande dat in dit onderzoek sprake is van het non-equivalente-
controlcgroep-ontwerp, consequent rekening gehouden met de daarbij behoren-
dc intcrpretatie-exclusiviteit. Met behulp van de onderzoeksresultaten is in
hooldstuk 7 vastgesteld in hoeverre de veronderstelde samenhangen kunnen
worden bevestigd. In hoofdstuk 8 wordt naar aanleiding van de onderzoeksre-
sultaten discussie gevoerd over de betekenis hiervan voor het conceptueel mo-
del. Dc uitkomsten hiervan leiden in paragraaf 8.2.4.9 tot een aangepast concep-
tueel model.

Het conceptueel model zoals opgebouwd in hoofdstuk 4, is in figuur 8.1 weer-
gegeven.

I'iguur K. I Conceptueel model

Icuinkennierk
• de besluitvonning
• ile doelgerichtheid
• de dienlgerichtheid
• dc ontwikkelingsgerichtheid

funcliekenmerk
• hel probleemoplossend vermögen

het teamfunctioneren

de overige func-
hekenmerken

de individuele kenmcr-
ken
• ge/ondheidsklach-

ten
• liHHivatie
• werkte vredenheid

8.1.2 De teamaspecten

8.1.2.1 Het probleemoplossend vermögen
In nuvolging van de WEBA-methode (I«W) is het probleemoplossend vermö-
gen van de functic pedagogisch medewerker omschreven als de mate waann de
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pedagogisch medewerker autonoom, door middel van eollegiaal overleg of bin-
nen het teamoverleg in staat is regelproblemen op te lossen.

Dcelvraag 1 luidde "In hoeverre is het probleemoplossend vermögen van
de functie pedagogisch medewerker na de integratieve teamtraining
verbeterd?'

De veronderstelling dat het probleemoplossend vermögen na de integratieve
teamtraining is verbeterd, wordt door de onderzoeksresultaten bevestigd. De
ontwikkeling van het probleemoplossend vermögen bij de experimentele groep
is significant beter dan bij de controlegroep. Desondanks blijft het bereiktc ni-
veau bij de experimentele groep kwalitatief onvoldoende. Het kwantitatieve
scoringsniveau ondersteunt deze bevinding. Conform de WEBA-mcthodc
(1995) betekent dit dat de balans tussen regelmogelijkheden en regelproblemen
negatief is. De negatieve regelbalans wijst op stressrisico's binnen de functie
pedagogisch medewerker en de noodzaak het probleemoplossend vermögen
verder te verbeteren.

Het probleemoplossend vermögen is afhankelijk van de wij/.e waarop de arbeid
in de praktijk is georganiseerd. Deze arbeidsorganisatie is enerzijds het resultaal
van de struetuur van de arbeidsorganisatie en anderzijds van de wijze waarop
daaraan invulling wordt gegeven (De Sitter 1994). Beide aspecten, de arbeids-
structuur en het arbeidsgedrag, zijn uiteindelijk bepalend voor het arbeidsresul-
taat. De logische consequentie hiervan is dat voor de verdere verbetering van
het probleemoplossend vermögen zowel interventies op het vlak van de ar-
beidsstructuur als het arbeidsgedrag noodzakelijk zijn. Bij de formulering van
deelvraag 1, in paragraaf 4.2.6, is aangegeven dat in de deelvraag feitelijk ge-
vraagd wordt in hoeverre het arbeidsgedrag, dat mede bepalend is voor het pro-
bleemoplossend vermögen, na een integratieve teamtraining verbeterd is.
De integratieve teamtraining is daarom gericht op het verbeteren van het pro-
bleemoplossend gedrag van de pedagogisch medewerkers; de arbeidsstruetuur
is in dit onderzoek geen object van beinvloeding geweest. Dit laatste kan een
verklaring zijn voor het bereikte resultaat: het probleemoplossend vermögen
van de experimentele groep laat weliswaar een significant betere ontwikkeling
zien maar blijft onvoldoende. Mogelijk was een beter resultaat bereikt wanneer
simultaan aan de interventies gericht op het arbeidsgedrag, verbetermaatregelen
waren doorgevoerd op het vlak van de arbeidsstruetuur. Zo kan als voorbeeld de
professionele autonomie van de pedagogisch medewerkers op het gebied van
planning, uitvoering en controle van de hulpverlening worden vergroot. Hier-
mee wordt de afhankelijkheid bij het oplossen van problemen verminderd.

Een ander aspect dat in deze discussie aandacht verdient betreff de aard van een
deel van de regelproblemen. De regelproblemen die voortkomen uit de ge-
dragsproblematiek van de jeugdigen zijn in strikte zin niet altijd oplosbaar. Zo
kan bijvoorbeeld bij een jeugdige, bij wie een conduct disorder is gediagnosti-
ceerd, deze ontwikkelingsstoomis niet worden opgelost. Dit neemt niet weg dat
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het met een adequate behandeling en begeleiding mogelijk is dat de jeugdige en
diens ouders beter leren omgaan met de stoomis.
Een hiermee vergelijkbaar aandachtspunt betreft de specifieke wijze waarop de
residentiele jeugdhulpverlening is georganiseerd. De concentrate van diverse
Problemen in de leefgroep maken het gedrag van de jeugdigen onvoorspelbaar.
De beheersbaarheidproblemen die dit met zieh brengt, zijn eveneens in strikte
zin niet oplosbaar.

Samenvattend kan gesteld worden dat de ontwikkeling van het probleemoplos-
send vermögen bij de experimentele groep significant beter is dan de ontwikke-
ling bij de conlrolegroep. Het is denkbaar dat verdere verbetering afhankelijk is
van gelijktijdige maatregelen op het vlak van het arbeidsgedrag en de arbeids-
struttuur. Dit laat onverlet de onoplosbaarheid van een deel van de regelpro-
blemen.

8.1.2.2 I)e hi'sluitvorming
De hcsluitvorming van het groepsteam is omschreven als een gefaseerd proces
waarin de pedagogisch medewerkers zieh richten op de definiering van een
probleem, het uitwerken van alternatieve oplossingen en het maken van een
kcu/e uit deze alternatieven.

Deelvraag 2 luidde in hoeverre is de besluitvorming van het groepsteam
na de integratieve teamtraining verbeterd?'

Gelet op de werkingssfeer van het effectiviteitsmodel van besluitvorming (Jans-
sen, Veenstra, Van de Vliert 1996) worden de besluitvormingsvariabelen taak-
gericht conflict, persoonsgericht conflict, integratief gedrag en distributief ge-
drag afzonderlijk besproken. De effectvariabelen van besluitvorming: kwaliteit
van de beslissing, begrip van de beslissing, commitment aan de beslissing en
onderlinge acceptatie na de beslissing worden betrokken bij de bespreking van
de vier eerst genoemde variabelen.

• Taakgericht conflict
De besluitvomiingsvariabele taakgericht conflict verwijst naar conflictkwesties
die gerelateerd zijn aan de inhoud van de beslissingstaak die de pedagogisch
medewerkers hebben uit te voeren.

De veronderstelling dat taakgericht conflict na de integratieve teamtraining is
verbeterd, wordt niet bevestigd. De ontwikkeling van taakgericht conflict bij dc
experimented groep is significant lager dan bij de controlegroep.
In de visie van Amason en Schweiger (1994) hebben taakgerichte conflicten
een positieve uitwerking op de uitkomsten van besluitvorming omdat deze ge-
richt zijn op de inhoud van uit te voeren taken. Als voorbeeld: verschillen in vi-
sies tussen pedagogisch medewerkers over een uit te voeren behandelingsdoel.
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monden in een taakgerichte discussie uit in de integratie van de verschillende
opvatlingen waardoor betere uitkomsten van besluitvornung worden bereikt.
Janssen, Veenstra en Van de Vliert (1996) tonen in een onderzoek. uitgevoerd
bij managementteams, aan dat taakgericht conflict geen invloed uitoefent op de
uitkomsten van de besluitvorming. Zij vatten dat samen met de uilspraak: het
doet geen goed. maar ook geen kwaad. Janssen. Veenstra en Van de Vliert
(19%) stellen dat taakgericht conflict een neutrale werking heeft.

In dit onderzoek blijkt taakgericht conflict zieh negatief te gedragen. Enerzijds
is de samenhang met de andere besluitvormingsvariabelen negatief. wunncer
het model een positieve samenhang veronderstelt en omgekeerd (label 7.36).
Anderzijds blijkt taakgericht conflict een negatieve bijdrage te leveren aan de
variantie bij de effectvariabelen van besluitvorming terwijl een posilieve bijdra-
ge werd verondersteld (tabel 7.29). Tot slot blijkt, eveneens in tegenstelling tot
de verwachting, dat de significante samenhang met de andere teaniaspcctcn
consequent negatief is (label 7.36).

De veronderstelde positieve werking van laakgericht conflict kan afhankehjk
zijn van de doelgroep. Als bijvoorbeeld wetenschappers met elkaar discussicren
over de oplossing van een wiskundig probleem is het goed voorstelbaar dat
taakgerichte conflicten een positieve bijdrage leveren op de uitkomsten van de
besluitvorming. Dit vakgebied leent zieh goed voor een zakelijke vaktechnische
discussie.

Pedagogisch medewerkers brengen in de discussies met collegae en in de op-
voeding en behandeling van jeugdigen hun persoonlijkheid in. Deze processen
speien zieh niet af in een zakelijke en objeetieve sfeer maar zijn verbunden met
emoties, persoonlijke voorkeuren en eigen waarden en normen. Ten gevolge
hiervan kunnen taakgerichte conflicten uitgroeien tot persoonsgerichte conflic-
ten. In communicatietermen vertaald: verschillen in opvatting op inhoudsniveau
kunnen escaleren tot conflicten op betrekkingsniveau. De manier waarop taak-
gericht conflict zieh in dit onderzoek bij de controlegroep gedraagt, ondersteunt
deze gedachte (tabel 7.15; tabel 7.29). Uitgaande van de gedachte dat taakge-
richte conflicten noodzakelijk zijn voor de integratie van verschillende visies in
de gemeenschappelijke besluitvorming, leidt deze vaststelling tot de overwe-
ging om in de integratieve teamtraining taakgerichte discussies effectiever te
trainen. Om dit mogelijk te maken moeten pedagogisch medewerkers geschoold
worden om in de besluitvorming en de uitvoering de onderlinge betrekkingen te
overstijgen.

• Persoonsgericht conflict
De besluitvormingsvariabele persoonsgericht conflict verwijst naar conflict-
kwesties waarbij de normen, waarden en identiteit van de individuele pedago-
gisch medewerkers in het geding zijn.
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De veronderstelling dat persoonsgericht conflict na de integratieve teamtraining
is verbeterd, wordt bevestigd. De ontwikkeling van persoonsgericht conflict bij
de experimented groep is significant beter dan bij de controlegroep.
Persoonsgericht conflict heeft volgens het model een negatieve invloed op de
uitkomsten van de besluitvorming. De significante daling van persoonsgericht
conflict bij de experimentele groep houdt een verbetering in. Het teamfunctio-
ncren wordt in Sterke mate bepaald door de betrekkingen tussen de pedagogisch
medewerkers. Wanneer er zieh in een groepsteam veelvuldig persoonsgerichte
conflicten voordoen heeft dit directe consequenties voor het teamfunetioneren.
Conflicten in de persoonlijke sfeer werken door op het resultaat van besluit-
vormingsprocessen. Het is van belang dat pedagogisch medewerkers leren per-
soonsgerichte conflicten te onderscheiden en te neutraliseren. De in het model
veronderstelde negatieve werking van persoonsgericht conflict op de effecten
van besluitvorming wordt in het onderzoek gedeeltelijk bevestigd. De correlatie
tussen persoonsgericht conflict en de effectvariabelen van besluitvorming is
consistent met de verwachting met uitzondering van begrip van de beslissing
(tabel 7.36). Bij de multiple regressieanalyse wordt de veronderstelde werking
van persoonsgericht conflict waarschijnlijk onderdrukt door de dominante wer-
king van integratief gedrag. Bij weglating van integratief gedrag in de multiple
r<'j»ri'».<;i<';in;ilvM" bliiki ren •iignifk'Hnt negatieve invloed van persoonsgericht
conllict op commitment aan de beslissing en onderlinge aeeeptatie na de beslis-
sing (puragraaf 7.3.4).

• Integratief gedrag
De besluitvormingsvariabele integratief gedrag verwijst naar de mate waarin de
pedagogisch medewerkers in de discussie expliciet streven naar de maximalise-
ring van de gezamcnlijke uitkomst.

De veronderstelling dat integratief gedrag na de integratieve teamtraining is
verbeterd. wordt bevestigd. De ontwikkeling van integratief gedrag bij de expe-
rimentele groep is significant beter dan bij de controlegroep.
Het valt op dat integralief gedrag, in vergelijking met taakgericht conflict, per-
soonsgericht conflict en distributief gedrag een dominante rol speelt. Bij de re-
gressieanalyse blijkt dat integratief gedrag meer bijdraagt aan de verklaring van
de variantie bij de effectvariabelen van besluitvorming (tabel 7.29). Hieruit kan
worden geconcludeerd dat de invloed van integratief gedrag op de effectvaria-
belen van besluitvorming het hoogst is. Dat betekent dat voor de verbetering
van de uitkomsten van besluitvorming de pedagogisch medewerkers getraind
moeten worden om de gezamenlijkheid actief na te streven en in de besluitvor-
ming te expliciteren.

• Distributief gedrag
De besluitvormingsvariabele distributief gedrag verwijst naar de mate waarin de
pedagogisch medewerkers in de discussie trachten de uitkomsten voor zichzelf
te maximaleren en voor de ander te minimaleren.
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De veronderstelling dat distributief gedrag na de integratieve teamtraining is
vcrbeterd. wordt bevestigd. De ontwikkeling van distributief gedrag bij de ex-
perimentele groep is significant beter dan bij de controlegroep.
Het model kennende is distributief gedrag de keer/.ijde van integratief gedrag.
Distributief gedrag heeft een negatieve invloed op de effectvariabele kwaliteit
van de besluitvorming. Deze werking wordt in het onderzoek bevestigd. Hot is
van belang dat de pedagogisch medewerkers getraind worden om distnbutief
gedrag te voorkomen.

Samenvattend is in bovenstaande analyse vastgesteld dat taakgericht conflict en
persoonsgericht conflict zieh op een vergelijkbare wijze gedragen en ontwikke-
len. Een conclusie waar Janssen, Veenstra en Van de Vliert (IW6) ook op wij-
zen. In het werk van de pedagogisch medewerkers liggen inhoud en betrekking
dicht bij elkaar omdat bij inhoudelijke discussies de persoonlijkheid van de me-
dewerker onherroepelijk wordt ingebracht. Dit in combinatie met het gegeven
dat de funetie pedagogisch medewerker wordt uitgeoefend in teamverband,
maakt het extra moeilijk om te differentieren tussen taakgericht conflict en per-
soonsgericht conflict. De veronderstelde positieve werking van taakgericht con-
flict op de uitkomsten van besluitvorming is in dit onderzoek niet bevestigd.
De veronderstelde negatieve werking van persoonsgericht conflict op de effect-
variabelen van besluitvorming wordt, na weglating van integratief gedrag in de
multiple regressie, bevestigd voor commitment aan de beslissing en onderlinge
aeeeptatie na de beslissing.
De veronderstelde positieve werking van integratief gedrag op de effeetvariabe-
len van besluitvorming wordt voor kwaliteit van de oeslissing, commitment aan
de beslissing en onderlinge aeeeptatie na de beslissing bevestigd.
De veronderstelde negatieve werking van distributief gedrag op de effeetvaria-
belen van besluitvorming wordt voor commitment aan de beslissing en onder-
linge aeeeptatie na de beslissing bevestigd.
Het blijkt dat integratief gedrag een dominante rol speelt bij de verbetering van
de uitkomsten van besluitvorming. Om de effectvariabelen van besluitvorming
te verbeteren is het van belang deze dominantie te benutten en integratief ge-
drag maximaal te stimuleren.

8.1.2.3 De doelgerichtheid
De doelgerichtheid is omschreven als de uitwerking van een genomen besluit
over de opvoeding en behandeling van de jeugdigen.

Deelvraag 3 luidde i n hoeverre is de doelgerichtheid van het groepsteam
na de integratieve teamtraining verbeterd?'

De veronderstelling dat de doelgerichtheid na de integratieve teamtraining is
verbeterd, wordt bevestigd. De ontwikkeling van doelgerichtheid bij de experi-
mentele groep is significant beter dan bij de controlegroep.
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8.1.2.4 I)e clientgerichtheid
De clientgerichtheid is omschreven als de gerichtheid van het groepsteam om
ervoor te zorgen dat afspraken over de te realiseren opvoedings- en behande-
lingsdoelen en de concrete uitwerking hiervan samen met de betrokken jeugdi-
ge en diens ouders worden gemaakt.

Deelvraag 4 luidde 'In hoeverre is de clientgerichtheid van het groeps-
team na de integratieve teamtraining verbeterd?'

De veronderstclling dat de clientgerichtheid na de integratieve teamtraining is
verbeterd, wordt bevestigd. De ontwikkeling van clientgerichtheid bij de expe-
rimentcle groep is significant beter dan bij de controlegroep.
Dc residenticle jeugdhulpverlening kan slechts gedijen in een klimaat waarin
tussen groepsteam. jeugdige en ouders concrete afspraken worden gemaakt over
icders rol en taken in dc opvoeding en behandeling.

In paragraaf 4.5.1 is beschreven dat de clientgerichtheid in relatie staal met de
doelgerichtheid. Doelrealisering in de rcsidentiele jeugdhulpverlening heeft al-
tijd betrekking op de client. Dit betekent dat, om de gestelde doelen daadwerke-
Jijk lc hereiken. de actieve medewerking van de client onontbeerlijk is. Deze
samenhang koml op twee niveaus tot uiting. Allereerst in de opzet van de inte-
gratieve teamtraining. Ten tweede in de gecombineerde vragenlijst doelgericht-
heid/clientgerichtheid. De theoretisch veronderstelde samenhang wordt beves-
tigd doordat doelgerichtheid en clientgerichtheid consequent bij de eerste en de
tweede meting met elkaar samenhangen (label 7.15; tabel 7.36). Dit ondersteunt
de gedachte dat bij de verbetering van clientgerichtheid een integratieve en een-
duidige aanpuk van belang is. Een complicerende factor hierbij is de huidige
organisatie van de jeugd/org. In plaats van een geintegreerde aanpak bestaat er
een wettelijk gescheiden verantwoordelijkheid voor de plaatsende en opnemen-
de instantie. Dit verhoogt de kans op een gescheiden aanpak van de hulp in de
praktijk.

Samenvattend is samenwerking met de client wezenlijk om gestelde doelen te
realiseren. De huidige verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen
plaatsende en opnemende instantie kan een belemmering gaan vormen om de
clientgerichtheid verder te verbeteren.

8.1.2.5 IX' ontwikkelingsgerichtheid
Ontwikkelingsgerichtheid is een moeilijk te definieren variabele. In dit onder-
/oek is voor een tweeledige benadering gekozen: de produetkant en de proces-
kant.
De productkant van ontwikkelingsgerichtheid houdt in de verbetering van het
probleemoplossend vennogen, de besluitvorming, de doelgerichtheid en de cli-
entgerichtheid. De resultaten hiervan zijn in de vooraigaande paragrafen be-
sproken.
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De proceskant van ontwikkelingsgenchtheid. die met het instrument ontwikke-
lingsgerichtheid is onderzocht. betreft de actieve houding van de pedagogisch
medewerkers om het teamfunctioneren te verbeteren.

Deelvraag 5 luidde i n hoeverre is de ontwikkelingsgenchtheid van het
groepsteam na de integratieve teamtraining verbeterd?'

De veronderstelling dat ontwikkelingsgenchtheid na de integratieve leamtrai-
ning is verbeterd. wordt bevestigd. De ontwikkeling van onlwikkelingsgerichl-
heid bij de experimentele groep is significant beter dan bij de controlegroep.

De verbetenng van de ontwikkelingsgerichte houding is bemoedigend en wordt
ondersteund door de verbeteringen van het probleemoplossend vermögen, de
besluitvorming, de doelgerichtheid en de clientgerichtheid. Dit neeml nie! weg
dat het verschil in concreetheid tussen proces en product bij ontwikkelingsge-
nchtheid aandacht vraagt. Het is een aandachtspunt het trainen van deze attitude
in het trainingsmodel verder te concretiseren.

8.1.2.6 De onderlinge samenhang bij de teamaspecten

Deelvraag 6 luidde i n hoeverre is er bij de teamaspecten sprake van on-
derlinge samenhang en wat is de aard van deze samenhang?'

De veronderstelling dat er een positieve samenhang is tussen het probleemop-
lossend vermögen, de besluitvormingsvariabele integratief gedrag, de doelge-
richtheid, de clientgerichtheid en de ontwikkelingsgenchtheid, wordt groten-
deels bevestigd.
De veronderstelling dat er een negatieve samenhang is tussen de besluitvor-
mingsvariabelen persoonsgencht conflict en distributief gedrag enerzijds en het
probleemoplossend vermögen, de doelgerichtheid, de clientgerichtheid en de
ontwikkelingsgerichtheid anderzijds, wordt grotendeels bevestigd.

Taakgericht conflict vormt hierop een uitzondering. Deze variabele vertoont
consequent een negatieve samenhang waar een positieve is verondersteld en
omgekeerd.

Bij de teamtraining is principieel gekozen voor een integratieve benadering. Dit
integratieve uitgangspunt heeft betrekking op de onderlinge samenhang van
zowel de trainingsdagen als de teamaspecten. De geconstateerde samenhangen
geven steun aan dit uitgangspunt.

8.1.3 De overige functiekenmerken

Deelvraag 7 luidde i n hoeverre zijn, na de verbetering van het pro-
bleemoplossend vermögen, de overige functiekenmerken verbeterd?'
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In de integratieve teamtraining is het probleemoplossend vermögen object van
beinvloeding geweest. Gelet op het systeemgerichte karakter van het probleem-
oplossend vermögen en de overige functiekenmerken lag het voor de hand om
na te gaan in hoeverre na een verbetering van het probleemoplossend vermögen
de overige functiekenmerken, volledigheid van de functie, niet-kortcyclische
taken, moeilijkheidsgraad en informatievoorziening zijn verbeterd.

• Volledigheid van de functie
De veronderstelling dat na de verbetering van het probleemoplossend vermögen
de volledigheid van dc functie is verbeterd, kan niet worden bevestigd omdat de
variantie bij volledigheid van functie ontbreekt. De volledigheid van de functie
is optimaal te noemen en laat geen verschil zien tussen de experimentele groep
en de controlegroep, met andere woorden, de functie pedagogisch medewerker
bestaat uit een consistent mix van voorbereidende, uitvoerende en ondersteu-
nendc taken. Dat betekent dat de functie in principe voldoende kansen biedt tot
ontwikkcling en verbetering van de vakbekwaamheid (De WEBA-methode
1995).

• Nlet-korteyclische taken
De functie pedagogisch medewerker is een gevarieerde functie, bestaande uit
alwisselende taken. Kortcyclische taken, zoals gedefinieerd in de WEBA-
methode (1995) komen in de functie niet voor. De logische consequentie hier-
van is dat de veronderstelling dat na de verbetering van het probleemoplossend
vermögen de kortcyclische taken van de functie zijn verbeterd, niet relevant is.

• Modlijkheidsgraad
De veronderstelling dat na de verbetering van het probleemoplossend vermögen
de moeilijkheidsgraad van de functie pedagogisch medewerker is verbeterd,
wordt bevestigd. De ontwikkeling van moeilijkheidsgraad bij de experimentele
groep is significant beter dan bij de controlegroep.

In de bespreking van de onder/oeksresultaten is gebleken dat het probleemop-
lossend vermögen en de moeilijkheidsgraad significant samenhangen en dat de
variantie bij moeilijkheidsgraad significant kan worden verklaard uit de ont-
wikkeling van het probleemoplossend vermögen (tabel 7.40; tabel 7.41). Dit
wijst crop dat de verbetering van het probleemoplossend vermögen een positie-
ve invlocd heeft op de verbetering van de moeilijkheidsgraad.

Motivatictheoretisch is een logische relatie te leggen tussen het probleemoplos-
send vermögen en de moeilijkheidsgraad. Bij een läge inschatting van de eigen
competentie is er weinig motivatie om moeilijk haalbare doelen te stellen en
de/e tot het eigen taakgebied te rekenen (Steyaert 1994). Met het verbeteren
van hoi probleemoplossend vermögen neemt de inschatting van de eigen com-
petentie toe. Hierdoor kan de motivatie toenemen om doelen na te streven die
qua haalbaarheid op een hoger niveau liggen. Het is realistisch om ervan uit te
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gaan dat de pedagogisch medewerkers van de experimented groep /ich realise-
ren dat deze nieuwe doelen van een hogere moeilijkheidsgraad /.ijn en dat dit tot
uitdrukJung komt in een bijgestelde perceptie van de moeilijkheidsgraud van de
eigen functie. Deze redenering wordt in figuur 8.2 weergegeven.

Figuur8.2 Relaüe tussen probleemoplossend vermögen, haalbaarhcid en moeilijkhcids-
graad

haalbaarheid

moeilijkheidsgraad

probleemoplossend vcrrtK>gcn

Desondanks blijft het opvallend dat dc pedagogisch medewerkers aan het werk
een relaüef läge moeilijkheidsgraad toekennen. In kwalitalieve zin scoort moei-
lijkheidsgraad na de integratieve teamtraining onvoldoende. De kwantitatieve
scores ondersteunen deze score. Deze läge waardering komt overeen met het
läge niveau van het probleemoplossend vermögen na de training. Uitgaande van
het model van Karasek en Theorell (1990, bron: De WEBA-methode 1995)
wijst deze läge waardering van de moeilijkheidsgraad op te geringe taakeisen en
te weinig beslissingsruimte in de functie pedagogisch medewerker.

• Informatievoorziening
De verondersteiling dat de informatievoorziening na de integratieve teamtrai-
ning is verbeterd, wordt bevestigd. De ontwikkeling van informatievoorziening
bij de experimentele groep is significant beter dan bij de controlegroep.

In paragraaf 7.3.11 (tabel 7.40; tabel 7.41) is gebleken dat het probleemoplos-
send vermögen en de informatievoorziening significant samenhangen en dat de
variantie bij informatievoorziening significant kan worden verklaard uit de
ontwikkeling van het probleemoplossend vermögen. Dit wijst erop dat de ver-
betering van het probleemoplossend vermögen een positieve invloed heeft op
de verbetering van de informatievoorziening.

Het vergroten van het probleemoplossend vermögen heeft tot gevolg dat het
groepsteam zelf initiatieven neemt en zieh niet in een afhankelijke opstelling
laat dwingen. Blijkbaar werkt deze instelling ook door op het terrein van de in-
formatievoorziening; regelproblemen op het vlak van informatievoorziening
worden door het groepsteam zelfstandig opgelost.
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Het niveau voor informatievoorziening na de tweede meting is kwalitatief be-
perkt voldoende. De kwantitatieve scores ondersteunen deze beoordeling. Con-
form de WEBA-methode (1995) wijst dit erop dat de pedagogisch medewerkers
beperkt voldoende geinformeerd zijn over het doel van het werk en de uitvoe-
ring. Dit betekent dat verdere verbetering van de informatievoorziening nodig
is.

Samenvattend kan gesteld worden dat de veronderstelde positieve samenhang
tussen het probleemoplossend vermögen en de overige functiekenmerken be-
vestigd wordt voor de moeilijkheidsgraad en de informatievoorziening. Uit het
onderzoek blijkt dat de moeilijkheidsgraad te laag is. Dit roept vragen op over
de mate waarin de pedagogisch medewerkers de taken als uitdagend ervaren en
het daadwerkelijke leer- en ontwikkelingsproces.
Om de moeilijkheidsgraad te vergroten zijn er twee invalshoeken aangegeven.
Uit het onderzoek is gcbleken dat na de integratieve teamtraining het probleem-
oplossend vermögen is verbeterd hetgeen samengaat met de verbetering van de
moeilijkheidsgraad. Een hierbij aansluitende invalshoek komt voort uit het mo-
del van Karasek en Theorell (1990, bron De WEBA-methode 1995); het vergro-
ten van de taakeisen en de beslissingsruimte binnen de funetie pedagogisch me-
dewerker. Het ligt voor de hand om beide benaderingen te combineren. Dit
vraagt om gelijktijdige maatregelen op het vlak van de arbeidsstruetuur en hel
arbeidsgedrag van de pedagogisch medewerkers.
Dit zelfde kan gesteld worden voor de verbetering van de informatievoorzie-
ning binnen de funetie, welke eveneens beperkt voldoende scoort.

8.1.4 De individuele kenmerken

• Gezondheidsklachten

Deelvraag 8 luidde 'In hoeverre zijn, na de verbetering van de teamas-
pecten, de gezondheidsklachten van de pedagogisch medewerkers ver-
minderd?'

De veronderstelling dat na de verbetering van de teamaspecten, de gezond-
heidsklachten van de pedagogisch medewerkers zijn verminderd, wordt niet be-
vestigd. De ontwikkeling van gezondheidsklachten bij de experimentele groep
is niet significant beter dan bij de controlegroep.
De pedagogisch medewerkers van zowel de experimentele groep als de contro-
legroep moeten worden aangemerkt als een 'gezonde populatie'. Bij beide me-
tingen scoren de experimentele groep en de controlegroep zo laag dat verdere
verbetering niet meer voor de hand ligt. De veronderstelde samenhang tussen de
teamaspecten en de gezondheidsklachten wordt niet bevestigd (tabel 7.43). Bij
de rcgressieanalyse blijkt dat de variantie bij gezondheidsklachten niet vanuit
de teamaspecten kan worden verklaard.
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De functie pedagogisch medewerker wordt getypeerd als een functie met stress-
risico's die de kans op bumout verhogen. Hierbij wordt aangegeven dat de
stressrisico's stijgen naarmate de leeftijd van de pedagogisch medewerker toe-
neemt, het opleidingsniveau hoger is, de problematiek van de jeugdigen in
zwaarte toeneemt en de instelling groter is (Van der Ploeg 2001). In dit onder-
zoek is de leeftijd van de respondentengroep laag, is er sprake van middelmati-
ge problematiek van de jeugdigen en zijn de instellingen naar verhouding klein
van omvang. Drie van de vier genoemde stressrisico's zijn in mindere mate
aanwezig. Dit kan een verklaring zijn voor de geringe mate van ge/ondheids-
klachten.

• Motivatie

Deelvraag 9 luidde: in hoeverre is, na de verbetering van de teamaspec-
ten, de motivatie van de pedagogisch medewerkers verbeterd?'

De veronderstelling dat na de verbetering van de teamaspecten. de motivatie
van de pedagogisch medewerkers is verbeterd, wordt niet bevestigd. De ont-
wikkeling van motivatie bij de expenmentele groep is niet significant bcter dan
bij de controlegroep.
Tijdens het onderzoekstraject hebben zieh bij beide groepen geen significante
veranderingen voorgedaan: de scores op motivatie blijven hoog. De veronder-
stelde samenhang tussen de teamaspecten en de motivatie wordt niet bevestigd.
Bij de regressievergelijking (tabel 7.44) blijkt een marginaal significante ver-
klaring van de variantie bij motivatie vanuit onderlinge aeeeptatie na de beslis-
sing en clientgerichtheid. Hierbij is de samenhang met onderlinge aeeeptatie na
de beslissing positief. Het lijkt zo te zijn dat de verbetering van de onderlinge
aeeeptatie na de beslissing een positieve invloed heeft op motivatie. Deze ten-
dens is begrijpelijk: wanneer de onderlinge verhoudingen in het groepsteam na
genomen beslissingen goed blijven ligt het voor de hand dat de motivatie hier-
door positief wordt beinvloed.

De samenhang tussen clientgerichtheid en motivatie is negatief. Ook hier is
sprake van marginale significantie. Een verklaring voor deze tendens kan zijn
dat de uitbreiding van de functie pedagogisch medewerker met taken op het ge-
bied van ouderpartieipatie als problematisch wordt ervaren. De toevoeging van
ouderpartieipatie, naast de bestaande moeilijke taken op het gebied van opvoe-
ding en behandeling, kan een negatieve invloed hebben op de motivatie.

• Werktevredenheid

Deelvraag 10 luidde in hoeverre is, na de verbetering van de teamaspec-
ten, de werktevredenheid van de pedagogisch medewerkers verbeterd?'
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De veronderstelling dat, na de verbetering van de teamaspecten, de werktevre-
denheid van de pedagogisch medewerkers is verbeterd, wordt gedeeltelijk be-
vestigd. De ontwikkeling van werktevredenheid bij de experimentele groep is
significant beter dan bij de controlegroep. Dat neemt niet weg dat beide groepen
een hoge mate van werktevredenheid vertonen.
De veronderstelde samenhang tussen de teamaspecten en werktevredenheid
wordt slechts bevestigd voor wat betreft het probleemoplossend vermögen. Uit
de regressieanalyse (tabel 7.44 blijkt alleen probleemoplossend vermögen een
significante bijdrage te leveren aan de variantie van werktevredenheid. Met an-
dere woorden na de verbetering van het probleemoplossend vermögen, stijgt
ook de tevredenheid. Dit geeft aanleiding tot de aangepaste veronderstelling dat
na de verbetering van het probleemoplossend vermögen de werktevredenheid
van de pedagogisch medewerkers verbeterd is.

Samenvattend hebben de pedagogisch medewerkers in dit onderzoek weinig tot
geen ge/.ondheidsklachten, vertonen zij een hoge motivatie en zijn zij zeer te-
vreden over het werk dat ze doen.
De veronderstelling dat na de verbetering van de teamaspecten de individuele
kenmerken verbeteren. wordt niel bevestigd. Er is slechts e"e"n significant ver-
band geconstateerd: na de verbetering van het probleemoplossend vermögen is
de ontwikkeling van werktevredenheid bij de experimentele groep beter dan bij
de controlegroep. De veronderstelde afhankelijkheid van de individuele ken-
merken is te optimistisch geschat. Het is aannemelijk dat de beinvloeding van
de individuele kenmerken van de pedagogisch medewerker, niet afhankelijk is
van de teamaspecten. Waarschijnlijk speien de persoonlijke omstandigheden
buiten het groepsteam en buiten de werksituatie daarin een belangrijke rol.
Het blijt't echter zinvol individuele kenmerken te onderzoeken om zieht te hou-
den op ge/.ondheid, motivatie en werktevredenheid bij de pedagogisch mede-
werkers.

8.1.5 Overige bevindingen van de funetieanalyse
Naast de informatie die nodig is voor de beoordeling van de funetiekenmerken,
heeft de funetieanalyse kennis opgeleverd over twee aspecten die relevant zijn
voor een verdere typering van de funetie pedagogisch medewerker:
• de meest voorkomende regelproblemen die de pedagogisch medewerker in

de praktijk tegenkomt;
• de meest voorkomende belemmeringen die de pedagogisch medewerker in

de praktijk tegenkomt.

De regelproblemen en belemmeringen zijn tijdens de integratieve teamtraining
geen object van beinvloeding geweest.
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De meest voorkomende regelproblemen

De, in tabel 7.45 opgesomde regelproblemen, worden achtereenvolgens bespro-
ken.

• Doel van de opname verduidelijken; uitwerken en uitvoeren van de
behandeling

Dat de pedagogisch medewerkers regelproblemen ervaren betreffende het doel
van de opname en de uitvoering van de behandeling vormt eigenlijk geen veras-
sing. De doorgevoerde scheiding van verantwoordelijkheden tussen het Bureau
Jeugdzorg en de opnemende instelling is hieraan in eerste instantie debet. Daar-
naast vormen de vage indicatiestelling en de graad van abstractie van de behan-
delingsplannen eveneens een complicerende factor. In het traject tussen aan-
melding en opname speelt het groepsteam geen rol. Het groepsteam mocl het
hehandelingstraject starten op basis van weinig concrete en schriftelijke infor-
matie.

• Kennte en vaardigheden verbeteren
De functie pedagogisch medewerker is er in de loop der tijd niet eenvoudiger op
geworden. Omdat residentiele jeugdhulpverlening als laatste behandclingsmo-
gelijkheid in de keten van de jeugdhulpverlening is gelegen worden overwe-
gend gedragsmatig moeilijke jeugdigen opgenomen uit veelal complexe gezins-
situaties. Om daarop antwoord te geven en te kunnen inspelen op toekomstige
ontwikkelingen eist de functie voldoende planmatige deskundigheidsbevorde-
ring. De pedagogisch medewerkers geven aan dat het gebrek aan kennis en
vaardigheden een moeilijk op te lossen regelprobleem is. Hun standpunt wordt
bevestigd door de score in tabel 6.9. Op de vraag aan de directies of er in hun
instelling doelmatig en planmatig wordt opgeleid en getraind, wordt door allen
een ontkennend antwoord gegeven.

• Het betrekken van jeugdigen en ouders bij de begeleiding
Zoals in de vorige alinea opgemerkt, worden gedragsmatige moeilijke jeugdi-
gen opgenomen uit complexe gezinssituaties. Om als groepsteam daarmee een
hulpverleningsrelatie op te bouwen is een van de belangrijkste, maar ook moei-
lijkste taken van de functie pedagogisch medewerker. De oplossing hiervan
moet gezocht worden in het vergroten van de deskundigheid van de pedago-
gisch medewerkers met specifieke aandacht voor de doelgerichtheid en client-
gerichtheid.

• Realiseren van de behandelingsdoelen
De pedagogisch medewerkers geven aan dat de behandelingsdoelen vaak niet
gerealiseerd worden. Dit wordt mede veroorzaakt door de abstractheid van de
geformuleerde doelen. Dit kan deels worden opgelost door met concrete, realis-
tische doelen aan de slag te gaan. Daarnaast is het niet realistisch te verwachten
dat alle aangemelde en gesignaleerde problemen tijdens de opname kunnen
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worden opgelost. Dit werkt langdunge plaatsingen in de hand. Het afgrenzen in
tijd, dat bij doelgerichtheid als een belangrijk uitgangspunt is beschreven, geldt
ook v(x>r de duur van de residentiele plaatsing. Doel van een residentiele plaat-
sing moet bestaan uit een intensief doelgericht behandelingsprogramma waar de
Fundamenten worden gelegd voor continuering van de hulpverlening in een
minder ingrijpend vervolgtraject.

De meest voorkomende belemmeringen

De genoemde belemmeringen (tabel 7.46) waarmee de pedagogisch medewer-
kers worden geconfronteerd zijn van organisatorische aard en kunnen als zoda-
nig verbeterd worden. Een aandachtspunt met belangrijke consequenties is het
werken in solodiensten. De realisering van opvoedings- en behandelingsdoelen
in een leefgroep waar een diversiteit aan gedragsproblemen is geconcentreerd is
een complcxe en arbeidsintensieve opgave. Wanneer de pedagogisch medewer-
ker allcen voor deze opgaven Staat, heeft dat onherroepelijk consequenties voor
de kwalitcit en de effectiviteit. Een verantwoorde behandeling eist dat op de tij-
den dat de jeugdigen aanwezig zijn, door minimaal twee pedagogisch mede-
werkers wordt gewerkt.
Voor de experimentele groep geldt dat er tussen de eerste en twee meting
weliswaar een daling van het aantal solodiensten heeft plaats gevonden, maar
loch wordt nog door ruim 20 % van de pedagogisch medewerkers aangegeven
dat zij meer dan 60% alleen werken (tabel 7.47. Door de controlegroep wordt
een onthutsende stijging gescoord. Het percentage dat aangeeft meer dan 60%
alleen te werken stijgt van 23,30 % naar 63,30 %. Deze Sterke toename kan niet
verklaard worden vanuit de verkregen onderzoeksinformatie. De toename van
het aantal solodiensten kan een mogelijke verklaring zijn voor de negatieve
ontwikkelingen van de teamaspecten bij de controlegroep.

Samenvattcnd houdt de funetie pedagogisch medewerker in dat er gewerkt moet
worden met gedragsmatig moeilijke jeugdigen uit complexe gezinssituaties. Dit
vindt zijn vertaling in het aantal regelproblemen dat niet wordt opgelost. Daar-
naast belemmert het werken in solodiensten de effectieve inzet van de pedago-
gisch medewerkers.

8.2 Methodologische overwegingen

8.2.1 Mutaties bij de pedagogisch medewerkers
Aan uitval van pedagogisch medewerkers gedurende de onderzoeksfase valt
niet te ontkomen. Mutaties doen zieh voor omdat pedagogisch medewerkers
gedurende het trajeet ziek worden, binnen de instelling naar een andere leef-
groep worden overgeplaatst, binnen de instelling een andere funetie hebben ge-
kregen of de instelling hebben verlaten.

In dit onderzoek hebben bij 5 van 12 onderzochte groepsteams geen personele
wisselingen plaatsgevonden. Gesteid kan worden dat het onderzoek nog een re-
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latief stabiele onderzoeksfase heeft gekend. De realitcit gebiedt op te merken
dat zieh bij 7 groepsteams wel veranderingen hebben voorgedaan. De cijfers
onderstrepen dat groepsteams in de residentiele jeugdhulpverlening in hun
functioneren geen langdurige stabiliteit kennen. Dit geeft aan dat het niet moge-
lijk is om de stabiliteit van de onderzoeksgroep bij welenschappelijk veldonder-
zoek te garanderen.

8.2.2 Reorganisatie of fusie
De residentiele jeugdhulpverlening wordt sterk beinvloed dcx>r beleidsontwik-
kelingen. Tussen de start van het onderzoek en de eindpublicatie hebben /.ich
ingrijpende wijzingen voorgedaan. Ook dit wijst op de onmogelijkheid om de
stabiliteit van de context bij wetenschappelijk veldonderzoek te gai anderen.
Tijdens de onderzoeksperiode waren alle instellingen in samenwerking- of fu-
sieprocessen verwikkeld. Tevens werden residentiele bedden omgebouwd naur
ambulante hulpverleningsvormen. De elkaar opvolgende organisatorische ver-
anderingen worden het beste geillustreerd door de in tabel 6.11 genoemde in-
stellingen 1 en 2, die in de genoemde periode een gezamenlijk pnx.es tot fusie-
vorming hebben afgerond en daarop aansluitend weer partij zijn in de nieuwe
fusiebesprekingen' *.

Samenvattend is gebleken dat tijdens het onderzoek sprake was van uitval van
respondenten en veranderingen in de organisaties ten gevolge van beleidsont-
wikkelingen. Dit gegeven is niet uitzonderlijk. Kenmerkend voor praktijkon-
derzoek, in vergelijking met laboratoriumonderzoek, is dat störende variabelen
in de context niet kunnen worden uitgesloten. Om kennis over de praktijk te
vergären, is het doen van onderzoek in de praktijk noodzakelijk. Dit kan niet
anders dan met de acceptatie van een verminderde zogenoemde interpretatie-
exclusiviteit (Swanborn 1987), waardoor het causaliteitsaspect met de nodige
omzichtigheid moet worden benaderd. Dit gegeven laat onverlet de waarde van
praktijkonderzoek als geaccepteerde methode om de praktijk systematisch te
onderzoeken op samenhangende verschijnselen (Veerman, Damen 2003).

8.2.3 Het beginniveau en de ontwikkeling van de experimentele groep en
de controlegroep

De experimenteJe groep en de controlegroep hebben zieh op de volgende pun-
ten van elkaar onderscheiden:
1. Het ongelijke beginniveau van de experimentele groep en de controlegroep.
2. Het verschil in ontwikkeling van de experimentele groep en de controle-

groep.

'* De zes instellingen die aan het onderzoek hebben deelgenomen zijn inmiddels gefuseerd
tot twee grote multifunctionele organisaties voor jeugdzorg. Vijf instellingen maken deel uit
van een nieuwe organisatie in Zuid-Limburg, de zesde instelling maakt deel uit van een
nieuwe organisatie in Noord/Midden-Limburg
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Ad 1. Het ongelijke beginniveau van de experimentele groep en de
controlegroep

In dit onderzoek is voor de analyse van de resultaten uitgegaan van het vergelij-
kingsmodel voor onafhankelijke groepen. De kracht van dit model is erop geba-
seerd dat de experimentele groep en de conlrolegroep bij de eerste meting ge-
lijkwaardig zijn. Wat betreft de steekproefkenmerken is aan deze gelijkwaar-
digheid voldaan. Bij de drie individuele kenmerken waren de beginniveaus ook
gelijk. Bij de functiekenmerken waren drie van de vier beginniveaus gelijk.
maar bij de teamaspecten waren slechts drie van de twaalf beginniveaus gelijk

Voor de ongelijke beginniveaus zijn de volgende verklaringen aannemelijk:
• voor de selectie van de groepsteams per deelnemende instelling is aan de

betrokken directie gevraagd twee gelijkwaardige groepsteams voor het on-
der/.oek beschikbaar te stellen. Voor wat betreft de steekproefkenmerken is
met deze sclectieprocedure aan de noodzakelijke gelijkwaardigheid van de
experimentele groep en de controlegroep voldaan. Voor de gelijkwaardig-
heid op de beginniveaus van de teamaspecten biedt deze procedure onvol-
doende garanties, omdat de groepsteams hierop niet zijn geselecteerd. Bij
ecu relatiel kleine omvang van de steekproefgrootte en een gering aantal
teams is de kans dat er dysbalans optreedt tussen de experimentele groep en
de controlegroep in verhouding groot;

• door toeval zijn de groepsteams met een relatief hoger beginniveau op de
teamaspecten in de controleconditie terecht gekomen en de groepsteams
met een relatief lager beginniveau in de experimentele conditie.

Ad 2. Het verschil in ontwikkeling van de experimentele groep en de con-
trolcgroep

Bij de ontwikkeling van de teamaspecten blijkt een verschil tussen de experi-
mentele groep en de controlegroep. De controlegroep laat overwegend een ver-
slechtering zien; de experimentele laat overwegend een verbetering zien. Voor
de experimentele groep werd verwacht dat de teamaspecten na de integratieve
training verbeterd zouden zijn. Voor de controlegroep werd verwacht dat de
teamaspecten niet zouden verbeteren. De volgende factoren kunnen mede van
invloed zijn geweest op de consequente verslechtering van de teamaspecten bij
de controlegroep:
• tijdens het veldgedeelte hebben zieh ten gevolge van beleidsontwikkelingen

in de instellingen organisatorische veranderingen voorgedaan (tabel 6.11).
Het is verdedigbaar dat deze veranderingen een negatievere invloed hebben
gehad op de controlegroep. Een onzekere werksituatie heeft per definitie
invloed op de pedagogisch medewerkers en als gevolg daarvan kunnen de
onderzochte teamaspecten zijn beinvloed. Deze onzekere werksituatie geldt
evenzeer voor de experimentele groep maar hier geldt dat de integratieve
teamtraining. de speeifieke aandacht. ertoe bijdraagt dat de experimentele
groep meer greep houdt op de eigen situatie waardoor deze negatieve bein-
vloeding niet optreedt. Dit kan als volgt verklaard worden. In paragraaf
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4.2.1.4 is het bekende Hawthorne experiment beschreven. In dit experiment
werd door de onderzoekers aanzienlijk geinvesteerd in de samenwerking
met en de betrokkenheid van de werknemers. Het bleek dat naast rationeel-
economische motieven. deze persoonlijke aandacht even/eer een ml speel-
de om tot de gewenste arbeidsprestatie te komen. Dit verschijnsel is bekend
geworden als het "Hawthorne-effect". In dit onderzoek zien we een aanver-
want verschijnsel. Het gemis aan extra aandacht bij de controlegroep lijkt
negatief te werken op de ontwikkeling van de teamaspecten;

• vastgesteld is dat in de controlegroep het werken in solodiensten sterk is
gestegen (tabel 7.47). Dit kan ook een verklaring zijn vtx)r het verslechte-
ren van de teamaspecten bij de controlegroep. Immers, alleen werken heeft
op vele terreinen negatieve consequenties. Het is bijna onmogelijk om in
solodiensten op een verantwoorde wijze uitvoering te geven aan opvoeding
en behandeling van een groep van circa negen jeugdigen met gedragspro-
blemen. Deze stijging in solodiensten vond bij de experimentele groep niet
plaats. In het onderzoek zijn voor dit verschil geen verklaringen gevonden.

Het ongelijke beginniveau en het consequente verschil in de ontwikkeling van
de teamaspecten bij de experimentele groep en de controlegroep maanl tot
voorzichtigheid bij het trekken van conclusies. In het onderzoeksontwerp is
zorgvuldig stil gestaan bij de condities voor externe en interne validiteit. Zoveel
als mogelijk is hiermee rekening gehouden in het onderzoeksontwerp, de uit-
voering en de analyse. Dit neemt niet weg dat de praktijk weerbarstig is en /.ich
niet in alle opzichten laat controleren.

8.2.4 De Instrumenten

8.2.4.1 De WEBA-methode
Een belangrijke voorwaarde voor de toepassing van de WEBA-methode (1995)
in de residentiele jeugdhulpverlening is, dat nauwgezet wordt aangesloten bij de
terminologie en de praktijk van deze werksoort, zodat de vraagstellingen en de
probleemstellingen voor pedagogisch medewerkers begrijpelijk en herkenbaar
zijn. De functieanalyse op basis van de WEBA-methode (1995) is een geinte-
greerd onderzoeksinstrument. De consequentie hiervan is dat de aangegeven
vertaalslag op alle onderdelen moet worden doorgevoerd. Dit maakt de toepas-
sing van het instrument arbeidsintensief.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat volledigheid van functie optimaal scoort en
dat niet-kortcyclische taken niet voorkomen. Deze bevindingen zijn zo overtui-
gend en consistent dat het te overwegen is de hierbij behorende vragenlijsten
aan te passen voor analyse van de functie pedagogisch medewerker in de resi-
dentiele jeugdhulpverlening. Wat betreft volledigheid van de functie kan wor-
den volstaan met een verkorte lijst die zieh concentreert op de hoofdtaken van
de functie. Niet-kortcyclische taken komen niet voor zodat dit onderdeel bij
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analyse van de functie pedagogisch medewerker uit de vragenlijst kan worden
verwijderd.

Als uitgangspunt voor de WEBA-methode (1995) geldt dat alle problemen zo
dicht mogelijk bij de bron moeten worden opgelost. Dit werkt een voorkeur
voor autonome oplossingen in de hand. Heel duidelijk komt dit naar voren bij
de beoordeling van het probleemoplossend vermögen conform de WEBA-
methode (1995): er wordt pas dan voldoende gescoord als alle voorkomende
problemen autonoom zijn opgelost. Deze 'hierarchie' bij de oplossingsmoge-
lijkheden is schematisch weergegeven in figuur 8.3.

In paragraaf 4.2.6 is tegen deze hierarchische ordening Stelling genomen. Prin-
cipieel wordt ervan uitgegaan dat de regelmogelijkheden gelijkwaardige delen
zijn die elkaar beinvloeden. Dit betekent dat het niet doorslaggevend is op welk
nivcau een probleem wordt opgelost maar dät een probleem wordt opgelost. Dit
uitgangspunt is in overeenstemming met de systeemtheoretische fundering van
dc WEBA-methode (1995). De in paragraaf 4.2.6 gemaakte nuancering heeft de
volgende achtergronden.

Figuur 8.3 Hierarchic problecmoplussing volgens de WEBA-methode (1995)

primair geldt de autonome oplossing

als dat niet mogelijk is wordt gebruik gcmaakt van collegiaal overleg

als laatste geldt het teamoverleg

In de integratieve teamtraining Staat niet de individuele pedagogisch medewer-
ker centraal maar is de focus gericht op de verbetering van de teamaspecten die
bcpalend zijn voor het teamfunclioneren. Het groepsteam wordt hierbij opgevat
als een systeem waarbij het niet gaat om de delen op zieh, ook niet alleen om
het geheel. maar om de onderlinge betrekkingen. Bij de regelmogelijkheden au-
tonomie. collegiaal overleg en teamoverleg wordt uitgegaan van een onderlinge
afhankclijkhcid en gelijkwaardigheid. Als aangrijpingspunt voor de verbetering
van het probleemoplossend vermögen Staat in de integratieve teamtraining dc
onderlinge samenwerking tussen de pedagogisch medewerkers centraal. Voor
de beoordeling en voor de verbetering van het probleemoplossend vermögen is
de onderlinge samenhang en samenwerking in het groepsteam bepalend. In fi-
guur 8.4 wordt deze gelijkwaardigheid van de oplossingsmogelijkheden sche-
matisch weergegeven.
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Figuur 8.4 Systemisch model om het probleemoplossend vermögen te verbeteren

autonomie * collegiaal overleg

teamoverleg

De manier waarop de WEBA-methode (1995) de ontwikkeling van het pro-
bleemoplossend vermögen beoordeelt verdient nadere aundacht waarbij twee
factoren een belangrijke rol spelen.
1. De WEBA-methode (1995) is een streng beoordelingsinstmment dat crop

gehcht is verbeterpunten aan het licht te brengen.
2. De WEBA-methode (1995) gaat er van uit dat het probleemoplossend ver-

mögen onvoldoende blijft totdat alle problemen op autonoom niveau zijn
opgelost.

Het nadeel van deze beoordelingsmethode is dat niet de verbeteringen worden
geaccentueerd maar de tekortkomingen. Voor de oplossing van dit probleem
zijn in dit onderzoek de scores van het probleemoplossend vermögen gekwanti-
ficeerd waardoor ontwikkelingen beter zichtbaar worden gemaakt. De kwantifi-
cering heeft een globale schaal opgeleverd die de ontwikkeling van het pro-
bleemoplossend vermögen meet in overeenstemming met de originele kwalita-
tieve WEBA-methode. Omdat hierbij het originele hierarchische onderscheid in
oplossingsniveaus is gevolgd, ontstaat een contrast met de systeemtheoretische
benadering waarvoor in dit onderzoek principieel is gekozen. Te overwegen
valt de vragenlijst op dit punt verder te verbeteren, waarbij gedacht kan worden
aan een opbouw conform de Likertschaal (Swanborn 1982). Als voorbeeld is in
figuur 8.5 de vraag over de oplossing van het gebrek aan kennis en vaardighe-
den geherformuleerd.

Figuur 8.5 Vraagstelling probleemoplossend vermögen naar de Likertschaal

Het gebrek aan kennis en vaardigheden kan door het groepsteam zelf worden opgelosl
eeheel oneens enieszins oneens niet te zeeeen enieszins eens eeheel eensenigszins oneens

D
met te zeggen enigszins eens
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8.2.4.2 De besluitvorming
Het instrument besluitvorming is met uitzondering van taakgericht conflict,
commitment aan de beslissing en onderlinge acceptatie na de beslissing, goed
toepasbaar gebleken bij de onderzochte groepsteams.
In tegenstelling tot de verwachting gedraagt taakgericht conflict zieh negatief
en vertoont gelijkenis met persoonsgericht conflict.
In het oorspronkelijke model (Amason, Schweiger 1994) wordt ervan uitgegaan
dat mensen in de discussie een goed onderscheid weten te maken tussen taakge-
richte en pcrsoonlijke conflicten. Janssen, Veenstra en Van de Vliert (1996) nu-
anceren dit uitgangspunt.
In de onder/.ochtc instellingen komt het onderscheid tussen taakgericht conflict
en persoonsgericht conflict niet tot uitdrukking. Blijkbaar maken de pedago-
gisch medewerkers een te gering onderscheid tussen inhoud en betrekking.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat het instrument voor toepassing in de re-
sidcnlicle jeugdhulpverlening verbeterd moet worden.

Hoewel de schalen van commitment aan de beslissing en onderlinge acceptatie
na de beslissing zieh duidelijk onderscheiden wat betreft de vraagstellingen,
komt dit onderscheid maar gedeeltelijk tot uitdrukking in de scores. Anders dan
bij Janssen. Veenstra en Van de Vliert (1996) maken de respondenten in dit on-
der/.oek onvoldoende onderscheid tussen de onderlinge acceptatie na de beslis-
sing en commitment aan de beslissing. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de
onderlinge betrekkingen mede van invloed zijn op commitment aan de beslis-
sing. Als besluiten onder druk tot stand komen en daardoor onvoldoende wor-
den gedragen door de pedagogisch medewerkers, zal dit bij de uitvoering ten
koste gaan van commitment aan de beslissing.

De werkingssfeer van het effectiviteitsmodel van besluitvorming (Janssen.
Veenstra, Van de Vliert 1996) is gebaat bij verder onderzoek bij de doelgroep
pedagogisch medewerkers.

8.2.4.3 De doelgerichtheid en de clientgerichtheid
Het teamaspect doelgerichtheid is in de training heel concreet uitgewerkt. Mede
als gevolg hiervan was deze variabele goed transformeerbaar naar onderzoeks-
vragen waardoor het gedrag dat getraind wordt en de vragen die daarover wor-
den gesteld goed op elkaar aansluiten.

Het instrument clientgerichtheid is gericht op afspraken die met de client over
de sainenwerking worden gemaakt. De vragenlijst geeft geen informatie over de
manier waarop de sainenwerking in de praktijk gestalte krijgt. Hoewel afspra-
ken voorwaardenscheppend zijn voor de clientgerichtheid vormen deze geen
garantie voor een daadwerkelijke samenwerking met de client. Het is aan te be-
velen het instrument met deze dimensie uit te breiden.
In dit onderzoek is uitgegaan van de grondgedachte dat een verbetering van het
teamfunetioneren een positieve invloed zal hebben op de kwaliteit van het pri-
maire proces: de opvoeding en behandeling van de jeugdigen. In paragraaf 6.1
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is aangegeven dat deze basisassumptie in deze studie niet wordl onder/ocht.
Het is noodzakelijk bij vervolgonderzoek hieraan aandacht te besteden. Met
name het instrument doelgerichtheid en clientgerichtheid geeft hiervoor goede
invalshoeken.
Voor de beantwoording van de vraag of de verbetering van doelgerichtheid ook
leidt tot betere resultaten, is uitbreiding van de vragenlijst met een onderdeel
doelrealisenng logisch. Concreet moet getoetst worden of de client van mening
is of de afgesproken doelen gerealiseerd zijn.
Voor de toetsing van de vraag of een belere clientgerichtheid van het groeps-
team ook leidt tot een verbeterde clienlparticipatie. is uitbreiding van de vragen-
lijst vanzelfsprekend. Dit betekent dat ook aan de client wordt gevraagd of hij
voldoende betrokken is bij het hulpverleningsproces.

8.2.4.4 De ontwikkelingsgerichtheid
In de vragenlijst ontwikkehngsgerichtheid wordt geinformeerd naar de verbete-
rattitude van het groepsteam. De scores voor ontwikkelingsgerichtheid houden
gelijke tred met de scores voor probleemoplossend vennogen. besluitvorming.
doelgerichtheid en clientgerichtheid. De bevraging vindt plaats in algeiucnc en
abstracte termen met als gevolg dat de schaal veel ruimte laat voor eigen intcr-
pretatie bij de respondenten. Het instrument is gebaat bij nadere concretisering.

8.2.5 Het onderzoeksdesign
Het onderzoek is gericht op het verbeteren van de teamaspecten die bepalend
zijn voor het teamfunctioneren. Het teamfunctioneren is een ingewikkeld pro-
ces. Het is onmogelijk het teamfunctioneren te operationaliseren met behulp
van een enkele variabele. Dit heeft tot gevolg dat meerdere kanten van het
teamfunctioneren in het onderzoek moesten worden betrokken. De complexiteit
die daarmee ontstaat, is door de toevoeging van de overige functiekenmerken
en de individuele kenmerken verder vergroot. Om de complexiteit beheersbaar
te houden is ervoor gekozen om onderzoeksvragen te stellen, die telkens een
kant van het functioneren belichten en vervolgens is gekeken naar de samen-
hang.

8.2.6 De omvang van de steekproef
Het onderzoek is gericht op kennis over de verbetering van de teamaspecten,
die bepalend zijn voor het teamfunctioneren. Een punt van aandacht hierbij is
de verhouding tussen het aantal respondenten en het aantal teams. Aan dit on-
derzoek hebben 12 groepsteams deelgenomen. Voorafgaande aan de zuivering
van het bestand bedroeg de steekproefgrootte 63. Het gemiddelde aantal res-
pondenten per team bedroeg 5,25. Uitgaande van dit gemiddelde zou het aantal
respondenten bij een onderzoek van 100 teams stijgen naar 525. Met andere
woorden, met de stijging van het aantal teams dat in een onderzoek betrokken
wordt, stijgt het aantal respondenten fors waardoor de praktische uitvoerbaar-
heid van het onderzoek snel complicerend wordt.
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Een ander aspect dat in relatie tot de omvang van de steekproef aandacht ver-
dient, betreft de vaststelling van de analyse-eenheid. Na zuivering van het be-
stand is de steekproefgrootte vastgesteld op 53. De realiteit gebiedt te zeggen
dat de random indeling van respondenten in de experimentele conditie en de
controleconditie wordt bepaald door de indeling op teamniveau. Dit heeft con-
sequenties voor de generaliseerbaarheid c.q. de externe validiteit, waarbij als
belangrijke voorwaarde geldt dat de vaststelling van de steekproef en de toewij-
zing van respondenten aan de experimentele conditie en de controleconditie
random tot stand komen. Dit om te voorkomen dat de geconstateerde effecten
binnen de steekproef niet moeten worden toegeschreven aan typische eigen-
schappen van de steekproefpopulatie. Het is verdedigbaar dat in dit onderzoek
tot aan de selectie van de teams aan de voorwaarden van randomisering is vol-
daan. Doordat bij toewijzing van de teams aan de onderscheiden condities de
toewij/.ing van de respondenten onmiddellijk vast ligt en vervolgens matching
van respondenten bij vaststaande teams niet mogelijk is, is in dit onderzoek
sprake van het non-equivalente-controlegroep-ontwerp (Den Hertog, Van Sluijs
1995). Het is aannemelijk gemaakt dal de vaststelling van de analyse-eenheid
op het niveau van de respondenten ondersteund wordt doordat de ontwikkeling
bij de af/.onderlijke teams in hoge mate overeenkomt met de ontwikkeling op
het niveau van de experimentele groep en de controlegroep. Het gegeven blijfi
d;it do steekproofgrootte niet volledig random tot stand is gekomen waardoorbij
de generulisatie van de onderzoeksbevindingen de nodige reserve in acht moet
worden genomen.

Een derde aspect dat in relatie tot de omvang van de steekproef in de discussie
wordt betrokken is de grootte van de steekproef op zichzelf. De omvang van de
stcekproef is relatief gering (N = 53). Uitgaande van de wet van de grote aantal-
len zal de representativiteit van de steekproef toenemen naarmate de omvang
van de steekproef toeneemt (Nijdam. Van Buuren, 1997). De consequentie
hiervan is dat bij een afnemende steekproefomvang de representativiteit af-
necmt. Naast de consequenties van bovenbeschreven randomisatie, verplicht
ook do relatief kleine N tot tenighoudendheid bij de generalisatie van de bevin-
dingen. Naast de representativiteit heeft de grootte van de N ook invloed op de
kans dat ten onrechte Ho wordt verworpen of geaccepteerd. De kans dat de al-
teniatieve hypothese terecht wordt geaccepteerd kan met behulp van kansbere-
kening worden vastgesteld. Op deze wijze kan het zogenoemde onderschei-
dingsvermogen in een waarde worden uitgedrukt (r|). Naarmate het onderschei-
dingsvermogen groter is, neemt de kans op een onterechte beslissing over de
verwerping of acceptatie van Ho af (Nijdam, Van Buuren, 1997). Het onder-
scheidingsvennogen is. naast de steekproefverdeling. gerelateerd aan de grootte
van de N. Bij een toenemende N neemt ook het onderscheidingsvermogen toe.
De kans dat Ho ten onrechte wordt verworpen (a - fout) en de kans dat Ho ten
onrechte wordt geaccepteerd (ß - fout) wordt met behulp van de statistiek op
een acceptabelc grootte vastgesteld door uit te gaan van een onbetrouwbaar-
heidsdrempel van ,05.



Dit neemt niet weg dat de kans op de a - fout en de ß - foul bestaal en dat deze
kans bij een relatief kleine N in ver-houding groter is. De consequentie hiervan
is dat, gegeven de relalief kleine N, de geconstateerde effecten met enig voor-
behoud moeten worden bezien.

8.2.7 De integratieve teamtraining
In het onderzoek is nagegaan in hoeverre de teamaspecten, die bepalend zijn
voor het teamfunctioneren, na de integratieve training verbeterd zijn.

De onderzoeksresultaten geven steun aan de veronderstelhng dal er een pnsiticf
verband is tussen de integratieve teamtraining en de verbetering van de teamas-
pecten. Opgemerkt moet worden dat het niveau van de experimentell* groep bij
de tweede meting voor verbetering vatbaar is. De training bij de experimentele
teams heeft drie maanden geduurd. Het is te overwegen de training te verlengen
waardoor de onderdelen over een längere periode intensiever getraind kunnen
worden.

Eveneens is het te overwegen het trainingsgedeelte aan te vullen met een super-
visiegedeelte. In de supervisiefase wordt het team gesuperviscerd bij het in
praktijk brengen van het trainingsmodel.

De integratieve teamtraining is in het onderzoek voor de eerste keer weten-
schappelijk onderzocht. De resultaten en conclusies zijn op dit eenmalig onder-
zoek gebaseerd. Verder onderzoek is noodzakelijk om de generaliseerbaarheid
van de conclusies te versterken. Hierbij is het van belang meer inzicht te ver-
krijgen in de relatie tussen de trainingsonderdeien en de teamaspecten die bepa-
lend zijn voor het teamfunctioneren. Hoewel in dit onderzoek de teamaspecten
verbeterd zijn, blijft de vraag onbeantwoord welke trainingsonderdeien verant-
woordelijk zijn voor de vastgestelde verbeteringen.

Om het inzicht in de werkende mechanismen te vergroten, zou bij vervolgon-
derzoek het onderzoeksdesign moeten worden aangepast. Gedacht kan worden
aan differentiatie in de interventie door te werken met meerdere experimentele
groepen die zieh van elkaar onderscheiden doordat zij van bepaalde trainings-
onderdeien worden uitgesloten.

8.3 Aanpassing van het conceptueel model
De bevindingen van paragraaf 8.1 geven aanleiding tot aanpassing van het con-
ceptueel model. In figuur 8.6 is het aangepaste conceptueel model weergege-
ven. Omwille van de inzichtelijkheid is het noodzakelijk de aanpassingen die
betrekking hebben op de besluitvormingsvariabelen en de effectvariabelen van
besluitvorming apart weer te geven.

265



Figuur 8.6 A. Aangcpasl conceplueel model op basis van de onderzoeksbevindingen
B. Ingezoomd op besluitvorming
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De volgende aanpassingen hebben plaatsgevonden:
• kortcyclische taken komen in de funetie pedagogisch medewerker niet

voor. De veronderstelling betreffende de verbetering van niet-kortcyclische.
na de verbetering van het probleemopiossend vermögen, is niet relevant.
Het veronderstelde effect van probleemopiossend vermögen op de volle-
digheid van de functie kon in het onderzoek niet worden aangetoond. om-
dat de volledigheid bij de eerste meting en de tweede meting voor de expe-
rimentele groep en de controlegroep maximaal scoort. Om deze redenen
/.ijn volledigheid van de functie en niet-kortcyclische uit het conceptueel
model verwijderd;

• het veronderstelde effect van de teaniaspecten op de gezondheidsklachten
en de motivatie is in het onderzoek niet gebleken, om deze reden zijn ge-
/ondheidsklachten en motivatie uit het conceptueel model verwijderd;

• het veronderstelde effect bij werktevredenheid kan in het onderzoek gedeel-
telijk worden verklaard uit de ontwikkeling van het probleemopiossend
vermögen, om deze reden is een wijziging in het conceptueel model door-
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gevoerd waarmee de relatie tussen het probleemoplossend vermögen en
werktevredenheid wordt aangegeven:

• de veronderstelde positieve werking van taakgericht conflict is in net on-
derzoek niet gebleken. om deze reden is taakgericht conflict uit het concep-
tueel model verwijderd;

• het veronderstelde effect bij begrip van de beslissing is in het onder/oek
niet gebleken. om deze reden is begrip van de beslissing uit het conceptueel
model verwijderd.

8.4 Slotconclusies

Onderzoeksvraag: i n hoeverre zijn de teamaspecten, die bepalend zijn
voor het teamfunctioneren, na de integratieve teamtraining verbeterd?'

Op basis van de systematische analyse van de teamaspecten voor en na de inte-
gratieve teamtraining is een consistent betere ontwikkeling van de teamaspecten
bij de experimentele groep vastgesteld.

Onderzoeksvraag: i n hoeverre is er bij de teamaspecten sprake van on-
derlinge samenhang en wat is de aard van deze samenhang?'

De veronderstelde samenhang bij de teamaspecten wordt bevestigd bij zowel de
eerste als de tweede meting. Het integratieve uitgangspunt wordt hiermee on-
dersteund.

Onderzoeksvraag: i n hoeverre zijn, na de verbetering van het probleem-
oplossend vermögen, de overige functiekenmerken verbeterd?'

Voor de functiekenmerken moeilijkheidsgraad en informatievoorziening wordt
deze veronderstelling bevestigd.

Onderzoeksvraag: i n hoeverre zijn, na de verbetering van de teamaspec-
ten, de gezondheidsklachten van de pedagogisch medewerkers vermin-
derd, de motivatie en de werktevredenheid van de pedagogisch mede-
werkers verbeterd?'

Het onderzoek geeft aanleiding tot de veronderstelling dat na de verbetering van
het probleemoplossend vermögen de werktevredenheid verbeterd is.

8.5 Aanbevelingen
In dit proefschrift is aangesloten bij de kritiek op de kwaliteit van de residentie-
le jeugdhulpverlening en de praktische problemen van de groepsteams bij de
uitvoering van de opvoeding en de behandeling van de jeugdigen. Deze kritiek
is aangegrepen om de kwaliteit van de residentiele jeugdhulpverlening te verbe-
teren door te investeren in het functioneren van de groepsteams. Hiermee is im-
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pliciet Stelling genomen in de strijd tussen de residentiele jeugdhulpverlening
en de ambulante jeugdhulpverlening. Kwaliteitsverbetering van de jeugdhulp-
verlening wordt niet alleen bereikt door uitbreiding van de ambulante jeugd-
hulpverlening maar ook door verbetering van de residentiele jeugdhulpverle-
ning. De kwaliteit van de jeugdhulpverlening is gebaat bij de planmatige en
systematische verbetering van de residentiele jeugdhulpverlening. Of een uit-
breiding van de ambulante jeugdhulpverlening meer effect oplevert dan een
verbeterde residentiele jeugdhulpverlening, vergt nader onderzoek.

In dit onderzoek is ondcrsteunmg gevonden voor het planmatig en systematisch
investeren in het funclioneren van groepsteams. Het probleemoplossend ver-
mögen, de besluitvorming, de doelgerichtheid, de clientgerichtheid en de ont-
wikkelingsgcrichtheid alsmede de moeilijkheidsgraad, de informatievoorzie-
ning en de werktevredenheid bij de experimentele groep vertonen een signifi-
cant betere ontwikkeling. Op basis van de resultaten en de discussie hierover
worden de volgcnde aanbevclingen gedaan:

1. De onderzoeksresultaten geven aanleiding om de toepassing van de integra-
tieve teamtraining ten behoeve van de planmatige en systematische verbete-
ring van het teamfunetioneren van groepsteams in de residentiele jeugd-
hulpverlening voort te zetten en uit te breiden.

2. De onderzoeksresultaten geven aanleiding om de toepassing van de integra-
tieve teamtraining samen te laten gaan met verdergaand wetenschappelijk
onderzoek, waarbij gestreefd wordt naar:
• verbeterd inzicht in de werkende mechanismen van de trainingsonder-

delen en de invloed op de teamaspecten;
• verbeterd inzicht in de integratieve samenhang van de trainingsonder-

dclen en de effectieve toepassing daarvan;
• kennis en inzicht in de verschillen tussen de verbeterde residentiele

jeugdhulpverlening en de bestaande ambulante jeugdhulpverlening.
3. De grondgedachte dat verbetering van het teamfunetioneren een bijdrage

levert aan de verbetering van het primaire proces is geen object van onder-
zoek geweest. Het is noodzakelijk om bij vervolgonderzoek na te gaan in
hoeverre de verbetering van het teamfunetioneren daadwerkelijk leidt tot
kwaliteitsverbetering van de hulpverlening. Voor de toetsing van deze
grondgedachte liggen er goede aanknopingspunten bij de doelgerichtheid
en de clientgerichtheid. Deze twee onderdelen lenen zieh goed voor een
aanvulling op het vlak van doelrealisering en clientparticipatie. Aan de di-
ent moet worden gevraagd of de afgesproken doelen gerealiseerd zijn en of
hij voldoende bij het hulpverleningsproces is betrokken.

4. Instellingen moeten beter gebruik maken van de kemfunetie pedagogisch
medewerker. Hiervoor is het mxxlzakelijk de organisatiestruetuur te wijzi-
gen gerieht op de vergmting van het rege 1 vermögen van de funetie pedago-
giseh medewerker. Dtx>r de verdntwoordelijkheid en de bevoegdheid op het
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gebied van planning, uitvoering en controle binnen de functie te vergoten
wordt het probleemoplossend vermögen gestimuleerd.

5. De positieve resultaten op het gebied van gezondheidsklachten. motivatie
en werktevredenheid tonen aan dat er bij de pedagogisch medewerkers een
draagvlak is om verandehngsprocessen in gang te /.etten.
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SAMENVATTING

In de rcsidentiele jeugdhulpverlening worden jeugdigen opgenomen die vanwe-
ge gedragsproblemen en/of gezinsproblemen (tijdelijk) niet meer thuis kunnen
woncn. De residentiele jeugdhulpverlening heeft tot taak om gedurende de op-
name, zoveel als mogelijk in samenwerking met de ouders, zorg te dragen voor
dc opvoeding en behandeling van de jeugdigen: het primaire proces. De opvoe-
ding en behandeling in de leefgroepen wordt gerealiseerd door pedagogisch
medewerkers die tezamen het groepsteam vormen.
De residentiele jeugdhulpverlening is, als 24-uurs voorziening, de meest inten-
sieve vorm van jeugdhulpverlening. Omwille van de continuiteit en de verde-
ling van wcrkzaamheden is het onontkoombaar dat de opvoeding en behande-
ling in teamverband wordt uitgevoerd. Het samenwerken in teamverband heeft,
naast taakvcrdeling, als voordeel dat hierdoor de inzet van deskundigheid en er-
varing kan worden vergroot. De samenwerkingsprocessen in het groepsteam
ondcrschciden /.ich van het primaire proces en worden aangeduid met de term:
het tcamproces.

.I4r\£ttciA:/ncren van ubt groepsieam op net niveau van het teamproces is in
Nederland niet systematisch onderzocht. Het teamfunctioneren van residentiele
groepsteams staat centraal in dit onderzoek waarin wordt nagegaan of het team-
functioneren verbeterd kan worden met behulp van een daarvoor ontwikkelde
integratieve teamtraining. De beantwoording van deze vraag wordt systematisch
opgebouwd.

In Hoofdstuk 1, de inleiding, wordt gesteld dat het teamfunctioneren vaak pro-
blematisch is. Het formeren van een groepsteam vomit op zieh geen garantie
voor goed teamfunctioneren. Een groepsteam is saniengesteld uit pedagogische
medewerkers die van elkaar verschillen qua achtergrond. waarden en normen,
visie op opvoeding en de eigen ontwikkelingsfase. Om te bewerkstelligen dat
de diversiteit van de pedagogisch medewerkers positief functioned!, is het
nood/akelijk expliciet te investeren in het teamfunctioneren. Als een geschikt
iniddcl voor de verbetering van het teamfunctioneren wordt een trainingsmodel
voor groepsteams geintroduceerd: de integratieve teamtraining. Voortbouwend
op het problematische teamfunctioneren en de integratieve teamtraining als
middel om het teamfunctioneren te verbeteren, wordt de onderzoeksvraag ge-
formuleerd:

'In hoeverre zijn de teamaspecten die bepalend zijn voor het teamfuncti-
oneren na de integratieve teamtraining verbeterd?'

Hoofdstuk 2 verkent het functioneren van de groepsteams in de praktijk. Aller-
eerst wordt stilgestaan bij de kritiek op het rendement van de residentiele
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jeugdhulpverlening. Deze kritiek wordt vertaald in de noodzaak om te invcste-
ren in kwaliteitsverbetering van de residentiele jeugdhulpverlening. De groeps-
teams vervullen een kernfunctie om de hoofddoelstelling van de residentiele
jeugdhulpverlening te realiseren: de opvoeding en de behandelmg van de jeug-
digen. Hierdoor zijn de groepsteams een belangrijk aangrijpingspunt om de
kwaliteit van de residentiele jeugdhulpverlening te verbeteren. Hr /ijn factored
die het functioneren van groepsteams in de praktijk problematisch maken:
1. Bij de samenstelling van een groepsteam speelt de toevalligheid een gmte

rol. De diversiteit aan persoonlijkheden is een belangrijke factor die het
functioneren van een groepsteam problematisch maakt.

2. De concentratie van een breed scala aan ernstige gedragsproblemen in een
heterogene leefgroep maakt de opvoeding en behandeling van jeugdigen
verre van eenvoudig en maakt het teamfunctioneren problematisch.

3. De residentiele jeugdhulpverlening ontbeert adequate middelen voor dia-
gnostiek wat zijn weerslag vindt in algemene en abstract geformuleerde bc-
handelingsplannen. Dit manco verhoogt het appel op het oplossend- en cre-
atief vermögen van het groepsteam.

4. De residentiele jeugdhulpverlening is de laatste decennia vermaatschappe-
lijkt. Een van de consequenties hiervan is dat de leefgrocpen veelal decen-
traal worden gehuisvest. De theoretische wens om een zo 'normaal' mogc-
lijk leefklimaat te realiseren en de praktische uitvoerbaarheid daarvan staan
met elkaar op gespannen voet.

5. Door de decentralisatie zijn de groepsteams meer op zichzelf aangewezen
dan voorheen. Ondersteuning en feedback vanuit de instellingen is proble-
matisch geworden. Het groepsteam is eveneens verantwoordelijk voor de
invulling van een volledig jaarrooster me' als gevolg dat er regelmatig in
solodiensten moet worden gewerkt.

Voor de afbakening van het teamfunctioneren wordt het onderscheid gemaakt
tussen het primaire proces en het teamproces. Het primaire proces behelst de
opvoeding en behandeling van de jeugdigen; het teamproces heeft betrekking
op de communicatie en interactie tussen de pedagogisch medewerkers, de
planning en uitwerking van de opvoeding en behandeling. Het primaire proces
en het teamproces zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en verbetering van
beide processen is noodzakelijk wil het groepsteam kunnen voldoen aan de ge-
stelde eisen. Dit onderzoek concentreert zieh op het teamproces.

Vervolgens worden vijf interne teamaspecten besproken die deel uitmaken van
en een bepalende rol spelen bij het teamfunctioneren: het probleemoplossend
vermögen, de besluitvorming, de doelgerichtheid, de clientgerichtheid en de
ontwikkelingsgerichtheid. Als bepalende factoren voor het teamfunctioneren
worden de vijf geselecteerde teamaspecten als aangrijpingspunten gepostuleerd.
Langs deze weg vindt een eerste specificatie van de onderzoeksvraag plaats en
ontstaat de onderzoeksvraag:
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'In hoeverre zijn het probleemoplossend vermögen, de besluitvorming,
de doelgerichtheid, de clientgerichtheid en de ontwikkelingsgerichlheid
na de integratieve teamtraining verbeterd?'

Hoordstuk 3 besteedt aandacht aan het plan van aanpak; de interventie door
middel van de integratieve teamtraining en de evaluatie hiervan. De integratieve
teamtraining is gericht op de beinvloeding van de teamaspecten die bepalend
zijn voor het teamfunctioneren. Het groepsteam wordt hierbij principieel als
systcem opgevat. Het begrip systeem wijst op een eenheid. opgebouwd uit de-
len en hun betrekkingen. Het gaat niet alleen om de delen op zieh, ook niet al-
leen om het geheel, maar om de betrekkingen tussen dit alles. De opzet van de
cvaluatic wordt vervolgens kort besproken.

Hoofdstuk 4 is gewijd aan de theoretische onderbouwing van de teamaspecten:
hcl probleemoplossend vermögen, de besluitvorming, de doelgerichtheid, de
clientgerichtheid en de ontwikkelingsgerichtheid alsmede de theoretische defi-
niering hiervan.

Bij hel groepsteam doen /.ich tal van problemen voor die het teamfunctioneren
verstoren. Gebaseerd op dc sociotechniek wordt het probleemoplossend vermö-
gen, als we/.enlijk onderdeel van de funetie pedagogisch medewerker, gedefini-
eerd als de mate waarin de pedagogisch medewerkers van het groepsteam re-
gelproblemen kunnen oplossen. Dit is mogelijk door middel van autonome pro-
bleemoplossing, door collegiaal overleg en door middel van teamoverleg. Om
het teamfunctioneren te verbeteren is het essentieel dat het groepsteam voorko-
mende regelproblemen kan oplossen.
De besluitvorming wordt gedefinieerd als een gefaseerd proces dat zieh rieht op
de definiering van een probleem, de uitwerking van alternatieven en het maken
van een keu/e uit de/.e altematieven. Aan de hand van een beslissingstheoreti-
sche analyse wordt duidelijk gemaakt dat zowel het object van besluitvorming
als de vormgeving van de besluitvormingsprocessen ambigu en complicerend
zijn. Hiermee wordt aangetoond dat de kans op eonflicterende beslissingspro-
cessen hoog is en dat het noodzakelijk is veel aandacht te besteden aan besluit-
vorming en de verantwoording daarvan. Voor de benadering van besluitvor-
ming als object van beinvloeding wordt aangesloten bij het "effectiviteitsmodel
van besluitvorming' van Janssen, Veenstra en Van de Vliert (1996) waarin een
logische relatie wordt uitgewerkt tussen de conflietkwestie. het gedrag dat de
teamleden in het overleg demonstreren en de uitkomsten van besluitvorming.
Doelgerichtheid duidt op de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan
hot proces dat logisch voortvloeit uit de keuze voor een bepaald handelingsal-
tematief: de uitwerking van een genomen besluit. Dit teamaspect wordt motiva-
tietheoretisch gedetlnieerd door aan te geven dat bij de concrete planning van
de doelrealisering voldaan dient te worden aan de principes van de high per-
formance cycle.
Clientgerichtheid is onlosmakelijk verbanden met doelgerichtheid: het zijn twee
kanten van dezelfde medaille. Bij de realisering van doelen in de jeugdhulpver-
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lening gaat het steeds om clientdoelen waarbij de actieve inbreng en medewer-
king van de client onontbeerlijk is. De client is in de residentiele jeugdhul|v
verlening geen passief object van beinvloeding, maar meewerkend subject.
Hoewel dit uitgangspunt vanzelfsprekend lijkt is de realisering hiervan in de
praktijk weerbarstig. Voor de realisering van opvoedings- en behandelingsdoe-
ien is het noodzakelijk de client te motiveren tut een actieve rol in het hulpver-
leningsproces. In de residentiele jeugdhulpverlening kan het groepsteam hierin
een belangrijke rol spelen. Clientgerichtheid wordt gedefinieerd als de gericht-
heid van het groepsteam om ervoor te zorgen dat atspraken over de te realiseren
doelen en de concrete uitwerking samen met het betrokken clientsysteein wor-
den gemaakt.

Ontwikkelingsgerichtheid wordt gedefinieerd als de planmatige en systemati-
sche verbetering van de teamaspecten die bepalend zijn vtx>r het teamtunctione-
ren. Deze gerichtheid van het groepsteam is op /.ich/elf ook een teamuspect dat
object van verbetering is. In navolging van het huidige kwaliteitsdenken wordt
het groepsteam hierbij een eigen verantwoordelijkheid toegedicht. wal tot uit-
drukking komt in een lerende houding gericht op ontwikkeling en verbetering.
Door de onderbouwing en definiering van het probleemoplossend vermögen, de
besluitvorming, de doelgerichtheid, de clientgerichtheid en de ontwikkelingsge-
richtheid kan de onderzoeksvraag in vijf deelvragen geconcretiseerd worden.
Omdat bij de integratieve teamtraining en het teamfunctioneren sprake is van
systemische dynamiek wordt een zesde deelvraag over de onderlinge samen-
hang van de teamaspecten toegevoegd.
Naast de effecten van deze training zijn er ook mogelijke neveneffecten. In eer-
ste instantie wordt er aandacht besteed aan een mogelijk verband tussen het
probleemoplossende vermögen als kenmerk van de funetie pedagogisch mede-
werker en de overige funetiekenmerken. De vraag wordt gesteld of verbetering
van het probleemoplossend vermögen eveneens leidt tot verbetering van de
overige funetiekenmerken: volledigheid van functie, niet-kort-cyclische taken,
moeilijkheidsgraad en informatievoorziening
In tweede instantie wordt aandacht besteed aan een mogelijk verband tussen de
teamaspecten enerzijds en de individuele kenmerken van de pedagogisch me-
dewerker anderzijds. Dit resulteert in de deelvragen of verbetering van de team-
aspecten leidt tot verbetering van de individuele kenmerken gezondheidsklach-
ten, motivatie en werktevredenheid.

Hoofdstuk 5 is een weergave van de integratieve teamtraining. Hierdoor wordt
een realistisch beeld verkregen van de integratieve teamtraining. De training
neemt vijf trainingsdagen en drie evaluatiebijeenkomsten in beslag. Gedurende
de evaluatiebijeenkomsten wordt ingegaan op de ervaringen met de praktische
toepassing van het trainingsmodel.
Het integratieve karakter van de teamtraining wordt benadrukt door per trai-
ningsdeel duidelijk te maken welke teamaspecten direct en welke teamaspecten
indirect worden beinvloed.
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Hoofdstuk 6 is gereserveerd om de opzet van het onderzoek uiteen te zetten.
De methodologische eisen en de methodische keuzes die van belang zijn voor
de wetenschappelijke houdbaarheid van de onderzoeksbevindingen en conclu-
sies, worden opeenvolgend aan de orde gesteld.

Ten behoeve van de representativiteit is aan de hand van steekproefkenmerken
ecn vergelijking gemaakt met landelijke gegevens. De experimentele groep en
de controlegroep komen hiermee nagenoeg overeen.

De onderzoeksmcthode waarmee in dit onderzoek 'verbetering' bij de teamas-
pecten, de overige functiekenmerken en de individuele kenmerken wordt on-
derzocht is het vergelijkingsmodel voor onafhankelijke groepen met voorme-
ting en nameting. Systematisch wordt nagegaan welke effecten er bij de team-
aspecten optreden nadat de interventie heeft plaatsgevonden. Hiervoor vindt er
een meting plaats van de teamaspecten vöor en nä de interventie. Deze benade-
ring wordt samengebald in het onderzoeksdesign.

V(H>r de operationalisering van de teamaspecten, de overige functiekenmerken
en de individuele kenmerken wordt gebruik gemaakt van bestaande en voor dit
onderzoek aangepaste of ontwikkclde vragenlijsten.

Aan het onderzoek hebben zes Limburgse instellingen voor residentiele jeugd-
hulpverlening deelgenomen. Per instelling zijn twee gelijkwaardige groeps-
teams in het onderzoek betrokken. Hierbij is op basis van toeval een groeps-
team in de experimentele conditie en een groepsteam in de controle conditie in-
gedeeld. Het onderzoeksverloop heeft een getrapt verloop gekend. Voor de
verwerking en de analyse van de scores zijn na beeindiging van het veldgedeel-
te de gegevens van de zes experimentele teams, respectievelijk de zes controle
teams samengevoegd tot e'en experimentele groep en den controlegroep.

Hoofdstuk 7 wordt benut om de onderzoeksresultaten te analyseren. Allereerst
wordt aandacht besteed aan de onderzoeksresultaten van de eerste meting. Ge-
relateerd aan de onderzoeksvraag en de deelvragen worden de uitgangsposities
van experimentele groep en de controlegroep beschreven en met elkaar verge-
leken. Hierbij wordt uitgewerkt in hoeverre de ontwikkelingskansen voor de
experimentele groep en de controlegroep per variabele met elkaar vergelijkbaar
zijn en in hoeverre de scores bij de eerste meting (significant) van elkaar ver-
schillen. Tevens wordt. uitgaande van het onderzoeksmodel, nagegaan in hoe-
verre de onder/oeksvariabelen onderling samenhangen. De keuze van de statis-
tische analysemethoden wordt beargumenteerd.
Bij analyse van onderzoeksresultaten van de tweede meting neemt de vergelij-
king van de ontwikkeling bij de experimentele groep met de vergelijking van de
ontwikkeling bij de controlegroep een centrale plaats in. Aan de hand van de
uitkomsten van de vergelijkingen per onderzoeksvariabele worden de onder-
zoeksvragen beantwoord.
Tot slot wordt ingegaan op de overige bevindingen van de funetieanalyse.
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De onderzoeksbevindingen van de eerste meting wijzen uit dat de ontwikke-
lingskansen van de experimentele groep en de controlegroep redelijk vergelijk-
baar zijn en dat de verschallen tussen de scores van de beide groepen, met name
aangaande de teamaspecten. veelal significant zijn. Rekening houdend met de
onderzoeksbevindingen van de eerste meting wordt voor de analyse van de
tweede meting uitgegaan van analyse op basis van gainscores. Omwille van de
zorgvuldigheid wordt ook covariantieanalyse toegepast. De onder/oeksresulta-
ten na de interventie bevestigen de veronderstelling dat na de integratieve team-
training de teamaspecten zijn verbeterd. Hel veronderstelde onderlinge verband
tussen de teamaspecten wordt eveneens bevestigd door de onderzoeksbevindin-
gen. De keuze in dit onderzoek. om voor de verbetering van de teamaspecten.
uit te gaan van een integratieve benadering, wordt daarmee ondcrsteund.
De veronderstelling dat na de verbetering van het probleemoplossend vermögen
de overige functiekenmerken verbeterd zijn, wordt bevestigd voor dc functie-
kenmerken moeilijkheidsgraad en infomialievoorziening.

De verondersteliingen dat na de verbetering van de teamaspecten de gc/ond-
heidsklachten. de motivatie en de werktevredenheid verbeterd zijn, worden nict
bevestigd. De onderzoeksbevindingen wijzen wel uit dat na de verbetering van
het probleemoplossend vermögen de werktevredenheid verbeterd is.

Naast de analyse en beoordeling van de functiekenmerken heeft de functieana-
lyse de volgende bevindingen opgeleverd. De pedagogisch medewerkers wor-
den geconfronteerd met een aantal niet opgeloste regelproblemen. Een opval-
lend regelprobleem is het gemis aan voldoende kennis en vaardigheden. Bij de
belemmeringen komt duidelijk naar voren dat de pedagogisch medewerkers de
solodiensten als een belasting ervaren in hun functie-uitoefening.

Hoofdstuk 8 is gereserveerd om discussie te voeren over de onderzoeksbevin-
dingen, de formulering van slotconclusies en aanbevelingen. In de discussie
komen de deelvragen aan de orde. Eveneens worden de overige bevindingen
van de functieanalyse becommentarieerd met specifieke aandacht voor de meest
voorkomende regelproblemen en belemmeringen van de functie pedagogisch
medewerker.
Bij de methodologische overwegingen wordt vastgesteld dat, hoewel het onder-
zoek een relatief stabiele onderzoeksfase heeft gekend, zieh bij zeven groeps-
teams personele wisselingen hebben voorgedaan. Deze wisselingen maken dui-
delijk dat groepsteams in de residentiele jeugdhulpverlening geen langdurige
stabiliteit kennen. Gedurende het onderzoek hebben zieh in de deelnemende in-
stellingen organisatorische veranderingen voorgedaan ten gevolge van beleids-
ontwikkelingen. Bij de beoordeling van de onderzoeksconclusies moet hiermee
rekening worden gehouden.

De gebruikte meetinstrumenten worden besproken waarbij aanbevelingen voor
aanpassingen worden gedaan. Om de kennis over het verbeteren van het team-
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functioneren uit te bouwen is grootschaJiger onderzoek nodig. De integratieve
teamtraining is tijdens dit onderzoek voor de eerste maal onderzocht. Verder
onder/oek is noodzakelijk om de conclusies te versterken. Aanbevelingen wor-
den gedaan voor een aangepaste praktische invulling van de training. Er is vast-
gesteld dat dc gebruikte instrumenten na aanpassingen geschikt zijn om het
teamfunctioneren te meten.

Op basis van de onderzoeksbevindingen wordt het conceptueel model, dat ten
grondslag lag aan het onderzoeksdesign. aangepast. Naar aanleiding van de on-
derzoeksresultaten wordt bij de slotconclusies definitief antwoord gegeven op
de onderzoeksvragen. Op grond van de positieve resultaten wordt afsluitend
aanbevolen de toepassing van de integratieve teamtraining en het onderzoek
hierover op grotere schaal voort te zetten.
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BULAGEN

Bijlage 1 WEBA-formulier 1 (bron: WEBA-methodc, 1995)

Gegevens uitvoerendc taken

Omschrijving van de taak

Tijdheslag
Gegevens voorbercidende taken
Indien afwc/ig, noiccr

Taakvolgordc bcpalcn ^
Middelen voorberciden
Malcriaal voorbereiden
Werkmethode vooraf bepalen
Gogrvrnx nndcTsteunenile taken
Indien afwc/ig. notccr -
/n</i>n aanHrzi'x, /lofffr +
Onderhoud of reparatie
Administrate of registratie
Kwaliteit bewaken
collegae inwerken of bcgeleiden
Gegevens cyclustijd en mocilijkhcid

Vul percentage in
Kort-cyclische taken
Ecnvoudige taken

Taak 1
Jfflgrfl-

J
J
J
J

1

J
J
J

0%
%

Taak 2

%

1

J
1

J
J
J
J

0%

Taak 3
m/orma-
«>•

%

J
J
J
J

J
J
J
J

0%
%

Taak 4
/iim- ;

Aou<fc- '
/(/*• :

%:

j •

j ;

J ;
J ;

j •

j :

j ;

J ;

0%:

* in de vragcnlijsten pcdagogisch medewerkers (Rasenberg, Weijenberg 1997b) worden
de benamingen als volgt omschreven:
• jeugdigen = opvoeding en behandeling van jeugdigen;
• oudcrs = oudercontacten en contacten met derden;
• informatie = informatiebewerking;
• huishoudelijk = huishoudclijke taken.
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Bijlage 2 WEBA-formulier 2 (bron: WEBA-methode. 1995)

Omschrijving van de taak

Tijdbcslag

Oegevens aulonomie
Indien afwe/ig, noleer -

zig. noff ?r

Taakvolgordc bcpalcn
Werktempo
Werkmethode
Wcrkvolgorde
Werkplek
Gegevens contactmogelijkheden

Indien afwezig. notecr -

Functioned contact met collegae
Sociaal contact met collegae
Gegevens organiserende taken
Indien afwezig, noteer -
Indien aanwezig, noteer +

Functionele contacten
Werk- of teamoverleg

Taak 1 Taak 2

: %

• J

: j

; J
: J
: j

; j

; J

• J

J

%

J

J
J
J
J

J

J

J

J

Taak 3 Taak 4
m/or-
man>

%

J

J
J
J
J

J

J

J

J

Aim-

%

J

J
J
J
J

J

j

J

m 100%

Belenv
merin-
gen
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Bijlagc 1 WEBA-formulicr 3 (bron: WEBA-methode. 1995)

Functienaam

Inventarisatie en analyse
Te regelen
probleem
of incident

• Regelstrategie
• Geef aan of het incident wordt opgelost
: met:
; aufo/KwuV ; ron/arfmoxr- : or#u/iw/wi-

Resterende
regelpro-

: blemen

Indien aanwc/.ig, • Indien nee, noteer -
notecr ^ : Indien ja. noteer +

' Indien
: aanwezig,
; noteer »̂

Informatie doel van
het werk
Opdrachtinformatie over:
- wat men moet docn
- hoc men het moet doen
- hoevcel men moet docn

Teedback
Te be werken malenaal:
- grondstoffen
- mensen
- mfonuatie
Middelen:
- hulpmiddelcn

- machines

Opcraties

Inleractieneiwerk

Normen over opdracht

Werkdruk
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Bijlage 4 WEB A-formulier 4 (bron: WEBA-methode.

Bcoordeling van de wel/ijnsnsico's

Vermeid uw bcoordcling \an icdere wel/ijnsconditie. tieefde score aun doordc halk to
arceren tot net juiste punt op de schaal van "Onvoldoende" "Beperkt" lot 'Voldoendc'.

Wel/ijnsconditics

Volledigheid

Niet-kortcyclische taken

Moeilijkheidsgraad

Autonomie

Contactmogel ij kheden

Organiserende taken

lnformatievoorziening

Licht uw score voor iedere wel-
rijnscortditie kort toe
Volledigheid

Niet-kortcyclische taken

Moei 1 ij kheidsgraad

Autonomie

Contactmogelijkheden

Organiserende taken

lnformatievoorziening

Onvoldoende Beix-rkt [ VoldiK'tnlc

Beoordeling van de werkdruk

Geef aan of er werkdruk aanwe-
zig is. Zo ja, vermeld ook de
bronnen van deze werkdruk
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Bijlage 5 Faclorlading en alphascore probleemoplossend vermögen

item

probleem 1
problccm 2
probleem 3
probleem 4
probleem 5
problccm 6
probleem 7
probleem 8
probleem 9
prohleem 10
groblccm 11

doel van de opname concretiseren
wat moel in specifieke situaties gebeuren
hoe mocten de afspraken worden uitgevoerd
afgren/cn van de hocveclheid wcrkzaamheden
verkrijgen van feedback van Iciding en collega's
hantcrcn van de onvoorspelbaarhcid van jeugdigen en ouders
onvolledigheul in gcgcvcnsvcrstrckking oplossen
gcbrck aan kennis en vaardigheden oplossen
verstonngen bij de werkzaamheden oplossen
gchruik kunnen maken van het ondcrsteunende netwerk
rcalisercn van gestclde behandelingsdoclcn

faclorlading

.54

.76

.72

.48

.11

.27

.57

.16
,50
.46
.63

Cronbach's alpha .66
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Bijlage 6 Factorlading en alphascore beslutlvorming

varimax roiatie; principale componenten melhode

item

In de aanlcx>p naar belangnjke besluiten in ons grocpsteanr

1. Namen de teamleden regelmatig uiteenlopende siand-
punten in over de te bespreken onderwerpen.

2. Hadden de teamleden verschillende ideeen over de te
behandelen onderwerpen.

3. Bleken er tussen de teamleden nvcrwcgcnd gelijkc op-
vattingen te bestaan over de te behandelen ondcrwerpen
(g).

4. Bestond er tussen de teamleden van meet af aan ovcr-
eenstemming over de te varen koers (g).

5. Waren er tussen de teamleden regelmatig mhoudelijke
meningsverschillen.

6. Waren uiteenlopende visies op vraagstukken tussen
teamleden eerder regel dan uit/ondering.

7. Waren de persoonlijke verhoudingen in het groepsteam
steeds voortreffelijk (g).

8. Was soms goed te merken dat enkele teamleden elkaar
op het persoonlijke vlak niet lagen.

9. Hadden sommige teamleden zichtbaar een hekel aan el-
kaar.

10. Was de spanning tussen enkele teamleden soms pijnlijk.
11. Was de onderlinge sfeer tussen de teamleden heel ka-

meraadschappelijk (g).

t'actorlading

perstKHisgericht
conflict

.029

-.11

.13

.11

.31

.27

,75

,89

,90

,89

,65

tuakgericht
conflict

.79

.78

.69

.75

.72

.61

,07

,08

,04

,14

,24
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Bijlage 6 Factorlading en alphascore besluitvorming (vervolg 1)

varimax rutatie; pnncipale componenten methode

item

Kenmcrkend voor ons groepsteam was dat de teamleden:

1. Discussies over tegenstrijdigheden uit de weg gingen

2. Openlijke confrontaties over meningsverschillen ver-
meden (g).

3. Tegenstellingen toedekten (g).
4. Tegengesteldc visics benutten om tot goed doordachte

gezamenlijke besluitcn te komen.
5. Argumenten heantwoorden met tegenargumenten totdat

adequate oplossingen waren gevonden.
6. Uiteenlopende idee£n verzamelden en deze daarna sa-

men integreerden tot de best mogelijke besluitcn.
7. Via het »pel der botsende meningen voor iedereen te-

vrcdcnstcllcnde i>plossingcn werden bereikt.
H. Trachlten eigen meningen d(H)r le drukken.
9. Trachttcn ngoureus eigen belangen te behartigen ten

koste van andere teamleden.
10. Andere teamleden onder druk zetten om in te stemmen

met voorstellen die niet ter discussie stonden.
11. Bij vcrschil van mening toegaven aan wat anderen wil-

den.
12. Probeerden eigen ideeen geaeeepteerd te krijgen ten

koste van die van anderen.
IV Zieh voegden naar wal de dominante teamleden wens-

ten.
14. Zieh in discussies snel gewonnen gaven.

factorlading

distributief ge-
drag

-.46

-.50

-.46

.24

,41

.31

.07

.72

,64

.65

,56

,62

.70

.66

integratief
gedrag

,76

,71

,76

,77

,71

,76

.81

-.04

-.43

-.27

.19

-.27

-.13

-.17
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Bijlage 6 Factorlading en alphascore bcsluitvorming (vervolg 2)

vanmax rotatie; pnncipale componenten method«

item

Kenmerkend voor ons groepstcam was dal:

1. De kwaliteit van de genomen hcsluiien doorgaans
het allerbeste niveau benaderde dat uit net groeps-
team kon worden behaald.

2. De uiteindelijke teambesluiten doorgaans van hoge-
re kwaliteit waren dan de oorspronkelijke voorstel-
len van dc individuele teamleden.

3. In de uiteindelijke besluiten de beste ln/.ichten wa-
ren verwerkt van mecrdere teamleden.

factorlading

kwaliteit van de
beslissing

.79

.67

,85

altematief

-.SO

-,41

-.11

4. Leden van het team soms weinig kennis hadden van
wat er nu precies besloten of afgesproken was (g).

5 Leden van het team soms weinig in/ichl hadden in
de gevolgen van genomen besluiten (g).

begnp van de beslis-
sing

.»2

.»2

altematief

-.38

.38

6. De teamleden ook daadwerkelijk achter de genomen
besluiten stonden.

7. Sommige teamleden zieh weinig verplicht voelden
zieh aan de aan genomen besluiten te houden.

8. Sommige teamleden de genomen besluiten aan hun
laars lapten (g).

9. De teamleden volledig achter de genomen besluiten
stonden.

commitment aan de
beslissing

,86

,83

,86

,81

altematief

,33

-.43

-.36

,47

10. De sfeer in het team goed was na afloop van de ge-
nomen besluiten.

11. Na genomen besluiten er een sterk saamhorigheids-
gevoel heerste.

12. Na genomen besluiten de teamleden meestal schoon
genoeg van elkaar hadden (g).

13. Na genomen besluiten de teamleden veel respect
voor elkaar toonden.

onderlinge acceptatic
na de beslissing

,85

,85

,78

,73

altematief

-.27

.19

-.47

,50
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Bijlagc 6 Factorlading en alphascore besluitvorming (vervolg 3)

variabcle

taakgcricht conflict
pcrsoonsgericht conflict
intcgraticf gcdrag
distribute! gcdrag
kwaliteit van dc beslissing_
bcgnp van dc bcslissing
commitment aun dc hcslissing
onderlingc acccptatie na dc beslissing

Cronbach/s alpha

.79 ' "

.87 ' "

.84 '"

.82 ' "

.61'"

. 8 1 " '

.84 '"

.80 '"

.80'-''

.87'-'

.82'-''

.80 ' "

.81'-'

.74'"'

.89'"

.91 '-'

(g) = gespiegcld item
(1) = dezc scores /ijn hct rcsultaat van reliability analysis in het huidige onderzoek
(2) = deze scores /.ijn hct rcsultaat van reliability analysis Janssen. Veenstra, Van de Vliert

(1996)
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Bijlage 7 Factorlading en alphascore doelgenchtheid en ehentgcnchtheid

varimax rotatie: principale componenten method«

item

1. In ons groepsteam wordt het hulpverleningsplan om-
gezet in concrete werkdoelen.

2. In ons groepsteam worden de/e werkdoelcn omgezet
in concrete handelingen en activ neuen

3. In ons groepsteam worden de/e werkdoelen, hande-
lingen en activiteiten regelmatig geevalueerd en bijge-
steld.

4. Tussen client (jeugdige en ouders) en het opncmende
groepsteam worden na de opnamc concrete werkaf-
spraken gemaakt over iedcrs rol en taken.

5. Bij deze afspraken worden overecngekomen: de con-
crete doclen van de hulpverlening.

6. Bij dcze afspraken worden overeengekomen: de crite-
ria waaraan kan worden afgemeten of dezc doelen be-
reikt zijn.

7. Bij deze afspraken wordt overeengekomen: de tijdsli-
miet waarin deze doelen worden nagestreefd.

8. Bij deze afspraken worden overeengekomen: de ver-
antwoordelijkheden van de client (jeugdige en ouders)
en het groepsteam.

9. Bij deze afspraken worden overeengekomen: de data
waarop wordt geevalueerd.

10. De overeenkomsten tussen client (jeugdige en ouders)
en het opnemende gToepsteam worden in hulpverle-
ningscontract schriftelijk vastgelegd.

11. Tussen client (jeugdige en ouders) en het opnemende
groepsteam vindt regelmatig afstemming plaats met
betrekking tot de werkafspraken en de vorderingen.

factorlading
doclge-
richtheid

,88»

, » •

.38

,30

.11

,46

,24

,59

,04

.31

clientge-
richthcid

.20

.14

.27

.75»

.76»

.«2*

.46

,74*

.27

.19

-.12

aherna-
tief

.13

.09

.07

.12

.19

-.01

,61

,16

.13

,78

.73

Cronbach's alpha .92. ,83. -
* verwijst naar de behouden items
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Bijlage 8 Factorlading en alphascore ontwikkelingsgerichlheid

van max rotatie; principale componenten methode

item

1. Ons groepsteam s tree ft actief naar de kwa-
litatieve verfoetering van het teamfunctio-
neren.

2. In ons groepsteam wordt voortdurend ge-
werkt aan de verhetering van efficientie.
kwaliteit, veerkrachi en vernieuwing.

factorladin
ontwikkelingsgerichtheid

,93

,93

r
p altematief

-.38

,38

Cronbach's alpha ,83 -
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Bijlage 9 Factorlading en alphascorc individuele kenmerken

van max rotatie; phncipale componenten methode

item

1 Ik ervaar persoonlijk een gevoel van voldoening als ik mijn
werk goed doe.

2. Mijn gevoel van cigenwaarde daalt als ik mijn werk siecht
doe.

3. Ik hen er trots op mijn werk «> giK'd mogclijk te doen
4. Ik voel me ongelukkig indien mijn werk slechter is dan ik

gewend ben.
5. Ik kijk graag terug op een dag werken met het gevoel dat ik

mijn werk goed heb uitgevoerd.
6 Ik probeer manieren tc bedenken om mijn werk doeltnatig

uit te voeren.

factorlading
motivatic

.56

.71

.71

.6<>

.67

.52

altemutief

.35

-.50

-.04

-.50

.24

.17

Cronbach's alpha .70

7. Over het geheel genomen ben ik tevreden met het werk dat
ik doe.

tcvrcdcnhcid

-

-

-

Cronbach's alpha -
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Bijlagc 9 Factorlading en alphascore individuele kenmerken (vervolg)

1. Hebt u nogal eens pijnen in uw borst of hartstreek.

2. Hebt u nogal eens hankloppingen of bonzingen in uw hart-
streek.

3. Is uw cctlust minder dan u normaal acht.

4. Hebt u nogal eens een opgezet of drukkend gevoel in uw
maagsireck.

5. Bent u gauw kortademig.
6. Hebt u nogal eens pijn in uw maagstreek.

7. Hebt u vaak cen vic/.igc of zoetigc smaak in uw mond.

8. Is uw rnaag nogul eens van streck.

9. Hebt u hcl nogal eens henauwd op uw borst.

10. Hebt u nogal eens klachten over pijn in bottcn en spieren.

11. Hebt u nogal eens last van rugpijnen.

12. Hebt u vaak ccn gevoel van moeheid.

13. Hebt u nogal eens last van hoofdpijn.

14. Hebt u nogal cens last van muagklachtcn.

15 Bent u nogal eens dui/.ehg.

16 Is uw buik nogal cens van streck.

',? .VwriVvKvhmgai VMSS siaperig ot'sutfig.

18. Hebt u wel eens een verdoofd gevoel of tintelingen in uw
ledematcn.

19. Voelt u /.ich nogal eens lusteloos.

20. Staat u in de regel "s ochtends moe en niet uitgerust op.

21. Voelt u zieh gauwer moe dan u normaal acht.

gezondheidskiachten:
dichotoom

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cronbach's alpha .71
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Bijlage 10 a Multivahate vanantieanalyse: significance covariaten bij de teamaspecten

vanabele

probleemoplossend
vermögen

taakgcncht conflict

persoonsgericht con-
nict

integratief gedrag

distributief gedrag

kwaliteit van dc be-
slissing

begrip van de beslis-
sing

commitment aan de
beslissing

onderlinge acceptatie
na de beslissing

doelgerichtheid

ciientgerichtheid

ontwikkelingsgerichl-
heid

significant covanaten

probleemoplosscnd vermögen eerste meiing

taakgencht conflict eersie meting

probleemoplossend vermögen eerste meting

probleemoplossend vermögen eerste meting
persoonsgericht conflict eerste nwling
integratief gedrag eerste meting

persoonsgericht conflict eerste meting
distributief gedrag eerste meting

probleemoplosscnd vermögen eerstc meting
kwalitcit van de beslissing eerste meting

probleemoplossend vermögen eerste meting
begrip van de beslissing eerste meting

probleemoplossend vermögen eerste meting
persoonsgericht conflict eerste meting

persoonsgericht conflict eerste meting
onderlinge acceptatie eerste meting

doelgerichtheid eerste meting

commilment aan de beslissing eerste meting
ciientgerichtheid eerste meting

probleemoplossend vermögen eerste meting
begrip van de beslissing eerste meting
ontwikkelingsgerichtheid eerste meting

P

-.45

-.65

-.42

.29
-.32
-.80

,28
-.75

.33
-.56

,49
-,77

,28
-,27

-.34
-,68

-.73

.43
-,79

,30
-.30
-.73

1

-3.4«)

-4.83

-2.24

2.46
-2.84
-4,20

2.11
-5,42

2.07
-3,19

2,65
-4,70

2,17
-2,29

-2,64
-3,82

-5,93

2,16
-8,29

2,16
-2,41
-6,04

P

,00

.00

.03

.01

.01
,(K)

.04

.(X)

,04
,00

.01

.00

,03
,03

,01
,00

,00

.05
,00

,04
,02
,00
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Bijlage 10 b Covariamieanalyse: effect factor (experimentele conditie; controle conditie)
gecorrigeerd voor covariaten

variahelc
problcemoplosscnd vermögen
ta;ikgcncht conflict
pcrsoonsgerichl conflict
intcgratief gedrag
disiributicf gedrag
kwalitcit van de beslissing
begrip van de beslissing
commilmcni aan de beslissing
ondcrlingc acceptatie na de beslissing
doclgcnchthcid
clil'ntgcrichthcid
ontwikkclingsgerichtheid

t
5.41
-.42
-2.55
3.52
-2.44
2.10
2 22
4.59
1.79
2.44
2.81
3.22

P
,00
,66
.01
.00
,01
,04
.03
.00
,04
.01
,00
,00
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Bijlage 11 Multiple regressie analyse: effect factor (expenmeniele conditie: conlrole con-
ditie); control« voor geslacht

afhankelijke variabcle

pn>bleerrR>plosscnd vermögen

taakgencht conflict

persoonsgericht conflict

integratief gedrag

distrihutief gedrag

kwaliteit van de beslissing

begrip van de beslissing

commitment aan de beslissing

onderlinge acceptatie na de beslissing

doelgerichtheid

clientgerichtheid

ontwikkelingsgerichtheid

onafhankehjke van-
abcle

factor
geslacht

factor
geslacht

factor
geslacht

factor
gcslachl

factor
geslacht

factor
geslacht

factor
geslacht

factor
geslacht

factor
geslacht

factor
geslacht

factor
geslacht

factor
geslacht

ß

.77
-.04

-.30
-.09

-.33
.16

,56
-.12

-.46
.18

.44
-.00

,17
,00

,60
-,17

.51
-,00

.52
-02_

,35
,02

.43
,04

t

8.69

-.54

-2.25
-.71

-2,49
1.22

4.84
-1,08

-3.77
1,52

3.45
-.05

1.23
.02

5,32
-1,52

4,26
-.03

4,29
.17

2,69
,18

3,44

.31

P

.00

.58

.02
.47

.01
.22

,00
.28

.(X)
.14

.00
,95

.22

.98

,00
.13

,00
.97

,00
,86

.00
,85

,00
,75
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SUMMARY

Young people who, as a result of either behavioural or family problems,
temporarily cannot live at home any longer, are admitted into the field of
residential youth care. During the time of admittance the primary responsibility
in residential youth care is to take care of the education and treatment of the
young; these tasks are carried out in cooperation with the parents as much as
possible; this is called the primary process. Education and treatment in the units
are realised by group staff workers. Residential youth care, being a twenty four-
hour service, is the most intensive form of youth care. To ensure the continuity
and workload division it is inevitable that education and treatment are carried
out by a team. Besides workload division the main advantage of working in a
team is that the availability of both expertise and experience can be increased.
Cooperation processes in the group team differentiate from the primary process
and are termed: team process.

In The Netherlands systematic research of the team process has not yet been
carried out. Team process was the main focus of this study, in which was
examined whether team process can be improved through a training developed
especially for this purpose.

In Chapter one it is stated that team process is often problematical. Formation
of a group team in itself is not a guarantee for good team performance. A group
team is composed of staff workers who all differ in background, values, ideas
on education and phase of development. To bring about a positive use of the
variety of these group staff workers it is imperative to explicitly invest in team
process. As an appropriate means for the improvement of team process a
training model for group teams is introduced: integrated team training. To
evaluate integrated team training as a means to improve team performance a
research question is formulated

'Have team aspects that determine team process improved after inte-
grated team training?'

Chapter two explores the performance of group teams in actual practice. First,
criticism on the efficiency of residential youth care is studied. This criticism is
translated into the need to invest in quality improvement of residential youth
care. The group teams fulfil a key role in realising the main goal of residential
youth care, i.e. education and treatment of young people. Because of this, group
teams are an important starting point in improving the quality of residential
youth care. In practice, however, there are factors which complicate their
performance.
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1. In the formation of a group team coincidence plays a major role. The diver-
sity of personalities is an important factor that creates problems in the
group team's performance.

2. The concentration of a wide range of severe behavioural problems in a het-
erogeneous unit complicates both the education and treatment of young
people as well as team performance.

3. Residential youth care lacks adequate diagnostic instruments which is re-
flected in generally and abstractly formulated treatment plans. This flaw in-
creases the demand on problem solving capability of the group learn.

4. Residential youth care has been integrated into society during the last dec-
ades resulting in decentralised housing. The theory to realise living condi-
tions as 'normal" as possible is at odds with its practical execution.

5. Because of decentralisation group teams have to be more self-reliant than
before. Support and feedback from institutions have grown to be a problem
and one-person shifts are no exception.

To delineate team performance a distinction is made between the primary
process and the team process. The primary process comprises education and
treatment of young people; the team process refers to communication and
interaction between group staff workers as well as planning and execution of
education and treatment. The primary process and team process are inextricably
bound up with each other and improvement of both is imperative for the group
team to reach its set goals. This study focuses on the team process.

Five team aspects are discussed: problem solving capability, decision-making,
goal orientation, client orientation and development orientation. These selected
team aspects are postulated as defining factors in team performance. The
research question is now formulated as follows

'Have problem solving capability, decision-making, goal orientation, cli-
ent orientation and development orientation improved after integrated
team training?'

Chapter three focuses on strategy; intervention by means of integrated team
training and its evaluation. Integrated team training focuses on those aspects
which influence team process. The group team is interpreted as a system. The
notion of a system refers to a unit, composed of parts and its relations. It
focuses on the relations between all of these aspects. Then the design of the
evaluation is briefly discussed.

Chapter four is devoted to the theoretical foundation of team aspects: problem
solving capability, decision-making, goal orientation, client orientation and
development orientation as well as the theoretical definition of these aspects.
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In a group team a number of problems occur which interfere with team
performance. Based on the principles of the socio technical approach, problem
solving capability is defined as the degree to which group staff workers in a
group team can solve regulatory problems. This can be accomplished on an
autonomous level, through discussion with colleagues or through team
discussion. To improve team performance it is essential that the group team is
capable of solving occurring regulatory problems.

Decision-making refers to a phased process aimed at defining a problem,
developing alternatives and choosing between these alternatives. In accordance
with a theoretical decision analysis it is explained that both the object of
decision-making and the formation of the decision-making process are
ambiguous and complicating. Possibilities for conflicting decision processes are
numerous and it is imperative to pay much attention to decision-making and its
justification. "The efficiency model in decision-making' by Janssen, Veenstra
and Van dc Vliert (1996) is followed. In this model a logical relationship is
worked out between the conflict situations, the behaviour demonstrated by the
team members in discussion and the outcome of decision-making.

Goal orientation points to the manner in which form and content are given to
the process resulting logically from the choice for a particular action alternative.
This team aspect is defined in a motivational theoretical way by pointing out
that in the concrete planning of goal orientation the principles of "high
performance cycle' must be met.

Client orientation is inextricably linked with goal orientation: two sides of the
same coin. In the choice of goals, clients have an active input and their
cooperation is essential. Although this basic assumption seems obvious, in
practice realisation is not that simple. To accomplish educational and treatment
goals it is necessary to motivate the client to actively take part in the care
process. In residential youth care the group team is able to play an important
role in all of this. Client orientation is defined as the orientation of the group
team to ensure that agreements on the goals to be realised and the manner of
realisation are made with the client system concerned.

Development orientation refers to systematic improvement of those team
aspects which determine team performance. In itself this orientation of the
group team is an aspect that can be improved. Following present-day quality
thinking the group team is hereby assigned its own responsibility. In addition to
the effects of this training there may be possible side-effects. Firstly attention is
paid to a possible relation between problem solving capability and other job
characteristics. Secondly, attention is paid to a possible relation between team
aspects on the one hand and individual features of the group staff worker on the
other hand.
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Chapter five describes the integrated team training. The training is made up of
five training days and three evaluation sessions. During the evaluation sessions
the experiences with the implementation of the training model are discussed.
The integrated nature of the team training is emphasised by clarifying in each
part of the training which team aspects are influenced directly and which ones
indirectly.

Chapter six is reserved for the explanation of the study's purpose. The
methodological aspects are examined in consecutive order.

A comparison with national data has been made through the use of a sample
survey. The experimental group and the control group compare favourably with
the national data. The method of research used in this study to examine
'improvement' in team aspects, individual features and other job characteristics
is the comparison model for independent groups: test results before and after
the integrated training are compared. The effects on team aspects which occur
after intervention are systematically researched, based on a research model.

Existing and for this study especially modified and developed questionnaires
are used to measure the team aspects, the individual features and other job
characteristics. Six institutions for residential youth care in the province of
Limburg have participated in the research: two equal group teams of each
institution. At random one group team is placed in the experimental and the
other team is placed in the control mode. In order to process and analyse the
results after the field research, the data of the six experimental and the six
control teams have been combined into one experimental and one control
group.

Chapter seven is used to analyse the research results. Firstly attention is paid to
the results of the first measurements. The starting positions of the experimental
and the control group are described and compared to each other. In the analysis
of the research results of the second measurement the comparison of the
experimental group's development with the control group's development takes
a central place. On the basis of the results of the comparison of research
variables the research questions are answered. Finally the other findings of the
job analysis are further examined.

The research findings of the first measurement indicate that the differences in
results between the groups - for the most part concerning team aspects- are
mostly significant. Taking the research findings from the first measurement into
account the analysis of the second measurement is based on a gainscore
analysis. Analysis of covariance is applied as well. The research results after
intervention show that team aspects have improved after integrated team
training. The supposed correlation between team aspects is also confirmed by
research findings. This study's choice to start with an integrated approach to
improve team aspects is also supported by these findings. The supposition that
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improvement of problem solving capability leads to improvement of other job
characteristics is confirmed for only two job characteristics, namely degree of
complexity and data supply.

Improvement of team aspects does not result in improvement of job motivation,
job satisfaction or a reduction in health complaints. However, research findings
do point out that after improving problem solving capability job satisfaction
improves.

In addition to the analysis and evaluation of job characteristics, the job analysis
has produced the following findings. Group staff workers are confronted with a
number of unsolved regulatory problems. A noticeable regulatory problem is
the deficiency in adequate knowledge and skills. A clearly indicated hindrance
is that group staff workers experience one-person shifts to be a burden in the
execution of their tasks.

Chapter eight discusses the research findings, phrases the final conclusions as
well as the recommendations. In the discussion sub questions are handled.
Other findings of the job analysis are commented upon with particular attention
to the most frequently occurring regulatory problems and hindrances in the job
of a group staff worker. With the methodological considerations it is noted that
staff changes have taken place within seven group teams. On the whole,
however, the study has seen a fairly stable research phase. These staff changes
indicate a short stability factor of residential group teams within residential
youth care. The participating institutions have gone through organisational
changes due to policy developments during the course of this study. The
foregoing should be taken into consideration in evaluating the research
conclusions.

The measuring instruments are discussed while recommendations for
modification are made. To further improve knowledge on ways to enhance team
performance larger-scale research is necessary. Integrated training has been
researched for the first time during this study. Further research is necessary to
generalise the findings. Suggestions are made for an adapted practical
completion of the training. It is recorded that the instruments used after
adjustment are appropriate for measuring team performance.

The conceptual model, being the foundation for the research design, was
modified based on the research findings. Taking these results into
consideration, in the final conclusions the research questions receive their
definitive answers. On account of the positive results it is recommended that
both the implementation of integrative team training as well as the research on
this subject are continued on a larger-scale basis.
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