Samen Opvoeden

Samen Opvoeden: het bereiken van
migrantengezinnen met opvoedingsproblemen
en/of kinderen met psychosociale problemen

In de regio Den Haag bieden CJG’s diverse laagdrempelige, preventieve interventies op
het gebied van psychosociale problemen en opvoedingsproblemen aan, zoals spel aan
huis, samenspel, cursussen opvoedondersteuning en stevig ouderschap. De Academische
Werkplaats Publieke Gezondheid-jeugd Noordelijk Zuid-Holland (AWP-jNZH) onderzoekt
hoe, in samenwerking met de doelgroep, een preventieve interventie op het gebied van
psychosociale problemen en opvoedingsproblemen sociaal cultureel aangepast kan
worden, zodat het effectief bereik groter wordt bij migrantengezinnen. Een inhoudelijk
aanpassing kan noodzakelijk zijn omdat bijvoorbeeld de inhoud van een bestaande
interventie niet aansluit bij de behoeften van de doelgroep. Het kan ook nodig zijn dat
de interventie op een andere manier aangeboden wordt omdat bijvoorbeeld de vorm van
aanbieden (e.g. via internet, JGZ-arts) niet aansluit bij de gezinnen.
OPBRENGSTEN VAN HET ONDERZOEK
Een van de kennisvragen die cruciaal is bij het oprichten van de CJGs, is hoe kinderen en
gezinnen die risico lopen op problemen bij het opvoeden en opgroeien beter bereikt
kunnen worden met de huidige preventieve interventies, met name migrantengezinnen.
Dit onderzoek zal leiden tot een sociaal cultureel aangepaste preventieve interventie op
het gebied van psychosociale problemen en opvoedingsproblemen, zodat
migrantengezinnen beter bereikt worden.
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DOEL ONDERZOEK
Dit project richt zich op gezinnen van Marokkaanse en Antilliaanse herkomst met
kinderen in de leeftijdsgroep van 2-12
jaar. Onder adolescenten uit deze
doelgroepen worden vaak psychosociale
problemen gesignaleerd die samenhangen met complexe gezins- en opvoedingsproblemen en die met laagdrempelige
interventies in een eerdere levensfase
mogelijk deels voorkomen hadden kunnen
worden. Marokkaanse en Antilliaanse
gezinnen worden op dit moment juist
het minst goed bereikt met de huidige
preventieve interventies. Voor het aanpassen van een bestaande interventie voor
deze gezinnen worden in dit onderzoek de
volgende vraagstellingen beantwoord:
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• Welke culturele, sociaal-psychologisch en ecologische factoren spelen een rol bij het
bereiken van Marokkaanse en Antilliaans gezinnen met psychosociale problemen en/
of opvoedingsproblemen?
• Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren bij het aanbieden van de huidige
laagdrempelige preventieve interventies aan Marokkaanse en Antilliaanse gezinnen?
• Hoe kunnen laagdrempelige preventieve interventies worden verbeterd zodat er een
betere aansluiting is bij Marokkaanse en Antilliaanse gezinnen?

HET AANPASSEN VAN EEN INTERVENTIE GEBEURT IN DRIE FASES.
Fase 1) Inzicht in culturele, sociaal-psychologisch en ecologische factoren.
Voor het aanpassen van een interventie zal eerst aan de hand van kwalitatieve interviews
met gezinnen, literatuuronderzoek en een vragenlijstonderzoek nagegaan worden welke
culturele, sociaal psychologische en ecologische determinanten een rol spelen bij het bereiken van Marokkaanse en Antilliaanse gezinnen als het gaat om interventies ter preventie van opvoedingsproblemen of psychosociale problemen. Aan de hand van de gevonden
determinanten wordt vervolgens één bestaande effectieve interventie bij autochtone
gezinnen geselecteerd waarvan de veranderingsdoelen het beste aansluiten bij de g
evonden determinanten.
Fase 2) Monitoren uitvoering bestaande preventieve interventie.
In deze fase wordt de geselecteerde interventie in zijn oorspronkelijke vorm uitgevoerd bij
15 gezinnen om zo na te gaan wat de belemmerende en bevorderende factoren zijn bij
het aanbieden van de interventie aan Marokkaanse en Antilliaanse gezinnen.
Deze uitvoering zal zorgvuldig gevolgd worden. De uitvoerders houden bij welke activiteiten ze uitvoeren conform het protocol van de interventie, welke niet en de redenen voor
deze wijzigingen.
Gezinnen worden gevraagd naar hun perceptie van de interventieactiviteiten en of ze de
activiteiten/adviezen uit de interventie ook opgevolgd hebben.
Fase 3) Aanpassen interventie.
In de laatste fase van dit project zal de interventie op basis van de eerdere resultaten
sociaal cultureel aangepast worden. Deze aangepaste interventie wordt in een pilot
uitgevoerd bij 20 gezinnen.
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