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15 jaar klimmen op de effectladder
overzicht van alle onderzoeken naar home-start
in de periode 1993-2009
Home-Start is een opvoedondersteuningsprogramma, waarin getrainde vrijwilligers
gezinnen met een ondersteuningsvraag bezoeken. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen.
Vijftien jaar geleden is Home-Start in Nederland geïntroduceerd, vanuit Engeland. Inmiddels
wordt Home-Start wereldwijd in 20 landen aan ouders aangeboden.
In Nederland zijn meerdere onderzoeken en meerdere vormen van onderzoek naar Home-Start
verricht. Op de volgende pagina treft u een overzicht aan.

van 3 naar 4

Onderzoeken naar Home-Start zijn weergegeven op
de zogeheten Effectladder (van Yperen en Veerman).
De kolommen tonen de achtereenvolgende
ontwikkelingsstadia van Home-Start. Per fase worden
de uitgevoerde onderzoeken vermeld. De
onderzoeksmethoden veranderen naarmate het
Home-Startprogramma zich verder ontwikkelt en er
nieuwe vragen worden gesteld. Ook laat de
effectladder de lange weg zien die nodig is om op het
hoogste niveau (vier) van de ladder te komen.

is de interventie
werkzaam?
van 2 naar 3
is de interventie
doeltreffend?
van 1 naar 2
is de interventie in
theorie effectief?

van 0 naar 1
is de interventie goed
beschreven?
1993 – 1994

Gestandaardiseerd
Home-Start is gestandaardiseerd door HomeStart International en in Nederland vertaald en
bewerkt door het Nederlands Jeugd Instituut
(destijds NIZW).
Resultaat: expliciete beschrijving van doel,
doelgroep, methode en randvoorwaarden voor
de uitvoering. Trainingen voor coördinatoren en
vrijwilligers. Bewaking programma-integriteit
door landelijke stuurgroep.
Onderzoeksvorm: (groeps)interviews,
observaties, beschrijvingen, analyse,
internationale publicaties.

1994 – 1996

Theoretische bewijskracht
Interventiemodel beschreven door SCO
Kohnstamm Instituut.
Resultaat: interventietheorie (sociale
steun verhoogt welbevinden en gevoel van
competentie, verbetert opvoedgedrag, leidt tot
verbetering gedrag en ontwikkeling kind).
Onderzoeksvorm: (internationale)
literatuurstudie.

1994 – 1998

Doelrealisatie-onderzoek
Resultaat: beoogde doelgroep wordt bereikt,
90% van de ouders is tevreden over HomeStart, Home-Start wordt grotendeels uitgevoerd
volgens methodiekbeschrijving en trainingen,
Home-Start is goed in te passen in Nederlandse
voorzieningenstructuur.
Onderzoeksvorm: vragenlijsten, interviews,
registratiegegevens.

2001-2005

Effectonderzoek
door Universiteit van Amsterdam
(54 Home-Start gezinnen, 51 controle-gezinnen).
Resultaat: welzijn van moeders neemt
toe, toename van positief opvoedgedrag,
moeders worden responsiever en sensitiever.
Veranderingen zijn wetenschappelijk gezien
betekenisvol. Gezinnen met de zwaarste
problemen zetten de grootste stappen
voorwaarts. Voor gezinnen met lichtere
problemen kan de ondersteuning van HomeStart leiden tot herstel.
(resultaten van een follow-up onder de
gezinnen worden gepubliceerd in 2010)
Onderzoeksvorm: quasi-experimenteel design
met follow-up (vragenlijsten, observaties en
interviews).

1997

Evaluatie-onderzoek
SCO Kohnstamm Instituut: 54 gezinnen gevolgd
van begin Home-Start tot einde interventie.
Resultaat: Door Home-Start vermindert de
stress in het gezin, concrete problemen worden
opgelost: in 86% van de gezinnen werd het
beoogde doel bereikt, moeders voelen zich
pedagogisch competenter.
Onderzoeksvorm: vragenlijsten, interviews.

2007 – 2009

Effectonderzoek
door Universiteit van Amsterdam
(92 Home-Start gezinnen, 90 gezinnen die
andere interventie volgen).
Resultaat: nog niet gepubliceerd.
Onderzoeksvorm: cluster randomized trial
(vragenlijsten, interviews, schriftelijke
verslaglegging door vrijwilligers).

1998

2008 – 2013

Kwalitatief onderzoek

Effectonderzoek

door Universiteit Utrecht naar bereik en
tevredenheid onder allochtone gezinnen
(23 gezinnen en 11 vrijwilligers).
Resultaat: Home-Start staat open voor
diversiteit en kan in alle gezinnen worden
ingezet.

door Universiteit van Amsterdam.
Effecten van Home-Start en oudertraining
(75 gezinnen Home-Start, 75 gezinnen
combinatie Home-Start & Triple P).
Resultaat: onderzoek loopt nog
Onderzoeksvorm: RCT, gerandomiseerde
toewijzing naar programma
(vragenlijsten, interviews en observaties
onder ouders en vrijwilligers).

meer informatie:
www.home-start.nl
www.uva.nl/opvoedingsondersteuning
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