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Kinder– & Jeugdcoaching preventief en effectief….? 

Een wetenschappelijk onderzoek door Rijksuniversiteit  

Groningen en Leger des Heils W&G Noord 

Het Leger des Heils, Welzijns– & Gezondheidszorg Noord en de Rijksuniversiteit Groningen, Basiseenheid Orthopedagogiek, 

zijn al sinds 2005 samenwerkingspartners op het gebied van onderzoek. 

Onderzocht wordt de effectiviteit en kwaliteit van interventies voor gezinnen met complexe en meervoudige problematiek, 

ook wel multiprobleemgezinnen genoemd. Dit zijn gezinnen waarbij de sociale en economische participatie sterk onder druk 

staat en waar vooral de situatie van de kinderen uiterst kwetsbaar en zorgelijk is. 



van huis en brengt het na afloop weer 

thuis. Tijdens deze bijeenkomsten ge-

bruikt de coach werkvormen die aan-

sluiten bij het kind/de jongere. 

Samen met de coach gaat het kind/de 

jongere aan de slag met o.a. de vol-

gende onderwerpen: zelfbeeld en zelf-

vertrouwen, emoties, sociale vaar-

digheden, (faal)angst, pesten, rouw en 

lichamelijke gesteldheid. 

 

In 2016 is de Basiseenheid Ortho-

pedagogiek van de Rijksuniversiteit 

Groningen gestart met een onderzoek 

naar de werkzaamheid van de interven-

tie Kinder- & Jeugdcoaching in gezinnen 

waar ook gezinscoaching door  

'10' voor Toekomst geboden wordt.  

Over meerdere meetmomenten worden 

de psychosociale vaardigheden en de 

gedrags- en emotionele problematiek 

van de kinderen/jongeren in kaart ge-

bracht, evenals de pedagogische kwa-

liteit van de opvoedingsomgeving.  

 

Het bijzondere aan dit onderzoek is dat 

de promovendus deze kinderen/jonge-

ren en gezinnen langdurig volgt (18 

maanden) en de kinderen/jongeren zelf 

Om meer aandacht te geven aan 

kinderen en jongeren in gezinnen met 

meervoudige en complexe problema-

tiek, heeft Leger des Heils W&G 

Noord naast gezinscoaching '10' voor 

Toekomst de interventie Kinder- & 

Jeugdcoaching ontwikkeld. Deze inter-

ventie koppelt kinderen en jongeren uit 

deze gezinnen aan een professioneel 

opgeleide en getrainde Kinder- en 

Jeugdcoach die hen begeleidt.  

 

Het doel van de interventie Kinder– & 

Jeugdcoaching is de protectieve factor-

en van kinderen en jongeren te ver-

groten en hun ontwikkeling en 

maatschappelijke participatie te sti-

muleren. De kinderen en jongeren 

worden gecoacht om op een adequate 

manier voor zichzelf op te komen en 

om te gaan met emoties. Zo wordt 

gewerkt aan hun weerbaarheid. 

De coach fungeert als vertrouwensper-

soon voor het kind/de jongere. In con-

tact met hen stelt de coach zich 

gelijkwaardig en neutraal op en richt  

hij/zij zich op de krachten van het kind/

de jongere.  

De coach haalt het kind/de jongere op 

aan het woord laat.  

Door te werken met een gerandomi-

seerde onderzoeksopzet – een vrij zeld-

zame manier van onderzoek doen in de 

jeugdzorg - kan worden onderzocht of 

Kinder- & Jeugdcoaching daadwerkelijk 

effectief is en een preventieve werk-

ing heeft voor kinderen/jongeren.  

 

Preventie van problemen bij kinderen 

uit gezinnen met complexe en meer-

voudige problematiek kan van groot 

belang zijn. Bij deze gezinnen is name-

lijk vaak sprake van intergenerationele 

overdracht en daarmee van een lang-

durige en generatieoverschrijdende 

hulpverleningsgeschiedenis. 
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