
 

 
 

De methodiek die is ontwikkeld heeft uiteindelijk het doel de meiden te ondersteunen en hun 

ontwikkeling te stimuleren. Het is daarom van belang niet alleen informatie van de gebruikers te 

verzamelen, maar ook van de doelgroep zelf. Zij zijn immers het belangrijkste! 

 

De meiden die zijn onderzocht met een testbatterij bestaande uit gestandaardiseerde vragenlijsten en 

een interview met betrekking tot traumatische ervaringen en het verblijf op Fides. Verder zijn hun 

ervaringen over de behandeling bij Fides besproken.  

De tests die zijn afgenomen zijn: Bourdon Vos, Hoe ik Denk vragenlijst (HID), 

Children'sNegativeCognitive Error Questionnaire (CNCEQ-r), Child PTSD SymptomScale (CPSS), 

Utrechtse Copinglijst (UCL) en de Competentiebelevingschaal voor Adolescenten (CBSA). In het 

interview is het dossier van de meisjes doorgenomen.  

 

Testbatterij 

De analyse laat een aantal resultaten zien (zie bijlage 2 voor resultaatgrafieken per test). Het beeld 

toont een doelgroep die zich typeert door een combinatie van hoge emotionaliteit en die weinig 

sociale steun zoekt. Tevens scoren de meiden hoog op agressiviteit, zowel direct als indirect. In de 

testsituatie stellen zij zich veelal sociale wenselijk op. Een laag zelfbeeld wordt niet gerapporteerd, 

maar als er aspecten van lage competentiebeleving worden genoemd, dan is het met betrekking tot 

gedragsproblemen. 

 

Dossieranalyse 

Samen met de meisjes zijn een aantal schokkende ervaringen of gebeurtenissen uit hun dossier 

besproken (zie bijlage 3 voor een overzicht van de interviewgegevens). Wanneer ingegaan wordt op 

het dossier van de meisjes wordt de tragiek pijnlijk duidelijk; mislukte hulpverlening, hulp die niet 

aansluit, een veelheid aan trauma’s, faalervaringen, stuk gelopen relaties met ouders en anderen, en 

het gevoel ‘er niet toe te doen’.  

Het lijkt een doelgroep te zijn met trekken van een borderline persoonlijkheidsstoornis. Dat bestaande 

beeld van de doelgroep lijkt dus wel aannemelijk.  

 

De meiden geven aan dat de doelen waaraan zij werken regelmatig niet overeenkomen met hun 

persoonlijke doelen. Overdracht vanuit andere instellingen wat betreft doelen lijkt niet optimaal. Deze 

gebrekkige aansluiting bij de meiden vormt een mogelijke bedreiging voor de motivatie.  

 

Een belangrijk dilemma, dat vanuit de problematiek van de meiden te verklaren is, komt aan het licht; 

de pedagogische relatie met de groepsleiding. Er lijkt sprake te zijn van een ‘wij-zij’-paradigma, dat 

deels kan worden gerelateerd aan leeftijdsgebonden problematiek en deels aan de specifieke 

problematiek van de doelgroep. Echter, een deel lijkt voort te komen uit de manier waarop dit moment 

vormgegeven wordt aan de relatie tussen de groepsleiding en de meiden. Er lijkt meer behoefte te zijn 

aan de ‘samen’-relatie.  

 

 

2 Bevindingen doelgroepanalyse 



Implicaties voor de methodiek 

Naar aanleiding van de doelgroep-analyse is er het handboek aangevuld op het punt van trauma en –

behandeling en emotieregulatie. Tevens is bevestigd dat het stellen van doelen die aansluiten bij de 

hulpvraag van het meisje een aandachtspunt moet blijven.  

 

Advies n.a.v. doelgroep-analyse 

Naar aanleiding van de doelgroepanalyse wordt geadviseerd specifieke aandacht te besteden aan de 

overdracht met ketenpartners. Wellicht moet op een hoger niveau overleg plaatsvinden over de 

afstemming van verantwoordelijkheden. Ook moet de overdracht van en naar overige 

hulpverleningsinstellingen geoptimaliseerd worden. Met name voor de persoonlijke doelen is dit van 

belang. Als deze aansluiting niet maximaal geborgd wordt ontstaat de kans op motivatieverlies bij het 

meisje. Tot slot is in de doelgroepanalyse duidelijk geworden dat de meisjes die verblijven bij Fides 

forse psychopathologie vertonen waar specifieke therapeutische behandeling voor ingezet moet 

worden. Deze hulp kan Fides zelf niet bieden. Het gaat dan voornamelijk om traumabehandeling en 

emotie-regulatietraining. In overleg zouden andere behandelingen ook mogelijk zijn. 

 

 

 


