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Soort boek: Een boek met bijdragen waarin toelichtingen én kritische
beschouwingen gegeven worden op de werking van evidence based practice binnen de
sociale sector. Gepleit wordt om niet alleen uit te gaan van de normatieve invalshoek,
maar ook oog te hebben voor andere krachten die ook van invloed zijn op de sociale
sector. De schrijvers hopen met behulp van theoretische beschouwingen en
biografieën van sociale interventies de discussie over beroepsinnovatie te verruimen.
Goed leesbaar, bruikbaar boek.

Over de schrijvers: Alle drie de schrijvers werken aan de Fontys Hogeschool
Sociale Studies. Jan Steyaert als lector ‘Sociale infrastructuur en Technologie’ en
Tineke van den Biggelaar en Johan Peels als docenten.

Korte beschrijving: In dit boek worden de uitgangspunten van evidence based
practice toegelicht, in hun inleiding ‘het credo om de vraag naar effectiviteit te
beantwoorden’ genoemd. De schrijvers behandelen in dit boek ook de vraag of de op
deze basis geleverde hulpverlening de beste is voor de sociale sector.
Dat vinden zij niet vanzelfsprekend. Met behulp van 6 voorbeelden van sociale
interventies uit de praktijk (o.a. Glen Mills, Triple P, ‘achter de voordeur’) lichten zij
toe dat evidence based werken niet altijd voldoet, omdat op de sociale praktijk
meerdere krachten tegelijkertijd van invloed zijn. Daar gaan zij in de beschouwende
hoofdstukken verder op in.
De auteurs laten zo onder andere zien dat evidence based practice niet zonder meer
kán binnen deze sector en wel om diverse redenen. Onder andere omdat er te weinig
van dat soort hulpverlening is en goede zorgverlening ook kan ontstaan uit
experienced based practice, beroepsinnovaties. En dat, als ze wél bestaat, nog niet
altijd is gezegd dat de resultaten eenzijdig te duiden zijn. Ook andere, sociale
interventies en aspecten kunnen van invloed zijn geweest op het uiteindelijke
resultaat. Als alleen uitgegaan wordt van evidence based practice, dan is geen recht
gedaan aan al die andere krachten, die erbij betrokken moeten worden wil evidence
based practice niet bijziend zijn. Ze willen niet zónder evidence based practice, maar
deze verruimen en oprekken. Sociaal werk moet niet eenzijdig door wetenschappelijk
onderzoek geïnspireerd worden, maar dat ook eens omdraaien. De basis waarop
gekozen wordt voor een bepaalde sociale interventie omvat veel meer dan alleen
wetenschap, kan bijvoorbeeld ontstaan zijn vanuit ervaringsdeskundigheid of omdat
eenvoudig geen effectieve methode bekend is en toch ingegrepen moet worden.
De schrijvers wijzen ook op de internationale publicatiedruk op wetenschappers
waarbij de Nederlandse context weleens tekort zou kunnen worden gedaan.
Zij vragen zich ook af of de sociale sector in staat is te leren van zijn eigen
geschiedenis en of de canon Sociaal Werk gaat over voortgang of ook vooruitgang.
In hun concluderende hoofdstuk pleiten zij voor aanvulling van zowel de
normatieve invalshoek als de methodologische invalshoek met een sociologische
invalshoek. Met zo’n onderzoeksopzet zou voldoende aandacht besteed worden aan
ook de andere krachten van het sociale veld. Daarbij moet ook gekeken worden naar
de manier waarop sociale interventies zich ontwikkelen, hoe ze opkomen in het
dagelijkse werk van de sociale sector en hoe ze er ook weer uit verdwijnen.



Wat viel op: Het genuanceerde beeld dat de schrijvers in de slotbeschouwing geven
waarbij zij pleiten om de hele dynamiek van het sociale veld te betrekken bij
onderzoek. De voorbeelden die gegeven werden en hun verzoek om die vooral aan te
vullen. Het effect van buitenlandse publicatie druk voor Nederlandse wetenschappers
op de praktijk. Het boek is bestemd voor iedereen die bij de sociale sector betrokken
is en een eigen mening wil vormen over de discussie over EBP. Een boek dus voor
hulpverleners, managers van welzijnsinstellingen, ambtenaren sociaal beleid bij
gemeenten, studenten hoger sociaal agogisch onderwijs en uiteindelijk ook de
cliënten die van al deze mensen hulpverlening krijgen. Het lijkt me dat uit de in dit
boek genoemde voorbeelden, argumenten en standpunten zinnige discussies gevoed
kunnen worden.

Citaten: Pag. 43: ‘Daarin ligt een sterke aanwijzing voor de bijziendheid van
evidence based practice: het is niet alleen objectieve kennis die bepaalt welke
professionele interventie ingezet wordt, er is daarnaast een hele sociale dynamiek
actief, zowel bij aanbieders als vragers van hulpverlening…’
Pag. 66: ‘Een inventaris van alle in zorg en welzijn gebruikte interventies kwam uit op
ongeveer 1500 verschillende interventies. Daarvan waren er echter maar 40
geëvalueerd en slechts een handjevol waren ook evidence based. Over het gebruik
van de 1460 niet geëvalueerde interventies valt dus weinig te zeggen, behalve dat er
dringend meer ruimte moet komen voor evaluatie. Het is natuurlijk niet zo dat deze
alle 1460 niet werken omdat er nooit een effectevaluatie uitgevoerd is. Een dergelijke
houding aannemen zou tot totale inertie leiden, tot zorgverlamming.’
Pag. 90: ‘Naar de werking van experience based hulpverlening (gebaseerd op
ervaring) is nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan. (…) In het buitenland
(Handiman, 2007) wijst onderzoek uit dat cliënten in de geestelijke gezondheidszorg
dankzij deze vorm van hulpverlening sterker worden, beter met hun problemen om
kunnen gaan en meer hoop en vertrouwen krijgen. Ook de World Health
Organisation pleit voor grotere en actieve betrokkenheid van cliënten uit de
geestelijke gezondheidszorg en hun familie bij herstelprocessen.’
Pag. 111: ‘Daardoor groeit in Nederland en Vlaanderen de kloof tussen onderzoek en
praktijk. Niet alleen is er de taal, maar internationaal publiceren betekent ook de
resultaten zodanig beschrijven dat de landelijke context er minder toe doet. Dat mag
dan wel nuttig zijn in bètawetenschappen als natuurkunde of scheikunde, maar in
zorg en welzijn of bijvoorbeeld onderwijs zijn de lokale contexten wel degelijk van
belang. (Levering & Smeyers, 2009)’


