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Dankwoord 

Je kan haast geen krant openslaan, de televisie aanzetten of naar de radio luisteren 
zonder dat het gaat over alles wat er mis kan lopen in zo ongeveer de belangrijkste 
relatie in een mensenleven, namelijk die tussen ouders en kinderen. 
Mijn interesse voor de jeugdbescherming begon eigenlijk al toen ik stage liep en 
onderzoek deed bij de Algemene Politiedienst en de Kinder- en zedenpolitie te 
Utrecht. Ik draaide in zaken mee waarbij jonge crimineeltjes in spe gehoord werden. 
Vaak hadden deze kinderen een problematische achtergrond. Ik studeerde als pedagoge 
af aan de Universiteit van Utrecht bij Carol van Nij natten en had mij gespecialiseerd 
op het terrein waar hulp en recht elkaar ontmoeten. 
Eenmaal werkzaam als Assistent in Opleiding aan de Universiteit van Amsterdam 
werd ik enorm geïnspireerd door mijn promotor Jacqueline de Savornin Lohman die 
zich al geruime tijd bezig hield met de kinderbescherming. Zij stimuleerde mij en 
gaf mij alle ruimte tot het opzetten van een onderzoek naar de praktijk van de ge
zinsvoogdij. Want wat gebeurt er nu eigenlijk tussen gezinsvoogd, ouder en kind? 
De relatie met Jacqueline heb ik als bijzonder ervaren. Het begon als een traditionele 
verhouding tussen promotor en promovendus. 'Thuis' werden de stukken doorgeno
men en plaatste zij kritische noten. Daarbij ontstond ook een relatie waarbij sprake 
was van vriendschap. 
Ik wil vervolgens de mensen bedanken die ik heb kunnen interviewen. De gezins
voogden hebben steeds tijd voor mij vrijgemaakt ondanks het feit dat zij het altijd 
druk hebben. Dank ook aan de ouders die hebben meegewerkt omdat zij mijn onder
zoek belangrijk vonden. Zij vertelden hun verhaal met veel emotie en grote open
heid. Zij stonden altijd klaar met kopjes thee en koffie. Niet in de laatste plaats gaat 
mijn dank uit naar de jongens en meiden die ik thuis op hun slaapkamers inter
viewde of bezocht in de instelling waar zij geplaatst waren. Zij vertelden hun kant 
van het verhaal met een dosis humor die mij soms verbaasde. Ik heb veel geleerd van 
het uittesten in het begin ('wie is zij?'), waarbij de een mijn pakje shag jatte, de an
der mijn cassetterecorder wilde kopen, en weer een ander met een luchtbuks begon te 
schieten. Toch vertrouwden zij mij allemaal hun verhaal toe, soms nonchalant met 
de voeten half op tafel ('mag dat mevrouw?') en een sigaret in de hand, soms inge
spannen en nadenkend omdat ik ze met een vraag confronteerde waar ze nog niet bij 
hadden stil gestaan. 
Zonder de 'klankbordgroep' was het me niet zo gelukt om al deze mensen te kunnen 
interviewen. Ik wil daarom Joop Buinink, Henk Hendriksen, Ruurd Firet en Jacques 
Bosman bedanken. 
Natuurlijk kan een proefschrift afronden niet zonder hulp van een aantal collega's en 
vrienden. Majone Steketee was lange tijd mijn kamergenote en collega. Haar dank ik 
voor de gezelligheid en voor de onvermoeibaarheid in de schrijffase toen ze al mijn 
versies is blijven lezen en van commentaar heeft voorzien. Van Sietske Dijkstra heb 
ik geleerd hoe ik als onderzoeker om kon gaan met het probleem van distantie en be-



trokkenheid. Astrid Rotering heeft niet alleen een waardevolle bijdrage geleverd aan 
het afnemen en uitwerken van interviews met gezinsvoogden, zij is bovendien een 
vriendin geworden. De bibliotheek bleek natuurlijk onontbeerlijk voor mij. Dank 
aan hen die mij altijd wilden helpen met zoeken. Uiteindelijk bogen Joost Meijer en 
Arie van Peet zich over het methodische gedeelte van mijn onderzoek. De nieuwe 
directeur bleek een aangepast beleid te voeren voor aio's en gaf mij mogelijkheden 
om mijn boek in 'rust' af te maken. Rust was soms ver te zoeken op de een na 
hoogste verdieping van de faculteit Pedagogische en Onderwijskundige 
Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Maar met imaginaire oordoppen 
kom je een eind. Op een prettige manier heb ik dan ook de laatste fase doorgebracht 
met mijn kamergenoten Linda en Eveline en mijn naaste buren. 
Martijn de Haan ontwierp de voorkant van dit boek en ontpopte zich ook tot een 
goede vriend en luisteraar. Lisette Cohen wil ik speciaal bedanken voor haar hulp en 
geloof in mij het laatste halfjaar van mijn schrijven. Zij was in staat krachten aan 
te boren waarvan ik het bestaan niet meer wist. 

Verder is mijn moeder behulpzaam geweest, zij weet wel waarmee. Dank aan mijn 
zus Esther die mijn paranimf wil zijn en die op het moment van de afronding van dit 
boek haar heeft kind heeft gekregen. 
Tot slot wil ik Bernard Kruithof bedanken. Met zijn steun, betrokkenheid en vriend
schap heeft hij mij over de eindstreep getrokken. 



Vooraf 

"Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar, maar elk ongelukkig 

gezin is ongelukkig op zijn eigen manier" 

(Leo Tolstoj, Anna Karenina) 

Ciske de Rat is misschien wel het beroemdste kinderbeschermingsklantje dat er ooit 
is geweest, door het boek uit de jaren dertig en de film uit de jaren tachtig. Ciske de 
Rat is een romanpersonage. De werkelijkheid van de kinderbescherming1 is anders, 
complexer en eigenlijk nog weinig bestudeerd. Toch komen jaarlijks vele duizenden 
kinderen in aanraking met de kinderrechter en worden onder toezicht gesteld. 

De ondertoezichtstelling (OTS), ingevoerd in 1921, is de meest toegepaste kinderbe
schermingsmaatregel. Wanneer kinderen bedreigd worden in hun ontwikkeling, wan
neer zij het gevaar lopen te ontsporen, kan een ondertoezichtstelling soelaas bieden. 
Als vrijwillige hulpverlening gefaald heeft, is de ondertoezichtstelling bijna het laat
ste station. Tot aan de herziening van de OTS-wet, van kracht geworden in 1995, 
werd onder leiding van de kinderrechter uitvoering gegeven aan de maatregel. Op dit 
moment is de rol van de kinderrechter verder naar de achtergrond verdwenen. De 
(gezins)voogdij-instellingen houden toezicht op de uitvoering en nemen beslissin
gen. De gezinsvoogden zijn degenen die de uitvoering van de maatregel moeten ver
zorgen. Zij hebben een dubbele opdracht. Enerzijds moeten zij gezag uitoefenen: dat 
is de formele, juridische kant van hun werk. Anderzijds moet de gezinsvoogd hulp
verlenen. In die spanning tussen hulp en recht moeten zij in evenwicht zien te blij
ven. 

De nieuwe OTS-wet maakt het werk van de gezinsvoogd er niet eenvoudiger op. Hoe 
moet hij handelen binnen het juridische kader? En wat biedt dat aan concepten voor 
het sturen en vormgeven van interventies? Op welke manier hanteren gezinsvoogden 
de spanning tussen hulp en recht? 

De OTS is een middel om iets te veranderen in de onderlinge relaties tussen ouders 
en hun kinderen. Elke verandering kost tijd en heeft, in elk afzonderlijk geval, zijn 
eigen dynamiek. In mijn onderzoek zal ik die processen analyseren. 

Met kinderbescherming wordt hetzelfde bedoeld als met jeugdbescherming. De voorkeur 
voor de term jeugdbescherming bestaat al sinds de jaren zeventig (Montfoort, 1993). 
Met y'eKgrfbescherming is aansluiting gezocht bij maatschappelijke en sociale verande
ringen. Het woord "kind" wordt geassocieerd met een (zeer) jonge leeftijdsgroep (0-12 
jaar). "Jeugd" daarentegen omvat ook de oudere leeftijdsgroep. Een nieuwe term is "justi
tiële jeugdbescherming" of "justitiële jeugdhulpverlening". Hiermee wordt hetzelfde be
doeld als met kinder- of jeugdbescherming. Verschillende termen worden gehanteerd voor 
het aanduiden van een maatregel; justitiële jeugdhulpverleningsmaatregel, kinderbe
schermingsmaatregel of jeugdbeschermingsmaatregel. 
De termen komen vrijwel allemaal in dit boek voor. De betekenis is echter dezelfde. 
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In hoeverre komt de praktijk van de (gezins)voogdij eigenlijk overeen met wat de 
wetgever voor ogen staat? 

Het tot nu toe verrichtte onderzoek gaat vooral in op de hulpverleningskant van het 
gezinsvoogdijwerk. Wat de specifieke betekenis is van het juridisch kader waarbin
nen gezinsvoogden hun werk moeten verrichten, is nog weinig bekend. Daarom is 
het in de eerste plaats noodzakelijk om te achterhalen wat de wetgever heeft bedoeld 
met de terminologie in de wet. De eerste deelvraag is dan ook: 

1. Wat is de specifieke betekenis van het juridisch kader waarbinnen de interventies 

worden uitgevoerd door gezinsvoogden binnen een (gezins)voogdij-instelling? 

De betekenis van het juridisch kader waarbinnen gezinsvoogden werken komt naar 
voren in hun taken. Een belangrijke taak is het opheffen van de bedreigende situatie 
van het kind. Bij de uitoefening van zijn taak kan de gezinsvoogd gebruik maken 
van diverse middelen waaronder: het geven van aanwijzingen, (tijdelijke) uithuis
plaatsing van het kind en regeling van de omgang tussen de gezagsouder en het uit 
huis geplaatste kind. Het doel van de interventie is uiteindelijk om via het bieden 
van hulp en steun aan de ouders en het kind de bedreiging van de minderjarige af te 
wenden. De gezinsvoogd werkt aan het 'herstel van het ouderlijk gezag': hij herstelt 
en versterkt de ouderlijke verantwoordelijkheid en bevordert dat ouders weer in staat 
zijn hun kinderen zelf te verzorgen en op te voeden2. 

Aan de hand van kamerstukken en verricht onderzoek ben ik nagegaan wat de beteke
nis is van de begrippen 'bedreigende situatie', 'ouderlijk gezag' en 'aanwijzingen'. 
De gezinsvoogden moeten proberen verandering te brengen in de gezinssituatie. 
Daarom heb ik onderzocht wat volgens hen de bedreigende situatie is en wat ze ver
staan onder het begrip gezag. Wat doen gezinsvoogden in de praktijk om het gezag 
van de ouders te herstellen? Passen gezinsvoogden in hun werk ook gezag toe en 
maken zij gebruik van het geven van aanwijzingen? De tweede deelvraag gaat hierop 
in: 

2. In hoeverre sluiten de juridische concepten aan op de interventies uitgevoerd door 

gezinsvoogden binnen een gezin? 

De jeugdbescherming is een arena waarbinnen de belangrijkste actoren de gezins
voogden, de ouders en de kinderen zijn. Er is op het terrein van de jeugdbescherming 
vooral onderzoek gedaan naar de jeugdbeschermers. De beleving van de ouders en de 
kinderen is minder vaak aan de orde gesteld. 

2 Er is sprake van 'herstel van het ouderlijk gezag' in juridisch opzicht indien bijvoor
beeld een OTS wordt opgeheven door een uitspraak van de rechter. In dit boek doel ik met 
'herstel van het ouderlijk gezag' ook op de pedagogische betekenis: de 
(gezins)voogdijwerker neemt als het ware een deel van het ouderlijk gezag over. Het gaat 
om de activiteiten die hij onderneemt om de rol van de ouders zowel met betrekking tot 
hun functie als hun gezag te herstellen (Vedivo, 1995). 

14 



Door gedurende eenjaar 19 OTS-zaken nauwkeurig en intensief te volgen, wil ik een 
antwoord geven op vragen als: wat gebeurt er nadat een OTS is uitgesproken? Wat 
vinden de ouders en de kinderen daar nu zelf van? Wat hebben ouders en kinderen 
voor mening over de gezinsvoogd en vice-versa? Is de geboden hulp of de interventie 
een antwoord op de problemen binnen het gezin? En wat weten we nu over de ver
wachtingen van ouders en minderjarigen ten opzichte van de hulp die hen wordt ge
boden? 

3. Hoe ervaren de cliënten de interventies uitgevoerd door een gezinsvoogd binnen 
het gezin? Is het hulpaanbod van de gezinsvoogd adequaat? 

De derde vraag betreft dan ook de beleving van de 'cliënt'. Het is binnen de jeugdzorg 
gebruikelijk om het begrip 'cliëntsysteem' te gebruiken voor het netwerk van men
sen met wie de persoon op wie de interventie is gericht, in relatie staat. Dat kunnen 
partners zijn, broertjes, zusjes, ouders of andere relevante omstanders. Wie nu wel of 
niet tot het cliëntsysteem behoort is niet altijd even helder (De Savornin Lohman & 
Steketee, 1996). In dit boek wordt met 'de cliënt' de ouders, voor zover ze tenminste 
gezagsdragers zijn, en de kinderen bedoeld. 

Opbouw van het boek 

In hoofdstuk 1 ga ik in op de jeugdbescherming in Nederland. De positie van de 
jeugdbescherming in Nederland verschilt op een aantal relevante punten van de ons 
omringende landen. Een korte internationale oriëntatie geeft daar inzicht in. De 
jeugdbescherming in Nederland kent een lange geschiedenis. Voor een goed begrip 
van de diverse instanties die zich bezig houden met de zorg voor en het beschermen 
van kinderen wordt ingegaan op de ontwikkeling van de jeugdbescherming. 
Hoofdstuk 2 behandelt het wettelijk kader van de interventies aan de hand van wets
voorstellen en discussies in de Tweede Kamer. Het gaat om wat de wetgever verstaat 
onder 'bedreiging met zedelijke en lichamelijke ondergang' of zoals de wet van 1995 
het wat eigentijdser uitdrukt: wanneer een kind in zijn 'zedelijke en geestelijke be
langen of zijn gezondheid wordt bedreigd'. Wanneer is er sprake van 'herstel van het 
ouderlijk gezag'? 
Het tweede gedeelte van het hoofdstuk belicht de theoretische achtergrond van de dis
cussie rond hulp en recht. Daarbij is gebruik gemaakt van het werk van De Savornin 
Lohman (1990). 
Na deze inleidende hoofdstukken komt het empirisch onderzoek uitvoerig aan de 
orde. Hoofdstuk 3 bevat de opzet van het onderzoek, de gehanteerde methoden en de 
selectie van de respondenten. 
Hoofdstuk 4 gaat in op de ervaring van de ouders en de kinderen met de juridische 
procedure, zoals het verschijnen op de zitting en het gesprek met de kinderrechter. 
Accepteren de ouders en de kinderen de OTS en begrijpen ze wat de betekenis is van 
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de OTS? Daarnaast wordt ook ingegaan op het inzicht van de gezinsvoogd in die be
levingswereld. 
De hoofdstukken 5 en 6 zijn gewijd aan de verhalen van de ouders en van de kinde
ren. Onderzocht is wat zij vinden van de komst van de gezinsvoogd en wat zij willen 
dat de gezinsvoogd voor hen doet. Zowel ouders als kinderen hebben aan de hand van 
een aantal vragen de problemen, zoals zij die signaleren, geschetst. Er is nagegaan of 
zij een hulpvraag kunnen definiëren en of het hulpaanbod van de gezinsvoogd hen 
gelukkig stemt. 
Hoofdstuk 7 gaat in op de invulling van gezinsvoogden van hun werk en dan vooral 
over het hulpverlenende aspect daarvan. Welke doelen stellen gezinsvoogden zich en 
in hoeverre slagen zij erin die te realiseren. 
Na de aandacht voor 'hulp' komt in hoofdstuk 8 het 'recht' aan de orde; de gezagsrela
tie wordt onder de loep genomen. 
Tenslotte geeft hoofdstuk 9 een samenvatting en discussie over de bevindingen van 
het onderzoek en mogelijke implicaties daarvan voor het uitvoerend werk. 
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Hoofdstuk 1 

De jeugdbescherming in Nederland 

1.1 Inleiding 

Telkens als er in Nederland behoefte bestaat aan hulp bij de verzorging en opvoeding 
van kinderen, komt daar een heel scala aan instellingen voor in aanmerking. Zo kan 
men bij een Riagg terecht wanneer er de behoefte bestaat aan (pychotherapeutische) 
hulp. Of bij een Adviesbureau wanneer er sprake is van crises en conflicten tussen 
ouders en kinderen. Binnen de (gezins)voogdij-instellingen wordt de hulp in het kader 
van een justitiële maatregel uitgevoerd. Ondanks de overeenkomsten in methoden en 
doelgroep tussen de verschillende werksoorten (zie het onderzoek van Schölte, 
Messing, Nijkerk, van der Ploeg, 1992; Konijn, Van Ooyen-Houben, Huil, 1996) 
blijft de (gezins)voogdij ondergebracht bij het ministerie van Justitie. 
Deze bijzondere positie van de (gezins)voogdij heeft aanleiding gegeven tot veel dis
cussie (Task Force, 1994). De sturing vanuit Justitie is opmerkelijk gezien het feit 
dat de jeugdbescherming (de Raden en de (gezins)voogdij) van oudsher een zaak was 
van het particulier initiatief. Dit hoofdstuk laat, door een vergelijking met het bui
tenland, zien dat Nederland zich in een betrekkelijk unieke situatie bevindt. 
In dit hoofdstuk is een korte historische schets van de ontwikkeling van de jeugdbe
scherming beschreven. 

1.2 Jeugdbescherming in Nederland: een unieke positie 

De positie van de jeugdbescherming in het Nederlandse staatsbestel is uniek. Dit 
blijkt wanneer we een kijkje over de grenzen nemen. 

In Duitsland wordt op het gebied van de wetgeving ten aanzien van jeugdzorg uitge
gaan van een gedecentraliseerde verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg\ Zowel de 

1 In Nederland werd in 1989 de Wet op de jeugdhulpverlening door het parlement aan
vaard: in Duitsland trad in 1991 de "Gesetz zur Neuordnung des Kinder- und 
Jugendhilferecht" (KJHG) in werking. Volgens deze wet kunnen ouders en kinderen (tot 
27 jaar!) aanspraak maken op allerlei voorzieningen die vooral bedoeld zijn om de auto
nomie van het gezin te versterken en zijn eigen mogelijkheden te activeren. Hoewel deze 
Duitse wet overeenkomsten vertoont met de Wet op de Jeugdhulpverlening, maakt deze 
wet geen scherp onderscheid tussen de vrijwillige jeugdhulpverlening en de jeugdbe
scherming (Doek, 1993). Volgens Ten Siethoff & Vlaardingerbroek (1991) gaat het om 
een wet die verder strekt dan onze Wet op de jeugdhulpverlening. Er wordt namelijk zowel 
aandacht besteed aan de rechtspositie van ouders en kind, als aan die van pleegouders en 
andere bij het kind betrokken personen, alsmede aan diverse andere vormen van jeugd
zorg. 
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vrijwillige jeugdhulpverlening als de jeugdbescherming is gedecentraliseerd naar re
gio's en steden2 (Ten Siethof & Vlaardingerbroek, 1991; Doek, 1993). Ook in 
Engeland is dit het geval3. In Engeland en in Duitsland wordt geen scherp onder
scheid gemaakt tussen voorzieningen van jeughulpverlening en -welzijn enerzijds en 
voorzieningen voor het uitlokken en uitvoeren van rechterlijke maatregelen ander
zijds. In Engeland en Duitsland verlenen de Local Authorities respectievelijk de 
Jugendamten diensten op het terrein van zowel jeugdhulpverlening als jeugdbe
scherming en daarnaast zelfs jeugdwelzijn (Doek, 1993; Van Unen, 1998). 
In Zweden zijn de ministeries, in tegenstelling tot Nederland, klein. Zij zorgen voor 
de wet- en regelgeving terwijl de uitvoering plaats vindt op gemeentelijk niveau4. 
Een bijzonder element binnen de Zweedse organisatie van jeugdzorg is dat door de 
locale autoriteit direct kan worden ingegrepen wanneer een kind zich in een crisissi
tuatie bevindt. Daarna wordt er melding gemaakt en gerapporteerd aan de kinderrech
ter (Brand-Koolen, 1990). In Nederland is zoiets volstrekt onmogelijk. Eerst moet er 
een melding bij de Raad voor de Kinderbescherming plaatsvinden5. De Raad voor de 
Kinderbescherming kan vervolgens een onderzoek instellen naar gezinssituaties en 
daarover rapport uitbrengen. Rapport en advies worden met het verzoekschrift 

In Duitsland moet elk district of stad een Jugendamt instellen. Daarnaast moeten de re
gio's, die een aantal districten omvatten, een Landesjugendamt inrichten. Volgens Doek 
(1993) is een Jugendamt in bepaalde opzichten vergelijkbaar met de Nederlandse Raad 
voor de Kinderbescherming. Er zijn wel een aantal verschillen te constateren. Het 
Jugendamt kan voorlopige maatregelen treffen en zich zo nodig tot de rechter wenden. 
Verder is het Jugendamt belast met het toezicht op de pleegzorg en de residentiële zorg. 
Het Jugendamt kan, net als de Raad, kinderbeschermingsmaatregelen uitlokken maar 
heeft ook tot taak steun te verlenen aan rechterlijke maatregelen en kan voorts een per
soon of vereniging voorstellen die als verzorger of voogd optreedt in voorkomende ge
vallen. Het kan ook als verzorger of voogd optreden. Een ander belangrijk verschil is dat 
het Jugendamt niet onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie valt 
(Doek, 1993). 
3 In 1989 is daar de Children Act (CA 1989) in werking getreden. Deze wet gaat uit van 
gedecentraliseerde verantwoordelijkheid voor en uitvoering van de jeugdzorg. In 
Engeland zijn er twee voorzieningen die plaatselijk een belangrijke rol vervullen op het 
gebied van jeugdzorg, namelijk de 'Local Authority' en de 'National Society for 
Prevention of Cruelty to Children' (NSPCC). De Local Authority dient op het gebied van 
vrijwillige jeugdhulpverlening de nodige voorzieningen aan te bieden of anderen in staat 
te stellen die voorzieningen te treffen. Op het gebied van de gedwongen hulpverlening 
hebben zowel de Local Authority als de NSPCC de bevoegdheid om een maatregel te reke
streren (maatregelen uitlokken) en zij zijn ook in staat een onderzoek in te laten stellen 
indien zij dat nodig achten (Doek, 1993). 
4 In elke gemeente bevindt zich een 'Social Welfare Committee'. Dit Committee en de staf 
vormen samen de 'Social Welfare authorities'. Een Committee is verantwoordelijk voor 
alle sociale diensten: kinderopvang maar ook voor het rekestreren en het uitvoeren van 
kinderbeschermingsmaatregelen (Brand-Koolen, 1990). 
5 Naast de Raad voor de Kinderbescherming kunnen ook andere personen en/of instanties 
een maatregel uitlokken, zoals het Openbaar Ministerie, de andere ouder of bloed- en aan
verwanten. Zie verder de artt.l: 254, 269, 270 BW. 
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(rekest) naar de rechter verzonden die een kinderbeschermingsmaatregel (bijvoorbeeld 
een ondertoezichtstelling) kan opleggen. 
De genoemde landen Engeland, Duitsland en Zweden gaan alle drie uit van een gede
centraliseerde verantwoordelijkheid voor en uitvoering van de jeugdzorg". In 
Nederland is de jeugdhulpverlening wel gedecentraliseerd maar de jeugdbescherming 
niet. Verder is het in Engeland, Duitsland en Zweden ook mogelijk om zowel vrij
willige als gedwongen hulpverlening vanuit één voorziening aan te bieden. Ten 
slotte valt op dat instanties die een maatregel kunnen rekestreren ook verantwoorde
lijk kunnen zijn voor de uitvoering van de maatregel'. 

1.3 Particulier initiatief 

De jeugdbescherming in Nederland kent een ingewikkelde structuur en een lange 
voorgeschiedenis. De Nederlandse situatie onderscheidt zich ook van andere landen 
doordat nâ een overheidsingreep het particulier initiatief de zorg op zich neemt voor 
de betrokken jeugdbeschermingskinderen. Het enige Europese land dat een systeem 
kent dat vergelijkbaar is met het onze is Zwitserland (Rood-de Boer, 1991). Er be
staat een reeks van instellingen met een eigen (religieuze) grondslag, vaak met eigen 
gelden, die op een eigen, individuele manier hulp bieden. 
In de 19e eeuw was armenzorg - en daar viel ook de jeugdbescherming onder - een 
zaak van het particulier initiatief. Men hield zich onder meer bezig met de opvang 
van jeugdige delinquenten en met de zorg voor wezen en vondelingen. De wetgeving 
was nog summier. 

In het 19e eeuwse familierecht bezat de vader de ouderlijke macht. Er bestond een 
duidelijk onderscheid tussen de vaderlijke gezagsfunctie en de moederlijke zorgfunctie 
(Van Nijnatten, 1993). In 1901-1905 werden de befaamde kinderwetten ingevoerd. 
Door de invoering van deze wetten wordt het mogelijk voor de overheid om in ge
zinnen in te grijpen. Het vaderlijk gezag werd ouderlijke macht en kon aangetast 
worden. Het particulier initiatief nam tot dan toe wel de zorg op zich om kinderen te 
beschermen, het miste echter een wettelijk wapen om hun pupil uit handen van de 
ouders te houden. Ouders konden voor 1901, wanneer zij dat maar wilden, hun kinde
ren uit de opvoedingsgestichten opeisen (Kruithof, 1998). De civielrechtelijke kin
derwet van 1901 bracht hierin verandering. De ontzetting en ontheffing" werden als 

" Opmerkelijk is dat in Nederland twee ministeries (Justitie en VWS) verantwoordelijk 
zijn voor de uitvoering van de Wet op de Jeugdhulpverlening. In Engeland en Duitsland is 
één ministerie, namelijk het Departement of Health resp. het Bundesministerium für 
Frauen und Jugend verantwoordelijk voor de toepassing van de CA 1999 resp. de KJHG 
(Van Unen, 1996). 
' Voor een uitvoerige rechtsvergelijkende studie tussen Nederland, Engeland en Duitsland 
verwijs ik naar de dissertatie van Van Unen (1996). 
° De ontzetting is de meest ingrijpende maatregel van de kinderbeschermingsmaatregelen 
(De wettelijke regeling van de ontzetting treft men aan in art.l: 269 e.v BW). De onzet-
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middel om in te grijpen ingevoerd. Daarmee werd het beginsel tot uitdrukking ge
bracht dat de ouderlijke macht niet bestaat terwille van de ouders maar ter wille van 
het kind (De Bruijn-Lückers, 1994). Vanaf dat moment kon de overheid daadwerke
lijk ingrijpen: opvoeding werd uit de privésfeer gehaald (Stegerhoek, 1995). 
Wat wel een punt van discussie vormde was de term 'vaderlijke macht'. Deze term 
voldeed niet meer omdat hij te veel deed denken aan de Romeinsrechtelijke patria po-
testas, waarin de rechten en plichten van de vader werden benadrukt. De gewijzigde 
denkbeelden over de inhoud van het juridische aspect van de relatie tussen ouders en 
kinderen leidden tot een gewijzigde terminologie. Twee benamingen werden ter ver
vanging van het begrip vaderlijke macht door juristen en politici gehanteerd: ouder
lijke macht en ouderlijk gezag. Het ging er in eerste instantie om dat de vaderlijke 
macht, waarin de nadruk ligt op de rechten van de vader, uit de wet moest verdwij
nen. Pas tijdens de behandeling van de civielrechtelijke kinderwet bleek de termino
logie voor de christelijke partijen een principiële kwestie te zijn. Volgens hen heb
ben ouders van Godswege een zelfstandige verantwoordelijkheid ten aanzien van de 
opvoeding van hun kinderen ontvangen. Aan deze opvatting zou de term ouderlijke 
macht volgens de meerderheid van de partijen het beste recht doen. Aan de wens van 
deze meerderheid is tenslotte gehoor gegeven en de term ouderlijke macht werd in de 
wet opgenomen (Brands-Bottema, 1988). 

De "vaderlijke macht' werd veranderd in vouderlijke macht' maar er was nog geen 
sprake van gelijkschakeling tussen vaderlijke en moederlijke macht. De vader was, 
met uitsluiting van de moeder, belast met de uitoefening van het gezag, zowel ten 
aanzien van de persoon als ten aanzien van het vermogen van het kind. 
In de praktijk werd ontzetten en ontheffen als een te drastische maatregel ervaren. 
Toen er dan ook behoefte bleek te bestaan aan een minder ingrijpende maatregel werd 
in 1921 "de ondertoezichtstelling' ingevoerd samen met het instituut van de kinder
rechter. Voortaan kon het gezag van de ouders beperkt worden, zonder hen helemaal 
uit hun ouderlijke macht te onzetten of te ontheffen. Als tussenstap zou de ondertoe-

ting moet in het belang van het kind zijn. Een ouder kan uit de ouderlijke macht ontzet 
worden wanneer er sprake is van verwijtbaarheid van de kant van de ouder. De ouder heeft 
zich misdragen en dat wordt hem aangerekend (bijvoorbeeld in het geval van grove ver
waarlozing van het kind, misbruik van gezag of slecht levensgedrag). De onzetting kan 
worden verzocht door het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, de 
andere ouder, bloed- en aanverwanten van het kind tot en met de vierde graad en pleeg
ouders. 
De ontheffing wordt uitgesproken wanneer een ouder ongeschikt of onmachtig wordt be
vonden om zijn plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen (De ontheffing treft men 
aan in artt. 1: 266 t/m 268 BW). Wanneer het gaat om de ongeschiktheid van een ouder, 
gaat het om een gemis aan kwaliteiten in het algemeen om een kind op te voeden. Bij 
onmacht van de ouder gaat het om een tekortschieten in de opvoeding van een bepaald 
kind. Er is dan geen sprake van onwil van de ouder. Net als bij de ontzetting moet de 
maatregel in het belang van het kind zijn. De ontheffing kan alleen op verzoek van het 
Openbaar Ministerie worden uitgesproken. In de praktijk is het doorgaans de Raad voor 
de Kinderbescherming die een ontheffingsverzoek indient. De maatregel wordt maar zel
den toegepast. 
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zichtstelling moeten dienen om in het gezin een escalatie van problemen te voorko
men. Eerder al waren in het kader van de Kinderwetten de Voogdijraden opgericht, 
waarvan de colleges uit burgers bestonden van de verschillende zuilen. De 
Voogdijraad kreeg als taak de rechter voor te lichten, rechterlijke beslissingen te ver
zoeken en mee te werken aan kinderbeschermingsmaatregelen. In 1956 werden deze 
Voogdijraden omgevormd tot de Raden voor de Kinderbescherming. De Raad voor de 
Kinderbescherming is een overheidsorgaan, ressorterend onder het Ministerie van 
Justitie, en heeft tot taak de kinderrechter te adviseren. De Raad is geen instelling 
voorjeugdhulpverlening. Het is de taak van de Raad voor de Kinderbescherming om, 
als daar aanleiding toe bestaat, situaties te onderzoeken waarin minderjarigen op
groeien. 

De kinderrechter was vanaf 1921 ingevoerd om leiding te geven aan de uitvoering 
van de ondertoezichtstelling. Gezinsvoogden, vrijwel allemaal vrijwilligers, werden 
ingeschakeld voor de uitvoering van de maatregel. In het begin werden de gezins
voogden door de kinderrechters zelf geworven en opgeleid. In de loop van de jaren 
werden de (gezins)voogdij-instellingen (Pro Juventute, rooms-katholieke en protes
tantse verenigingen) actiever en namen deze werving en begeleiding van de vrijwil
lige gezinsvoogden voor hun rekening. De wetgever wilde de positie van de gezins
voogd ten opzichte van de ouders gewicht geven met behulp van het gezag van de 
kinderrechter (Van der Linden e.a., 1990). 

De OTS kon worden opgelegd 'indien een minderjarige zodanig opgroeit, dat hij met 
zedelijke en lichamelijke ondergang wordt bedreigd' (art.l: 254 lid 1 BW oud). Het 
uitspreken van de maatregel moest in het belang van het kind zijn. De kinderrechter 
benoemde vervolgens een gezinsvoogd die onder zijn leiding toezicht hield op het 
kind (art.l: 255 lid 1 BW oud). De gezinsvoogd diende bij uitoefening van zijn taak 
de aanwijzingen van de kinderrechter op te volgen (art. 8 Uitvoeringsbesluit OTS). 
Pas in de jaren zestig, met de opkomst van de professionalisering, verdwenen de 
meeste vrijwilligers en waren de gezinsvoogden vrijwel altijd maatschappelijk wer
kers in dienst van een (gezins)voogdij-instelling. 

De wetgeving met betrekking tot ouderlijk gezag bleef lange tijd achterlopen bij de 
maatschappelijke realiteit. In 1948 is pas de wet in werking getreden die bepaalde dat 
vader en moeder het gezag gezamenlijk uitoefenen ten aanzien van de persoon van de 
minderjarige (art.l: 356 lid 2 BW). Ten aanzien van het vermogen bleef de vader al
leen met de uitoefening van het gezag belast. Ten aanzien van de persoon van het 
kind kreeg hij de beslissende stem in geval van conflicten; de moeder kreeg de moge
lijkheid zich tot de kinderrechter te wenden, indien de beslissing van de vader kenne
lijk in strijd was met, of ernstige gevaren opleverde voor de zedelijke of geestelijke 
belangen of gezondheid van het minderjarig kind (De Bruijn-Lückers, 1994). Het 
heeft dus lang geduurd voordat de moeder een deel van de ouderlijke macht, het juri
disch gezag, verkreeg over haar kind^. 

9 De ontwikkeling betreffende het ouderlijk gezag is nog niet ten einde. Op 1 januari 
1998 is een wet in werking getreden over "gezamenlijke voogdij'. Deze wet introduceert 
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De overheid beschouwde het kinderbeschermingswerk in de eerste plaats als een taak 
van de particuliere organisaties. Zij zag zichzelf als 'voorwaarde-scheppend' (zij nam 
een deel van de kosten voor haar rekening) terwijl de uitvoering van het werk bij de 
organisaties lag. Lange tijd speelden twee beginselen een belangrijke rol, namelijk 
het subsidiariteitsbeginsel (R.K) en het beginsel van souvereiniteit in eigen kring 
(N.H). 

Al sinds de invoering van de kinderwetten in 1905 waren de particuliere gestichten 
erop gebrand hun beleid af te schermen voor de invloed van de overheid. Zij ontvin
gen wel subsidie, maar wilden hun eigen criteria voor het opnemen van pupillen be
houden. De ambtenaar Van der Aa, belast met de uitvoering van de Kinderwetten, 
leek dat onredelijk: èn subsidie, èn het voorrecht een keuze te maken uit de pro
bleemkinderen. Hij vreesde dat daarmee de overheid met de zwaarste gevallen zou 
blijven zitten. Daar zou hij gelijk in krijgen (Kruithof, 1990). 
In de jaren zestig lag het accent van de activiteiten van het particulier initiatief met 
name op het civiele kinderbeschermingswerk. Volgens Delfos & Doek (1983) heeft 
het particulier initiatief zich nogal afzijdig gehouden van de jeugdige delinquent. Zij 
hebbben de indruk dat het particulier initiatief de handen niet wilde vuilmaken aan 
jeugdige deliquenten: "De eigen principes leken hier belangrijker dan de jeugdige de

linquent" (Delfos & Doek, 1983; p.5). De overheid was daardoor gedwongen om be
paalde taken die door het particulier initiatief bleven liggen, aan te pakken (zoals de 
jeugdreclassering en de vroeghulp). 

De verzuiling van het maatschappelijk 'midden' was op het gebied van de kinderbe
scherming heel diep doorgedrongen. Binnen het veld hadden de instellingen hun ei
gen koepels. De onderhandelingen met de overheid verliepen via deze koepels. Zo 
bleef de overheid op een zo groot mogelijke afstand. 

Het bestaan van het particulier initiatief had zeker positieve aspecten. Men wachtte 
niet af totdat de overheid bepaalde hulp had geregeld. De keerzijde is evenwel dat er 
een grote versnippering ontstond van diverse instellingen die zich op tal van gebie
den met zorg bezig hielden. Verder hielden de particuliere organisaties vast aan de ei
gen identiteit. De verzuiling werkte daardoor behoudend en selectief (Task Force, 
1994). 

1.4 De weg naar samenwerking 

Lange tijd bestonden verschillende hulpverleningsvormen (justitiële-, vrijwillige 
hulpverlening en hulpverlening binnen de medisch-sociale sector) naast elkaar zonder 
gestructureerde dwarsverbindingen; er ontbraken normen en richtlijnen voor goede 
hulpverlening, er was geen eenheid in opvatting over de taken van het hulpverle
ningsapparaat en er waren grote verschillen in subsidiebeleid. 

de mogelijkheid voor ouder-stiefoudersituaties van 'gezamenlijk gezag' en gezamenlijke 
voogdij'. 
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Om die reden werd in 1974 de gemengde Interdepartementale Werkgroep 
Jeugdwelzijnsbeleid (GIWJ) aangesteld, naar de voorzitter de "werkgroep Mik" ge
noemd. Deze werkgroep bracht in 1976 haar eindrapport "Jeugdwelzijn; op weg naar 
een samenhangend beleid" uit. Dit rapport beperkte zich niet tot de jeugdhulpverle
ning, maar omvatte het totale jeugdbeleid. Gepleit werd onder andere voor netwerk
vorming, samenwerking en afstemming tussen verschillende hulpverleningsinstel
lingen. De werkgroep geeft aan dat departementaal overleg noodzakelijk is. In 1978 
stelt de regering de "Interdepartementale Werkgroep Residentiële Voorzieningen voor 
jeugdigen" (IWRV) in. Deze werkgroep krijgt als taak te adviseren over interdepar
tementale coördinatie en over harmonisering van plaatsings- en opnamebeleid. Voor 
de ambulante sector werd eveneens een werkgroep ingesteld, de Interdepartementale 
Werkgroep Ambulante en Preventieve Voorzieningen voor jeugdigen (IWAPV). Als 
reactie op de eindrapporten van de IWRV (1976) en de IWAPV (1984) hebben rege
ring en parlement zich uitgesproken voor een afzonderlijke wet op de jeugdhulpver
lening die voor het gehele terrein van de jeugdzorg zou gelden (Tilanus, 1992). 

De Wet op de jeugdhulpverlening als voorlopige mijlpaal 
Op 1 januari 1989 is de Wet op de jeugdhulpverlening (Wjh) ingevoerd. Met de in
voering van deze wet beoogde men een einde te maken aan de verkokering in de wet
en regelgeving binnen de jeugdzorg. De Wet zou een prikkel moeten zijn op de weg 
naar meer samenhang en samenwerking tussen verschillende jeugdhulpverleningsin
stellingen (Römgens, 1992). De uitgangspunten van de Wet op de jeugdhulpverle
ning zijn dat de hulpverlening in een zo kort mogelijke periode dient plaats te vin
den, in de minst ingrijpende vorm, zo dicht mogelijk bij de plaats waar de jeugdige 
duurzaam verblijft en in een voor de jeugdige meest aangewezen vorm. 
Vervolgens gaat de Wet ervan uit dat vrijwillige hulpverlening de voorkeur heeft bo
ven justitiële jeugdhulpverlening. Justitiële maatregelen en in het verlengde daarvan 
gedwongen uithuisplaatsingen worden binnen de jeugdhulpverlening beschouwd als 
laatste middel tot het geven van hulp in vaak zeer ernstige situaties (Van der Linden 
e.a., 1990). 
Niet alle goede voornemens zijn gerealiseerd in de Wet op de jeugdhulpverlening. Zij 
heeft in een aantal opzichten de verkokerde financiering verbeterd. Een aantal voor
zieningen, zoals de gezondheidszorg, de zorg voor verstandelijk gehandicapten en de 
jeugdpsychiatrie vallen nog steeds buiten de wet. De residentiële voorzieningen zijn 
wel in de wet opgenomen. Het streven om alle regelingen met betrekking tot min
derjarigen op te nemen in één algemene jeugdwet, zodat slechts één ministerie belast 
zou zijn met de zorg, de leiding en het toezicht met betrekking tot jeugdaangelegen-
heden, is met deze nieuwe wet niet gerealiseerd. 
De Wjh leidde enerzijds tot meer samenwerking tussen verschillende hulpverlenings
instanties, anderzijds bleven de tegenstellingen tussen de vrijwillige jeugdhulpverle-
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ning en de jeugdbescherming (hulp en recht) bestaan10. De jeugdbescherming blijft 
apart onder het ministerie van Justitie vallen. "Hulp en recht" blijven gescheiden 
naast elkaar bestaan. De integratie van de jeugdzorg is niet geheel gerealiseerd. 

Verschillende circuits 

Binnen de jeugdzorg zijn drie circuits te onderscheiden, namelijk de vrijwillige 
jeugdhulpverlening, de jeugdbescherming (ook wel justitiële (jeugd)hulpverlening) 
en voorzieningen die zich op specifieke gezondheidsproblemen richten. Voorbeelden 
van het laatste zijn consultatiebureaus en (poli)klinische kinder- en jeugdpsychiatrie. 
Voorbeelden van jeugdhulpverlening zijn Jongeren Advies Centra (JAC), Medisch 
Kinderdag verblijven (MKD) en Boddaertcentra. Zij vallen onder verantwoordelijk
heid van het ministerie van VWS. De jeugdhulpverlening is gedecentraliseerd naar de 
provincies en de grote steden. Binnen de jeugdbescherming vallen de Raden voor de 
Kinderbescherming, de (gezins)voogdij-instellingen en enkele residentiële voorzie
ningen apart onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie. 
De minister van Justitie heeft nog een specifieke verantwoordelijkheid met betrek
king tot de categorie jongeren voor wie een ingreep in het ouderlijk gezag noodzake
lijk is. Op grond hiervan heeft hij de planningsbevoegheid over en toezicht op de 
rijksinrichtingen, de particuliere instellingen voor bijzondere behandeling, inrichtin
gen voor uitvoering van het jeugdstrafrecht en instellingen voor therapeutische zorg 
(Tilanus, 1992). 

In november 1992 stelt de minister van Justitie een Werkgroep Onderzoek decentra-
lisatie-Impuls/Instellingen voor (gezins)voogdij in. De werkgroep heeft tot taak te 
onderzoeken of tot decentralisatie van de planning en financiering van de 
(gezins)voogdij-instellingen moet worden besloten. Het interprovinciaal overleg 
(IPO) is groot voorstander van dit plan. De werkgroep kwam niet tot een eenduidig 
antwoord. De staatssecretaris zegt hierop het volgende: "(...) De instellingen zijn 

hiervoor instrument voor de uitvoering van kerntaken waarvoor de minister van 

Justitie aanspreekbaar is: het vormgeven aan de rechtshandhaving. Om de verant

woordelijkheid van het Ministerie van Justitie voor deze (kern)taken te kunnen 

waarmaken, is het noodzakelijk (ook) te kunnen beschikken over de bevoegdheden 

terzake van de planning en financiering van deze voorzieningen" (T.K. 1992-1993, 
21980, nr.15, p.20). De minister besloot niet over te gaan tot decentralisatie. 

Hoewel het stelsel in de loop van de jaren ingrijpend is aangepast, drukt de histori
sche oorsprong nog steeds een stempel op de ontwikkelingen in de jeugdzorg. 
Praktisch alle residentiële instellingen, Raden en (gezins)voogdij-instellingen worden 

Hoewel het geen officieel beleid was, zijn er als gevolg hiervan op locaal en regionaal 
niveau vormen van vergaande geïntegreerde samenwerking ontstaan tussen vrijwillige en 
justitiële vormen van hulpverlening. Die hebben gestalte gekregen in de door de overheid 
gesubsidieerde pilotprojecten waarin de afstemming en samenwerking tussen de vrijwil
lige en justitiële jeugdhulpverlening centraal stond. 
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door de overheid gesubsidieerd. De instellingen blijven verantwoordelijk voor de uit
voering van het werk (zoals vroeger het geval was) vanuit het idee dat er vooral geen 
sprake mag zijn van een vorm van 'verstatelijking' (een staatsaangelegenheid ma
ken) van de jeugdbescherming. Tegelijkertijd houdt de overheid vast aan een centrale 
regie vanuit het ministerie van Justitie. Vooral voor de (gezins)voogdij-instellingen 
heeft dit consequenties: aan de ene kant zijn zij betrokken bij de ontwikkelingen in 
het jeugdbeleid en vallen zij onder de Wet op de jeugdhulpverlening. Aan de andere 
kant zijn zij afhankelijk van de ruimte die Justitie hun biedt. De Savornin Lohman 
(1996) constateert dan ook dat kinderbeschermers in twee werelden werken: de justi
tiële, met de nadruk op centralisatie en correcte uitvoering van regels, en de wereld 
van de zorg die in een decentralisatieproces verwikkeld is en zoekt naar professionele 
allianties. Het gaat volgens haar niet alleen om een organisatorisch probleem maar 
ook om verschillen in visie en cultuur. 

De meest recente ontwikkeling, ter uitvoering van de nota 'Regie in de jeugdzorg' 
(1994), is de oprichting per regio van een bureau jeugdzorg. Het is de bedoeling dat 
ook de jeugdbescherming mee gaat doen aan de gezamenlijke intake en zorgtoewij
zing. Hoewel deze bureau's op 1 januari 1998 gereed moesten zijn, is deze ontwikke
ling nog gaande en verre van voltooid (Steketee, 1997). 

1.5 Toepassing van kinderbeschermingsmaatregelen 

Er zijn de laatste decennia een aantal verschuivingen te constateren met betrekking 
tot de toepassing van kinderbeschermingsmaatregelen11. Analyse van de beschikbare 
gegevens van de periode 1960 tot 1986 wijst uit dat het aantal kinderen onder een 
kinderbeschermingsmaatregel voortdurend is gedaald. De daling heeft zich zowel ab
soluut als relatief met betrekking tot het totaal aantal minderjarigen voorgedaan on-

Behalve de hiervoor besproken maatregelen zoals de OTS, de ontzetting en de onthef
fing bestaan er voorlopige maatregelen, zoals de maatregel van de voorlopige ondertoe
zichtstelling of de voorlopige voogdij waarmee de mogelijkheid bestaat om een voorlo
pige voorziening te treffen (Tot 1997 golden de voorlopige maatregelen: toevertrouwing 
en schorsing). Wanneer de situatie voor een kind zo bedreigend is dat er direct door de 
overheid moet worden ingegrepen, bestaan er voorlopige maatregelen (bijvoorbeeld 
wanneer er sprake is van mishandeling of incest). Het gezag van de ouder kan beperkt 
worden - de voorlopige ondertoezichtstelling kan worden uitgesproken - of ontnomen 
worden. In het laatste geval is er sprake van een gezagsontnemende maatregel zoals de 
voorlopige voogdij. Binnen 6 weken moet de Raad voor de Kinderbescherming met een 
definitief voorstel komen over de opvang van het kind. Aangezien het een ingrijpende 
maatregel is, staat hoger beroep open. De tijdelijke kinderbeschermingsmaatregelen zijn 
met de inwerkingtreding van de Wet van 23 januari 1997, Stb.38 ingrijpend veranderd 
(Zie verder Vlaardingerbroek, 1998). 
Voor een uitgebreide behandeling van de kinderbeschermingsmaatregelen zie Doek & 
Vlaardingerbroek (1996). 
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der alle civielrechtelijke kinderbeschermingsmaatregelen. De afname is mogelijk 
veroorzaakt door de ruimere beschikbaarheid van mogelijkheden op vrijwillige basis 
(ambulante en residentiële hulpverlening) én door grotere terughoudendheid ten aan
zien van de maatregeltoepassing de afgelopen 25 jaar (T.K. 1988-1989, 20634, 
nr.2). 
De langdurige daling van het aantal kinderen onder een maatregel stopt de eerste helft 
van de jaren tachtig. Er tekent zich vervolgens een gedifferentieerde ontwikkeling 
voor de afzonderlijke maatregelen af, namelijk een afname van voogdijpupillen (bij 
onzetting of ontheffing) en een stijging van het aantal OTS-pupillen. In de tweede 
helft van de jaren tachtig is sprake van een toename van de kinderbeschermingspopu
latie. Mertens (1993) schrijft de toename van kinderbeschermingsmaatregelen bijna 
uitsluitend toe aan het gestegen aantal OTS-pupillen. Deze is het grootst bij de cate
gorie kinderen van 0 t/m 5 jaar. Daarnaast constateert zij een stijging van het aantal 
allochtone kinderen die onder toezicht worden gesteld. 
Van der Laan (1990) noemt een aantal andere verklaringen voor de toename van jus
titieel ingrijpen. De meest aannemelijke verklaring is volgens hem de reactie op 'de 
hang naar vrijwilligheid'. Zeer problematische gevallen zouden ten onrechte verwe
zen worden naar de vrijwillige hulpverlening. Uiteindelijk komen deze jongeren toch 
binnen de gedwongen hulpverlening terecht. Verder noemt hij de nadelen van de 
voorrangsregeling van justitie-kinderen bij een plaatsing in een residentiële instel
ling. Jongeren die via Justitie geplaatst worden in een instelling voor residentiële 
hulpverlening krijgen voorrang boven de vrijwillig geplaatste jongeren. Plaatsgebrek 
zou tot een toename van maatregelen kunnen leiden. 
De toename van het aantal OTS-pupillen is niet zozeer te verklaren vanuit het eerder 
rekestreren van een maatregel door de Raad. Volgens Mertens is de Raad juist terug
houdend bij het indienen van een verzoek tot een civielrechtelijke maatregel. Mertens 
constateert een zekere verzwaring van de in behandeling genomen klachtzaken, met 
meer voorafgaande contacten met hulpverlenings-instellingen. De problematiek in de 
raadsrapportage is in het tweede gedeelte van de jaren tachtig complexer dan tien jaar 
eerder. Raadsbemoeienis wordt voorkomen dan wel uitgesteld zolang de vrijwillige 
hulpverlening nog niet is uitgeput. Alleen de meest problematische gezinnen worden 
alsnog door de vrijwillige instanties bij de Raad aangemeld. Volgens Mertens is de 
toename van het aantal jonge kinderen dat onder toezicht staat allerminst verwonder
lijk. Het aantal klachtzaken met jonge kinderen dat tot een zwaardere maatregel leidt, 
is afgenomen. Dit zou betekenen dat de Raad enerzijds vaker tot rekestreren besluit 
bij deze groep jonge kinderen, maar dat de gerekestreerde maatregel anderzijds tot de 
minst ingrijpende maatregel (OTS) leidt (Mertens, 1993). Vroeger zou hier waar
schijnlijk sprake zijn geweest van een ontzetting of een ontheffing12. 
In het beleidskader Preventieve en Curatieve Jeugdzorg (1996) komt naar voren dat 
tussen 1990 en 1994 zowel een toename van OTS-pupillen als van voogdij-pupillen 
is te constateren. De OTS nam met een derde toe tot 16.069 in 1994 en de voogdij 

12 De effecten van de nieuwe wetgeving zijn nog niet verwerkt. 
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nam toe met de helft tot 7.744 in 1994. Daarbij zijn de alleenstaande minderjarige 
asielzoekers inbegrepen. De toename wordt voor een deel toegeschreven aan grotere 
bereidheid tot melding, zoals bij kindermishandeling het geval is, maar ook aan ver
beterde vormen van registratie en signalering. In 1995 waren 16.777 en in 1996 
17.715 kinderen onder toezicht gesteld. Het aantal voogdij-pupillen nam ook iets 
toe: in 1995 stonden 8381 pupillen onder voogdij en in 1996 was dit aantal 85731 3 

1.6 Tot slot 

In de toekomst gaat de jeugdbescherming een onderdeel uitmaken van de bureaus 
jeugdzorg. Deze ontwikkeling doet echter geen afbreuk aan de bevindingen van het in 
dit proefschrift beschreven onderzoek. De inhoud van het werk zal namelijk niet ver
anderen. De maatregel ondertoezichtstelling zal altijd een belangrijk instument blij
ven om in te grijpen in een gezin. 
Een tweede belangrijke ontwikkeling is dat ten tijden van het onderzoek de wetge
ving omtrent de ondertoezichtstelling per 1 november 1995 is gewijzigd. Voor 1995 
legde de kinderrechter niet alleen de OTS op, hij was eveneens verantwoordelijk voor 
de uitvoering. Op dit moment is de (gezins)voogdij-instelling, en dus in eerste in
stantie de gezinsvoogd, verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregel. Deze 
ontwikkeling heeft een aantal consequenties; dit wordt uitgebreid besproken in het 
volgende hoofdstuk, maar zij doet geen afbreuk aan het verrichte onderzoek. 

1 3 Deze cijfers zijn ontleend aan de voortgangsrapportage beleidskader jeugdzorg (1997) 
van Ministerie van VWS, Justitie, Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
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Hoofdstuk 2 

Het wettelijk kader en de handelingsruimte van de 
gezinsvoogd 

2.1 Inleiding 

De kinderrechter spreekt een ondertoezichtstelling uit wanneer er sprake is van een 
bedreigende situatie voor het kind en wanneer dit in het belang van het kind is . 
Verder is een voorwaarde dat andere middelen ter afwending van die bedreigende situa
tie hebben gefaald of naar alle waarschijnlijkheid zullen falen1. De gezinsvoogd 
moet de uitvoering verzorgen binnen de wettelijke richtlijnen. Met de herziening van 
de ondertoezichtstelling in 1995 waarbij de kinderrechter de rol van conflictbeslech-
tende en toetsende rechter krijgt toebedeeld en aan de (gezins)voogdij-instelling de 
leiding van de ondertoezichtstelling wordt opgedragen, komt de vraag opnieuw naar 
voren hoe de wetgever de taken van de gezinsvoogd definieert. 
De gezinsvoogd herstelt en versterkt het ouderlijk gezag zodat de ouders weer in staat 
zijn hun kinderen zelf te verzorgen en op te voeden2. Op die manier hoopt hij 'de be
dreigende situatie' op te heffen. Met de herziening van de OTS-wet heeft de gezins
voogd een instrument gekregen om zijn taken uit te voeren, namelijk 'het geven van 
schriftelijke aanwijzingen'. Wat betekent dit voor de praktijk van de gezinsvoogdij? 

In dit hoofdstuk wordt de eerste vraagstelling uitgewerkt, namelijk wat de specifieke 

betekenis is van het juridische kader waarbinnnen de interventies van de gezinsvoog

den worden uitgevoerd. Dit is onder andere gedaan aan de hand van discussies in de 

Tweede Kamer bij de totstandkoming van wetgeving. 

Allereerst wordt de achtergrond van de herziening van de maatregel van ondertoe
zichtstelling besproken (2.2) met alle kanttekeningen erbij (2.2.1). In paragraaf 
2.2.2 en 2.2.3 wordt ingegaan op de grondslag van de OTS die is veranderd. 
In paragraaf 2.3. tot en met 2.3.2 ga ik in op het doel van het werk van de gezins
voogd, namelijk ervoor te zorgen dat ouders hun ouderlijk gezag weer volledig kun-

1 Per 1 november 1995 staat de grondslag van de ondertoezichtstelling vermeld in art.l: 
254 BW lid 1: Indien een minderjarige zodanig opgroeit, dat zijn zedelijke of geestelijke 
belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd, en andere middelen ter afwending 
van deze bedreiging hebben gefaald of, naar is te voorzien, zullen falen, kan de kinder
rechter hem onder toezicht stellen van een gezinsvoogdij-instelling als bedoeld in artikel 
60 van de Wet op de jeugdhulpverlening. 
Tot 1 november 1995 hield art.l: 254 lid 1 het volgende in: Indien een kind zodanig op
groeit dat het met zedelijke of lichamelijke ondergang wordt bedreigd, kan de kinderrech
ter het onder toezicht stellen. In paragraaf 2.2.2 en 2.2.3 wordt uitgebreid ingegaan op 
deze wijziging. 
2 Zie Art.l: 257 BW. 
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nen uitoefenen zodat dit is hersteld. Duidelijk wordt dat het door de wetsgeschiedenis 
heen geen vanzelfsprekende zaak is geweest om te spreken van ouderlijk gezag. Om 
tot een invulling van het begrip 'ouderlijk gezag' te komen, is het wetsvoorstel 

'Nadere regeling van het gezag over en van de omgang met minderjarige kinderen' 
(T.K. 1992-1993, 230012) uitgediept. 
Vervolgens wordt in paragraaf 2.4 het nieuwe instrument van de gezinsvoogd aan de 
orde gesteld, namelijk het geven van aanwijzingen. 
In het laatste gedeelte van het hoofdstuk wordt de hulp en recht discussie weergeven. 
Aan de hand van het model van de Savornin Lohman wordt een kader geschetst 
waarin de interventies van de gezinsvoogd geplaatst kunnen worden. 

2.2 De weg naar de wetswijziging van de OTS 

Tot de wetswijziging van 1 november 1995 was de scheiding der machten onvol
doende gerealiseerd: de kinderrechter legde niet alleen de OTS op, hij was eveneens 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregel. In 1979 kwam de toenmalige 
minister van Justitie met een wetsvoorstel om de rechtspraak en de verantwoorde
lijkheid voor de uitvoering van de maatregel van ondertoezichtstelling te scheiden. 
Maar het wetsvoorstel, dat uitwerking gaf aan het rapport van de commissie Wiarda 
(1971), haalde de eindstreep niet3. In de jaren '80 laaide opnieuw de discussie op als 
gevolg van uitspraken van het Europese Hof en kritiek van zeer uiteenlopende in
stanties. De rapporten van de commissie Gijsbers (Taken en functie van de raad voor 
de kinderbescherming, 1990) en de commissie Vliegenthart (Rechtzetten, T.K. 1990-
1991, 21818) leiden opnieuw tot een wetsvoorstel (T.K. 1992-1993, 23003) om de 
taak van de kinderrechter te beperken tot het rechtspreken terwijl de (gezinsvoogdij-
instelling volledig verantwoordelijk is voor de uitvoering. 

In de nota "Justitiële jeugdbescherming: met recht in beweging" (T.K. 1990-1991, 
21980) worden de redenen voor de wetswijziging en de mogelijke gevolgen ervan op 
een rij gezet. De belangrijkste, die uiteindelijk tot de wetswijziging heeft geleid, is 
de toenemende kritiek op 'het samengaan van een rechtsprekende en een uitvoerende 
functie in de gerechtelijke organisatie', ook wel de dubbele pet van de kinderrechter 
genoemd. Dit is namelijk slecht te verenigen met het uitgangspunt van 'rechterlijke 
onpartijdigheid'. De ouders en kinderen kunnen de kinderrechter en gezinsvoogd als 

-3 
J De wetgever grijpt hier terug naar de formulering van de commissie Wiarda (1971) die 
toen al aangaf de omschrijving van de grond voor een ondertoezichtstelling 'minder ge
lukkig te achten'; met name betreft dat de woorden 'zedelijke of lichamelijke ondergang'. 
In overeenstemming met elders in de wet (art.l: 83 lid 3 BW, art.l: 246 lid 3 BW) pleitte 
zij voor de volgende formulering: Tndien een kind zodanig opgroeit dat voor zijn zede
lijke of geestelijke belangen of voor zijn gezondheid ernstig gevaar is te duchten, kan de 
jeugdrechter het gezag van de de ouders wat betreft de verzorging en opvoeding van de 
minderjarige beperken door benoeming van een gezinsvoogd' (p. 172). 
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één partij ervaren, waardoor zij zich machteloos voelen. De mogelijkheid van hoger 
beroep doet daar niet aan af. 
Een tweede reden is de invloed van de professionalisering binnen de hulpverlening. 
Daardoor is er veel veranderd, waardoor de constructie uit de jaren twintig niet meer 
vanzelfsprekend is. De (gezins)voogdij-instellingen hebben de afgelopen decennia 
steeds meer verantwoordelijkheden gekregen. Zij moeten tegenwoordig aan zulke 
hoge eisen voldoen dat er geen goede reden meer zou zijn om aan hen verdergaande 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een maatregel te onthouden. Daarnaast 
is de feitelijke invloed van de kinderrechter op de dagelijkse praktijk van het uitvoe
rend werk afgenomen (T.K. 1992-1993, 23003, nr.3; p.3). 

Maar de doorslag geeft het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 
In artikel 6 lid 1 staat beschreven dat ieder het recht heeft bij het bepalen van zijn 
burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een 
tegen hem ingestelde strafvervolging, op een eerlijke, openbare behandeling van zijn 
zaak door een onafhankelijk en onpartijdige rechterlijke instantie. 
De invoering van het wetsvoorstel zou een kritische distantie bij de kinderrechter tot 
gevolg hebben, nodig om een onafhankelijk oordeel te vellen in conflictsituaties. 
Verder zou een onafhankelijke kinderrechter door conflictbemiddeling onnodige esca
latie kunnen voorkomen. De scheiding van recht en hulp zou leiden tot een verbete
ring van de positie van ouders, pleegouders en kinderen doordat de rechter niet langer 
uitvoerder is van zijn eigen beslissingen. Het betekent wel dat instellingen meer dan 
thans de verantwoordelijkheid voor de leiding over de uitvoering van de ondertoe
zichtstelling op zich zullen nemen. Dit stelt eisen aan de kwaliteit van de instelling. 
Daarom zou niet alleen meer deskundigheid noodzakelijk zijn, het vraagt ook om be
stuurlijke voorzieningen in de desbetreffende organisaties: "Toezicht en controle zul

len deugdelijk dienen te worden geregeld, omdat de instelling daar niet zelf mee be

last kan zijn" (T.K. 1990-1991, 21980, 21818, nr.5; p.24). De herziening van de 
OTS, hierna aan te duiden als de (nieuwe) OTS-wet, is uiteindelijk per 1 november 
1995 in werking getreden. 

2.2.1 Kritiek op de wetswijziging 

Voor, tijdens en na de wetswijziging kwam vanuit verschillende hoeken kritiek op 
de nieuwe OTS-wet. Wat ik hierna beschrijf, is gebaseerd op kritiek uit vakbladen en 
op debatten in de Tweede Kamer. 
De werkgroep Taakoverheveling^ zag voor de invoering van de herziene wet al pro
blemen in de uitvoering van het werk van de gezinsvoogdij. Zo is het mogelijk dat 
de gezinsvoogd, wiens verantwoordelijkheid in eerste instantie betrekking heeft op 

4 De werkgroep is naar aanleiding van de nota "Justitiële jeugdbescherming: met recht in 
beweging" (T.K. 1990-1991, 21980) door de directie Jeugdbescherming en Reclassering 
van het Ministerie van justitie ingesteld. 
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het kind, niet door de ouders wordt geaccepteerd. Ook kan hij worden mee gezogen in 
de problematische verhoudingen binnen het gezin en bij eventuele meningsverschil
len met de ouders in een patstelling belanden. De gezinsvoogd kan die doorbreken 
door gebruik te maken van zijn machtsmiddelen: bij gebrek aan medewerking van de 
ouders, kan de kinderrechter hen oproepen en hen tot medewerking verplichten. Het 
terugvallen op het gezag van de kinderrechter valt bij de nieuwe constructie juist 
weg. De (gezins)voogdij-instelling wordt, wat betreft de leiding over de uitvoering 
van de maatregel, geplaatst in de positie van de kinderrechter van vóór de wetswijzi
ging. De werkgroep pleitte er daarom voor om binnen de organisatiestructuur van de 
(gezins)voogdij-instelling schotten aan te brengen tussen het besluitvormend en het 
uitvoerend gezag. Dat behoort volgens de werkgroep niet in één hand liggen: "De 

taakverdeling tussen het gezag en de gezinsvoogd, als personificatie van het gezag, 

zal moeten overeenkomen met de huidige taakverdeling tussen kinderrechter en ge

zinsvoogd zoals deze thans nu bedoeld is" (Berenschot, 1994; p.10,11). Het gezag 
komt dan bij de directie te liggen. 

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak plaatste tijdens de behandeling van het 
wetsvoorstel in de Tweede Kamer ook nogal wat kanttekeningen bij het geheel. Het 
belangrijkste kritiekpunt had betrekking op het bekleden van de (gezinsvoogdij-in
stelling met bevoegdheden die een inbreuk vormen op het gezinsleven. Dit is in 
strijd met art.8 EVRM; inmenging in het gezinsleven mag slechts plaats vinden in
dien sprake is van directe controle van de rechter. Alleen het gezag van de rechter kan 
worden aangemerkt als openbaar gezag. Verder had de Vereniging kritiek op het ge
brek aan deskundigheid binnen de (gezins)voogdij-instellingen, de controle en het 
toezicht op de uitvoering van de maatregel; men uitte de vrees dat er een einde zou 
komen aan de bemiddelende rol van de kinderrechter en het verdwijnen van het spe
cialisme van de kinderrechter (T.K. 1992-1993, 23003, nr.5; p.3,4). 
Ook na de herziening van de wet was de kritiek niet van de lucht. De Savornin 
Lohman (1996) constateert dat de herziening van de OTS wel heeft geleid tot het 
versterken van de rechten van de ouders maar geen verbetering heeft gebracht voor de 
bescherming van kinderen. Bij de herziening kregen de rechten van het kind wel 
enige aandacht, maar vooral in de zin van het kind als actief burger5, die in staat 
moet worden geacht op te komen voor zijn eigen belangen. Het gaat bij beschermen 
daarentegen vooral om jonge kinderen die, gezien hun afhankelijkheid van volwasse
nen, een passief recht hebben op verzorging en opvoeding. De mogelijkheden voor 
autoriteiten om inbreuk te maken op het ouderlijk gezag zijn juridisch gezien vrijwel 
gelijk gebleven. De Savornin Lohman concludeert dat de herziene OTS-wet welwil
lend blijft ten aanzien van de ouders. De nieuwe formuleringen bieden de gezins-

5 Dit komt tot uitdrukking in art.l: 257 lid 3 BW: Indien het leeftijds-en ontwikkelings
niveau van de minderjarige en diens bekwaamheid en behoefte zelfstandig te handelen en 
zijn leven naar eigen inzicht in te richten daartoe noodzaken, zijn de hulp en steun, zono
dig in afwijking van het tweede lid, gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van 
de minderjarige. 
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voogden geen extra steun om het belang van het kind te laten prevaleren boven dat 
van de ouders. 

Op de nieuwe taak van de gezinsvoogden, namelijk het geven van aanwijzingen, is 
eveneens veel kritiek gekomen. Niet helder is wat nu precies onder een 'aanwijzing' 
moet worden verstaan. Er moet een formeel juridische aanwijzing liggen om het 
recht van hoger beroep te hebben. Wanneer het niet duidelijk is of er een aanwijzing 
wordt gegeven door de gezinsvoogd, weet men ook niet of er een hoger beroepsmo-
gelijkheid open staat (Bruning, 1996). Het gevolg is dat de rechten van de ouders en 
kinderen in het gedrang kunnen komen. 

2.2.2 'Bedreiging met zedelijke en lichamelijke ondergang' 

Al jaren vindt er discussie plaats over de grondslag die in de wet wordt gehanteerd 
om een ondertoezichtstelling uit te spreken. In het rapport Rechtzetten wordt gesteld 
dat de grondslag te vaag is. Onderzocht zou moeten worden of er een goed alternatief 
is voor het criterium "bedreiging van zedelijke en lichamelijke ondergang" (T.K. 
1990-1991, 21818). In de nota "Justitiële jeugdbescherming: met recht in beweging" 
komt dit criterium opnieuw aan de orde (T.K. 1990-1991, 21980). In welke situaties 
kan men spreken over 'ernstige bedreiging'? De staatssecretaris geeft aan dat de norm 
met betrekking tot 'ernstige bedreiging' wordt gesteld door de samenleving. De nor
men kunnen volgens hem niet meer dan globaal zijn en dit gegeven brengt daarom 
'noodzakelijkerwijs discretionaire bevoegdheden met zich mee'. De verheldering dient 
in eerste instantie te geschieden door de instantie die de maatregel uitlokt; de Raad 
dient in zijn verzoekschrift duidelijk te maken waarom de OTS geboden is. De rech
ter is volgens de staatssecretaris de aangewezen persoon om aan de wettelijke norm 
te toetsen en te beoordelen of er (nog) sprake is van ernstige bedreiging (T.K. 1990-
1991, 21980, nr.3). Van Montfoort concludeert naar aanleiding van zijn onderzoek 
naar het functioneren van de Raden: "Het gaat in het onderzoek van de Raad niet zo

zeer over de vraag of deze minderjarige wel of niet bedreigd wordt met zedelijke of li

chamelijke ondergang, maar over de vraag of een ondertoezichtstelling noodzakelijk 

is. De aard en de ernst van de klachten worden door de Raad in het rapport en rekest 

doorgaans in multi-interpretabele termen beschreven" (1993; p.88). De verheldering 
van de ingreep in het verzoekschrift van de Raad geschiedt volgens Van Montfoort in 
min of meer standaardformuleringen. 

De Ruyter (1993) concludeert dat de grondslag voor het uitspreken van de OTS niet 
alleen vaag is, het is tevens geen pedagogisch bruikbaar criterium. Volgens haar 
maakt de formulering niet duidelijk wanneer de zedelijke ontwikkeling zo is gestag
neerd dat er sprake is van ondergang. Ondanks het feit dat de meeste auteurs van me
ning zijn dat de beslissingsgrond van de OTS multi-interpretabel is, geven zowel 
Van Montfoort (1993) als Mertens (1993) aan dat op grond van hun bevindingen de 
Raden niet lichtvaardig besluiten tot het vragen van een maatregel. 
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Dit zou betekenen dat de maatschappelijk werkers binnen de jeugdbescherming in de 
afweging van het belang van het bedreigde kind enerzijds, en het belang van de pri
vacy van het gezin anderzijds, voor het laatste kiezen. Immers, de wetgever laat 
ruimte voor de praktijk om in te grijpen maar deze wordt alleen benut wanneer er 
sprake is van een ernstige situatie. 

2.2.3 'Zedelijke en geestelijke belangen of zijn gezondheid bedreigd' 

De wetgever heeft een poging gedaan om de aard en grondslag van de OTS te verdui
delijken. De grond van de ondertoezichtstelling is opnieuw geformuleerd in art.l: 
254 lid 1 BW: "Indien een minderjarige zodanig opgroeit, dat zijn zedelijke of geeste

lijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd, en andere middelen ter af

wending van deze bedreiging hebben gefaald of naar is te voorzien, zullen falen, kan 

de kinderrechter hem onder toezicht stellen van een gezinsvoogdij-instelling als be

doeld in artikel 60 van de Wet op de Jeugdhulpverlening (Stb.1989, 360). 

De wijzigingen die de wetgever heeft aangebracht zijn: het begrip 'gezondheid' in 
plaats van 'lichamelijk', de toevoeging van het begrip 'geestelijk' en het begrip 
'belang', de uitdrukking 'ernstig bedreigd' in plaats van 'met ondergang bedreigd' (De 
Savornin Lohman, 1996). Daarnaast is nieuw de zinsnede: "(..) en andere middelen 

ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald of naar is te voorzien, zullen falen 

(..)". Het gaat hierbij om allerlei vormen van niet-justitiële hulpverlening. 
In de toelichting op dit artikel geeft de staatssecretaris opnieuw aan dat de rechts
grond van de maatregel van de OTS ruim genoeg dient te zijn om in vele verschil
lende problematische situaties ter bescherming van het kind te kunnen optreden. 
Verdere concretisering is daarom onwenselijk. In de Tweede Kamer is vervolgens ge
discussieerd over het begrip 'belang'. De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 
en de Vedivo6 stellen voor om te spreken over 'bedreiging van de ontwikkeling'. De 
staatssecretaris houdt echter vast aan het begrip 'belang' en licht dit als volgt toe: 
"Of een ernstige bedreiging van de ontwikkeling van een minderjarige tot ingrijpen 

vanwege de overheid moet leiden, hangt immers af van welke ontwikkeling bedreigd 

wordt. Daarentegen is iedere ernstige bedreiging van een belang van een kind zorg

wekkend" (T.K. 1992-1993, 23003, nr.3; p . l l ) . In de artikelsgewijze toelichting 
geeft de staatssecretaris aan dat de gevallen waarbij sprake is van ernstige bedreiging 
van de zedelijke of geestelijke belangen van een minderjarige of van zijn gezondheid, 
afhangt van de waardering van de feitelijke omstandigheden en dus moeilijk te be
antwoorden. Vervolgens kan volgens hem de bedreiging waarover de bepaling 
spreekt zich voordoen op alle leeftijden (T.K. 1992-1993, 23003, nr.3; p.31). 

6 De Vedivo is een landelijke koepelorganisatie van (gezins)voogdij-instellingen. De 
Vedivo heeft als doel de ontwikkeling van de voogdij, (gezins)voogdij en jeugdreclasse
ring te bevorderen. Een onderdeel daarvan is et bevorderen van professionalisering van 
uitvoerend werk in de gezinsvoogdij. 
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Hiermee lijkt de wetgever aan te willen geven dat er sprake is van een verruiming 
van de grondslag van de OTS. De Savornin Lohman (1996) zet daar vraagtekens bij. 
Volgens haar is er slechts sprake van een modernisering van het taalgebruik en niet 
van een fundamentele verschuiving in het voordeel van het kind. De wetgever 
(juristen) kan beter uit de voeten met het begrip 'belang' dan met het begrip 
'ontwikkeling' dat behoort tot het domein van pedagogen en psychologen. Door te 
kiezen voor het begrip 'belang' wordt haars inziens deze invloed ten onrechte afge
schermd. Dit standpunt vindt steun bij De Ruyter (1993) die op zoek ging naar een 
nieuw criterium voor het opleggen van hulp. Zij constateert dat wanneer het gaat om 
de interpretatie van 'het belang' het merendeel van de auteurs die daartoe een poging 
deden, het belang van het kind verbinden met diens ontwikkeling of ontplooiing. 
Daarnaast wordt 'het belang' gekoppeld aan de relatie ouder-kind. 
De Savornin Lohman (1996) pleit voor de formulering die Stegerhoek (1995) han
teert. Stegerhoek (1995) gaat uit van de versterking van de positie van kinderen en 
niet, zoals nu het geval is, uit van de belangen van de ouders: 'Op de grond dat zon
der toezicht de verzorging en opvoeding van een minderjarige door de ouders of 
voogd, andere middelen in aanmerking genomen, niet verantwoord te achten is'. Deze 
formulering gaat ervan uit dat er een taak ligt bij de overheid wanneer ouders te kort 
schieten in het vervullen van hun verplichting tot verzorging en opvoeding. 
Baartman concretiseerde dat onlangs nog in zijn pleidooi voor het aanbod van hulp 
aan ouders als primaire preventie van kindermishandeling. Hij formuleert kortaf: 
"Als we menen dat plichten van ouders wortelen in rechten van kinderen, en dat doen 
ze, dan is ook vast te stellen dat het recht van kinderen het recht van ouders impli
ceert op extra ondersteuning bij hun taak" (1997; p.ll). 
Deze standpunten gaan veel verder dan wat nu de consequenties lijken van de nieuwe 
formulering in de wet. 

De conclusie is dat ook na de vraag vanuit de Tweede Kamer om concretisering, de 
grondslag van de OTS vaag blijft. Er lijkt met de herziening van de OTS weinig 
veranderd. De idee erachter is dat er verschillende problematische situaties kunnen 
zijn waartegen het kind moet kunnen worden beschermd. Indien de wet specifieker 
zou zijn, zou dit ertoe kunnen leiden dat kinderen buiten de boot vallen vallen die 
bedreigd worden. Wat 'ernstige bedreiging' is, is volgens de wetgever afhankelijk van 
de feitelijke omstandigheden en wordt aangegeven door de in de samenleving heer
sende algemene opvattingen. Dit brengt de noodzakelijke discretionaire bevoegdheden 
met zich mee. In de praktijk zijn het de jeugdbeschermers die bepalen wat 'ernstige 
bedreiging' is. Wanneer het gaat om het rekestreren van een maatregel is 'ernstige 
bedreiging' ter beoordeling van de raadsmedewerkers. Wanneer het gaat om het ver
lengen, opheffen van de OTS of om een verzoek tot een uithuisplaatsing gedurende 
de OTS, zijn het de gezinsvoogdijwerkers die moeten bepalen wanneer er sprake is 
van 'ernstige bedreiging'. Uit goed onderbouwt onderzoek blijkt echter dat raadson
derzoekers deze ruimte beperken; er moet heel wat aan de hand zijn voordat er wordt 
ingegrepen. Uiteindelijk wordt de invulling van 'ernstige bedreiging' weer getoetst 

35 



door de rechter. Deze uitspraken worden echter maar mondjesmaat gepubliceerd en 
ook summier gemotiveerd. Dit eist een apart onderzoek. 

2.3 Invulling begrip 'ouderlijk gezag' 

In hoofdstuk 1 is beschreven dat tot aan het einde van de 19e eeuw alleen de vader in 
het gezin de ouderlijke macht had. De kinderwetten aan het begin van deze eeuw 
brachten hierin verandering. De discussie die daarop volgde betreffende wetgeving 
rondom (inbreuk op) het ouderlijk gezag, richtte zich voornamelijk op de gehanteerde 
terminologie. Verschillende begrippen worden in de debatten naast elkaar gebruikt: 
ouderlijke macht, ouderlijk gezag, ouderlijke verantwoordelijkheid, zorg. In de vol
gende paragrafen wordt daar uitgebreid op ingegaan omdat ik met behulp van deze 
discussie helderheid wil verkrijgen over wat de wetgever nu verstaat onder 'herstel en 
versterken van het ouderlijk gezag'. Tot aan het wetsvoorstel 'Nadere regeling van 
het gezag over en van de omgang met minderjarige kinderen' (T.K. 1992-1994, 
23012) is er namelijk in de wet weinig tot geen invulling gegeven aan wat het ou
derlijk gezag betekent in relatie tot de kinderen. In het wetsvoorstel 'Nadere regeling 
van het gezag over en van de omgang met minderjarige kinderen' (T.K. 1992-1994, 
23012) doet de wetgever een poging om de inhoud en omvang van het ouderlijk ge
zag juridisch vast te leggen. 

2.3.1 'Ouderlijke macht', 'ouderlijk gezag' of 'ouderlijke zorg'? 

In 1971 stelde de commissie Wiarda voor om de term 'ouderlijke macht' te vervangen 
door de term 'ouderlijk gezag'. Het woord "macht" acht de commissie, gezien de be
tekenis van het woord, minder gelukkig (p.88). Brands-Bottema (1988) meent dat de 
gezagscrisis van de jaren zestig haar weerslag heeft in het rapport van de commissie 
Wiarda. Het woord "macht" was een besmet woord. Het zou een machtsverhouding 
uitdrukken terwijl de gedachte in die tijd was dat ouders en kinderen gelijkwaardig 
zijn. Volgens Brands-Bottema (1988) komt de wens tot herformulering van de ouder
lijke macht, naast het hiervoor genoemde argument, op het volgende neer: in de in
houdelijke omschrijving moet tot uiting komen dat de ouderlijke 
macht/gezag/verantwoordelijkheid/zorg een doelbevoegdheid is, die gericht moet zijn 
op de optimale ontplooiing en op het zelfbeschikkingsrecht van de minderjarige. 
Volgens haar omvat de term ouderlijke macht slechts een aspect van de relatie tussen 
ouders, kinderen en derden, namelijk het juridische aspect. 'Ouderlijk gezag' omvat de 
gehele relatie tussen ouders en kinderen. Ouderlijke macht kan een middel zijn om 
het ouderlijk gezag te handhaven (Brands-Bottema, 1988). 
Het begrip ouderlijk gezag wordt verder uitgewerkt in een voorstel van een zevental 
jeugdrechtspecialisten (1975) die ouderlijk gezag beschouwen als 'doelgezag', waar
door de toetsing van de wijze waarop ouders hun gezag uitoefenen grondiger kan 
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plaats vinden. Volgens hen kan de rechter slechts marginaal toetsen en hebben de 
ouders een grote vrijheid om hun ouderlijk gezag in te vullen. Slechts als er gronden 
aanwezig zijn voor het toepassen van een kinderbeschermingsmaatregel kan de rech
ter een inbreuk maken op het ouderlijk gezag. De jeugdrechtspecialisten geven de 
volgende definitie aan ouderlijk gezag: 
"Ouders zijn verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding van hun minderja

rige kinderen. Te dien einde hebben zij ouderlijk gezag over deze kinderen, voor zo

ver de wet niet anders bepaalt. Het ouderlijk gezag dient naar redelijkheid en billijk

heid en met inachtneming van de rechten en bevoegdheden van de kinderen te worden 

uitgeoefend. 

Minderjarige kinderen hebben naar de mate van groei van hun persoonlijkheid, het 

recht zich overeenkomstig eigen inzicht te ontplooien. Dit recht bevat onder andere 

de keuze op het gebied van: godsdienst, levensbeschouwing, onderwijs, beroep en 

ontspanning, medische en andere hulpverlening. 

Dit recht moet naar redelijkheid en billijkheid en met inachtneming van de rechten 

en bevoegdheden van de ouders en de overige leden van het gezin worden uitgeoefend. 

De ouders oefenen in het algemeen hun gezag gezamenlijk uit. Verkeert men in de 

onmogelijkheid het gezag uit te oefenen, dan oefent de andere ouder dit alleen uit. 

Verkeren beide ouders in deze onmogelijkheid dan benoemt de rechter een voogd. Een 

ouder die onder curatele is gesteld wordt geacht in de onmogelijkheid te verkeren het 

ouderlijk gezag uit te oefenen. 

Geschillen omtrent de in dit artikel bedoelde rechten en bevoegdheden tussen de ou

ders onderling of tussen een ouder en zijn minderjarig kind worden door de rechter 

beslist" (Doek, Hoefnagels e.a., 1975). 

De jeugdrechtspecialisten menen dat dit nieuw geformuleerde artikel kan leiden tot 
het terugdringen van de publiekrechtelijke maatregelen en tot het privatiseren van het 
jeugdrecht. In gevallen waar een minderjarige zelf kan beslissen behoeft hij niet te 
worden 'beschermd' maar moet hij een rechter kunnen vinden die zijn gelijk onder
zoekt (Doek, Hoefnagels e.a., 1975). In het artikel worden 'ouderlijke macht' en 
'ouderlijk gezag' overigens weer door elkaar gebruikt. Ook in het parlement gebruikt 
men deze termen door elkaar. Slechts een enkeling maakt een principieel verschil 
tussen deze termen (Brands-Bottema, 1988). 

Opmerkelijk is dat in mei 1986 de minister met het wetsvoorstel komt waarin de 
term 'zorg' wordt geïntroduceerd: 'Nadere regeling van de ouderlijke zorg voor min
derjarige kinderen en van de omgang' (T.K. 19200). Veel kritiek ondervindt de mi
nister op de term 'zorg'. De discussie rondom 'zorg' en 'gezag' en 'macht' begint 
wanneer de minister reacties ontvangt van adviserende instanties^ op het concept
voorstel. Het merendeel van de instanties verkiest de term 'ouderlijke macht' boven 
de term 'ouderlijke zorg'. Men associeert de term ouderlijke zorg met de feitelijke 

n 

Dit waren: de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak; het College van Advies voor 
de Kinderbescherming; de Emancipatieraad; de Raad voor het Jeugdbeleid; de Nederlandse 
Orde van Advocaten; het (toenmalige) Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk 
Nederland (WIJN). 
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zorg terwijl ouderlijke macht de juridische zeggenschap over een kind betreft. De 
term 'zorg' versluiert dat het gaat om gezag, beslissingsbevoegdheid en dragen van 
verantwoordelijkheid door de ouders. Bovendien ontstaat er volgens hen verwarring 
met de feitelijke begrippen 'zorg' en 'verzorging' (T.K. 1992-1993, 23012, nr.3; 
p.5). 'Ouderlijke zorg' wordt vervolgens niet in het wetsvoorstel opgenomen. 
Wanneer in 1993 het wetsvoorstel 'Nadere regeling van het gezag over en van de 
omgang met minderjarige kinderen' (T.K. 1992-1993, 23012) wordt ingediend, be
sluit men (eindelijk!) aan de inhoud en omvang van het gezag (art.l: 245 BW) een 
nadere invulling geven. Verwezen werd naar de voorstellen van de jeugdrechtspecia
listen (zoals hierboven vermeld) en naar voorstellen van de Raad voor het jeugdbeleid 
(1988, p.77/78). Men trachtte eveneens het (gezamenlijk) gezag na echtscheiding 
alsmede het gezag in situaties waarin nooit een huwelijk is geweest te regelen. De 
term 'ouderlijke macht' wordt vervangen door de term 'ouderlijk gezag'. De staatsse
cretaris zegt daarover het volgende: "Het begrip ouderlijke macht past niet in het 

beeld van de ouder-kind verhouding zoals dit heden ten dage wordt ervaren. De term 

'gezag' brengt, beter dan het begrip 'zorg' het juridische karakter van deze verhouding 

tot uitdrukking, dat wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een aantal in de wet 

verankerde bevoegdheden van ouders ten opzichte van hun kinderen" (T.K. 1992-
1993, 23012, nr.3; p.35). 

Geconcludeerd kan worden dat er een enorme spraakverwarring is geweest. De be
grippen macht, gezag en zorg worden herhaaldelijk door elkaar gebruikt. Uiteindelijk 
wordt besloten om het accent te leggen op het juridische karakter in de relatie ouders-
kinderen en kiest de wetgever voor het begrip "ouderlijk gezag' in plaats van 
"ouderlijke zorg'. Brands-Bottema (1988) concludeert dat ondanks de discussie over de 
terminologie, over de aard en inhoud van de ouderlijke gezag weinig wordt gespro
ken. In de volgende paragraaf ga ik daarom in op het voornemen van de wetgever om 
wèl in te gaan op in de inhoud en omvang van het ouderlijk gezag. 

2.3.2 Nadere invulling inhoud en omvang van het gezag in de wet 

Het wetsvoorstel 'Nadere regeling van het gezag over en van de omgang met minder
jarige kinderen' (T.K. 1992-1994, 23012) geeft veel informatie over gezamenlijk ge
zag van ouders over hun kinderen. Belangrijk voor het onderwerp van deze studie is 
echter de nadere invulling van het begrip gezag. Het gaat met name om de artt.l: 
245, 247 en 249 BW. Art.l: 245 BW bepaalt wie onder gezag staan, aan wie gezag 
toekomt en waarop gezag betrekking heeft. Art. 247 vervangt het huidige art. 1: 245 
BW^. Dit laatste artikel ging enkel in op de verplichtingen die de ouders en de kinde
ren jegens elkaar hebben. In art.l: 249 BW wordt aan het kind de verplichting opge-

s Art.l: 245 BW was: 
1. Een kind, van welke leeftijd ook, is aan zijn ouders eerbied en ontzag verschuldigd. 
2. De ouders zijn verplicht hun minderjarige kinderen te verzorgen en op te voeden. 

38 



legd rekening te houden met de bevoegdheden van de ouders en de belangen van de 
overige leden van het gezin. 
Uit het debat in de Tweede Kamer over dit wetsvoorstel heb ik drie onderwerpen ge
licht die belangrijk zijn voor het begrip ouderlijk gezag: de discussie over zorg en 
gezag, de discussie over recht en plicht en de discussie over de relatie ouder en kind. 

Bij de toelichting op het wetsvoorstel geeft de staatssecretaris aan dat het leidend be

ginsel is dat ouder en kind, ieder als drager van rechten en plichten, op voet van ge

lijkwaardigheid met elkaar dienen om te gaan. Dit impliceert enerzijds dat ouders in 
de uitoefening van het gezag rekening dienen te houden met de opvattingen van hun 
minderjarige kinderen in de mate waarin hun persoonlijkheid zich ontwikkelt en met 
hun daaraan gekoppelde toenemende behoefte naar zelfstandigheid. Het opleggen van 
beperkingen aan het kind, het stellen van grenzen aan het zelf mogen beslissen, kan 
dan zijn rechtvaardiging vinden in de omstandigheid dat het kind wegens onzelfstan
digheid en onbekwaamheid bescherming behoeft. Anderzijds, aldus de staatssecreta
ris, zal het kind de aan de ouder toekomende bevoegdheden in het kader van de ge
zagsuitoefening dienen te respecteren en rekening dienen te houden met diens aan
spraken alsmede met mogelijke aanspraken van andere gezinsleden op bepaalde rech
ten (T.K. 1992-1993, 23012, nr.3; p . l l ) . 

Zorg en gezag 

Om het begrip 'gezag' uit te leggen, keert het begrip 'zorg' wederom terug in het de
bat. De CDA-fractie pleit voor een combinatiebegrip, namelijk 'ouderlijke zorg en 
gezag' (T.K. 1992-1993, 23012, nr.4, p.l) . De staatssecretaris geeft naar aanleiding 
van deze vraag de volgende invulling aan het begrip 'gezag': "Gezag impliceert naar 

mijn oordeel zeggenschap, verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid. Zorg is 

een begrip wat een feitelijke toestand uitdrukt. Zorg voor kinderen kan er zijn zonder 

juridisch gezag. Omgekeerd kan er gezag zijn zonder dat er gezorgd wordt voor het 

kind. Dat is niet de reden dat niet is overwogen om de begrippen zorg en gezag te 

koppelen, maar juist om het onderscheid dat nu bestaat, waarvan was afgedwaald 

door de introductie van het begrip zorg in plaats van gezag of ouderlijke macht in het 

conceptvoorstel, weer terug te brengen in Boek 1 BW. Dat neemt niet weg dat het 

juridisch gezag en de feitelijke zorg vaak zullen samengaan" (T.K. 1992-1993, 
23012, nr.5; p.l) . 

Interessant in deze discussie is de vergelijking met de begripsbepaling die in 
Engeland gehanteerd wordt. Op 16 november 1989 is in Engeland de Children Act in 
werking getreden. De wet had tot gevolg dat de regeling van het gezag van ouders (en 
andere verzorgers) over hun minderjarige kinderen belangrijke wijzigingen onder
ging". Men verving de oude termen 'parental rights' en 'parental powers' door 

y De wet legt meer nadruk op de verantwoordelijkheid van ouders ten opzichte van hun 
kinderen dan op rechten van de ouders. De (gezamenlijke) verantwoordelijkheid blijft ook 
bestaan nadat de ouders zijn gescheiden. Indien een van de ouders hertrouwt, kan de ouder
lijke verantwoordelijkheid worden gedeeld met een derde (bijvoorbeeld een stiefvader). 
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'parental responsibility'. Dit begrip omvat alle rechten, bevoegdheden, verantwoorde
lijkheden en plichten die een ouder heeft met betrekking tot een kind en diens ver
mogen. Ofwel: "de verantwoordelijkheid voor het zorg dragen voor en het groot 

brengen van het kind zodat het, zowel fysiek als moreel, een goed ontwikkelde vol

wassene kan worden" ^(Van Unen, 1993). 
De Engelse wetgever hanteert zowel het begrip ouderlijke verantwoordelijkheid als 
het begrip zorg. Mijns inziens probeert de wetgever in Nederland, in een poging te 
komen tot een definitie van ouderlijk gezag, het zorgaspect juist los te koppelen. 
Ley ten (1994) betoogt in deze context dat het recht aan niemand gezag kan verschaf
fen. Net zo min als de wetgever met enige kans van succes iemand kan verplichten 
zorg aan te wenden. Hij constateert dan ook dat het recht machteloos wordt wanneer 
het over zorg gaat. Zorg kan niet door het recht worden opgelegd; enkel tegen het 
evident ontbreken van zorg, tegen verwaarlozing kan vaak met succes worden opge
treden. 

Recht en plicht 

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel viel een aantal tweede kamerleden over 
de termen gehanteerd in art. 1: 247 lid 1 B W ' l Daarin wordt het verplichtende karak
ter van het hebben van gezag voor ouders vastgelegd. De minister had ervoor geko
zen om 'plicht' vooraf aan het woord 'recht' te formuleren, conform het Duitse 
rechtssysteem (par.1626 BGB, T.K. 1992-1993, 23012, nr.3; p.35). Met name de 
CDA-fractie had kritiek op het benoemen van ouderlijke verantwoordelijkheden als 
plicht en recht. De wetgever had namelijk voor de minderjarige de verplichting ge
formuleerd als 'rekening houdend met' (art.l: 249 BW)'^ ter vervanging van 'eerbied 
en ontzag verschuldigd' zoals in het vroegere art.l: 245 lid 1 BW vermeld stond. 
Volgens het CDA zou er, in tegenstelling tot wat het wetsvoorstel beoogt, geen uit
drukking worden gegeven aan de gelijkwaardigheid in de relatie ouder en kind (T.K. 
1992-1993, 23012, nr.4; p.6). De minister houdt in zijn Memorie van Antwoord 
vast aan zijn formulering: "Uit dit recht en die plicht van ouders vloeit impliciet het 

recht van de minderjarige voort om opgevoed en verzorgd te worden evenals de plicht 

om de opvoeding en verzorging die zijn geestelijk en lichamelijk welzijn bevorderen, 

te respecteren" (T.K. 1993-1994, 23012, nr.5; p.6). Even lijkt de discussie beëindigd 
maar opnieuw geeft, dit keer een vertegenwoordiger van het GPV, aan dat de plicht 

Zij kunnen alledrie onafhankelijk van de anderen hun verantwoordelijkheden uitoefenen 
indien zij niet handelen in strijd met een uitspraak van de rechter. Volgens Van Unen 
(1993) is de achterliggende gedachte dat ouders gezamelijk verantwoordelijk voor hun 
kinderen moeten blijven. 
1(J Deze definitie werd genoemd tijdens het debat bij de behandeling van de Children Act 
1989 (Van Unen, 1993). 
11 Art.l: 247 lid 1 BW: Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn 
minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. 
12 Art.l: 249 BW: De minderjarige dient rekening te houden met de aan de ouder of voogd 
in het kader van de uitoefening van het gezag toekomende bevoegdheden, alsmede met de 
belangen van de overige leden van het gezin waarvan hij deel uitmaakt. 
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van de ouders wel expliciet wordt vermeld in de wet maar dat de plicht van de min
derjarige tot eerbied en ontzag voor de ouder ontbreekt (T.K. 1993-1994, 23012, 
nr.7; p.5). Uiteindelijk lijkt de wetgever een compromis te hebben gevonden: de weg 
is ingeslagen om het verplichtende karakter voor ouders explicieter in de wet aan te 
geven (art.l: 247 lid 1 en 2 BW). Voor het kind zit het verplichtende karakter in 
art. 1: 249 BW waarin het kind de verplichting wordt opgelegd rekening te houden 
met de bevoegdheden van de ouders en de belangen van de overige gezinsleden. 
Helaas is art. 1: 247 lid 3 BW door amendering weggevallen. In art. 1: 247 lid 3 BW 
was neergelegd dat de ouders rekening dienen te houden met het leeftijd- en ontwik
kelingsniveau van het kind, rekening houdende met diens toenemende bekwaamheid 
en behoefte zelfstandig te handelen en zijn leven naar eigen inzicht in te richten. 
Deze bepaling zou recht hebben gedaan aan het groeiende ontwikkelingsniveau van 
het kind. 

Er wordt voornamelijk geredeneerd vanuit de positie van de ouders. En wanneer dit 
vanuit het kind gebeurt, ligt de nadruk op de plichten van de kinderen en niet op het 
recht van het kind om opgevoed en verzorgd te worden. Een aanzet werd gegeven in 
art. 1: 247 lid 3 BW maar dat haalde de eindstreep niet. Dit is opmerkelijk omdat een 
argument dat de laatste tijd steeds meer aanhang krijgt, niet genoemd wordt, name
lijk dat de zorgplicht van de ouders weer berust op het recht van het kind op verzor
ging. De overheid grijpt dan niet alleen in om te beschermen maar om het kind 
ruimte te geven om het actieve recht te realiseren (Verdrag van de Rechten van het 
kind; zie ook Baartman, 1997). 

Moet aan kinderen niet meer rechten worden toegekend? De Ruyter (1993) wijst in 
de kinderrechtendiscussie op de "wiltheorie"13 en de "belangentheorie"14 waar ver
schillende eisen worden gesteld aan de rechtendrager. Zij is van mening dat het niet 
noodzakelijk is dat de rechtendrager (in dit geval het kind) in staat is voor zijn belan
gen op te komen (zoals het uitgangspunt in de wiltheorie). In navolging van 
Feinberg (1980) meent zij dat iemand rechten kan dragen indien die persoon intrin
sieke belangen heeft die geschaad kunnen worden. Iemand heeft intrinsieke belangen 
indien iemand kan ervaren, gevoelens heeft die getroffen kunnen worden. Ik ben het 
met haar eens wanneer zij concludeert dat het niet alleen mogelijk is om te spreken 
over rechten van kind, maar zelfs noodzakelijk. Wanneer het 'goed' verloopt in de re
latie tussen ouder en kind hoeft men niet te spreken over rechten van kinderen en 
blijven de concepten 'recht' en 'plicht' achterwege. Maar wanneer het misgaat in een 

1 o 
J Binnen de wiltheorie heeft de rechtendrager een actieve rol. Iemand kan alleen rechten 

worden toegekend indien hij zelf in staat is te kiezen of hij dit recht opeist dan wel van 
zijn recht afziet. 
1 4 In de belangentheorie heeft de rechtendrager geen actieve rol. Een persoon heeft een 
recht omdat dit in zijn belang of voordeel is. De rechtdrager kan het recht wel claimen of 
er vanaf zien, maar het is geen noodzakelijke voorwaarde dat de rechtendrager dit doet. Zie 
voor een uitgebreide beschrijving De Ruyter (1993). 
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gezin, is het noodzakelijk dat de belangen van alle betrokkenen beschermd kunnen 
worden door een beroep op hun rechten. Dat is ook naar mijn idee een van de belang
rijkste argumenten om aan kinderen individuele rechten toe te kennen, opdat zij zich 
kunnen verdedigen tegen machtsmisbruik door hun ouders. Wanneer zij daar gezien 
hun leeftijd niet toe in staat zijn, ligt er een taak voor derden. Dit dient de wetgever 
veilig te stellen. 

Relatie ouder-kind 

In het debat over het wetsvoorstel 'Nadere regeling van het gezag over en van de om
gang met minderjarige kinderen' (T.K. 1992-1994, 23012) doen politici eveneens 
uitspraken over de relatie tussen ouders en kinderen. Opnieuw blijkt dat in reactie op 
met name de confessionele partijen de wetgever wordt gedwongen om over dit moei
lijke onderwerp uitspraken te doen. Twee uitgangspunten lijken daarbij centraal te 
staan: enerzijds de ontwikkeling van het kind en zijn behoefte aan zelfstandigheid; 
anderzijds ziet de wetgever de relatie tussen ouders en kinderen als een van gelijk
waardigheid: 

"De relatie van de ouders met hun kind is er geen waarin het enkel gaat om de ge

hoorzaamheid die en het respect dat door het kind is verschuldigd jegens zijn verzor

gers en opvoeders en de verplichting van laatstgenoemden tot verzorging en opvoe

ding, maar een relatie waarin op voet van gelijkwaardigheid door ouders (verzorgers 

en opvoeders) en kinderen met elkaar wordt omgegaan. Een relatie, waarin de ouders 

rekening houden met de mening van hun kind, uiteraard in de mate waarin zijn per

soonlijkheid zich ontwikkelt en de behoefte aan zelfstandigheid. Ook in de regeling 

van de handelingsonbekwaamheid vindt die groei naar zelfstandigheid erkenning" 

(T.K. 1993-1994, 23012, nr.5; p.5). 

Het is een feit dat door een nadere invulling van het begrip gezag de relatie tussen 
ouders en kinderen door de wetgever wordt gejuridiseerd; persoonlijke verhoudingen 
binnen het gezin probeert men te vangen in regels om op die manier de grenzen aan 

het ouderlijk gezag te kunnen bepalen. Met andere woorden, de overheid zou mede 
door de invulling van het begrip ouderlijk gezag op 'een legitieme wijze' kunnen in
grijpen. Met name de christelijke partijen geven uiting aan hun angst voor een te 
vergaande bemoeienis van de overheid met de opvoedingssituatie. De staatssecretaris 
ontkent deze juridisering tijdens het debat in de Tweede Kamer: "Het voorgestelde 

art. 247 heeft geenszins de bedoeling om de relaties binnen een gezin verder tejuridi-

seren. 'Het betreft een codificatie van algemene opvattingen binnen de maatschappij 

over hoe de verhouding tussen ouders en hun kinderen behoort te zijn. Het uitgangs

punt blijft dat ouders het recht hebben hun kinderen naar eigen overtuiging en in

zicht op te voeden, en evenwel rekening houdend met de ontwikkeling van het kind 

en de weg naar zelfstandigheid die het gaat'" (T.K. 1993-1994, 23012, nr.5; p.8). 
Het gaat hier eveneens om het spanningsveld tussen de vrijheid van ouders om zelf 
invulling te geven aan de opvoeding van hun kinderen en het ingrijpen van de over
heid wanneer de relatie tussen de ouders en de kinderen mis loopt: "De vorm en ont

wikkeling van de relatie waarover artt. 247 en 249 reppen is een typering van de re-
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laue zoals die in de huidige maatschappij als gebruikelijk en wenselijk wordt erva

ren. De vrijheid omtrent de inhoud van de opvoeding wordt door deze bepalingen niet 

aangetast" (T.K. 1993-1994, 23012, nr.5; p.9). 
En wanneer er dan toch wordt ingegrepen door middel van een OTS door de overheid 
staat het volgende uitgangspunt centraal: "De criteria voor toepassing van deze rege

ling staan op zichzelf en zullen niet worden aangetast of opgerekt worden door de 

formulering van de bepaling van de voorgestelde artt. 247 en 249, evenmin als de 

bevoegdheden voor de raden voor de kinderbescherming en hulpverleningsinstanties. 

(...) Dat neemt niet weg dat, als er eenmaal bv. een OTS is uitgesproken, de leidraad 

van art. 247 een aanknopingspunt kan zijn waarop ouders door de gezinsvoogd ge

wezen kunnen worden" (T.K. 1993-1994, 23012, nr.5; p.9). 

Met deze uitspraken wordt ten eerste helder dat in de relatie tussen ouders en kind 
herhaaldelijk wordt verwezen naar de toenemende zelfstandigheid van het kind. Men 
legt daarmee het accent op de gelijkwaardigheid van ouders en kind. De wetgever 
blijft echter vaag wanneer het gaat om de uitleg en onderbouwing van deze wense
lijkheid. Voor de verdere inhoud van de relatie tussen ouders en kinderen wordt ge
sproken over wat 'maatschappelijk gebruikelijk is'. 

Ten tweede blijkt dat kinderen in het debat over deze relatie op de tweede plaats ko
men. Er wordt met name geredeneerd vanuit de ouders. 
Tot slot blijkt dat vooral de Christelijke partijen de wetgever dwingen een standpunt 
in te nemen om de inhoud en reikwijdte van het ouderlijk gezag te verhelderen, en 
wanneer het gaat om de relatie tussen ouders en kinderen (zie ook Brands-Bottema, 
1988). 

De kinderrechtendiscussie omvat, behalve de vraag of een kind wel of niet een rech-
tendrager is, eveneens de discussie over de (on)gelijkheid in de relatie ouder-kind. Een 
rechtenmoraal is een gelijkheidsmoraal. Dat betekent dat niet alleen wordt veronder
steld dat mensen gelijk zijn maar, voor zover ze dat niet zijn, rechten vaak bedoeld 
zijn om feitelijke ongelijkheid in machtsrelaties te compenseren. Rechten hebben 
volgens Van der Burg (1993) in die zin een sterk emancipatoire functie. Volgens 
hem is bij kinderen dit emancipatoire ideaal in veel gevallen zo ver verwijderd van de 
concrete werkelijkheid, dat het geven van rechten weinig bijdraagt aan daadwerkelijke 
emancipatie van kinderen. Wanneer we spreken over een opvoedingssituatie is er 
volgens hem sprake van een ongelijkheid tussen ouder en kind. Van den Burg waar
schuwt ervoor om een te groot accent te leggen op de rechten van kinderen. Er kan 
op die manier een relatiemodel worden geïntroduceerd dat vreemd is aan een opvoe
dingssituatie. 

De ongelijkheid tussen ouders en kinderen komt onder meer tot uitdrukking in de 
cognitieve vaardigheden van kinderen. Deze zijn vaak onvoldoende om de consequen
ties van hun handelen te overzien en om individuele belangen af te wegen tegen die 
van anderen; kinderen beschikken niet over dezelfde sociale (economische) middelen 
als volwassenen om daarmee over hun eigen leven te beschikken; het kind is in de 
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opvoeding afhankelijk van de goede zorg en verantwoordelijkheid van volwassenen 
(Van Nijnatten, 1993). 
De pleitbezorgers voor rechten van kinderen baseren dit pleidooi onder meer op het 
feit dat de jeugd mondiger is geworden. Van Nijnatten (1993) meent dat het vooral 
gaat om een aantal veranderingen in de relatie tussen ouders en kinderen. In de vroe
gere westerse samenleving bestonden naast het gezin strak georganiseerde sociale 
verbanden. In de huidige samenleving ontbreekt een dergelijke structuur. Volgens 
Van Nijnatten vindt de idee van toegenomen mondigheid van jeugdigen zijn oor
sprong in de veranderde relatie tussen ouders en kinderen. 

In de OTS-wet speelt de wetgever daar overigens wel op in (zie art.l: 257 lid 3 
BW1 5). 

2.4. 'De aanwijzing' 

Naast het bieden van 'hulp en steun' aan de ouders en het kind (art. 1: 257 lid 1 en lid 
2) is de gezinsvoogd bevoegd zowel aan de ouders als aan de minderjarige aanwijzin
gen te geven ter zaken van de verzorging en opvoeding (art.l: 258 lid 1 en lid 2). De 
introductie van een schriftelijke aanwijzing heeft te maken met het wegvallen van de 
functie van de kinderrechter. Zowel de ouders als de minderjarige moeten deze aan
wijzingen opvolgen (art. 1: 258, lid 1 en 2 BW). Voor ouders kan het niet-opvolgen 
van aanwijzingen ernstige gevolgen hebben, zoals ontzetting uit het ouderlijk gezag 
(art.l: 269, lid 1 onder d BW). 

In de Tweede Kamer is deze aanwijzing door de staatssecretaris als volgt gedefinieerd: 
"Een aanwijzing kan worden beschouwd als een opdracht tot handelen of nalaten die 

betrekking heeft op de verzorging en opvoeding van de minderjarige" (T.K. 1992-
1993, 23003, nr.3; p.4). Een aanwijzing beperkt het ouderlijk gezag. Bij het niet 
opvolgen van de aanwijzingen kan dat ontzetting uit de ouderlijke macht tot gevolg 
hebben. Daarom staat de mogelijkheid van hoger beroep open (T.K. 1992-1993, 
23003, nr.3; p.26). Voorts moet een aanwijzing het doel van de OTS dienen en mag 
zij in geen geval in strijd zijn met de wet (T.K. 1992-1993, 23003, nr.3; p.35,36). 
De discussie die daarop volgde in de Tweede Kamer richtte zich onder andere op de 
reikwijdte van het geven van aanwijzingen: niet duidelijk was of men alleen de ou
ders aanwijzingen kon geven of ook het kind. In de Memorie van Toelichting wordt 
besloten dat op grond van art.l: 258 BW'We gezinsvoogdij-instelling bevoegd is 

schriftelijke aanwijzingen te geven aan de ouder en de minderjarige betreffende de 

verzorging en opvoeding van de minderjarige. Een dergelijke aanwijzing zal pas 

noodzakelijk zijn wanneer door middel van overleg en overreding de gewenste mede

werking van ouder en minderjarige niet verkregen word. Een aanwijzing aan de min

derjarige zal steeds met de ouder besproken moeten worden en zal tevens als aanwij-

1 -1 Zie noot 5 van dit hoofdstuk. 
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zing aan de ouders gelden die zij aan de rechter kunnen voorleggen" (T.K. 1992-
1993, 23003, nr.3; p.36). 
Daarnaast bestond onduidelijkheid over de vraag of de aanwijzing schriftelijk of ook 
mondeling kan worden geven. Wanneer men uitgaat van een schriftelijke aanwijzing, 
zou dat kunnen impliceren dat een hulpverleningsplan eveneens kan worden opgevat 
als een aanwijzing. De staatssecretaris antwoordt hierop als volgt: "De onderdelen 

van het hulpverleningsplan die neerkomen op opdrachten tot handelen of nalaten be

treffende de verzorging en opvoeding van de minderjarige zijn te beschouwen als 

aanwijzing en dus moeten zij op schrift worden gezet" (T.K. 1992-1993, 23003, 
nr.5; p.7). Dat betekent dat een hulpverleningsplan uit aanwijzingen kan bestaan, 
naast de aanwijzingen die gedurende de OTS kunnen worden gegeven. Berenschot 
constateert al in 1994 dat er in de gezinsvoogdij twee visies bestaan op het geven 
van aanwijzingen. Enerzijds wordt het geven van een aanwijzing gezien als een laat
ste redmiddel wanneer overtuigen en overreden door de gezinsvoogd niet meer helpt. 
Anderzijds wordt een aanwijzing beschouwd als een formele bevestiging van wat is 
afgesproken tussen de gezinsvoogd en het gezin. Het laatste zou betekenen dat iedere 
op papier vastgelegde uitspraak als aanwijzing zou fungeren (ook het hulpverle
ningsplan). Berenschot concludeert dan ook dat deze zienswijze vergaande gevolgen 
heeft voor de hoeveelheid aanwijzingen die zouden worden gegeven. In de toekomst, 
aldus Berenschot, zijn schriftelijke documenten zoals het hulpverleningsplan te be
schouwen als aanwijzingen. Bruning (1996) meent dat de rechtspositie van de ouders 
en minderjarigen versterkt dient te worden door expliciet in het hulpverleningsplan 
de mogelijkheid tot hoger beroep te vermelden tegen dat deel van het hulpverle
ningsplan dat als een aanwijzing kan worden beschouwd. 

Vervolgens is tijdens het debat in de Tweede Kamer niet helder wat nu precies ver
slaan wordt onder een aanwijzing. Met andere woorden, wat zijn de grenzen van een 
aanwijzing? De staatssecretaris probeerde deze grenzen als volgt aan te geven: 
"Aanwijzingen kunnen verschillend van aard zijn, afhankelijk wat er in een concreet 

geval noodzakelijk is en afhankelijk van de beschikbare hulpmiddelen" (T.K. 1992-
1993, 23003, nr.3; p.35). Hij geeft daarbij een aantal voorbeelden zoals het kind een 
orthopedagogische behandeling doen geven, of bepaalde huisregels handhaven. Hij 
concludeert dat de bepaling van de grenzen uiteindelijk geschiedt door de rechter. 
Dat er een nadere omschrijving van een aanwijzing gewenst is, blijkt na de invoe
ring van de wet. Onduidelijkheid bestaat er wanneer het bijvoorbeeld gaat om een 
aanwijzing tot medische behandeling van een kind. De gezinsvoogd kan niet zonder 
toestemming op grond van art.l: 258 BW een aanwijzing opleggen tot het inenten 
van een kind. Op dat moment is art.l: 264 BW van toepassing16. Een gezinsvoogd 
kan ook geen aanwijzing geven aan ouders betreffende medewerking tot een uithuis
plaatsing (Bruning, 1996). 

1 6 Art.l: 264 BW houdt in dat indien een medische behandeling van een minderjarige 
jonger dan twaalf jaar noodzakelijk is om ernstig gevaar voor diens gezondheid te voor
komen, de gezinsvoogd hiervoor toestemming aan de kinderrechter kan vragen. 
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Dat die onduidelijkheid een rol speelt wordt geïllustreerd door de praktijk van het ar
rondissement Amsterdam; afgezet tegen de praktijk van voor 1995 lopen weinig pro
cedures over schriftelijke aanwijzingen van (gezins)voogdij-instellingen (De Wit, 
1997). 

2.5 Tussenstand 

In dit hoofdstuk is een speurtocht ondernomen naar het juridisch kader waarbinnen de 
interventies van de gezinsvoogden worden uitgevoerd. 
Ondanks het feit dat de grondslag (bedreiging met zedelijke en lichamelijke onder
gang) van de OTS is veranderd, blijft de nieuwe formulering vaag. Er moet namelijk 
kunnen worden ingegrepen in verschillende problematische situaties. De wetgever 
wil de kans dat kinderen die buiten de formulering in de wet vallen, maar wel be
dreigd worden, zo klein mogelijk houden. De invulling van 'ernstige bedreiging' is 
daarom afhankelijk van de feitelijke omstandigheden en wordt aangegeven door in de 
samenleving heersende algemene opvattingen. In de praktijk moeten de maatschappe
lijk werkers binnen de kinderbescherming dat zelfstandig beoordelen en dan blijkt dat 
zij de gegeven ruimte weer verkrappen; er wordt niet lichtvaardig overgegaan tot het 
rekesteren van een maatregel. Uiteindelijk geschiedt de toetsing van de invulling van 
'een bedreigde situatie' door de rechter. 
Voor een interpretatie van wat de wetgever bedoelt met 'het herstel van het ouderlijk 
gezag' is het belangrijk om te achterhalen wat de wetgever verstaat onder 'gezag'. 
Macht, gezag en zorg worden echter tot aan het begin van de jaren negentig in de wet 
regelmatig door elkaar gebruikt. Met het wetsvoorstel (T.K. 1992-1994, 23012) dat 
aan de inhoud en omvang van het gezag een nadere invulling geeft, kiest de wetgever 
voor de term ouderlijk gezag in plaats van ouderlijke zorg of ouderlijke verantwoor
delijkheid. Gezag impliceert 'zeggenschap', 'verantwoordelijkheid' en 
'beslissingsbevoegdheid'. De wetgever koppelt daarmee het zorgaspect los van het 
gezagsaspect en het accent ligt op de juridische kant van de relatie tussen ouders en 
kinderen. 
De wetgever staat voor ogen het gezag van de gezinsvoogd helder te maken voor de 
cliënt door het geven van schriftelijke aanwijzingen. De gezinsvoogd heeft dan ook 
een machtsmiddel om op te treden wanneer de aanwijzingen niet worden opgevolgd; 
ze kunnen ontzetting uit het ouderlijk gezag aanvragen (art.l: 269 lid 1 onder d). 
Over deze taak van de gezinsvoogden bestaat veel onduidelijkheid. Een nadere om
schrijving zou op zijn plaats zijn. 

Een ander streven van de wetgever is het rekening houden met de veranderde verhou
dingen in de relatie tussen ouders en kinderen en de weerslag daarvan in de wet. 
Ouders en kinderen zouden een meer gelijkwaardige relatie hebben door het gegeven 
dat kinderen op een steeds vroegere leeftijd mondig worden. 

46 



Voorzichtigheid is geboden wanneer men kinderen meer rechten wil geven. Kinderen 
zijn geen "handelingsbekwame kleine volwassenen". Kinderen kunnen zichzelf niet 
altijd beschermen en daarom blijft de taak van beschermen, indien de de opvoeders dit 
nalaten, toch ook bij de overheid liggen. Het blijft echter onduidelijk of de bescher-
mingsgedachte als uitgangspunt wordt genomen van recente wetgeving, waarbij het 
kind wordt beschouwd als een voorwerp van bescherming. Of dat het kind wordt be
schouwd als een individu met eigen rechten en verantwoordelijkheden. Wanneer het 
namelijk gaat om rechten en plichten van ouders en kinderen, neemt de wetgever de 
ouders als uitgangspunt. Voor de kinderen worden de plichten van hen jegens hun 
ouders beschreven. Het heeft dus niet geleid tot een nadere explicitering van het recht 
van het kind om verzorgd en opgevoed te worden. 
De gezinsvoogden hebben in dit schemergebied - de keuze tussen kinderen bescher
men of kinderen stimuleren tot eigen verantwoordelijkheden - een eigen handelings
ruimte. Dit kan voor hen een moeilijke keuze inhouden. Het probleem is dat deze 
keuze vaak niet als zodanig wordt onderkend of herkend. 

2.6 Discussie: verhouding tussen hulp en recht 

Wanneer het gaat gaat om ingrijpen in een gezin heeft de wetgever expres veel ruimte 
in de wet gelaten voor praktijk werkers (raadsmedewerkers en gezinsvoogden) om te 
beslissen naar eigen inzicht. Door welke ethische principes laten ze zich leiden? Het 
is een bij uitstek morele praktijk en dat maakt het moeilijk om objectief te blijven. 
Praktijkwerkers hebben toch houvast nodig. Eerst was daar de rechter op wiens gezag 
zij zich konden beroepen maar sinds de herziening van de ondertoezichtstelling is die 
naar de achtergrond verschoven. 
Soetenhorst-de Savornin Lohman (1990) gaat in haar boek 'Doe wel en zie om' in 
op deze discretionaire van praktijkwerkers en de manier waarop zij daarmee kunnen 
omgaan. 
Zij stelt dat in hulprelaties het accent te veel is komen te liggen op de rechten-ethiek 
('ethic of justice'). Als reactie op standaardisering en technocratisering is er op het 
terrein van de hulpverlening behoefte aan een versterking van de 'ethic of care'. Deze 
zorg-ethiek kenmerkt zich door, een relationele, op de beleving van de ander gerichte 
manier om met moeilijke situaties om te gaan. Het gaat daarbij om het individu met 
zijn of haar specifieke probleem. De rechten-ethiek is gericht op het afstandelijk op
lossen van morele dilemma's aan de hand van rechtvaardigheidsbeginselen. Bij de 
ethiek van recht-doen geldt de uniformiteit en gelijke berechting. Iedereen moet vol
gens dezelfde principes behandeld worden. 
Soetenhorst-de Savornin Lohman (1990) stelt deze ongelijke verhouding tussen recht 
en hulp aan de orde. Zij pleit voor een context-model waarin het goed-doen ('ethic of 
care') en het recht doen ('ethic of justice') worden geïntegreerd. Zowel hulpverleners 
als justitiële autoriteiten hebben te maken met beide ethische principes, met goed
doen en met recht-doen. De balans vinden tussen 'ethic of care' en 'ethic of justice' 
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vindt daar plaats waar er daadwerkelijk hulp wordt verleent, namelijk op de 
werkvloer. Soetenhorst-de Savornin Lohman (1990) noemt de hulpverleners de 
zogenaamde frontlinie-werkers. Dit zijn functionarissen die aan het einde van de lijn 
staan en het "product" van de organisatie leveren. Problemen die zich binnen een 
organisatie voordoen worden vaak naar de hulpverleners afgewenteld. De werkdruk 
neemt toe, terwijl er aan de voorwaarden om behoorlijk werk te doen, wordt getornd. 
De werkers beschikken over een aantal technieken, formeel maar vooral informeel, 
om hieraan het hoofd te bieden en om het leven aangenaam te houden. Daartoe 
behoren strategieën die mensen ontwikkelen waardoor bijvoorbeeld de werkdruk 
aanvaardbaar blijft; selectie van cliënten door het herformuleren van problemen in 
hanteerbare doelen, wachtlijsten of onbereikbaar zijn voor cliënten. Het juridisch 
handelingsmodel, het volgen van de regels, is een techniek die wordt gebruikt om de 
problemen te reduceren. Volgens de ethiek van de hulpverlening is dit eigenlijk niet 
geoorloofd: het juridisch-formele aspect wordt aangedikt en het hulpverleningsaspect 
verkleind. Er kan dan een aparte functionaris worden aangesteld die zich enkel bezig 
houdt met het juridische werk. Hiermee wordt de basis gelegd om hulp en recht van 
elkaar te scheiden. Volgens Soetenhorst-de Savornin Lohman (1990) is de enige 
manier om dit proces van uitholling te voorkomen, de erkenning dat elke interventie 
een element van straffen en helpen in zich draagt. Vanuit dat inzicht kan men leren 
omgaan met beslissingsmacht. Volgens haar hoeft dat helemaal geen willekeur tot 
gevolg te hebben. Onzichtbare selectieprocessen bevorderen willekeur en dan onder de 
noemer van rechtsgelijkheid. Naast het erkennen van de elementen 'straffen' en 
'helpen' door de werkers, is er eveneens controle nodig vanuit de cliënten zelf, 
eventueel met behulp van zijn of haar omgeving. Juist in de 'ethic of care' gaat het 
om het oplossen van bijzondere en complexe problemen, toegespitst op het individu. 
Daarom is het volgens Soetenhorst-de Savornin Lohman (1990) noodzakelijk dat 
iedere werker een bepaalde handelingsruimte ter beschikking heeft. In navolging van 
Lipsky pleit zij voor een effectief gebruik van de 'discretionaire ruimte' in plaats van 
een beperking ervan door regels en procedure-afspraken. 
Gezinsvoogdij-werkers zijn in deze optiek frontlinie-werkers. Zij moeten binnen for
mele juridische kaders van de wet opereren; en ook op de cliënt afgestemde adviezen 
geven en problemen oplossen. Er kunnen problemen ontstaan wanneer de balans tus
sen het goed-doen en recht-doen niet in evenwicht is. Door de toenemende werkdruk 
(hoge case-load) kunnen gezinsvoogdij-werkers een vlucht nemen in protocollen en 
wetgeving. Zij kunnen minder goed reageren op bijzondere en complexe problemen 
waarvoor zij zich gesteld zien. Zij zullen bijvoorbeeld snel verwijzen naar de kinder
rechter wanneer zij niet genoeg tijd hebben om hun acties te legitimeren naar alle be
trokken partijen. Dan ligt het accent op de 'ethic of justice' en wordt de 'ethic of care' 
ondergeschikt gemaakt. In het gunstigste geval krijgt de gezinsvoogd wel de tijd en 
de handelingsruimte om problemen op te lossen toegespitst op de gezinssituatie. 
Belangrijk is ook de controle vanuit de cliënt zelf: ouders en kinderen moeten geïn
formeerd worden over het recht om zich al dan niet bij de beslissingen van de gezins-

48 



voogd neer te leggen. In deze ideale situatie is er sprake van erkenning door alle par
tijen van beide aspecten: hulp en recht. 

2.7 Recht verpakt in zorg of zorg verpakt in recht? 

Juist de al sinds de invoering van de kinderwetten bestaande spanning tussen hulp en 
recht maakt een zorgvuldige studie van de praktijk essentieel. De gezinsvoogden 
moeten namelijk zowel recht doen aan de formeel juridische kant ('ethic of justice') 
als goed-doen door een op de ander gerichte relatie aan te gaan ('ethic of care'). Dit 
laatste is vaak alleen mogelijk via het aangaan van een vertrouwensrelatie. 
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat vertrouwen een belangrijk aspect is van 
het werk van de gezinsvoogden (De Savornin Lohman & Steketee, 1996; Mertens, 
1996). In de beschrijving die de gezinsvoogden geven van hun werk beschouwen zij 
het gedwongen karakter als een minder essentieel onderdeel van hun werkwijze. 
Gezinsvoogden hechten meer aan het geven van hulp en het bieden van steun 
(Mertens, 1996). Verder lijkt het vaak of tussen ouders en gezinsvoogden weinig tot 
geen conflicten voorkomen. Gezinsvoogden zouden daarom vrijwel geen gezag 
(hoeven) toe te passen (Mertens, 1996; Hoogsteder & Suurmond, 1997). Er is plaats 
voor onderhandeling en rekening houden met de wensen en verwachtingen van ouders 
en kinderen. Aan de andere kant lijkt dit niet te sporen met wat er gebeurt: het gedrag 
van sommige jongeren gaat de tegenovergestelde richting op en er sprake is van een 
toegenomen ernst van crimineel gedrag en geweld (Komen, 1997). 
Op grond van deze onderzoeken is mijn werkhypothese dat de gezinsvoogden in hun 
werk de nadruk zullen leggen op het goed-doen ('ethic of care') en niet op het recht
doen ('ethic of justice'). 

We zullen zien dat juist het hanteren van dat spanningsveld, het werk van de gezins
voogd moeilijk maakt maar ook boeiend. De ontwikkeling is steeds verder gegaan in 
de richting van onderhandelen en het richten op de cliënt. Daardoor is het omgaan 
met het gezagsaspect moeilijk geworden. Op welke manier hulp en recht in het werk 
van de gezinsvoogden naar voren komt, is in dit boek beschreven. Bieden de 
gezinsvoogden: "zorg verpakt in recht" of "recht verpakt in zorg"? Het perspectief 
van de ouders en de kinderen is noodzakelijk: alleen op die manier is een goed beeld 
te krijgen van dit spanningsveld. Dat blijkt uit mijn hierna beschreven onderzoek, dat 
gebaseerd is op een jaar van nabij volgen van gezinsvoogden, ouders en kinderen. 
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Hoofdstuk 3 

De opzet van het empirisch gedeelte van het onderzoek 

3.1 Onderzoeksontwerp 

Het hier beschreven onderzoek bestaat uit een aantal case-studies ofwel gevalsstudies. 
Hutjes & Van Buuren (1996) geven de volgende definitie van een gevalsstudie: 'bij 

een gevalsstudie gaat het om de intensieve bestudering van een verschijnsel binnen 

zijn natuurlijke situatie, zodanig dat de verwevenheid van relevante factoren behou

den blijft' (p.15). 

Volgens Yin (1994) is de case-study gericht op het zoeken van inzicht en op het 
vinden van verklaringen en niet op omvang of frequentie. Hij acht de case-study de 
benaderingswijze bij uitstek wanneer er weinig mogelijkheden tot controle zijn en 
wanneer de vraag gesteld wordt hoe bepaalde verschijnselen zich in levensechte situa
ties voordoen, waarom zij zich binnen die situatie voordoen of waarom zij zich juist 
op een bepaalde manier voordoen. In mijn onderzoek gaat het om inzicht in de ma
nier waarop ouders en jongeren de interventies van de gezinsvoogd ervaren. Verder 
gaat het om het verklaren van hun houding ten opzichte van de opgelegde hulp. 
Waarom reageren zij op een bepaalde manier? Kortom, het gaat om wat zich afspeelt 
in het hulpverleningsproces tussen hulpverlener en cliënt. 

Yin (1994) stelt naast statistische generaliseerbaarheid de analytische generaliseer
baarheid, die berust op inzicht. Wanneer een aantal cases eenzelfde inzicht ondersteu
nen, is er sprake van externe generaliseerbaarheid. Daarbij moeten de cases met grote 
zorgvuldigheid gekozen worden. Dit heb ik in mijn onderzoek betracht (zie paragraaf 
3.3). 

3.2 Validiteit en betrouwbaarheid 

Hutjes & Van Buuren (1996) noemen drie kwaliteitscriteria die een onderzoeker in 
kwalitatief onderzoek in acht moet nemen, namelijk de begripsvaliditeit, de interne 
validiteit en de betrouwbaarheid. 

Wanneer het gaat om de begripsvaliditeit hanteren Hutjes & Van Buuren (1996) de 
omschrijving zoals geformuleerd door Seger (1975): begripsvaliditeit houdt in dat de 
interpretatie van de onderzoeksgegevens zodanig moet zijn dat op legitieme wijze 
kan worden overgegaan van het niveau van de empirische verschijnselen naar dat van 
de theoretische begrippen. Volgens Hutjes & Van Buuren (1996) moeten daarvoor 
ten eerste empirisch waarneembare verschijnselen worden aangewezen die op adequate 
wijze de te meten theoretische begrippen dekken: het indiceren. Ten tweede moeten 
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de juiste meetinstrumenten worden ontwikkeld om die verschijnselen vast te stellen: 
het operationaliseren. 

Bij de interne validiteit ligt het accent op de juistheid van de in het conceptuele mo
del veronderstelde relatie tussen het onderzochte verschijnsel en zijn achtergronden 
(Hutjes & Van Buuren, 1996). Het gaat bij de interne validiteit om de kwaliteit van 
de conclusie uit een geheel onderzoeksontwerp (Swanborn, 1987). 
Het derde element is de betrouwbaarheid. De uitspraken dienen gebaseerd te zijn op 
een nauwkeurige waarneming van de werkelijkheid en dienen niet terug te voeren te 
zijn op toevallige omstandigheden in het meetinstrumentarium of de onderzochte 
eenheden. Het gaat om de mate waarin een waarneming stabiel is bij verschillende 
metingen. De meting kan in een of ander opzicht worden herhaald (Swanborn, 1987; 
Hutjes & Van Buuren, 1996). 

Ik heb in mijn onderzoek op verschillende manieren rekening gehouden met validi
teit en betrouwbaarheid. Allereerst zijn er twee instrumenten gebruikt, zowel semi-
gestructureerde vragenlijsten als de Goal Attainment Scaling (GAS; zie paragraaf 
3.7). Daarnaast zijn verschillende groepen respondenten, namelijk gezinsvoogden, 
ouders en kinderen, ondervraagd aan de hand van half-gestructureerde vragenlijsten 
over dezelfde onderwerpen. 
Het gehanteerde begrippenkader is tot stand gekomen aan de hand van literatuuron
derzoek en via analyse van het begrippenkader in relevante wetgeving. Vervolgens 
zijn deze begrippen geoperationaliseerd in de vragenlijsten. Verder zijn de hulpverle
ners en de gezinnen eenjaar lang gevolgd en drie keer geïnterviewd waardoor het on
derzoek een longitudinaal karakter draagt. 

De betrouwbaarheid van kwalitatief onderzoek kan via multiple indicering worden 
verhoogd. Deze benadering houdt in dat indicering van een bepaald probleem geba
seerd moet zijn op een sample van indicatoren. Het kan van belang zijn over het
zelfde 'probleem' langs meerdere invalshoeken vragen te stellen (Janssen, 1990). In 
mijn onderzoek heb ik deze methode toegepast. Het aantal respondenten dat geen 
antwoord geeft (weet) op een vraag wordt op die manier geminimaliseerd hetgeen 
door mij noodzakelijk geacht werd omdat bleek dat de jongeren sommige vragen las
tig vonden om te beantwoorden ('weet ik niet'). 
In paragraaf 3.7 wordt ingegaan op de validiteit en betrouwbaarheid van GAS. 

3.3 Dataverzameling 

Er zijn vijf (gezins)voogdij-instellingen benaderd voor deelname aan het onderzoek. 
Daarbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de spreiding over het land. Het 
gaat om twee (gezins)voogdij-instellingen in de Randstad (Amsterdam, Den Haag) en 
drie buiten de Randstad (Arnhem, Zwolle, Groningen). Aan de contactpersonen van 
deze (gezins)voogdij-instellingen is gevraagd om OTS-zaken te selecteren op 'leeftijd' 
(kinderen vanaf twaalf jaar) en op 'recent uitgesproken' (0 tot drie maanden na de uit-
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spraak van de rechter). Via de contactpersonen zijn in totaal 52 recent uitgesproken 
OTS-zaken doorgegeven. Daarvan bleven 19 OTS-zaken als casus over. 
De OTS-zaken hebben betrekking op zowel thuiswonende jongeren als op uithuis 
geplaatste jongeren vanaf twaalf jaar. Om redenen van privacy is besloten de vraag 
aan de ouders en jongeren voor deelname aan het onderzoek via de gezinsvoogden te 
laten verlopen. 
De gezinsvoogden zijn mondeling en/of schriftelijk geïnformeerd over de inhoud van 
het onderzoek. Vervolgens is er telefonisch contact opgenomen met de gezinsvoog
den om verdere uitleg te geven over het doel van het onderzoek. Er is een termijn af
gesproken waarin de gezinsvoogden de gezinnen zouden benaderen en er is een belaf
spraak gemaakt voor terugkoppeling over wel of geen deelname. Wanneer er sprake 
was van weigering, is aan de gezinsvoogden gevraagd wat daarvan de reden was. 

Het voordeel van deze selectieprocedure is dat gezinsvoogden goed geïnformeerd wor
den over de inhoud van het onderzoek. Er is ruimte om vragen te stellen over het on
derzoek. Rekening houdend met de privacy worden gezinnen alleen benaderd wanneer 
zij daar hun toestemming voor hebben gegeven via de gezinsvoogden. 
Maar er is ook een nadeel aan deze selectiewijze van de respondenten verbonden. De 
informatie over het onderzoek kan niet rechtsstreeks aan de gezinnen worden overge
bracht maar via de gezinsvoogden. Een belangrijk gegeven is dat gezinsvoogden be
grijpen wat het onderzoek inhoudt, en ook is het van belang dat ze er positief tegen
over staan. Een positieve attitude van gezinsvoogden ten aanzien van het onderzoek 
kan leiden tot deelname van de gezinnen, maar een negatieve attitude zou het omge
keerde effect kunnen hebben. Daarnaast zou de gezinsvoogd zelf kunnen selecteren. 
Bij de selectie is gestreefd naar zoveel mogelijk spreiding van gezinnen over de ge
zinsvoogden. Op één gezinsvoogd na is dat gelukt (zij heeft twee gezinnen binnen 
haar case-load die deelnemen aan het onderzoek). In paragraaf 3.5 is nagegaan in hoe
verre de groep respondenten afwijkt van de landelijke gegevens. 

Nonrespons 
Het was geen eenvoudige opgave om de ouders en en de jongeren bij het onderzoek 
te betrekken. De nonrespons was ruim 50%. In totaal hebben de (gezinsvoogdij-in
stellingen 52 recent uitgesproken OTS-zaken doorgegeven en daarvan hebben 21 ge
zinnen (ouder(s) en/of jongeren) geweigerd deel te nemen aan het onderzoek en 12 
gezinnen zijn om andere redenen niet betrokken. 
De weigeringen (21 gezinnen) zijn zowel afkomstig van de ouder(s) als van de jonge
ren zelf. Volgens de gezinsvoogden hebben de weigeringen onder andere te maken 
met de afwijzende houding van de ouder(s) of de jongeren ten opzichte van de gezins
voogd. Een tweede reden van weigering vormt volgens hen de problemen binnen het 
gezin. Er deed zich op dat moment een crisissituatie voor binnen het gezin, zoals 
weggelopen jongeren, ouder(s) die overstuur raakten of ruzies die losbarsten. Een 
derde reden van weigering was dat er al veel hulpverlening bij het gezin over de vloer 
was geweest. 
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Twaalf OTS-zaken zijn om diverse andere redenen niet betrokken. Het bleek dat drie 
gezinsvoogden al participeerden in het onderzoek. Zij zijn om die reden niet opnieuw 
benaderd. Vervolgens hebben twee gezinsvoogden, na herhaaldelijke pogingen tot 
contact (zowel telefonisch als per post), geen reactie gegeven. Eén gezinsvoogd heeft 
geweigerd om mee te doen (nonrespons gezinsvoogden is in totaal drie personen). 
Een aantal OTS-zaken waren te "oud" (vier maanden tot een halfjaar). Het kwam 
ook voor dat de gezinsvoogden geen enkel contact kregen met het gezin en in één 
geval ging het om een zwak begaafd meisje (niet of zeer moeilijk te interviewen). 
Door de weigeringen bleven uiteindelijk vier van de vijf (gezins)voogdij-instellingen 
over. Negentien gezinnen (ouder(s) en kind) met hun gezinsvoogden hebben hun toe
stemming gegeven. 
De conclusie is dat er vermoedelijk een selectie heeft plaats gevonden: de gezinnen 
die een negatieve houding hebben ten aanzien van de komst van de gezinsvoogd, ge
zinnen die zich in een crisissituatie bevinden en gezinnen die reeds veel hulp hebben 
(gehad), hebben deelname aan het onderzoek geweigerd. 

3.4 De werkwijze tijdens het interviewen 

Het interview 
Aangezien er nog weinig onderzoek is gedaan naar de beleving van ouders en kinde
ren die met de interventies vanuit de (gezins)voogdij-instellingen te maken krijgen, 
ontbreekt inzicht vooraf in de antwoorden die verwacht kunnen worden. Als gevolg 
daarvan is het niet adequaat een gestructureerde vragenlijst te gebruiken. Bovendien 
laat het onderwerp zich daarin niet gemakkelijk vangen. Een ondertoezichtstelling 
kan diep ingrijpen in het leven van ouders en kinderen. Het spreken over dat onder
werp ligt gevoelig en/of emotioneel. Wil er een sfeer van vertrouwen gecreëerd wor
den tussen onderzoeker en respondent, dan ligt een te gestructureerde aanpak niet 
voor de hand (Peters & Wester, 1989). In het onderzoek wordt daarom gebruik ge
maakt van semi-gestructureerde interviews. De geïnterviewden kunnen op iedere 
open vraag aangeven of zij het er wel of niet mee eens zijn, vervolgens wat de reden 
daarvan is. 
Open vragen bieden enkele belangrijke voordelen. Het stellen van open vragen is 
onvermijdelijk wanneer de mogelijke antwoorden niet in categorieën zijn weer te ge
ven. Het betekent ook dat in veel gevallen een categorie 'overige' wordt toegevoegd 
om uit te sluiten dat bepaalde antwoorden door de onderzoeker over het hoofd worden 
gezien. Een ander voordeel van het stellen van open vragen is dat extra informatie 
gegeven kan worden. Denk- en handelingspatronen van mensen liggen niet vast. Ze 
zijn moeilijk voorspelbaar en de respondenten zijn soms in staat om beschrijvender-
wijs en bij benadering een antwoord te geven. Verder heeft de open vraag oog voor 
de emotionele stijl van het antwoord en sluit beter aan bij de persoonlijke beleving 
van de ondervraagde (Janssen, 1990). 
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Natuurlijk zijn er aan het stellen van open vragen nadelen verbonden. Die hebben be
trekking op de verwerking en het analyseren van het materiaal, de betrouwbaarheid 
en de generaliseerbaarheid. Zo kan de open vraag een enorme hoeveelheid materiaal 
opleveren waarin door de onderzoeker moeilijk ordening is aan te brengen. Een ander 
gevaar is dat de onderzoeker in de antwoorden van de respondenten zoekt wat bij hem 
past (Janssen 1990). Om bovengenoemde problemen te ondervangen, is het be
schrijven van de gevolgde verwerkingsprocedure tijdens de analyse van groot belang 
(zie paragraaf 3.6). 

Aantal en duur van de interviews 
Bij de meeste respondenten zijn drie interviews afgenomen, verdeeld over een jaar, 
namelijk na ongeveer drie maanden, een halfjaar en na een jaar. Voor de start van 
het onderzoek zijn proefinterviews afgenomen. Op die manier is er gecontroleerd op 
de lengte (duur) van het interview en de begrijpelijkheid van de vragen. Het interview 
van de gezinsvoogd bleek te veel vragen te bevatten en is in lengte bijgesteld. De 
vragen zijn verdeeld over het tweede en derde interview. 
Om te meten of er veranderingen optreden in de situatie van de gezinnen, zijn de vra
genlijsten zo opgebouwd dat sommige vragen (bijvoorbeeld vragen naar tevredenheid 
met de hulpverlening of vragen over de problemen in het gezin) in het tweede en 
derde meetmoment opnieuw aan de orde zijn gesteld. Er is naar gestreefd , afhanke
lijk van de onderwerpen die aan de orde kwamen, om de vragen naar verandering mi
nimaal twee keer in het jaar aan de orde te stellen. 
In totaal zijn er 165 interviews afgenomen; 54 interviews met de gezinsvoogden, 53 

" met de ouders en 58 met de kinderen. In paragraaf 3.5 wordt ingegaan op de respons 
per meetmoment en op de 'uitval'. 
De interviews varieerden in duur: de interviews op het eerste meetmoment waren het 
langst omdat de probleemgebieden in kaart moesten worden gebracht; sommige ou
ders raakten emotioneel wanneer de gezinsproblemen en de oorzaken daarvan aan de 
orde werden gesteld. Voor de gezinsvoogden nam het invullen van de Goal 

j Attainment Scaling (zie paragraaf 3.7) veel tijd in beslag. 
De interviews met de gezinsvoogden en de ouders waren gemiddeld anderhalf tot twee 
uur. De interviews met de kinderen varieerden van drie kwartier tot anderhalf uur. 

Introductie 
Er zijn verschillende situaties waarin jonge kinderen en adolescenten te maken kun
nen krijgen met een interview. De interviews kunnen binnen verschillende settings 

I worden afgenomen (van speelkamer tot aan een verhoorkamer), met een verschillend 
doel (diagnose stellen tot aan een verklaring afleggen) en door mensen met verschil-

] lende beroepen (maatschappelijk werker, gedragsdeskundige, politieman). 
Ook voor de jongeren uit mijn onderzoek geldt dat zij op eerdere momenten gesprek-

I ken met een interview-karakter hadden gevoerd. Deze contacten (gesprekken) begon-
I nen bij de meeste jongeren al op jonge leeftijd en vonden plaats binnen het vrijwil

lige hulpverleningscircuit. Door deze diversiteit aan contacten was verwarring over 
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'wie nu wie was' en waarom het gesprek plaats vond mogelijk. Reden te meer om 
aan mijn introductie als onderzoeker aandacht te besteden. 
Wanneer de jongere thuis woonde werd er contact opgenomen met de ouder(s) en de 
jongere. Er werd telefonisch opnieuw uitleg gegeven over het onderzoek en vervol
gens een afspraak gemaakt voor een interview. 
De thuiswonende jongeren werden apart geïnterviewd, dat wil zeggen zonder dat de 
ouder(s) erbij aanwezig waren. Dat betekende dat de interviews plaats vonden op de 
slaapkamer van de jongere of dat de ouder(s) de woonkamer verliet(en). Indien de 
jongere uithuis was geplaatst, werd de groepsleider geïnformeerd en werd vervolgens 
een afspraak gemaakt met de jongere zelf. 
Het apart interviewen van de jongeren heeft onder andere te maken met het type vra
gen dat werd gesteld. Vooral bij vragen met betrekking tot problemen thuis zou de 
aanwezigheid van de ouder(s) een belemmering kunnen vormen om 'vrij' te antwoor
den. 

Interviewen en afsluiten 
Tijdens het eerste contact vertelde ik iets over mezelf en mijn werkzaamheden als 
onderzoeker. Vervolgens werd uitgelegd waar het interview over ging en verteld dat 
wanneer de jongere een vraag niet begreep of niet wist, hij of zij vrij was om dat aan 
te geven. Tijdens deze inleiding werd er tijd genomen voor 'social talk'. Dat bete
kende dat er even gesproken werd over de setting (bv internaat, Boddaert) waarin het 
interview plaats vond (hoe vind je het hier?). Op die manier werd een relatie opge
bouwd en kon er worden ingeschat welke stijl van interviewen gehanteerd kon wor
den. Sommige kinderen waren afstandelijk, anderen nieuwsgierig. Er werd een sfeer 
gecreëerd waarin zij zich zo prettig mogelijk voelden. De jongeren kregen ruimte om 
vragen te stellen over het onderzoek. Vervolgens werd de vertrouwelijkheid van de 
inhoud van het interview benadrukt. Na deze inleiding begon het eigenlijke inter
view. 
Tijdens het interviewen werd er ruimte gelaten aan de jongeren om vrij te antwoor
den. Wanneer een vraag niet duidelijk was (de 12/13-jarigen hadden iets meer moeite 
met de vragen), werd de vraag opnieuw geformuleerd. Tijdens het interview vatte ik 
af en toe kort samen wat de jongere had geantwoord. De jongere kon aangeven of de 
samenvatting klopte. Dit om na te gaan of het antwoord goed was begrepen en even
tuele onduidelijkheden en tegenstrijdigheden te ontdekken. 
Bij de afsluiting werd gevraagd of de jongere nog vragen had over het gesprek. 
Vervolgens werd uitgelegd wat de verdere gang van zaken was en gevraagd of zij wil
den blijven meewerken aan het onderzoek gedurende een jaar. Dat was voor niemand 
een probleem. 

56 



3.5 Kenmerken van de onderzoeksgroep 

In totaal namen 19 gezinnen en 18 hulpverleners deel aan het onderzoek. De onder
zoeksgroep bestond uit 19 (paar) ouders, 21 jongeren (12 - 17 jaar) en 18 gezins
voogden. Alle ouders en kinderen hebben de Nederlandse nationaliteit. 
Aangezien er een bepaalde selectie heeft plaats gevonden is, indien mogelijk, een 
vergelijking gemaakt met de landelijke (onderzoeks)gegevens over de OTS-populatie. 

3.5.1 Ouders 

Respons ouders eerste, tweede en derde meetmoment 

Tijdens het eerste interview zijn 18 (paar) ouders bereid hun medewerking te verle
nen. Eén ouderpaar heeft, na herhaalde pogingen, meegewerkt aan het tweede en derde 
interview. Op het tweede meetmoment zijn 19 (paar) ouders geïnterviewd en in het 
derde meetmoment 16 (paar) ouders (zie tabel 3.1). Op het laatste meetmoment zijn 
twee ouders niet meer geïnterviewd omdat de ondertoezichtstelling voor hun kinderen 
was afgelopen (de kinderen werden 18 jaar). Eén moeder reageerde niet ondanks her
haaldelijke pogingen van mijn kant (brieven, langs gaan) om een derde interview af 
te nemen. 

Tabel 3.1 Respons ouders tijdens de eerste, tweede en derde meetmoment 

Respons Vader Moeder Samen Totaal 

Eerste interview (N=18) 3 (17%) 11 (61%) 4 (22%) 18 

Tweede interview(N=19) 2 (11%) 14 (74%) 3 (16%) 19 

Derde interview (N=16) 3 (19%) 10 (63%) 3 (19%) 16 

De ouders zijn thuis geïnterviewd. De interviews zijn afgenomen bij een natuurlijke 
vader of moeder van de jeugdige. Uit de tabel komt naar voren dat voornamelijk de 
moeders van de kinderen geïnterviewd zijn. In een aantal gevallen zijn beide ouders 
(of ouder-stiefouder) geïnterviewd. De ouders die gezamenlijk zijn geïnterviewd wa
ren het vaak met elkaar eens en vulden elkaar aan in hun antwoorden. Indien dat niet 
het geval was, is gezocht naar overeensteming in hun antwoorden: op die manier is 
een (gezamenlijk) antwoord gecategoriseerd. 

Er is geen onderscheid gemaakt tussen de vaders en de moeders. Een uitzondering is 
gemaakt wanneer er opvallende seksespecifieke verschillen in de antwoorden naar vo
ren komen. 

Kenmerken van de ouders 
! In 12 OTS-zaken (63%) is er sprake geweest van een scheiding. Twaalf ouders zijn 

(weer) getrouwd of samenwonend. Zeven ouders zijn alleenstaand. 

57 



De leeftijd van de ouders ligt tussen de 34 en 49 jaar. De gemiddelde leeftijd is 42 
jaar. 

Opleiding 
In tabel 3.2 is de opleiding weergegeven van de natuurlijke ouder van de jongere. 
Wanneer de ouders samen geïnterviewd zijn, is de opleiding weergegeven van de ou
der die aan de meeste interviews heeft meegewerkt (niet alle samen-geïnterviewde ou
ders zijn op alle meetmomenten samen geïnterviewd). 

Tabel 3.2 Opleiding ouders (hoogst genoten opleiding) 

Opleiding Moeder Vader Totaal 

(N= = 14) (N =5) (N= =19) 

Lagere school 2 (14%) - 2 (11%) 

Huishoudschool/LBO 5 (36%) 1 (20%) 6 (32%) 

MAVO 1 (7%) - 1 (5%) 
VWO/HBS 3 (21%) - 3 (16%) 

MBO/MTS 3 (21%) 2 (40%) 5 (26%) 

HBO - 2 (40%) 2 (11%) 

Op twee uitzonderingen na, hebben de ouders na de lagere school een vervolgoplei
ding gevolgd. Een derde van de ouders (32%) heeft de huishoudschool (de moeders) of 
een lagere beroepsopleiding (LBO) gevolgd. Vervolgens heeft een kwart (26%) van 
de ouders een middelbare beroepsopleiding gevolgd. Drie moeders (16%) hebben het 
VWO of de HBS afgemaakt, twee vaders het hoger beroeps onderwijs (HBO) gevolgd 
en een moeder heeft de MAVO gedaan. 

Beroep 
Twaalf ouders (11 vrouwen en één man) hebben als beroep huisvrouw, dan wel 
huisman. Van deze ouders zitten er drie in de WAO (twee moeders en één vader). 
De overige ouders hebben, op één uitzondering na (vader in de WW) een baan. De 
moeders zijn werkzaam als administratief medewerkster, ziekenverzorgster en ; 
schoonmaakster. De vaders als operator, fysiotherapeut en marktkoopman. 

Aanmelding van de ouders bij de Raad 
Het verzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming om een onderzoek in te stellen 
naar de gezinssituatie kan door diverse personen en/of instanties worden ingediend: 
door de ouders, de minderjarige zelf of derden. Met derden wordt bedoeld: politie, 
hulpverleningsinstellingen, school of een huisarts. 
Opvallend is dat dat uit diverse onderzoeken naar voren komt dat het initiatief tot 
contact met de Raad in een tamelijk groot aantal gevallen door de ouders zelf wordt 
genomen (Schölte e.a., 1992; Van Montfoort, 1993; Mertens, 1993; De Savornin 
Lohman & Steketee, 1996). Dit varieert van een vijfde tot een derde van de meldin-
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gen (zie verder hoofdstuk 5). Over de beweegreden van de ouders is weinig bekend 
omdat de ouders niet (over dit onderwerp) geïnterviewd zijn. 

In mijn onderzoek hebben veertien (paar) ouders (79%) zelf contact opgenomen met 
de Raad voor de Kinderbescherming. Drie (paar) ouders zijn via school in aanraking 
gekomen met de Raad (het kind spijbelde). Eén moeder geeft aan dat zij geen contact 
heeft gehad met de Raad. Haar zoon is in het strafrechtelijke circuit terecht gekomen 
en heeft vermoedelijk via deze weg een OTS opgelegd gekregen. Het is niet goed te 
achterhalen in hoeverre deze ouders geadviseerd of "gemotiveerd" zijn door andere in
stanties. 

Op basis van deze gegevens kan geconcludeerd worden dat het percentage 
'zelfmelders' in vergelijking met andere onderzoeken hoog is. Dat betekent dat het 
hier gaat om een specifieke groep initiatiefrijke ouders die in staat zijn geweest stap
pen te ondernemen om aan de bel te trekken. 

3.5.2 Jongeren 

Respons jongeren eerste, tweede en derde meetmoment 

Tijdens de eerste interviewronde zijn 21 jongeren (14 jongens en zeven meisjes) ge
ïnterviewd. Van deze jongeren zijn er negen uithuis geplaatst en 12 jongeren wonen 
bij hun ouders. Tijdens de tweede en derde interviewronde is er uitval. Op het tweede 
meetmoment zijn 19 jongeren geïnterviewd. Acht jongeren zijn uithuis geplaatst, 11 
jongeren wonen thuis, van wie twee jongens op het Boddaert. Op het derde meet
moment zijn 18 jongeren geïnterviewd. Van deze jongeren waren er tevens acht uit
huis geplaatst en tien jongeren wonen thuis, van wie één jongen op het Boddaert (zie 
tabel 3.3). 

Tabel 3.3 Respons jongeren tijdens de eerste, tweede en derde meetmoment 

Jongen Meisje Jongen Meisje Jongen Meisje  
(N=14) (N=7) (N=13) (N=6) (N=ll) (N=7) 

Thuiswonend 7 (50%) 4 (57%) 6 (46%) 3 (50%) 5 (45%) 4 (57%) 
Uithuis geplaatst 6 43%) 3 (43%) 5 (39%) 3 (50%) 5 (45%) 3 (43%) 
Boddaert 1 (7%) 2 (15%) 1 (9%) 

De thuiswonende jongeren zijn thuis geïnterviewd. De uithuis geplaatste jongeren 
zijn geïnterviewd binnen de instelling waar zij op dat moment geplaatst waren. 
Ongeveer de helft van de jongeren woonde tijdens de afname van de interviews bij 
hun ouders. 
Op het tweede meetmoment is één jongen niet geïnterviewd omdat hij niet bereik
baar was vanwege een alternatieve straf (hij werkte op een boot). Een meisje is niet 
geïnterviewd vanwege een crisis bij haar thuis. In het laatste meetmoment zijn twee 
jongens niet geïnterviewd omdat zij inmiddels de leeftijd van 18 jaar hadden bereikt 
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en de OTS al een poosje was afgelopen (9/10 maanden OTS). Een uithuis geplaatste 
jongen was door mij niet meer te traceren wegens een aantal doorplaatsingen met 
daarnaast een wisseling van de gezinsvoogd. 
Tijdens het analyseren van het onderzoeksmateriaal is een onderscheid gemaakt tus
sen de antwoorden van de meisjes en van de jongens. Opvallende seksespecifieke 
antwoorden zijn in de tekst vermeld. 

De recent uitgesproken OTS-zaken zijn geselecteerd op kinderen in de leeftijdscatego
rie 12 tot en met 17 jaar. De reden daarvan is dat kinderen vanaf twaalf jaar door de 
kinderrechter worden gehoord. Een van de onderzoeksvragen richt zich op de zitting. 

Tabel 3.4 Leeftijd kinderen bij de aanvang van het onderzoek 

Leeftijd Jongen Meisje Totaal 
(N=14) (N=7) (N=21) | 

12 - 13 jaar 
14 - 15 jaar 
16 - 17 jaar 

Uit tabel 3.4 komt naar voren dat de meeste kinderen in de leeftijdscategorie van 14 

en 15 jaar vallen. 

Een vergelijking met de landelijke gegevens toont aan dat 23% van de OTS-pupillen 
in de leeftijdscategorie 12-13 jaar valt, 46% in de categorie 14-15 jaar en 30% in de 
categorie 16-17 jaar^. Dat betekent dat de eerste twee leeftijdscategorieën in mijn on
derzoek een afspiegeling vormen van de landelijke situatie. Alleen de categorie 16-17 
jaar is ondervertegenwoordigd. 
Allochtone OTS-pupillen zijn in mijn onderzoek niet vertegenwoordigd. Op lande
lijk niveau vindt geen registratie op land van herkomst plaats. Daarom is de mate 
van ondervertegenwoordiging van allochtone pupillen in mijn onderzoek niet te ach
terhalen. 

5 (36%) 1 (14%) 6 (29%) 
6 (43%) 5 (71%) 11 (52%) 

3 (21%) 1 (14%) 4 (19%) 

1 Deze gegevens zijn ontleend aan het beleidskader Preventieve en Curatieve Jeugdzorg 
1997-2000, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 
het Ministerie van Justitie. De peildatum is het jaar 1995. Dit is het jaar waarin de OTS-
zaken zijn uitgesproken. 
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Tabel 3.5 Schooltype kinderen 

School Jongen Meisje Totaal 
(N= =14) (N: =7) (N= =21) 

niet op school 4 (29%) — 4 (19%) 
LOM/MLK/ZMOK 4 (29%) -- 4 (19%) 

VBO 4 (29%) 2 (29%) 6 (29%) 

MAVO/HAVO 2 (14%) 4 (57%) 6 (29%) 

overige -- 1 (14%) 1 (5%) 

Van alle kinderen gaan vier jongens (19%) niet naar school (zie tabel 3.5). Dit zijn 
twee jongens van 17 jaar, een jongen van 12 en een jongen van 14 jaar. De twaalfja
rige jongen zit thuis omdat hij op school niet te handhaven is. De veertienjarige 
jongen is vanuit pure noodzaak 'opgesloten' in het Jongeren Opvang Centrum (JOC) 
en kan niet naar school omdat de man die hem seksueel misbruikt heeft, (nog) vrij 
rond loopt. 

Vier jongens (19%) zitten op het speciaal onderwijs voor kinderen met leer- en op
voedingsproblemen (LOM). Bijna een derde van de kinderen (29%) zit op het voorbe
reidend beroepsonderwijs (VBO). Vijf jongeren (24%) volgen onderwijs op de 
MAVO en één jongen zit op het HAVO. 

3.5.3 Gezinsvoogden 

Op het eerste meetmoment zijn 18 gezinsvoogden geïnterviewd over 19 OTS-zaken. 
Van deze 18 gezinvoogden is één gezinsvoogd verantwoordelijk voor twee gezinnen 
die participeren aan het onderzoek, dus zijn er in totaal 19 interviews afgenomen. Op 
het tweede meetmoment zijn 17 gezinsvoogden geïnterviewd over 18 OTS-zaken. 
Eén gezinsvoogd had ontslag genomen: op het moment van interviewen was geen 
vervanger aangesteld. Op het derde meetmoment zijn 16 gezinsvoogden geïnterviewd 
over 17 OTS-zaken. Een OTS-zaak was inmiddels afgelopen en een (andere) gezins
voogd had ontslag genomen: op het moment van interviewen was er geen nieuwe 
gezinsvoogd (zie tabel 3.6). 

Tabel 3.6 Respons gezinsvoogden eerste, tweede en derde meetmoment 

Gezinsvoogd 
Vrouw 

Gezinsvoogd 

Man 

Totaal 

(aantal OTS-zaken) 

Eerste interview 
Tweede interview 
Derde interview 

9 (50%) 
10 (59%) 
10 (63%) 

9 (50%) 
7 (41%) 
6 (38%) 

18 (19 OTS-zaken) 
17(18 OTS-zaken) 
16 (17 OTS-zaken) 
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De vrouwen zijn iets beter vertegenwoordigd dan de mannen. Aangezien er geen regi
stratie bestaat van de verhouding mannelijke en vrouwelijke gezinsvoogden, valt niet 
na te gaan of dit gegeven overeen stemt met de landelijke situatie. Gedurende het jaar 
vonden er door diverse oorzaken 'wisselingen van de wacht' plaats. Hierboven is ont
slag nemen twee keer aangegeven. Verder kwam het voor dat een gezinsvoogd bin
nen de instelling naar een andere werksoort was overgeplaatst (bijvoorbeeld naar de 
jeugdreclassering of naar de vrijwillige tak binnen de instelling). Verder waren drie 
gezinsvoogden langdurig ziek (overspannen en een auto-ongeluk) en nam een andere 
gezinsvoogd uit het betreffende team 'zijn of haar OTS-zaak waar'. Dat betekende 
meestal dat de nieuwe gezinsvoogd telefonisch contact onderhield en/of indien nood
zakelijk een gesprek aanging. De overdracht naar een andere gezinsvoogd verliep niet 
in alle gevallen soepel. In een OTS-zaak had een moeder enige maanden geen ge
zinsvoogd meer gezien. Zij raakte zeer ontevreden (zie hoofdstuk 5). 
Getracht is om zoveel mogelijk dezelfde gezinsvoogden te behouden in het onderzoek 
vanwege de continuïteit van de GAS. Dat betekent dat ik soms een maand met inter
viewen wachtte totdat de betreffende gezinsvoogd weer aanwezig was. Of bij een 
wisseling van de wacht de 'oude' gezinsvoogd probeerde te bereiken om hem of haar 
te interviewen over de laatste veranderingen. 

Kortom, vanuit het perspectief van de onderzoeker is het aantal wisselingen beperkt 
gehouden: slechts in twee gevallen is een andere gezinsvoogd geïnterviewd (aan het 
einde van het jaar). Vanuit het perspectief van de ouders en de kinderen ligt dat an
ders; in zeven gevallen, in bijna één op de drie OTS-zaken, is er sprake van een wis
seling van gezinsvoogd, van langdurige ziekte met vervanging, van afwezigheid zon
der vervanging. Dit gegeven is zeker van invloed geweest (negatief) op de beleving 
van de opgelegde hulp (zie hoofdstuk 5 en 6). 

Het gemiddelde opleidingsniveau van de gezinsvoogden is hoger beroepsonderwijs 
(HBO) met eventueel een voortgezette opleiding. 

3.6 Analyseren van de gegevens 

De interviews zijn letterlijk uitgewerkt. Tijdens de eerste fase van de analyse is het 
materiaal grondig gelezen, waardoor de taal van de respondenten (met name van de 
jongeren) de taal van de onderzoeker wordt. Bij het gedurig en geduldig lezen en her
lezen wordt duidelijk dat antwoorden op bepaalde vragen niet altijd op de goede plaats 
staan; er vindt een weloverwogen herordening plaats van de antwoorden. 
Bij het doorlezen van de interviews zijn tevens memo's bijgehouden. In een memo 
kunnen ideeën van de onderzoeker over de onderzoeksvraag, de gegevens of de be
grippen (ontleend aan de literatuur) worden bijgehouden. Het kan gaan over een ge
beurtenis, een idee of een opvallend kenmerk van het materiaal (Wester, 1991). De 
memo's in mijn onderzoek gingen ook over het probleem welke vragen gekoppeld 
kunnen worden in een later stadium, welke vragen meerdere malen zijn gevraagd met 
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kleine nuanceringen (zogenaamde 'multiple indicatoren') en algemene indrukken die 
tijdens de interview naar voren zijn gekomen. 

De tweede fase van het analyseren bestaat uit het categoriseren en coderen van het 
materiaal. De vragenlijst bestaat uit een aantal topics (onderwerpen). Uit deze topics 
is vervolgens één vraag behorende tot één meetmoment en één groep (bijvoorbeeld 
gezinsvoogden) onder elkaar gezet. Het oorspronkelijke materiaal is daarbij volledig 
in tact gebleven. Op basis van 70% (N=15) van de respondenten is telkens één vraag 
geanalyseerd en gecategoriseerd^ . Nauwelijks voorkomende categorieën zijn daarbij 
weggelaten. De overige 30% is in de categorieën ingevoegd. Deze procedure is ge
volgd voor elke vraag binnen een topic. Nadat de vragen zijn verwerkt in catego
rieën, is de subvraagstelling beschreven en beantwoord (Janssen, 1990). 

3.7 De Goal Attainment Scaling (GAS) 

De Goal Attainment Scaling (GAS) is een evaluatiemethode ontworpen door 
Kiresuk en Sherman. In 1969 vonden in Amerika de eerste belangrijke toepassingen 
van GAS plaats binnen de geestelijke gezondheidszorg. In deze studie heeft GAS ge
diend als onderzoeksinstrument. 

Deze methode houdt in dat men problemen die iemand heeft, kan ontleden in speci
fieke deelproblemen of probleemgebieden. Voor ieder probleemgebied kan een doel 
worden gesteld om tot oplossing van dat probleem te komen. Men heeft daarbij ver
wachtingen over de haalbaarheid van deze doelen. Na een bepaalde periode wordt na
gegaan of de doelen gerealiseerd zijn. Kortom, er vindt een evaluatie plaats. 

Toepassing in het onderzoek 

GAS is in principe bruikbaar in allerlei situaties waarin men tracht problemen te 
ontleden en tot doelstellingen te komen die men na een bepaalde periode wil evalue
ren. Dit kan een evaluatie zijn van een hulpverleningsproces, maar ook een evaluatie 
binnen organisaties. Vervolgens kan GAS dienen als onderzoeksintrument. 
Melief e.a (1979) geeft een uitwerking van het toepassen van GAS. Deze stappen 
zijn systematisch doorlopen tijdens het invullen van de schaal met de gezinsvoog
den. 

Allereerst dient er voldoende informatie beschikbaar te zijn over de problemen en 
achtergronden van het cliëntsysteem. Dat betekent concreet dat de gezinsvoogden in
formatie hebben over het gezin. Die was aanwezig in de vorm van het raadsrapport, 
alsmede in de eerste gesprekken die de gezinsvoogden hadden gevoerd met het gezin. 
Aan de hand van deze informatie zijn probleemgebieden geformuleerd. Het betreft 
probleemgebieden (gemiddeld vier à vijf) waarop werkelijk iets kan veranderen en die 
tijdens de hulpverlening aan de orde zullen zijn. Vervolgens is aan de gezinsvoogden 

2 In dit boek wordt 'N' gebruikt wanneer het gaat om de hoeveelheid respondenten die een 
vraag beantwoorden. Wanneer de respondenten meerdere antwoorden op een vraag geven, 
staat 'n' voor het totaal aantal antwoorden. 

63 



gevraagd het belang van een probleem aan te geven door middel van een cijfer. Het 
cijfer 10 staat bijvoorbeeld voor een probleemgebied dat heel belangrijk is en de 
hoogste prioriteit heeft gedurende het jaar van de ondertoezichtstelling. Per pro
bleemgebied wordt een concreet doel aangegeven dat in de hulpverlening nagestreefd 
zal worden. Voor ieder doel wordt vervolgens een indicator vastgesteld waarmee kan 
worden vastgesteld in hoeverre dat doel bereikt is. Een indicator is een concreet 
waarneembaar verschijnsel (gedrag, gebeurtenis) dat aangeeft of een bepaald doel be
reikt is en de mate waarin dat doel bereikt is (Melief, 1979). 
Kortom, voor ieder probleemgebied is een doel gesteld, een gewicht gegeven en een 
indicator vastgesteld. Aan de hand daarvan wordt voor ieder probleemgebied een 
schaal geconstrueerd. Deze schaal bestaat uit vijf verschillende niveau's die gekwanti
ficeerd worden van -2 tot 2: 'veel lager dan verwacht niveau' (-2), 'lager dan verwacht 
niveau' (-1), 'verwacht niveau' (0), 'hoger dan verwacht niveau' (1) en 'veel hoger dan 
verwacht niveau' (2). Deze niveau's dienen te worden ingevuld met behulp van de 
eerder aangeven indicator (zie bijlage). Van Buggenum en Hermanns (1995) gaan in 
de toepassing van GAS binnen het Medisch Kinderdagverblijf (MKD) uit van de 
schaal waarden -1 tot +3. De reden dat zij de oorspronkelijke schaal waarden hebben 
aangepast, is dat volgens hen twee stappen achteruit in de praktijk zelden voorko
men. In dit onderzoek zijn de schaalwaarden -2 tot +2 aangehouden aangezien in de 
praktijk bleek dat er wel degelijk sprake kon zijn van een achteruitgang van twee 
stappen. 
Nadat de schalen zijn geconstrueerd, wordt aangeven op welk niveau van doelrealisa
tie de hulpverlener zich op dat moment bevindt. Omdat er per definitie sprake is van 
de noodzaak tot hulpverlening zijn deze beginschaalwaarden volgens Melief (1979) 
-2 en -1. In de praktijk bleek dat de gezinsvoogden de beginsituatie niet voor alle 
probleemgebieden op het niveau -2 en -1 scoorden. Dit heeft te maken met het feit 
dat het invullen van GAS een momentopname was: de gezinssituatie op het moment 
van het invullen van het GAS-formulier kan beter zijn dan de voorgaande confronta
ties van het gezin met de gezinsvoogd. De begin-schaalwaarden zijn vervolgens om
gerekend tot een begin-index: Tb. Daarbij wordt de formule gehanteerd zoals deze be
schreven wordt door Melief (1979). Op het tweede meetmoment is opnieuw aange
geven op welk niveau van doelrealisatie men zich begeeft, evenals in het derde 
meetmoment. De eind-schaalwaarden zijn omgerekend tot de eind-index: Te. Het ver
schil tussen de begin-index en eind-index {Te - Tb) is een indicatie voor het effect 
van de behandeling. Indien Te groter is dan Tb kan dat duiden op een effect van de 
behandeling en op de mogelijkheid dat de problemen zijn verminderd. 

Betrouwbaarheid, validiteit en objectiviteit van GAS 
De kwaliteit van een meting met behulp van GAS wordt in belangrijke mate bepaald 
door de betrouwbaarheid en validiteit ervan. Zoals eerder gesteld, met betrouwbaar
heid wordt de mate waarin de uitkomst van een meting nauwkeurig is, bedoeld. Met 
validiteit wordt bedoeld of het instrument meet wat het beoogt te meten. Ofwel de 
mate waarin de meting aan zijn doel beantwoordt. De validiteit en betrouwbaarheid 
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van GAS is moeilijk vast te stellen, evenals de objectiviteit van GAS. Ik heb het 
volgende gedaan om een aantal problemen van GAS op dit gebied te ondervangen. 
Het is van belang welke persoon (hulpverlener, cliënt, onafhankelijk persoon of een 
combinatie van deze personen) de doelen vaststelt (Van Peet, 1997; Melief, 1979). 
Een probleem kan ontstaan wanneer de persoon die de schaal invult tevens de per
soon is die de behandeling vaststelt en uitvoert ('de treatmentgiver'). De vraag is dan 
of de doelen ook relevant zijn voor de cliënt. Wanneer de hulpverlener in samenwer
king met de cliënt de doelen formuleert, heeft dit enerzijds als voordeel dat de cliënt 
zich realiseert wat de problemen zijn en wat de verwachtingen zijn rondom de hulp
verlening. Anderzijds kan men zich dan afvragen of de geformuleerde problemen wel 
de juiste zijn. In mijn onderzoek is het evaluatieformulier ingevuld door twee beoor
delaars, namelijk de gezinsvoogd ('treatmentgever') en een onafhankelijk getrainde 
onderzoeker3. De opleiding van de gezinsvoogden was voornamelijk op HBO-ni-
veau. De GAS-formulieren zijn gezamenlijk ingevuld. Deze combinatie maakt de be
trouwbaarheid van GAS iets hoger. 

Een ander probleem bij de toepassing van GAS vormt het toekennen van het ge
wicht aan een probleem. Het gaat hier om het belang van een probleem in relatie tot 
de andere problemen. Van Peet (1997) trekt het belang van een intervalschaal in 
GAS in twijfel en constateert terecht dat het moeilijk is om het belang van de ver
schillende problemen ten opzichte van elkaar te kwantificeren. Dat wil zeggen, is het 
verschil tussen probleemgebieden waarop respectievelijk de gewichten 8 en 6 zijn 
toegekend even groot als het verschil tussen probleemgebieden waaraan de gewichten 
9 en 7 zijn toegekend. Volgens hem zou een eenvoudige rangordening van de pro
bleemgebieden in die zin doeltreffender zijn. Bovendien is het de vraag of een 
'vooruitgang' (bijvoorbeeld 'lager naar verwacht niveau' naar 'verwacht niveau') bij 
het ene probleem gelijk geschakeld kan worden met een vooruitgang op een ander 
probleemgebied (Van Peet, 1997). De problemen betreffende het toekennen van ge
wichten aan de probleemgebieden en de belangrijkheid van de gewichten ten opzichte 
van elkaar zijn ondervangen door in navolging van Van Peet (1997) de formule van 
Schmidt (1974) toe te passen: 

T X w j Xj 

n z + n 

wj : rangordedoelgewicht van schaal i 

Xj : ruwe score op schaal i 

n = aantal schalen 

De gewichten die de gezinsvoogden hebben gegeven aan de probleemgebieden zijn 
gerangordend naar belangrijkheid van 1 t/m 5 (afhankelijk van het aantal geformu
leerde probleemgebieden) waarbij de 1 staat voor het probleemgebied dat als minst 

3 Dit is een door mij in GAS getrainde studente geweest en mijzelf. 
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belangrijk wordt gezien en de 5 voor het probleemgebied dat als meest belangrijk 
wordt gezien. Per gezinsvoogd wordt een T-score berekend. De formule van Schmidt 
(1974) houdt rekening met het aantal schalen, die per gezinsvoogd verschillend zijn, 
en doet geen aannamen met betrekking tot de correlatie tussen schalen. 
Wat betreft de interne validiteit van GAS worden de volgende kanttekeningen ge
plaatst. Bij de GAS procedure is geen sprake van een controlegroep. Op die manier 
is moeilijk te achterhalen waardoor een eventueel verschil tussen beginscore (Tb) en 
eindscore (Te) wordt veroorzaakt. Een vermindering van problemen hoeft niet zonder 
meer te worden veroorzaakt door de hulpverlening (Melief, 1979; Van Peet, 1997). 
Verder hangt de betekenis van Te - Tb ook af van de manier waarop wordt inge
schaald. De schaalwaarde 0 wordt toegekend wanneer het doel is gerealiseerd. Dat be
tekent dat als beginschaalwaarden de waarden -2 en -1 overblijven. Husmann en van 
Peet (1985) constateren dat indien men inschaalt op de waarde -2 een achteruitgang 
per definitie onmogelijk is en altijd zal gelden dat Te groter of gelijk is aan Tb. De 
betekenis van Te - Tb hangt volgens hen ook af van de formule die gebruikt wordt. 
De formule van Kireshuk en Sherman is gebaseerd op de aanname dat de schaalwaar-
den een intervalschaal vormen en dat de waarden normaal verdeeld zijn. Volgens 
Husmann en Van Peet zijn daar weinig gronden voor. Ook heeft de formule volgens 
hen als nadeel dat er een bepaalde correlatie tussen de doelen aangenomen wordt en 
dat de uitkomst samenhangt met het aantal schalen. 
Getracht is de problemen met de interne validiteit te ondervangen door de ouders en 
de kinderen te vragen naar eventuele veranderingen die zij constateren. Op die manier 
is nagegaan of de 'verbeteringen' die via de GAS zijn geconstateerd ook door de ou
ders en de kinderen zo zijn ervaren. Verder is gevraagd wat naar hun oordeel de oor
zaak is van deze veranderingen. In die zin vormen de overwegingen van de ouders en 
de kinderen een vorm van 'controle' op de resultaten van GAS. Dit wordt ook wel 
triangulatie genoemd. In sociaal-wetenschappelijk onderzoek betekent het dat de ken
nis van en het inzicht in het object vergroot wordt door vanuit verschillende bronnen 
gegevens daarover te verzamelen (Swanborn, 1987: p.332; zie ook Wester, 1991). 

Ondanks alle genoemde nadelen van methodologische aard zitten er aan het gebruik 
van GAS grote voordelen vast. 
Wanneer GAS wordt ingevuld door hulpverleners en ouders is een belangrijk effect 
dat er een expliciete en concrete discussie mogelijk wordt tussen ouders en hulpver
leners (Husmann & Van Peet, 1985; Van Buggenum & Hermanns, 1995). Ouders 
worden in feite gedwongen zich te realiseren wat nu eigenlijk hun problemen zijn en 
op welke manier zij deze problemen kunnen oplossen. Vage problemen kunnen wor
den omgezet in concrete doelen. Een voordeel dat daaruit voortvloeit wordt ook wel 
een 'algemeen therapeutisch effect' genoemd (Kireshuk & Sherman, 1968; Van Peet, 
1997). Een vooruitgang op een bepaald probleemgebied kan een effect hebben op an
dere problemen die niet direct zijn opgenomen in GAS. 
Het gebruik van GAS door hulpverleners heeft voor hen als voordeel dat zij een sys
tematische werkwijze zullen hanteren om te komen tot het oplossen van problemen. 
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Men is gedwongen door het volgen van de procedure dieper na te denken over de han
delwijze en dit kan bijdragen tot een meer gerichte manier van werken. Er wordt niet 
met standaardprocedures gewerkt maar er wordt per individueel geval een hulpverle-
nersplan uitgedacht (Melief, 1979). 
Kortom, de betrouwbaarheid en validiteit is niet verzekerd, maar alles wel beschouwd 
is dit een verstandige, efficiënte, stimulerende en daarbij ook nog een therapeutisch 
verantwoorde onderzoeksmethode. 
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Hoofdstuk 4 

Begrip van de juridische procedure 

4.1 Inleiding 

Wanneer een minderjarige onder toezicht wordt gesteld, krijgen de ouders en de minderja
rige te maken met een voor hen vrijwel onbekend terrein: de jeugdbescherming. Dat be
tekent de confrontatie met vreemde mensen en (juridische) regels: berichten van de recht
bank, het verschijnen op de zitting, de uitspraak van de rechter, de komst van de gezins
voogd. Is deze juridische procedure voor de ouders en de kinderen helder? In hoeverre hou
den de gezinsvoogden rekening met de belevingswereld van de ouders en de jeugdigen? 
Met andere woorden: wat weten de gezinsvoogden over de kennis van het gezin over de 
juridische procedure, zoals de zitting of de betekenis van de maatregel. Inzicht in die be
levingswereld is belangrijk aangezien de gezinsvoogd kan anticiperen op wat het gezin al 
weet van de opgelegde hulp. Hij kan eventueel opnieuw uitleggen wat zijn rol als ge
zinsvoogd is wanneer bepaalde zaken niet duidelijk zijn. 
Mijn veronderstelling is dat het begrip van de juridische procedure door de ouders en de 
kinderen invloed heeft op de acceptatie van de opgelegde hulp. Het begrijpen van wat er 
op de zitting wordt besproken en van de inhoud van de maatregel zou een belangrijke rol 
kunnen spelen in het acceptatieproces van de (nieuwe) situatie waarin de ouders en de 
jongeren terecht zijn gekomen: de jongeren zijn voor een jaar onder toezicht gesteld en 
het gezin heeft een gezinsvoogd toegewezen gekregen. 

In het eerste deel van het hoofdstuk wordt vanuit juridisch perspectief ingegaan op de ach
tergronden van 'het horen', de mogelijkheid voor minderjarigen vanaf twaalf jaar om hun 
mening kenbaar te maken aan de rechter (4.2.1 en 4.2.2). Vervolgens wordt het onder
zoek beschreven dat verricht is naar kinderen die in juridische procedures betrokken zijn. 
Dit onderzoek is voornamelijk in het buitenland verricht. In paragraaf 4.2.3 wordt het 
begrip dat kinderen hebben van juridische begrippen beschreven en wordt ingegaan op 
onderzoek dat zich richt op de ervaring en beleving van kinderen van de zitting. 
In het tweede deel van het hoofdstuk staan de resultaten van mijn onderzoek centraal 
(4.3). Aan de ouders, de jongeren en de gezinsvoogden is een aantal vragen gesteld die be
trekking hebben op een onderdeel van de juridische procedure, de zitting. In paragraaf 4.4 
worden de verwachtingen die ouders en kinderen hebben van de zitting behandeld. 
Vervolgens is onderzocht of de ouders en kinderen tevreden zijn over het gesprek bij de 
kinderrechter (4.5) en of zij begrepen hebben wat er is besproken (4.6). Daarnaast is ge-
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toetst of de gezinsvoogden inzicht hebben in die belevingswereld. Vervolgens is vanuit 
deze drie invalshoeken de betekenis van de maatregel beschreven (4.6) en de acceptatie 
van de ondertoezichtstelling (4.7). In de conclusie kom ik terug op de eerder genoemde 
veronderstellingen. 

4.2 De juridische procedure 

Het begrip 'juridische procedure' verwijst naar 'recht'. Rechten van mensen zijn neerge
legd in wetten die via democratische weg tot stand zijn gekomen. Rechtstheoretici wijzen 
erop dat het bestaan van primaire normen (wetboek van strafrecht) op zich zelf niet vol
doende is om van recht te kunnen spreken. De secundaire normen, en daarmee wordt be
doeld de procedureregels, moeten ook zijn uitgewerkt. Dat betekent een regeling voor 
vaststelling, wijziging en toepassing van de code met als sluitstuk een onafhankelijke 
instantie met beslissingsmacht (procesrecht). 
De eerste confrontatie met het recht betreft nu juist de secundaire normen, de procedure-
kant. Deze is niet altijd zichtbaar voor mensen. De zitting, waarin het gaat om het op
leggen van een kinderbeschermingsmaatregel, is echter een moment waarbij de juridische 
procedure wel zichtbaar wordt. Dit is tevens het moment waarop de maatregel van onder
toezichtstelling concreet wordt. 

4.2.1 Het 'horen' 

Het horen van ouders en minderjarigen maakt onderdeel uit van de zitting. De zitting 
vindt plaats omdat de Raad voor de Kinderbescherming een verzoek heeft ingediend bij de 
kinderrechter om een maatregel op te leggen. De betrokkenen krijgen een oproep om op 
de zitting te verschijnen. De kinderrechter behandelt het ingediende rekest (verzoek) en 
laat zich hierbij adviseren door de Raad voor de Kinderbescherming. Tijdens deze behande
ling worden de ouders en kinderen vanaf twaalf jaar in principe gehoord. Zij kunnen op 
dat moment hun mening kenbaar maken. 
Het horen van minderjarigen vindt zijn oorsprong in de adoptiewetgeving. In 1956 was 
het wettelijk geregeld dat een rechter pas zou beslissen over een gevraagde adoptie wan
neer de minderjarige in kwestie, in de leeftijd vanaf 14 jaar, was gehoord. De rechter werd 
tevens bevoegd om adoptie-kinderen van jonger dan 14 jaar te horen. De rechter werd op 
deze manier in de gelegenheid gesteld na te gaan of het kind was voorgelicht over zijn si
tuatie als adoptie-kind. 
In 1970, met een herziening van het echtscheidingsrecht, bestond het hoorrecht voor 
minderjarigen vanaf 14 jaar eveneens in het kader van gezagsvoorzieningen na 
echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding 
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van tafel en bed en met betrekking tot omgangsregelingen (artt.l: 167, 178, 182 BW). 
Minderjarigen vanaf 14 jaar konden 'zo mogelijk' worden gehoord. Dat betekende dat het 
regel was om minderjarigen te horen en dat daar slechts in uitzonderingsgevallen van kon 
worden afgeweken. Een uitzondering werd ook gemaakt voor minderjarigen die weigerden 
om voor de rechter te verschijnen. 

De voorstellen van de commissie Wiarda (1971)1 hebben geleid tot de algemene hoor-
rechtregeling voor minderjarigen. Deze is in 1982 in werking getreden (art. 902b Rv). De 
commissie Wiarda stelde voor om kinderen vanaf twaalf jaar de gelegenheid te geven hun 
mening kenbaar te maken bij de rechter. Sinds de inwerkingtreding van het herziene fami
lieprocesrecht (april 1995) is het hoorrecht geregeld in art. 809 Rv2. Volgens dit artikel 
is de rechter verplicht de minderjarige van twaalf jaren of ouder, zo deze in Nederland ver
blijft, bij zaken betreffende minderjarigen in de gelegenheid te stellen zijn mening ken
baar te maken, althans behoorlijk op te roepen, tenzij dit in verband met de lichamelijke 
of geestelijke toestand van de minderjarige niet mogelijk is.3 Indien de minderjarige jon
ger is dan 12 jaar kan hij/zij facultatief worden gehoord. Dat betekent dat kinderrechters 
zelf mogen bepalen of zij jongere kinderen al dan niet horen. Dit geldt ook voor alimen
tatiezaken voor minderjarigen jonger dan 16 jaar. 

4.2.2 Horen: een sterkere rechtspositie voor het kind? 

De verlaging van de leeftijdsgrens naar twaalf jaar is ingegeven door de toegenomen 
mondigheid van minderjarigen en zou de rechtspositie van minderjarigen versterken. De 
Langen (1982) plaatst een aantal kritische kanttekeningen bij de algemene hoorrechtrege-
ling. Zij vraagt zich af wat het doel is van het horen van minderjarigen vanaf twaalf jaar. 
En of het hoorrecht inderdaad de rechtspositie van de minderjarige versterkt. 
Tijdens de debatten in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel betreffende het horen van 
minderjarigen, worden deze onderwerpen volgens De Langen niet goed uitgewerkt. 
Wanneer het gaat om het doel van het horen, wordt in de memorie van toelichting vol
staan met een verwijzing naar de voorstellen van de commissie Wiarda. Terwijl, volgens 

1 In 1971 kwam de commissie Wiarda met een voorstel om een algemene bepaling te formule
ren met betrekking tot het horen van kinderen. Dit voorstel hield in dat 'een kind van twaalf 
jaar en ouder, dat in Nederland verblijft, bij alle beslissingen omtrent het over hem uitgeoe
fende gezag moet worden gehoord' (p.130). Voordat deze algemene hoorrechtregeling in wer
king trad, werd in 1979 de leeftijdsgrens voor minderjarigen bij het verplichte horen bij adop
tie, verlaagd van 14 jaar naar 12 jaar. 
2 Artikel 809 Rv is een vereenvoudiging van artikel 902b Rv. 
3 Uitzondering kan gemaakt worden in kinderalimentatiezaken waarbij de minderjarige jonger 
is dan 16 jaar en in zaken van ondergeschikt belang (bijvoorbeeld het benoemen van een bij
zondere curator). 
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De Langen, in het rapport van de commissie Wiarda de bedoeling van het horen van kin
deren boven de twaalf jaar niet duidelijk naar voren komt. 
Verder wordt de betrokkenheid van minderjarigen bij dergelijke procedures door de minis
ter voorgesteld als 'ter verbetering van de rechtsbescherming van minderjarigen'. Echter, 
de minister stelt naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer over het recht op de 
aanwezigheid van een derde bij het horen, dat het 'niet wenselijk en niet nodig is'. De 
procedure en het gebeuren daarom heen zou een te zwaar accent krijgen en de houding van 
de minderjarige zou worden beïnvloed. Wat met de formulering 'ter verbetering van de 
rechtsbescherming minderjarigen' bedoeld wordt, blijft volgens De Langen een vraag. 
De Langen concludeert dat de wet weinig doordacht is. Deze lijkt verdergaande wetgeving 
betreffende de rechtspositie van minderjarigen eerder te belemmeren dan te bevorderen. Zij 
stelt dat het horen als een recht kan worden ervaren door jeugdigen door hen allereerst de 
gelegenheid te bieden om hun mening kenbaar te maken, maar ook om van deze gelegen
heid geen gebruik te maken wanneer dat als te belastend wordt ervaren. 

Ook Van Wamelen (1992) plaatst kanttekeningen bij het hoorrecht. Zij stelt dat de leef
tijdsgrens arbitrair is4. Volgens art.902b lid 2 Rv kan de rechter zelf bepalen of hij kin
deren jonger dan twaalf jaar al dan niet hoort. Kinderen onder de twaalf jaar ontvangen 
geen oproep om hun mening aan de rechter kenbaar te maken. Dat betekent dat deze kin
deren zelf stappen moeten ondernemen om te worden gehoord. Hetgeen volgens haar zel
den gebeurt. Op internationaal niveau echter, in de 'Recommendation on parental respon
sibilities' van de Raad van Europa en in 'De Conventie van de rechten van het kind', is 
het horen van minderjarigen niet aan een minimumleeftijd gebonden. De internationale 
normen gaan uit van een 'degree of maturity' of 'degree of capability', hetgeen pas in de 
ontmoeting met de kinderen kan worden beoordeeld. Volgens Van Wamelen is de hoor-
rechtregeling, zoals deze in Nederland sinds 1982 inwerking is getreden, in strijd met ge
noemde internationale normen. 

Ten tweede vraagt Van Wamelen zich, net als De Langen, af wat de betekenis is van het 
hoorrecht voor de 'verbetering van de rechtsbescherming van het kind'. Wanneer de rechter 
een uitspraak doet waar de minderjarige het niet mee eens is, kan de minderjarige niet in 
beroep gaan en heeft zelfs niet het recht op een motivering van de rechter. Volgens haar 

4 Van Wamelen stelt dat de grens van 12 jaar naar aanleiding van de voorstellen van de com
missie Wiarda zonder al te veel problemen in art. 902b Rv was opgenomen. Men ging vol
gens haar voorbij aan het feit dat de argumenten vóór de leefstijdgrens van 12 jaar in de eerste 
plaats argumenten waren tégen de leeftijdsgrens van 14 jaar. Hoewel die grens van 14 jaar tien 
jaar geleden begrijpelijk was (vanwege adoptiewetgeving), is volgens Van Wamelen het vol
gende argument van meer belang: 'een recht van het kind is z'n mening kenbaar maken en daar
toe dient het aantal kinderen dat uitgesloten wordt van dat recht zo klein mogelijk te worden 
gehouden' (TK 1979-1980, 16, 127, 3 (MvT), p.6, Van Wamelen, 1992). 
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kunnen we dan ook pas werkelijk spreken van 'recht' en rechtsbescherming van minderja
rigen wanneer het hoorrecht gepaard gaat met het recht op verzet en het recht op hoger 
beroep, alsmede met het recht op rechtsbijstand. Toch concludeert Van Wamelen dat de 
hoorrechtregeling een begin is van verdergaande wetgeving op het gebied van de rechts
positie van minderjarigen. Haars inziens is de hoorrechtregeling een noodzakelijke uit
werking van de toegenomen mondigheid van kinderen, maar gaat deze nog niet ver ge
noeg. 

Over de uitvoering van de hoorrechtregeling is weinig bekend. Wienen heeft in 1984 een 
enquête gehouden onder kinderrechters over het functioneren van het 'oude' art. 902b Rv. 
Uit de enquête blijkt dat alle respondenten positief staan ten aanzien van het 'horen'. De 
leeftijdsgrens van 12 jaar wordt in de praktijk soepel gehanteerd. Wanneer een minderja
rige jonger dan twaalf jaar is meegenomen naar de zitting, wordt hij/zij vrijwel steeds ge
hoord. De minderjarige krijgt voor het eerst met het hoorrecht te maken door de oproep 
van de kinderrechter. Minderjarigen krijgen in de regel zelf bericht wanneer de zitting 
plaats vindt. Uit de analyse van de brieven die minderjarigen krijgen toegestuurd, conclu
deert Wienen dat qua vorm en inhoud het taalgebruik in de brieven tamelijk informeel is. 
Het onderwerp in de brief is helder, maar de betekenis van het gesprek en de mogelijkheid 
om weg te blijven komen niet duidelijk uit de brief naar voren. Wienen concludeert dat er 
niet één standaard-procedure bestaat, noch op landelijk niveau, noch per arrondissement. 
De praktische uitvoering van het horen wordt door de wetgever vrijwel geheel aan de kin
derrechters overgelaten. De meeste kinderrechters geven aan de minderjarigen te horen op 
hun werkkamer. Het dragen van de toga wordt tijdens het horen achterwege gelaten. 
Tijdens het horen streven de kinderrechters ernaar de minderjarige aan te spreken op zijn 
of haar ontwikkelingsniveau. 
Het horen van de minderjarigen heeft volgens Wienen effect op de uitspraak, met name 
wanneer de minderjarige wat ouder is en/of zelfstandig optreedt. Externe factoren 
(meningen van de Raad, ouders, deskundigen) kunnen echter het effect van het horen van 
minderjarigen beïnvloeden (Wienen, 1985). Uit de enquête komt niet naar voren welke ef
fecten externe factoren kunnen hebben op de uitspraak van de kinderrechter. 

4.2.3 Verricht onderzoek naar kinderen in juridische procedures 

Er is weinig onderzoek verricht naar kinderen die ervaring hebben met een rechtszitting. 
Het onderzoek op dit terrein richt zich voornamelijk op het geheugen van kinderen, hun 
geloofwaardigheid en op de betrouwbaarheid van de getuigenverklaringen van kinderen. 
Het gaat dan om vragen als: zijn kinderen wel in staat om als getuige op te treden? 
Kunnen kinderen betrouwbare verklaringen afleggen? Voor het onderwerp van deze studie 
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is dit minder relevant. Een onderbelicht aspect van deze onderzoeken is de communicatie 
tussen volwassenen en kinderen, tussen de vragenstellers en de sprekers (Lamers-
Winkelman, 1995). In Nederland heeft het horen van kinderen als getuigen vooralsnog 
een geringe betekenis. 

Het onderzoek dat wel gericht is op de kennis van kinderen over juridische procedures 
vindt voornamelijk plaats in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. 
De Amerikaanse onderzoekers Saywitz, Jaenicke en Camparo (1990) hebben onderzoek 
gedaan naar het begrip van kinderen van juridische termen. Zij constateren allereerst dat 
het idee bestaat dat kinderen tegenstrijdige, inconsistente en verwarde sprekers in de 
rechtszaal zijn die niet in staat zouden zijn om een getuigenverklaring af te leggen. Dat 
brengt hen tot de vraag naar wat kinderen nu feitelijk begrijpen van juridische termen die 
in de rechtszaal gehanteerd worden. Onbegrip van kinderen van wat deze termen beteke
nen, kan namelijk leiden tot vage, tegenstrijdige antwoorden. Het doel van hun onderzoek 
is te achterhalen wat de invloed is van leeftijd, ervaring met het rechtssysteem, intelli
gentie en de invloed van televisie op het begrip van juridische termen. Uit eerder gepu
bliceerd Frans onderzoek komt volgens de onderzoekers namelijk naar voren dat er een re
latie zou bestaan tussen begrip van juridische termen en leeftijd. De Amerikaanse onder
zoeksgroep bestaat uit drie groepen jonge kinderen, variërend in de leeftijd van 5 tot 12 
jaar. 
Saywitz e.a. (1990) concluderen dat leeftijd de belangrijkste determinant is wanneer het 
gaat om kennis en begrip van juridische termen. Dit in combinatie met de woordenschat 
van de kinderen, die ook leeftijdsgebonden is. Hoe ouder de kinderen, hoe beter hun be
grip van juridische termen. De school en de televisie dragen wel bij tot meer samenhan
gende kennis over juridische begrippen. Daar staat tegenover dat de school en de televisie 
eveneens niet-complete en misleidende informatie aan kinderen kunnen overdragen. 
Saywitz e.a. (1990) zien juridische autoriteiten als incompetente ondervragers van kinde
ren: zij hebben te weinig verstand van verschillen in ontwikkelingsniveau en taaibegrip 
van kinderen. Hun aanbeveling is dan ook dat moet worden doorgevraagd naar wat kinde
ren onder bepaalde juridische begrippen verstaan. De betrouwbaarheid van de antwoorden 
van de kinderen neemt hiermee toe. Vervolgens pleiten zij voor het trainen van rechters 
zodat zij beter in staat zijn vragen te stellen die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau 
van kinderen. 
Warren-Leubecker, Täte, Hinton en Ozbek (1989) richten zich in hun onderzoek niet al
leen op de feitelijke kennis die kinderen en adolescenten hebben van juridische termen 
(wat betekent de term 'advocaat'?). Zij zijn tevens geïnteresseerd in de sociale en cogni
tieve percepties van kinderen (hoe weet je of iemand liegt of niet, is het acceptabel wan
neer iemand wel of niet de waarheid vertelt?). De hypothese van Warren-Leubecker e.a. 
(1989) is dat kinderen eerst een zeker ontwikkelingsniveau moeten bereiken voordat ze in 
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staat zijn om kennis op te nemen over het rechtssysteem. Zij verrichtten twee onderzoe
ken, namelijk onder jonge kinderen in de leeftijd van twee tot veertien jaar en kinderen en 
adolescenten in de leeftijd van negen tot negentien jaar. Zij constateren dat het niet-be-
grijpen van juridische termen voorkomt in alle leeftijdscategorieën. Maar hoe ouder de 
kinderen zijn, hoe beter zij begrip hebben van het rechtssysteem. Kinderen kunnen ang
stig en wantrouwend zijn wanneer zij voor de rechter moeten verschijnen. Warren-
Leubecker e.a. (1989) zien met een toename van begrip, een afname van angst en wan
trouwen van kinderen. Vervolgens komt uit hun onderzoek naar voren dat hoe ouder de 
kinderen zijn, des te hoger hun moreel besef. Adolescenten stellen, in tegenstelling tot 
jonge kinderen, hun vraagtekens bij de autoriteit van het rechtssysteem. Adolescenten 
hebben over het algemeen een beter begrip van juridische basistermen dan jonge kinderen 
maar dit is wel een troebel beeld. Om de angst en het wantrouwen van de kinderen te re
duceren stellen Warren-Leubecker e.a. (1989) voor om kinderen een rondleiding te geven 
in het gerechtsgebouw. In Amerika lopen de eerste experimenten, de zogenaamde 'court 
schools', waar kinderen voorbereid worden op hun participatie in het rechtssysteem5. De 
effecten daarvan zijn nog onbekend. 
Uit Amerikaans onderzoek komt dus naar voren dat adolescenten over het algemeen een 
redelijk goed begrip hebben van de basistermen die gehanteerd worden binnen het rechts
systeem. De samenhang tussen begrip van juridische termen en leeftijd is groter dan de 
samenhang met de andere variabelen, zoals school, televisie, ervaring met het rechtssys
teem en intelligentie. Van groot belang is dat volwassenen die een rol spelen binnen het 
rechtssysteem, hun vragen afstemmen op het begripsvermogen van kinderen. 

Onderzoek gericht op de ervaring en beleving van kinderen van de zitting vinden we 
eveneens over de grens. Dit onderzoek richt zich met name op jonge kinderen (zes tot 
veertien jaar). 
In Groot-Brittannië interviewden Flin, Stevenson en Davies (1987) zes-, acht- en tienja
rige kinderen over hoe zij zich voelden wanneer zij ter zitting moesten verschijnen. 
Vrijwel alle kinderen hebben negatieve gevoelens ten aanzien van de zitting. Hoe ouder 
de kinderen, des te beter realiseren ze zich dat niet alleen criminelen kunnen worden opge
roepen. Iedereen kan in aanraking komen met het rechtssysteem (Saywitz, 1989). 
Volgens Cashmore en Bussey (1990, geciteerd bij Saywitz e.a. 1990) blijkt op grond 
van hun onderzoek dat kinderen (variërend in de leeftijd van zes tot veertien jaar) onder 
andere denken dat zij op de zitting hun eigen onschuld moeten bewijzen. Bij de jonge 
kinderen zijn soms zeer sterke gevoelens van angst aanwezig: de angst om voor een grote 
groep mensen iets te moeten vertellen, de angst zich te verspreken en de angst om fouten 

5 De experimenten zijn bedoeld voor kinderen die te maken krijgen met gerechtelijke procedu-
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te maken. Jonge kinderen associëren de gang naar de rechtbank met het idee dat zij ge
straft worden. 
Ook Warren-Leubecker e.a. (1990) concluderen dat jonge kinderen de rechtszaal zien als 
een 'bad place where bad people are punished' (p. 179). Oudere kinderen (adolescenten) 
hebben ook een negatieve houding ten aanzien van het rechtssysteem, alleen is deze nega
tieve houding het resultaat van het begrip van het feit dat het rechtssysteem feilbaar is. 

In Nederland is het al weer enige tijd geleden dat er onderzoek is uitgevoerd naar dit speci
fieke onderwerp. Clemens Schröner, Rijksen en Stolp (1971) gaan in hun casuïstische 
studie onder andere in op de voorstellingen die ouders en kinderen hebben van wat er op 
de zitting gebeurt, de beleving van ouders en kinderen van de zitting (contact met de kin
derrechter), het begrip van de maatregel en de aanvaarding van de hulp vanuit de gezins
voogdij. 
Volgens Clemens Schröner e.a hebben de ouders een weinig concrete voorstelling van 
zaken voordat zij naar de zitting gaan. Toch gaan de ouders de zitting met hoge verwach
tingen tegemoet: zij gaan er vanuit dat de kinderrechter hen vragen stelt, met hen van ge
dachten wisselt en begrip toont. Anderzijds vrezen zij, op grond van het justitieel karak
ter van de oproep, dat het gaat om een onpersoonlijk, ambtelijk contact. Alle ouders ge
ven aan een concrete uitspraak te verwachten in de zin van hulp en oplossingen 
(plaatsing). De beleving van de ouders ten aanzien van de zitting loopt uiteen. Een aantal 
ouders zegt de zitting als een onpersoonlijke, formele gebeurtenis te ervaren. De ouders 
die een persoonlijk gesprek met de kinderrechter hadden gehad, oordelen positiever. Na de 
zitting zijn er slechts vage en onjuiste voorstellingen omtrent de betekenis van de maat
regel ontstaan. De ouders denken zelf alle zeggenschap te behouden en zij zien de gezins
voogd als iemand die hun ten dienste staat. Volgens Clemens Schröner e.a aanvaarden de 
ouders de hulp vanuit de gezinsvoogdij alleen op hun eigen voorwaarden, waarbij ze 
slechts een beperkte handelingsruimte aan de gezinsvoogd toekennen. 
Met betrekking tot de kinderen komt een soortgelijk beeld naar voren. Die hebben vrij
wel geen voorstelling van het doel van de zitting. Wel blijkt dat ze er erg tegen hebben 
opgezien. Zij verwachtten enerzijds een langdurige, plechtige en strenge aangelegenheid. 
Anderzijds hadden de kinderen positieve verwachtingen: de kinderrechter zou naar hen 
luisteren en hij zou een gesprek met hen voeren waarbij de kinderen zelf ook iets zouden 
kunnen uitleggen. De kinderen hebben de zitting als een korte, formele gebeurtenis be
leefd waarbij zij zich niet betrokken voelden. Er werd over hen beslist. Ze vonden de sfeer 
onpersoonlijk met als gevolg dat zij niet uit eigen beweging iets hebben gevraagd of ge
zegd. 
Na de zitting is er ook geen beter inzicht in de bedoeling van de maatregel tot stand ge
komen. Volgens Clemens Schröner e.a. (1971) bestaat dit inzicht slechts uit vage voor-
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stellingen. Van een duidelijke acceptatie van de hulp vanuit de gezinsvoogdij is dan ook 
geen sprake. 
Uit het onderzoek van Clemens Schröner e.a. (1971) kan geconcludeerd worden dat het 
niet of slechts vaag begrijpen van wat zich op de zitting afspeelt, de kans verkleint op 
het begrijpen van de betekenis van de maatregel. Dit heeft vervolgens invloed op het ac
cepteren van de hulp vanuit de gezinsvoogdij. 

Volgens Van Nijnatten, Zonnenberg, De Blouw en Dekker (1993) kan begrip van een si
tuatie een grote rol spelen bij het aanvaarden van die situatie. Naar aanleiding van klach
ten van ouders over de Raad voor de Kinderbescherming hebben zij een kleinschalig on
derzoek verricht naar de kwaliteit van de relatie tussen maatschappelijk werkers en het ge
zin. De nadruk ligt in het onderzoek op de gespreksstrategieën van de maatschappelijk 
werkers en de wijze waarop de ouders/verzorgers beslissingen van de Raad aanvaarden. 
Volgens Van Nijnatten e.a. maken mensen, wanneer zij in een voor hen onzekere situatie 
terecht komen, zich bepaalde voorstellingen over hoe deze situatie eruit zal zien en hoe 
zij hierop zullen reageren. De situatie blijft echter onzeker, ondanks het feit dat mensen 
zich op diverse manieren voorbereiden, bijvoorbeeld door informatie over deze situatie, 
oefening van toekomstige rollen, door de ervaring van anderen etc. 
Acceptatie is het aannemen (erkennen) en verwerken van een bepaalde situatie, waarbij 
cognitieve en affectieve factoren een rol spelen. Van Nijnatten e.a. zien begrip als een 
voorwaarde voor emotionele aanvaarding. Een goed begrip van een situatie kan inzichten 
geven in de oorzaken en achtergronden van de situatie waarin men terecht is gekomen. 
Vervolgens kan men inzichten verkrijgen in het eigen aandeel en de eigen rol die hebben 
geleid tot die bepaalde situatie. Tenslotte zal begrip leiden tot inzichten in de gevolgen 
van de veranderingen. 

Op grond van deze literatuur is mijn eerste veronderstelling dan ook dat naar mate de ou
ders en de minderjarigen een beter begrip hebben van wat er op de zitting gebeurt, zij ook 
de betekenis van de ondertoezichtstelling beter begrijpen. 
Een tweede veronderstelling is dat het begrip van de juridische betekenis van de maatregel 
samenhangt met de acceptatie van de maatregel. Indien ouders en minderjarigen niet be
grijpen wat voor beslissing er over hen wordt genomen en wat voor gevolgen deze be
slissing voor hen heeft, zullen zij de maatregel niet of nauwelijks accepteren. Wanneer 
zij de betekenis van de maatregel wel begrijpen, zullen zij de interventies vanuit de ge
zinsvoogdij beter accepteren. De acceptatie van de hulp van de gezinsvoogdij zou een 
voorwaarde kunnen zijn voor het welslagen van de interventies. 
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4.3 Resultaten 

In deze paragraaf worden de resultaten weergegeven van het eerste interview afgenomen 
bij 18 ouders (14 moeders en vier vaders)^, 21 jongeren (14 jongens en zeven meisjes) en 
18 gezinsvoogden (negen vrouwen en negen mannen)'. Zij zijn gemiddeld drie maanden 
na het uitspreken van de ondertoezichtstelling geïnterviewd. Het gaat hier om zowel jon
geren van 12 tot en met 17 jaar die thuis wonen, als om jongeren die uithuis geplaatst 
zijn. Tijdens dit eerste meetmoment woonden 12 jongeren (vier meisjes en acht jongens) 
bij hun ouders en zijn zij op één uitzondering na (Boddaert) in de thuissituatie geïnter
viewd zonder de ouders erbij. Negen jongeren (drie meisjes en zes jongens) waren tijdens 
de eerste interviewronde uithuis geplaatst en zijn geïnterviewd binnen de instelling waar 
zij op dat moment verbleven. De gezinsvoogden zijn geïnterviewd op hun werkplek. 
Aan de ouders en de jongeren is een aantal vragen gesteld over het moment waarop de on
dertoezichtstelling is uitgesproken, de zitting. Hebben zij gehoor gegeven aan de oproep 
van de rechtbank? En zo ja, hoe hebben zij dat ervaren? Ingegaan wordt op de voorstel
lingen die de ouders en de jongeren hebben van deze zitting, of zij tevreden zijn over het 
gesprek bij de kinderrechter en of zij begrepen hebben wat er wordt besproken. Bij de 
gezinsvoogden is eveneens nagegaan of zij konden aangeven wat het gezin begrepen heeft 
van dit gebeuren. Vervolgens wordt besproken of de ouders en de kinderen het eens zijn 
met de maatregel. Getoetst is of de gezinsvoogden inzicht hebben in de kennis van de ou
ders en de kinderen. Als laatste wordt ingegaan op de vraag of ouders en kinderen kunnen 
aanvaarden dat ze ondertoezicht zijn gesteld. Doel is te achterhalen of het al dan niet be
grijpen van de juridische betekenis van de maatregel, invloed heeft op de acceptatie van de 
maatregel. 

4.4 Voorstellingen en verwachtingen ten aanzien van de zitting 

4.4.1 Ouders 

Uit het kleinschalig onderzoek van Clemens Schröner e.a. (1971) blijkt dat de ouders 
ambivalent de zitting ingaan. Enerzijds hebben zij hoge verwachtingen van het gesprek 
bij de kinderrechter, anderzijds bestaat de vrees voor een onpersoonlijk en formeel con
tact. Zij verwachten allen een concrete uitspraak in de vorm van hulp en oplossingen 

6 Eén ouderpaar weigerde in de eerste interviewronde deel te nemen aan het onderzoek. Na her
haalde pogingen tot contact namen zij in een later stadium wel deel aan het onderzoek (2e en 
3e ronde). Hun zoon nam deel aan alle interviewrondes. 
7 Eén gezinsvoogd heeft twee OTS-zaken die betrokken zijn in het onderzoek (zie hoofdstuk 
3). 
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(plaatsing). In mijn onderzoek ben ik eveneens nagegaan of de ouders bepaalde verwach
tingen hadden van het gesprek bij de kinderrechter. In totaal zijn 15 van de 18 ouders naar 
de zitting geweest. Drie moeders zijn niet geweest^. Dat betekent dat in totaal 15 ouders 
zijn geïnterviewd over hun ervaringen met de zitting. 
Van de 18 ouders hebben zes ouders (vier moeders en twee vaders) al eerder ervaringen 
opgedaan met het rechtssysteem. De moeders hebben een oudere zoon of dochter onder 
toezicht staan. De vaders hebben eerdere rechtszaken meegemaakt, namelijk in geval van 
een aanvraag voor voogdijwijziging en in verband met crimineel gedrag van een zoon. 

Tabel 4.1 Verwachtingen van de ouders ten aanzien van de zitting (N=15, n=21, 
meerdere antwoorden mogelijk) 

Ouders (N=15) 

helemaal niets 8 (53%) 

hulp 4 (27%) 

toga's 3 (20%) 
OTS uitgesproken 3 (20%) 
overige 3 (20%) 
totaal 21 

Geconcludeerd kan worden dat iets meer dan de helft van de geïnterviewde ouders (53%) 
een wat afwachtende houding heeft voordat zij naar de zitting gaan. Ruim een kwart van 
de ouders (27%) verwacht van de kinderrechter hulp en oplossingen voor hun proble
men: "Ik had wel verwachtingen. Mijn verwachting was dat we in orde zouden krijgen dat 

ze een keer in de 14 dagen een weekend naar haar vader zou gaan. En dat is zwaar tegen

gevallen". Een vijfde van de ouders (20%) noemt als verwachting dat de ondertoezichtstel
ling zou worden opgelegd. Ten slotte heeft een vijfde (20%) het idee dat het zou gaan om 
een formeel, ambtelijk contact. Uit de antwoorden komt naar voren dat de televisie hier
bij als inspiratiebron diende: "We waren alle twee ontzettend nerveus. Ik had eerlijk ge

zegd verwacht dat het iemand was met een zwarte jurk, zo'n toga. We verwachten eigen

lijk een grote zaal en een rechtbank en al die dingen. Maar dat was het gelukkig niet. Het 

was een heel groot kantoor. Ronde tafels. Wel officieel maar wel lekker een beetje rom

melig. Het was niet zo eng als dat ik gedacht had. Dat scheelde wel. Die mevrouw had 

een heel gewoon pakje aan. (....) Dat heb ik van de TV natuurlijk. Ik ben nog nooit met 

de rechter in aanraking geweest. En toen wij dat grote gebouw binnen kwamen zagen wij 

° Twee moeders zagen geen reden om aan de oproep gehoor te geven omdat zij het met het uit
spreken van de OTS eens waren. Eén moeder gaf aan ziek te zijn: haar man is wel op de zitting 
verschenen. 

79 



die mannen met jurken aan. Dan verwacht je eigenlijk dat dat ook gebeurt, heel officieel. 
En natuurlijk, het was officieel". 

Los van de verwachtingen die de ouders hadden ten aanzien van de zitting, geeft ruim een 
kwart van de ouders (27%) aan nerveus te zijn voordat ze voor de kinderrechter moesten 
verschijnen: "Ik was bang voor hoe ze mij benaderde. Angst dat ik er de schuld van 
kreeg. Ik schaamde me vreselijk omdat de kinderen weg moesten. Ik gaf het toe op dat 
moment, ik gaf de kinderen weg omdat ik het zelf niet meer kon". 

4.4.2 Jongeren 

In deze studie zijn niet alle jongeren voor de eerste keer geconfronteerd met de kinderrech
ter. Voor drie jongens die zijn opgepakt wegens hun criminele activiteiten is het de 
tweede of derde keer. In die zin 'kennen' zij de gang naar de rechter. In totaal zijn er 19 
van de 21 jongeren (13 jongens en zes meisjes) naar de zitting geweest. Een jongen en 
een meisje zijn niet geweest9. Alleen aan de jongeren die tijdens de zitting aanwezig zijn 
geweest, is gevraagd wat zij voor verwachting van het gesprek bij de kinderrechter had
den. 

Tabel 4.2 Verwachtingen van de jongeren ten aanzien van de zitting (N=19, n=29, 
meerdere antwoorden mogelijk) 

Jongens Meisjes Totaal 
(N=13) (N=6) (N=19) 

helemaal niets 5 (38%) 4 (67%) 9 (47%) 
grote zaal vol mensen 4 (29%) 2 (33%) 6 (32%) 
veel(moeilijke)vragen/lang 5 (38%) - (0%) 5 (26%) 
gesprek 
uithuisplaatsing 3 (23%) - (0%) 3 (16%) 
overige 5 (38%) 1 (17%) 6 (32%) 

totaal 22 7 29 

Uit de antwoorden komt naar voren dat meer dan de helft (58%) van de jongeren uit de 
onderzoeksgroep vrij hoge verwachtingen heeft voordat ze naar de kinderrechter gaan. Dat 
betekent dat ze een lang gesprek, veel (ingewikkelde) vragen (26%) en een enorme rechts
zaal met veel mensen verwachten (32%): "Allemaal bureaus, van die jurken aan. 

y De moeders van de jongeren gaven ook geen gehoor aan de oproep. Zij waren het eens met 
het uitspreken van de ondertoezichtstelling. 
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Advocaten erbij, m'n vader aan die kant, m'n moeder aan de andere kant". In die zin pro
beren ze op een voor hen vrijwel onbekende situatie te anticiperen. Daarentegen geeft on
geveer de helft van hen (47%) aan dat ze 'niets verwachten' en 'wel zien hoe het loopt': 
"Ik wist niet wat ik moest verwachten. Op TV zie je dan een hele zaal vol. Maar het viel 

eigenlijk reuze mee. Twee stoelen, een paar tafels. Eigenlijk net als thuis". Verder geven 
drie jongens (16 %) aan dat ze de verwachting hebben uithuis geplaatst te worden. 
Naast het uitspreken van de verwachtingen ten aanzien van de zitting bekent een kwart 
van hen (26%) dat ze (een beetje) zenuwachtig waren toen ze naar de rechter moesten. 
Zoals uit het bovenstaande helder wordt, vormt ook bij de jongeren de televisie een be
langrijke informatiebron. Zes jongeren noemen expliciet de televisie als informatiebron. 

4.4.3 Conclusie 

De ouders en de jongeren hebben voorafgaand aan de zitting een weinig realistisch beeld 
hierover. Deze resultaten zijn conform de resultaten van het onderzoek van Clemens 
Schröner (1971). De ouders en de jongeren verwachten enerzijds een formele gang van 
zaken, in de zin van een lang gesprek en ingewikkelde vragen, een grote zaal vol mensen 
(jongeren) en toga's (ouders). De televisie speelt hierbij een rol als inspiratiebron (zie 
ook Saywitz, 1990). Anderzijds verwachten de ouders en de jongeren dat er hulp komt en 
oplossingen voor hun problemen, de uitspraak van de OTS (ouders) en het realiseren van 
uithuisplaatsing (jongeren). In tegenstelling tot de resultaten van Clemens Schröner 
(1971) geven niet alle ouders aan hulp en oplossingen te verwachten. De ouders in deze 
onderzoeksgroep hebben in die zin een meer afwachtende houding. 

Een verschil tussen de ouders en de jeugdigen is dat de ouders inhoudelijke ideeën aange
ven over wat zij verwachten van de zitting (hulp, uitspraak OTS). De jongeren daarente
gen geven hun verwachtingen weer met betrekking tot de vorm van het contact met de 
kinderrechter (grote zaal, moeilijke vragen, lang gesprek) en richten zich minder op de 
inhoud. 

4.5 Tevredenheid zitting 

4.5.1 Ouders 

De manier waarop ouders de zitting beleven is onderzocht door te vragen of de ouders te
vreden zijn over het gesprek bij de kinderrechter. Uit het onderzoek van Clemens 
Schröner (1971) komt naar voren dat ouders die positief oordelen over het gesprek het 
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gevoel hebben dat ze een persoonlijk gesprek zijn aangegaan met de kinderrechter. Bij een 
negatief oordeel ontbreekt dat juist. 

Van de 15 ouders geven 12 ouders (80%) aan dat ze tevreden zijn over het gesprek bij de 
kinderrechter. Drie ouders (20%) zijn ontevreden. Onderzocht is waarom ze (on)tevreden 
waren over het gesprek. 

Tabel 4.3 Tevreden zitting ouders (N=15) 

Ouders (N= 15) 

ja 12 (80%) 
nee 3 (20%) 

Meer dan de helft van de aanwezige ouders (58%) is tevreden omdat er naar hen geluisterd 
wordt. Met name voor de moeders is dit aspect belangrijk: "Dat er gehoor werd gegeven 

aan onze problemen. Dat er niet zo makkelijk over gedaan werd en dat er geen beschuldi

gingen gedaan werden. Daar ben je supergevoelig voor want we hebben natuurlijk ook 

een tijd gehad dat we ons zelf dingen kwalijk namen". Het tweede aspect dat van invloed 
is op de tevredenheid met de zitting is het uitzicht hebben op een verandering in situatie 
(58% van de antwoorden): "Er gebeurde tenminste iets, en snel". "Dat er een OTS 

kwam". Verder wordt het door de ouders als aangenaam ervaren (33%) dat het een kort ge
sprek is: "Het was erg zakelijk. Geen onzinnige dingen er omheen. Geen poespas". 

Ondanks het feit dat het merendeel van de ouders tevreden is over het gesprek bij de kin
derrechter, plaatst de helft van de ouders (47%) daarbij hun kanttekeningen. Deze kantte
keningen hebben te maken met de persoon en functie van de kinderrechter: "Ze deed be

loftes die niet uitkwamen". En: "Hij moet iets beslissen waar hij feitelijk niets vanaf 

weet". En met omgevingsfactoren: "Die mensen van de kinderbescherming (Raad, A.S.) 

moeten niet zo'n houding aannemen. Het is geen pak suiker waar je uiteindelijk over zit 

te handelen. Ja, en dan moetje nog gezamenlijk in de lift staan en de gezinsvoogd zegt ze 

wel gedag en jou kijkt ze aan alsof ze denkt: daar heb je erweer zo één". 

De ontevreden ouders (20%) vinden de sfeer op de zitting onpersoonlijk: "Het was niet 
echt een gesprek, het was meer feiten uitwisselen. Het was iets wat moest gebeuren, een 
procedure voordat we weer verder konden. Hoe ik daar tegen aan keek, daar werd verder 
niet op ingegaan ". 
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4.5.2 Jongeren 

Uit het onderzoek van Clemens Schröner e.a. (1971) komt naar voren dat de jongeren de 
zitting over het algemeen als een korte formele gebeurtenis beleven waarbij zij zich niet 
betrokken voelen. Zij hebben het idee dat er óver hen wordt beslist. Zij hebben een nega
tieve houding ten aanzien van het rechtssysteem als gevolg van hun idee dat het rechts
systeem feilbaar is (Warren-Leubecker, 1990). 

In tegenstelling tot de grote tevredenheid van de ouders, komt er op dit punt bij de jonge
ren een heel ander beeld naar voren. Iets meer dan de helft van de jongeren (53%) geeft 
aan ontevreden te zijn over het gesprek bij de kinderrechter. Negen jongeren (47%) zijn 
wel tevreden qver het gesprek bij de kinderrechter. 
Elf jongeren (zeveti jongens en vier meisjes) zijn apart gehoord door de kinderrechter en 
bij acht jongeren (zes jongens en twee meisjes) zijn de ouders aanwezig. 

Tabel 4.4 Tevredenheid zitting jongeren (N=19) 

Jongens Meisjes Totaal  

(N=13) (N=6) (N=19) 

ja 5 (38%) 4 (67%) 9 (47%) 
nee 8 (62%) 2 (33%) 10 (53%) 

De jeugdigen vinden het moeilijk om aan te geven wââr ze nu wel of niet tevreden mee 
zijn. De ontevredenheid (53%) heeft voornamelijk te maken met het (lange) wachten 
voordat het gesprek plaatsvindt. De lange wachttijd staat volgens hen niet in verhouding 
tot de korte duur van het gesprek (50%). Verder hebben ze ook het gevoel dat er niet naar 
hen geluisterd werd (40%). Er is geen ruimte om iets te zeggen: "Ik kon alleen maar 'ja' 

of'nee'zeggen". Verder geeft een aantal jongeren aan dat ze het niet eens zijn met de pro
blematiek zoals deze is weergegeven door de kinderrechter en de oplossingen die daarvoor 
worden aangedragen: "Ze bemoeit zich met problemen die haar absoluut niet aangaan". 

De tevredenheid van de jongeren (47%) heeft daarentegen te maken met het gevoel dat er 
wèl naar hen geluisterd wordt. Deze jongeren vinden de kinderrechter aardig en ze hebben 
het idee dat ze goed kunnen praten: zij krijgen ook uitleg over de ondertoezichtstelling en 
de rol van de gezinsvoogd (44%). Uit de gegevens blijkt dat dit overigens onafhankelijk 
van leeftijd of geslacht is. Verder heeft de tevredenheid van de jongeren te maken met het 
feit dat er een verandering in de situatie zal optreden (55%): "Er gebeurt nu tenminste 

iets". En: "Er komt een gezinsvoogd". 

83 



4.5.3 Conclusie 

De ouders en de jongeren beleven het gesprek bij de kinderrechter verschillend: meer dan 
drie-kwart van de ouders (80%) geeft aan tevreden te zijn. Daar staat tegenover dat bijna 
de helft van de jongeren (47%) tevreden is. 
Aspecten die van invloed zijn op de tevredenheid zijn: het gevoel dat er geluisterd werd 
(ouders), de persoon van de kinderrechter (jongeren) en het besef dat er verandering in de 
situatie zou optreden door de uitspraak van de OTS en door de komst van de gezinsvoogd 
(ouders en jongeren). 
De ontevredenheid van de ouders en jongeren (resp. 20% en 53%) heeft met name te ma
ken met het gevoel dat er niet geluisterd werd, het lange wachten (jongeren) en met de 
onpersoonlijke benadering door de kinderrechter (ouders). De overeenkomsten tussen de 
resultaten van Clemens Schröner (1971) en deze gegevens moet worden gezocht in de ar
gumenten die de ouders en kinderen aandragen voor een positief of negatief oordeel ten 
aanzien van de zitting: het gevoel dat er wordt geluisterd en een persoonlijk geprek is ge
voerd, vormt een belangrijk argument voor een positief oordeel over de zitting. De on
persoonlijke sfeer, het formele karakter en het gevoel dat er niet geluisterd wordt, zorgt 
voor een negatief oordeel. 

4.6 Begrip van de zitting 

4.6.1 Ouders 

Alle ouders die gehoor gaven aan de oproep van de kinderrechter (15) geven aan begrepen 
te hebben wat er op de zitting besproken is. 

Tabel 4.5 Begrip ouders zitting (N=15, n=32, meerdere antwoorden mogelijk) 

Ouders (N=15) 

problematiek 11 (73%) 
reden OTS 7 (47%) 
(voorstellen) gezinsvoogd 4 (27%) 
eens/oneens 4 (27%) 
overige 6 (40%) 
totaal 32 
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Uit tabel 4.5 komt naar voren dat de meeste ouders (73%) aangeven dat de problematiek 
is besproken zoals deze in de gezinssituatie aanwezig is: "Er is gesteld wat de problemen 
waren. En wat zich heeft voorgedaan. Dat T. betrapt was op een diefstal in een woning. 
En voor het stelen van een bromfiets. Het rapport van de raad voor de kinderbescherming 
is aan de orde gekomen". Daarnaast geeft bijna de helft aan (47%) dat de reden en oorzaak 
van het uitspreken van de OTS naar voren komt. De gezinsvoogd is aan hen voorgesteld 
(27%) en de ouders kunnen aangeven of zij het wel of niet met de maatregel eens zijn 
(27%). 

4.6.2 Jongeren 

Van de 19 jeugdigen hebben er 14 (74%) begrepen wat er is gezegd op de zitting. Vijf 
jongens (26%) geven aan dat het gesprek bij de kinderrechter voor hen niet helder is. Zij 
geven antwoorden zoals, 'ik begreep niet wat een OTS nu was', 'de rechter gebruikte al
lemaal van die moeilijke woorden', 'ik begreep niet wat de rol van de gezinsvoogd nu 
was'. 

Tabel 4.6 Begrip jongeren zitting (N=14, n=43, meerdere antwoorden mogelijk) 

J ongens 
(N=8) 

VI ei sj es 
(N=6) 

Totaal 

(N=14) 

ik krijg een gezinsvoogd 8 (100%) 3 (50%) 12 (79%) 

reden/oorzaak gezinsvoogd 6 (75%) 3 (50%) 9 (64%) 

eens/oneens OTS 1 (13%) 6 (100%) 7 (50%) 

verplichte karakter 4 (50%) - 4 (29%) 

regelen van plaatsing 5 (63%) - 5 (36%) 

overige 3 (38%) 3 (50%) 6 (43%) 

totaal 28 15 43 

De meeste jongeren (79%) begrijpen dat er een gezinsvoogd zou worden toegewezen en 
volgens 64% van de jongeren is ook de reden van de komst van de gezinsvoogd bespro
ken. De helft van de jongeren geeft aan dat ze op de zitting konden aangeven of ze het 
wel of niet met de OTS eens zijn: "Ik kon alleen 'ja' of 'nee'zeggen". Vijf jongens (36%) 
begrijpen dat er een plaatsing elders geregeld zal worden. Vervolgens noemen vier jon
gens (29%) het verplichte karakter van de maatregel: de kinderrechter waarschuwt en 
maakt duidelijk dat zij zich aan de afspraken van de gezinsvoogd moeten houden. 
De ouders noemen dit aspect niet. Dit wijst erop dat de ouders de OTS in combinatie met 
de komst van de gezinsvoogd meer als een vorm van hulp ervaren. 
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4.6.3 Gezinsvoogden 

Bij alle zittingen is een vertegenwoordiger van de (gezins)voogdij-instelling aanwezig. 
Dit hoeft niet de toegewezen gezinsvoogd te zijn en het is afhankelijk van het instel
lingsbeleid. Twee van de vier instellingen hebben een vaste zittingsvertegenwoordiger en 
in de regel is dat een praktijkleider. Bij de andere twee instellingen gaat de gezinsvoogd 
die de OTS-zaak heeft toegewezen gekregen naar de zitting. 

Van de 19 OTS-zaken zijn tien gezinsvoogden (53%) naar de zitting geweest. In de ove
rige OTS-zaken is een vertegenwoordiger naar de zitting geweest. Toch is aan alle ge
zinsvoogden is gevraagd of zij kunnen aangeven wat de ouders en de kinderen begrepen 
hebben van deze zitting. Dit om te toetsen in hoeverre zij inzichten hebben in de bele
vingswereld van het gezin. 

Begrip van de ouders volgens de gezinsvoogden 

Van de 19 OTS-zaken zijn in 17 gevallen de ouders of één van beide ouders naar de zit
ting geweest10. Dat betekent dat de gezinsvoogden in 17 OTS-zaken kunnen aangeven of 
de ouders hebben begrepen wat er is besproken. In totaal geven de gezinsvoogden in 16 
OTS-zaken (94%) aan dat de ouders het hebben begrepen. In slechts één OTS-zaak (6%) 
meent de gezinsvoogd dat de ouders het niet hebben begrepen. 

Tabel 4.7 Begrip van de zitting ouders volgens gezinsvoogden (N=17, n=22, meerdere 
antwoorden mogelijk) 

Ouders (N=15) 

verplichte karakter OTS 6 (35%) 
regelen hulpverlening 6 (35%) 
hulp/oplossingen 6 (35%) 
zeggenschap KR 2 (12%) 
overige 2 (12%) 
totaal 22 

Elementen die de ouders volgens de gezinsvoogden hebben begrepen van de zitting zijn 
dat de uitspraak van de OTS bepaalde verplichtingen met zich meebrengt (35%): "Vader 

beseft dat hij zich aan de afspraken moet houden die door mij gemaakt worden". 

1 0 Hierboven kwam naar voren dat 15 geïnterviewde ouders gevraagd zijn over de zitting. Van 
de overige twee gezinnen is bij één ouderpaar moeder niet naar de zitting geweest (wel geïnter
viewd) en vader wel (niet geïnterviewd). Een ouderpaar is wel naar de zitting geweest maar niet 
geïnterviewd op het eerste meetmoment. 
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Vervolgens dat de gezinsvoogden kunnen zorgen voor het inschakelen van verdere hulp
verlening voor hun kind (35%), zoals het regelen van een plaatsing binnen een instel
ling. Ten slotte geven de gezinsvoogden in zes OTS-zaken (35%) aan dat de ouders be
grepen hebben dat er hulp en oplossingen komt voor hun problemen: "Dat ik ze ga hel

pen bij het vinden van oplossingen voor hun problemen". 

De gezinsvoogden zetten wel enige kanttekeningen bij de vraag of de ouders de zitting 
volledig hebben begrepen. De meeste ouders zijn nerveus omdat ze naar de rechter moeten 
en het gesprek wordt om die reden niet altijd goed opgepikt: "Deze mensen waren ook 

heel nerveus. Ze horen de woorden van de kinderrechter maar half. De kinderrechter heeft 

tegen hen een aantal dingen gezegd waarvan ze later zeggen dat dat niet is gezegd. Of ze 

interpreteren dat anders". Verder wordt de onbekendheid met de rechtsgang genoemd: 
"Moeder heeft aangegeven dat ze te weinig voorbereid was op hoe een zitting verloopt. 

Dat hoor je wel vaker van ouders. Dat zou eigenlijk de Raad moeten doen. Ze vertelde dat 

ook: toen ik binnen kwam, gaf ik de rechter een hand. Al snel bleek dat dat niet zo 

werkte". De verstrekkende gevolgen van de OTS zijn niet altijd duidelijk, met name dat 
de ouderlijke macht beperkt wordt: "Ze hebben hulp nodig, maar tegelijkertijd leveren ze 

een stukje zeggenschap in. Ik heb altijd het idee dat ouders zich dat niet realiseren. De 

neuzen staan nu dezelfde kant op maar dat kan een probleem worden wanneer ik andere 

inzichten krijg dan hen". 

Begrip van de jongeren volgens de gezinsvoogden 

Zestien gezinsvoogden beantwoorden de vraag of de jeugdigen begrepen hebben wat er op 

de zitting is besproken11. Deze gezinsvoogden zijn verantwoordelijk voor 18 OTS-pupil-

len. 

Volgens de gezinsvoogden hebben acht minderjarigen (44%) begrepen wat er op de zit
ting is besproken en vijf jongeren (28%) niet. Voor drie jongeren weten de gezinsvoog
den (17%) geen antwoord te geven en bij twee jongeren (11%) twijfelen de gezinsvoog
den. Ondanks het feit dat de gezinsvoogden een ontkennend antwoord gaven, is doorge
vraagd naar wat volgens hen de minderjarigen wèl hebben begrepen. 

1 ' Eerder kwam naar voren dat 19 van de 21 jongeren naar de zitting zijn geweest. In totaal 
zijn 17 gezinsvoogden verantwoordelijk voor deze 19 jongeren. Aangezien één gezinsvoogd 
van mening was dat zijn OTS-pupil niet naar de zitting is geweest, is aan 16 gezinsvoogden 
gevraagd of de jeugdigen hebben begrepen wat er op de zitting is besproken. 
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Tabel 4.8 Begrip van de zitting jongeren volgens gezinsvoogden (N= 18, n=22, 
meerdere antwoorden mogelijk) 

J longens Meisjes Totaal 
(N=12) (N=6) (N: = 18) 

verplichte karakter OTS 7 (58%) 2 (33%) 9 (50%) 
regelen hulpverlening 2 (17%) 2 (33%) 4 (22%) 
hulp/oplossingen 1 (8%) - 1 (6%) 
zeggenschap kinderrechter 1 (8%) - 1 (6%) 
weet niet 3 (25%) 2 (33%) 5 (28%) 
overige - 2 (33%) 2 (11%) 
totaal 14 8 22 

Uit tabel 4.8 blijkt dat volgens de gezinsvoogden de helft van de jongeren begrijpt dat er 
een gedwongen sfeer uitgaat van de OTS, dat wil zeggen dat er een gezinsvoogd komt aan 
wiens afspraken zij zich moeten houden: "Hij heeft begrepen dat hij contact met mij 
móét hebben ". "Hij ziet mij als iemand die boven hem staat en niet iemand die samen 
met hem een oplossing gaat zoeken". Ruim een vijfde van de jongeren (22%) begrijpt 
volgens de gezinsvoogden dat er verdere hulpverlening op gang wordt gebracht. 
Opvallend is dat de gezinsvoogden meer problemen hebben met het beantwoorden van 
deze vraag voor de jeugdigen dan voor de ouders: voor vijf kinderen (28%) kunnen ze de 
vraag niet beantwoorden. 

Kortom, de ouders en de kinderen hebben volgens hen met name het gedwongen karakter 
van de maatregel en het regelen van verdere hulpverlening begrepen. Apart voor de ouders 
noemden de gezinsvoogden het geven van hulp en oplossingen voor de problemen. 

4.6.4 Conclusie 

In deze paragraaf komt naar voren dat alle ouders en drie-kwart van de jongeren aangeven 
dat zij begrepen hebben wat er op de zitting is besproken. De problematiek binnen het 
gezin en de reden van de uitspraak van de OTS wordt door de ouders het meest genoemd. 
De jongeren hebben begrepen dat er een gezinsvoogd is aangesteld en de reden daarvoor. 
Vervolgens noemen de jongeren in tegenstelling tot de ouders het gedwongen karakter 
van de maatregel expliciet. 
De gezinsvoogden kunnen een matige inschatting maken of de ouders het gesprek bij de 
kinderrechter hebben begrepen en zij kunnen dit nog minder voor de kinderen. Opvallend 
is dat de gezinsvoogden menen dat het gedwongen karakter door zowel de ouders als de 
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kinderen is begrepen, terwijl dit door geen van de ouders wordt genoemd en door slechts 
enkele jongeren. De ouders zijn op de zitting meer gespitst op het weergeven van de pro
blematiek door de kinderrechter (of dat klopt). De kinderen zijn meer bezig met de nieuwe 
persoon die is aangesteld en bezig met het begrijpen wat de reden daarvan is. Het idee van 
de gezinsvoogden sluit niet goed aan bij de belevingswereld van de ouders en de kinderen. 
De oorzaak ligt mede in het feit dat slechts de helft van de gezinsvoogden bij de zitting 
aanwezig is geweest. 

4.7 Begrip van de maatregel 

Het begrip van de maatregel is onderzocht door allereerst te vragen aan de ouders en de 
jongeren óf zij een maatregel hebben gekregen (OTS, ondertoezichtstelling). Vervolgens 
is onderzocht of zij kunnen uitleggen wat de ondertoezichtstelling betekent. Het niet-be-
grijpen van de betekenis van de maatregel kan leiden tot irreële verwachtingen bij de ou
ders en de kinderen over de hulp van de gezinsvoogd. Het uitleggen van wat de gezins
voogd kan doen en gaat doen is een belangrijk element in de communicatie tussen de ge
zinsvoogd en de ouders en kinderen. Vandaar dat eveneens onderzocht is of de gezins
voogden kunnen aangeven of de ouders en de kinderen begrijpen wat de maatregel in
houdt. 

Operationalisatie van een 'goed' begrip van de maatregel 

Om te bepalen wanneer er sprake is van een goed begrip of - in het andere uiterste - geen 
goed begrip van de maatregel, is het noodzakelijk bepaalde criteria te hanteren. Voor het 
begrip van de maatregel zijn de artt.l: 254 t/m 265 BW als uitgangspunt genomen (als 
extern criterium). In deze artikelen is onder andere het doel van en de grondslag voor het 
uitspreken van de ondertoezichtstelling beschreven^. Er komen vier kernbegrippen naar 
voren, namelijk "hulp en steun", "verantwoordelijkheid", "gezag" en "aanwijzing". 
Zoals in hoofdstuk 2 naar voren kwam, is per 1 november 1995 als nieuwe taak het "ge
ven van schriftelijke aanwijzingen" ingevoerd. Wanneer genoemde doelstellingen met be
trekking tot de opvoeding en verzorging van de minderjarige niet worden opgevolgd door 
de ouders kan het gevolg zijn dat de gezinsvoogd "een aanwijzing" geeft. Gezien het 
moment van het eerste interview (vóór 1 november '95) is de kans dat de ouders en de 
minderjarigen dit kernbegrip noemen bijzonder klein. Hieruit volgt dat er drie kernbe
grippen over blijven, waaraan het begrip van de maatregel van de ouders en jongeren ge
toetst kan worden. 

2 Daarnaast zijn daar de taken van de (gezins)voogdij-instelling beschreven, de duur van de 
OTS, uithuisplaatsing etc. 
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Een 'goed begrip' van wat een ondertoezichtstelling betekent, zou impliceren dat de drie 
genoemde kernbegrippen uit de wet door de ouders en de jongeren genoemd worden. Een 
'redelijk begrip' zou impliceren dat er twee kernbegrippen genoemd worden. Een 'matig 
begrip' zou impliceren dat er één kernbegrip genoemd wordt. 'Geen begrip' betekent dat 
geen van de kernbegrippen wordt genoemd. Op deze manier zijn alle antwoorden van de 
ouders en jongeren gecategoriseerd. 

4.7.1 Ouders 

Alle ouders geven aan, op één uitzondering na (moeder), te begrijpen wat de ondertoe
zichtstelling inhoudt. Deze moeder begrijpt wél wat de consequentie is van de ondertoe
zichtstelling (voor haar beide kinderen): "Dat ze regelmatig naar school moeten. Niet 

spijbelen, trouw naar school gaan. En G. moet gehoorzamen en luisteren". 

De antwoorden die de ouders (en ook de kinderen, zie verder) geven, zijn divers. Zij heb
ben meerdere associaties bij het begrip ondertoezichtstelling. Deze associaties zijn glo
baal in drie categorieën in te delen, namelijk het gedwongen karakter van de maatregel, 
hulp krijgen en 'verantwoordelijkheid en medezeggenschap'13. Op basis van eerder ge
noemde operationalisatie, blijkt dat meer dan de helft (61%) van de ouders een redelijk 
begrip heeft van de betekenis van de maatregel, een derde (33%) heeft een matig begrip en 
slechts één ouder heeft een goed begrip van de betekenis van de maatregel. 

Helder is voor drie-kwart van de ouders (72%) dat het gaat om een gedwongen ingrijpen 
binnen het gezin en dat de consequenties daarvan voor hen groot kunnen zijn: "Dat als er 

iets fout gaat, dat zij kunnen ingrijpen. Ik heb heel erg getwijfeld want ik moest ermee 

accoord gaan. Ja, ik was gewoon bang van: dadelijk pakken ze m'n kind af. En dat is veel 

erger. Ook door m'n verleden. Een OTS wilde ik eerst niet omdat ik zelf in een tehuis 

heb gezeten. En toen zei die mevrouw: we plaatsen een kind niet zomaar uithuis". 

Volgens meer dan de helft van de ouders (61%) betekent de ondertoezichtstelling dat er 
hulp komt en oplossingen voor hun problemen. Tenslotte geeft ruim een derde van de 
ouders (39%) aan dat zij de verantwoordelijkheid in relatie tot de opvoeding van hun kind 
'delen' met de gezinsvoogd: "Het betekent voor ons dat we de zeggenschap over onze 

dochter kwijt zijn. Dat we in feite weinig inspraak hebben in waar ze is en wat er met 

haar gebeurt. Zo komt het over". Niet helder is hoevéél verantwoordelijkheid de ouders 
nog wél hebben ('de gezinsvoogd beslist alles' óf 'we bepalen samen met de gezins
voogd'). 

1 3 Het gaat hier om meer dan één associatie; het totaal kan dus meer dan 100% zijn. 
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4.7.2 Jongeren 

Bij de jongeren in dit onderzoek wekt het begrip 'maatregel' verwarring. Zij associëren 
het begrip 'maatregel' met een straf: "Ja, ik heb een taakstraf gekregen van de rechter". 

Of: "Ja, ik moet naar een internaat". De term 'OTS' of 'ondertoezichtstelling' heeft wel be
tekenis voor de meeste kinderen (81%). Verder geeft iedere jongere zo zijn eigen invul
ling aan het begrip ondertoezichtstelling, toegespitst op zijn of haar (gezins)situatie. Net 
als bij de ouders komen er uit de antwoorden van de jongeren globaal drie associaties naar 
voren, namelijk het gedwongen karakter van de maatregel, hulp krijgen/regelen van din
gen en de associatie met de gezinsvoogd zelf. 

Meer dan de helft van de jongeren (57%) heeft een matig begrip van de betekenis van de 
maatregel en slechts een kwart (24%) van de jongeren heeft een redelijk begrip van de 
maatregel. Voor een aantal (19%) jongens geldt dat de term 'ondertoezichtstelling' hen 
ook weinig tot niets zegt. Deze jongens begrijpen wel dat er een gezinsvoogd is aange
steld en de reden waaróm de gezinsvoogd is aangesteld. Helder is voor vrijwel alle kinde
ren dat met een ondertoezichtstelling een gezinsvoogd is toegewezen door de rechter. 
Voor meer dan de helft van de jongeren (57%) is duidelijk dat de ondertoezichtstelling ge
paard gaat met een vorm van dwang: "Als ik wat verkeerd doe....dat je dan gepakt wordt 

en in de bak wordt gegooid. M'n moeder heeft dat verteld. Ze heeft verteld dat als je dan 

met wat gasten staat en zij wat doen en jij doet niks, dan wordt je er toch automatisch 

uitgepikt. En hun laten ze dan lekker lopen Ja, het is in ieder geval onwijs 

streng". En: "Ik móét nu elke dag naar school gaan". Vervolgens noemt de helft van de 
jongeren (52%) in hun antwoorden "hulp" en "het regelen van dingen": "Dat er dingen 

worden geregeld die normaal je ouders regelen. Ik had een nieuwe fiets nodig en toen heb 

ik geld gekregen". Daarentegen associeert een derde (33%) van hen de maatregel letterlijk 
met de gezinsvoogd: "Oh, dat is de gezinsvoogd". 

Geconcludeerd kan worden dat er een groot verschil is in de beleving die de jongeren heb
ben van de betekenis van de ondertoezichtstelling. 

4.7.3 Gezinsvoogden 

Begrip van de ouders volgens de gezinsvoogden 

Volgens de gezinsvoogden begrijpen de ouders in 13 OTS-zaken (68%) wat de maatregel 
inhoudt en in drie OTS-zaken (16%) niet. Vervolgens hebben zij over de ouders in drie 
OTS-zaken (16%) gemengde gevoelens. Ondanks het feit dat de gezinsvoogden in eerste 
instantie aangeven dat de ouders de maatregel niet begrijpen, is doorgevraagd naar wat de 
ouders wèl begrijpen. 
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Tabel 4.9 Begrip van de maatregel ouders volgens de gezinsvoogd (N=19) 

Begrip maatregel ouders 

ja 
nee 
ja/nee 

OTS-zaken 

(N= =19) 

13 (68%) 
3 (16%) 
3 (16%) 

Volgens de gezinsvoogden begrijpt de ouders in meer dan de helft van de OTS-zaken 
(53%) dat de maatregel inhoudt dat er hulp, oplossingen en ondersteuning komt voor de 
problemen die ze hebben. In negen OTS-zaken (47%) begrijpen de ouders volgens de ge
zinsvoogden dat zij beslissingen kunnen nemen die de ouders moeten opvolgen. In vier 
OTS-zaken (21%) hebben de ouders volgens de gezinsvoogden door dat de kinderrechter 
uiteindelijk de eindverantwoordelijke is. In drie OTS-zaken is het duidelijk voor de ouders 
dat de gezinsvoogd adviseert aan de kinderrechter wanneer het gaat om bepaalde beslissin
gen die moeten worden genomen14. 

Ondanks het feit dat de gezinsvoogden ervan overtuigd zijn dat in de meeste OTS-zaken 
(68%) de ouders tot op zekere hoogte de maatregel begrijpen, plaatsen zij daar kantteke
ningen bij. Zo zou volgens hen de rol van de gezinsvoogd toch niet helemaal duidelijk 
zijn (26%). Er is eveneens verwarring bij de ouders (26%) over de vraag voor wie de ge
zinsvoogd nu eigenlijk is aangesteld: voor de ouders of voor het kind. Verder geven de 
gezinsvoogden aan dat de ouders (21%) verwachtingen hebben die in de praktijk niet di
rect haalbaar zijn, namelijk zorg kunnen dragen voor directe uithuisplaatsing. 

Begrip van de jongeren volgens de gezinsvoogd 

De gezinsvoogden kunnen voor de jongeren met moeite de vraag beantwoorden naar de 
betekenis van de maatregel'-*. Uiteindelijk hebben zij het idee dat tien jongeren (48%) 
begrepen hadden wat de maatregel inhield, vier jongeren (19%) hebben het volgens hen 
niet begrepen en over zeven jongeren (33%) hebben ze gemengde gevoelens. 

14 TJit de antwoorden op deze vraag wordt helder dat de OTS-zaken zijn uitgesproken voor de 
invoering van de nieuwe wet per 1 nov '95; de gezinsvoogden verwijzen veelvuldig naar de 
kinderrechter. 
'5 Negentien gezinsvoogden beantwoorden deze vraag voor 21 jongeren 
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Tabel 4.10 Begrip van de maatregel jongeren volgens de gezinsvoogd (N=21) 

Jongens Meisjes Totaal 
(N=14) (N=7) (N=21) 

6 (43%) 4 (57%) 10 (48%) 
3 (21%) 1 (14%) 4 (19%) 
5 (36%) 2 (29%) 7 (33%) 

ja 

nee 
ja/nee 

Net als bij de ouders geven de gezinsvoogden aan dat de jeugdigen goed begrijpen dat de 
gezinsvoogd hulp biedt en naar oplossingen zoekt (48%). Verder is volgens hen duidelijk 
dat ze de adviezen van de gezinsvoogd moeten opvolgen (38%) en wanneer ze dat niet 
doen, de kinderrechter kan worden ingeschakeld (14%). 

Opvallend is dat de gezinsvoogden voor de meisjes (71%) aangeven dat zij begrijpen dat 
er hulp wordt geboden. In de antwoorden voor de jongens staat het gedwongen karakter 
meer centraal (43%). Een verklaring kan gezocht worden voor de problemen die de jon
gens geven of hebben (zie hoofdstuk 5 en 6). Bij de jongens spelen met name gedrags
problemen een rol, waaronder crimineel gedrag, de omgang met verkeerde vrienden, zwer
ven en drugsgebruik. De gezinsvoogden kunnen om die reden meer het gezagsaspect be
nadrukken. 

Wanneer de betekenis van de maatregel voor de jongeren niet helder is, heeft dat volgens 
de gezinsvoogden in de helft van de gevallen (52%) te maken met hun eigen (gezags)rol: 
"Zijn ideeën over mij kloppen gewoon niet, hij denkt dat ik alles doorbrief aan de kinder

rechter". "Ik denk niet dat hij begrijpt dat ik een stukje gezag overneem. Dat vind ik ook 

heel logisch want dat is voor kinderen heel raar. Ze denken: mijn moeder heeft toch alles 

over me te zeggen, wat kan jij dan over mij zeggen?". 

Geconcludeerd kan worden dat volgens de gezinsvoogden de ouders een beter begrip van 
de maatregel hebben dan de jeugdigen. Twee derde van de ouders (68%) begrijpt volgens 
hen wat de maatregel inhoudt, tegenover de helft van de jongeren (48%). Zowel de ouders 
als de jongeren (resp. 53% en 48%) hebben volgens de gezinsvoogden begrepen dat er 
hulp en oplossingen komen voor de problemen binnen het gezin, alsmede ondersteuning. 
Het gedwongen karakter wordt eveneens voor beide groepen genoemd (resp. 47% en 
38%). Vervolgens noemen zij de zeggenschap van de kinderrechter: de ouders en de kinde
ren hebben dat voor respectievelijk 21% en 14% begrepen. 

De gezinsvoogden geven wel aan dat voor de ouders hun rol als gezinsvoogd niet hele
maal helder is wat tot gevolg heeft dat de ouders volgens hen hoge verwachtingen heb
ben. Voor de jongeren is volgens de gezinsvoogden met name het gezagsaspect niet he
lemaal helder. 
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4.7.4 Conclus ie 

Voor de veronderstelling dat het begrip van de ouders en de jongeren van wat er op de zit
ting gebeurt, invloed heeft op het bevatten van de betekenis van de maatregel, is geen 
bevestiging gevonden. Voor de jongeren geldt dat er geen statistisch signifikante samen
hang is gevonden tussen het begrip van wat er op de zitting wordt besproken en het be
grip van de betekenis van de maatregel^. Voor de ouders is deze eerste veronderstelling 
niet te toetsen omdat alle ouders aangeven te hebben begrepen wat er op de zitting is be
sproken. 

Het blijkt verder dat ouders een beter begrip van de betekenis van de maatregel hebben 
dan bij de jongeren het geval is. De ouders noemen alle drie kernbegrippen (niet alle ou
ders noemen overigens deze gehele reeks) en de jongeren noemen twee van deze aspecten: 
"dwang" en "hulp/ regelen". Zowel de ouders als de jongeren associëren de ondertoezicht
stelling met het gedwongen karakter van de maatregel (resp.72% en 57%). De tweede 
overeenkomst tussen de ouders en de jongeren betreft de associatie van de ondertoezicht
stelling met "hulp" en "dingen regelen" (resp. 61% en 52%). Een verschil tussen de ou
ders en de jongeren met betrekking tot de betekenis van de maatregel ligt onder andere in 
het specifieke karakter van de maatregel: de ouders noemen de beperking van het ouderlijk 
gezag in de vorm van 'verantwoordelijkheid en medezeggenschap'. Voor de jongeren valt 
de maatregel samen met de persoon van de gezinsvoogd. De meeste jongeren hebben geen 
notie van de beperking van het ouderlijk gezag. Voor zover zij wel begrijpen dat ze onder 
toezicht staan begrijpen ze de wezenlijke betekenis van de juridische term 
'ondertoezichtstelling' niet. Opvallend is dat het voor de ouders onduidelijk is hoeveel 
"zeggenschap" zij hebben over hun kinderen (zie ook Clemens Schröner e.a., 1971). 
De ouders en de kinderen begrijpen de betekenis van de maatregel beter dan de gezins
voogden inschatten. Het gedwongen karakter van de maatregel begrijpen de ouders en de 
kinderen beter dan de gezinsvoogden denken. Dit ligt weer anders voor wat betreft het ge
ven van hulp (oplossingen) en het regelen van bepaalde zaken. Op dat punt geven de ge
zinsvoogden een goede inschatting. De zeggenschap van de kinderrechter noemen de ge
zinsvoogden voor zowel de ouders als de kinderen terwijl echter alleen de ouders aangeven 
dat aspect te begrijpen. De gezinsvoogden hebben er verder geen idee van dat de jongeren 
de maatregel letterlijk met hen als persoon associëren. 

' " De veronderstelde samenhang is getoetst aan de hand van een chi-kwadraat toets. De kriti
sche waarde van chi-kwadraat (df=2) bij een overschrijding van 0,05 bedraagt 5.99. 

94 



4.8 Acceptatie van de maatregel 

Het aanvaarden, accepteren van de maatregel is geoperationaliseerd door aan de ouders te 
vragen of zij het eens zijn met de ondertoezichtstelling en vervolgens waarom zij het daar 
wel of niet mee eens zijn. Het accepteren van de ondertoezichtstelling door zowel de ou
ders als de kinderen is belangrijk voor het werk van de gezinsvoogden. Dit heeft onder 
andere consequenties voor het toegang krijgen tot het gezin en vervolgens voor het op 
tijd afronden van het hulpverleningsplan (zie paragraaf 7.3.2.4). Gezinsvoogden dienen 
daarom rekening te houden met de belevingswereld van de ouders en de kinderen. Dit is 
getoetst door te onderzoeken of zij denken dat de ouders en de jeugdigen het met de maat
regel eens zijn en zo ja, op grond waarvan zij dat denken. 

4.8.1 Ouders 

Aangezien alle ouders (ongeveer) kunnen aangeven wat de ondertoezichtstelling volgens 
hen betekent, is aan allen gevraagd of zij het met de maatregel eens zijn. Van de 18 ou
ders geven 15 (83%) aan dat ze het met de maatregel eens zijn. Twee moeders (11%) zijn 
het er niet mee eens. Eén moeder (6%) is daar dubbel in. Vrijwel alle ouders kunnen dus 
aangeven waarom ze het er (gedeeltelijk) mee eens waren. 

Tabel 4.11 Ouders eens/oneens met de OTS (N=18) 

Ouders accepteren Ouders 
maatregel (N=18) 

ja 

nee 

ja/nee 

5 (83%) 
2 (11%) 
1 (6%) 

De redenen die de ouders geven waarom ze het met de ondertoezichtstelling eens zijn, zijn 
dat ze zich onmachtig voelen ten aanzien van de opvoeding van hun kind (alle ouders): 
"Omdat we zelf niet meer de mogelijkheden hadden om er voor te zorgen dat J. z'n eigen 

toekomst niet vernielt. Uit onmacht". Naast het gevoel van onmacht stelt een vijfde van 
de ouders (20%) dat ze het met de ondertoezichtstelling eens zijn vanwege de (snellere of 
gedwongen) plaatsing van hun kind: "We hebben hem aangevraagd omdat B. al uithuis 

was geplaatst (vrijwillig A.S.) en ze liep steeds weg. Ze zeiden tegen ons: als ze een 

OTS heeft kan ze sneller worden teruggeplaatst, dan is die vrijwilligheid er voor haar een 

beetje af. En dan houdt dan heen en weer gesleep een beetje op voor dat kind". Bij de ou
ders die het niet, of gedeeltelijk (17%), eens zijn met de ondertoezichtstelling speelt te-
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leurstelling over de gezinsvoogdij een rol: "Ik was het er mee eens maar ik ben het er nu 

helemaal niet meer mee eens. Omdat alles achter m'n rug wordt geregeld en ik helemaal 

geen zeggenschap meer heb. Het liefst schop ik hem (de gezinsvoogd, A.S.) de deur uit 

want het heeft helemaal geen zin". Slechts één ouder heeft het gevoel dat de ondertoe
zichtstelling is opgelegd. 

4.8.2 Jongeren 

Uit de voorgaande paragraaf kwam naar voren dat vier jongens niet goed begrijpen wat 
een ondertoezichtstelling betekent. Daarom is aan 17 jongeren gevraagd of zij het met de 
maatregel eens zijn. In tegenstelling tot de resultaten van Clemens Schröner (1971), waar 
geen van de kinderen de hulp vanuit de gezinsvoogdij accepteert, geven van de 17 jonge
ren, acht jongeren (47%) aan dat zij het eens zijn met de maatregel. Zes jongeren (35%) 
zijn daar dubbel in. Twee jongeren (12%) zijn het er absoluut niet mee eens ('nee'). Eén 
meisje heeft daar geen mening over. Dat betekent dat er in totaal 14 kinderen kunnen 
aangeven waarom zij het er (gedeeltelijk) mee eens waren. 

Tabel 4.12 Jongeren eens/oneens met de OTS (N=17) 

Jongens Meisjes Totaal  
(N=10) (N=7) (N=17) 

ja 
nee 
ja/nee 
geen mening 

De argumenten die de jongeren noemen om aan te geven waarom ze het met de maatregel 
eens zijn, lopen uiteen. Drie-kwart van hen geeft aan dat er door de ondertoezichtstelling 
veranderingen kunnen optreden in de situatie waarin zij zitten: "Er wordt wat gedaan". En: 
"Anders had ik hier (bij vader A.S.) nu niet gezeten. Ik was zeven maanden niet bij m'n 

vader geweest omdat dat niet mocht van m'n moeder". Vervolgens geven een aantal jon
geren (25%) aan dat ze niet veel merken van het feit dat ze onder toezicht zijn gesteld 
omdat ze 'de gezinsvoogd toch niet zien'. Verder noemen zij als reden (25%) dat ze niet 
veel keus hebben in het wel of niet willen van een ondertoezichtstelling: "Het moet ge

woon ". 

Meer dan de helft (53%) van de jongeren plaatst zo hun kanttekeningen bij de ondertoe
zichtstelling. Zij zijn het gedeeltelijk of niet eens met de maatregel. Met name met de 

4 (40%) 4 (57%) 8 (47%) 
1 (10%) 1 (14%) 2 (12%) 
5 (50%) 1 (14%) 6 (35%) 
- 1 (14%) 1 (6%) 
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bemoeienis van buitenaf hebben ze moeite. Het gedwongen karakter staat in hun ant
woorden centraal. Deze jongeren hebben het gevoel dat ze geen keuze hebben in het wel 
of niet willen van een ondertoezichtstelling en ze vinden dat er ongevraagd opeens iemand 
zich met ze bemoeit: "De rechter, ik ken die hele man niet, en die neemt dan zomaar be
slissingen. En daar heb ik wel een beetje onvrede mee ". Er wordt op ze gelet terwijl ze 
dat niet nodig vinden: "Dat zou toch geen mens leuk vinden als ze continu op je letten? 
Als ik een sigaret rook, dan wordt dat al tegen de rechter gezegd. " 

4.8.3 Gezinsvoogden 

Ouders volgens de gezinsvoogden 
Volgens de gezinsvoogden zijn in 17 OTS-zaken (89%) de ouders het met de OTS eens. 
Slechts in twee OTS-zaken (11%) zijn de ouders het volgens hen niet met de OTS eens . 

Tabel 4.13 Ouders OTS eens/oneens volgens de gezinsvoogd 

Ouders accepteren OTS-zaken 

maatregel (N=19) 

ja 17 (89%) 

nee 2 (11%) 

ja/nee -
totaal 19 

De inschatting van de gezinsvoogden is gebaseerd op het feit dat de ouders zelf de Raad 
hebben ingeschakeld (32%). Verder geven zij aan dat de ouders zelf naar de gezinsvoogd 
hebben aangegeven dat ze hulp wilden (32%). Onmacht met betrekking tot de opvoeding 
van de kinderen wordt in een derde van de OTS-zaken genoemd (32%): "De ouders wisten 
er zelf geen oplossing meer voor". In twee OTS-zaken baseren de gezinsvoogden hun 
mening op het feit dat de ouders coöperatief zijn. 

Jongeren volgens de gezinsvoogd 
De gezinsvoogden vinden de vraag voor de jeugdigen lastig: "Moeilijke vraag hoor, ik 
weet het niet. Ik heb het hem niet gevraagd". De gezinsvoogden antwoorden dat bijna de 
helft van de jeugdigen het eens was met de maatregel. Een derde van de jeugdigen (33%) 
is het volgens hen niet met de OTS eens en voor bijna een vijfde (19%) van de jeugdigen 
konden ze de vraag niet beantwoorden. Opvallend is dat volgens hen bijna alle meisjes 
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het met de maatregel eens zijn (86%) terwijl dit voor de jongens bijna een derde (29%) is. 
Voor de jongens kunnen de gezinsvoogden moeilijk een inschatting. 

Tabel 4.14 Jongeren OTS eens/oneens volgens de gezinsvoogd 

Jongeren accepteren maat- Jongens Meisjes Totaal 

regel (N=14) (N=7) (N=21) 

ja 4 (29%) 6 (86%) 10 (48%) 
nee 6 (43%) 1 (14%) 7 (33%) 
weet niet 4 (29%) - (0%) 4 (19%) 

Redenen waarom de gezinsvoogd denkt dat de jeugdige het eens is met de maatregel, is 
dat de jeugdige zich openstelt, de aanwijzingen opvolgt en afspraken nakomt. Indien zij 
van mening zijn dat de jongere het niet eens is met de OTS geven ze aan dat de jongere 
boos is of het contact met de gezinsvoogd afhoudt. Aangezien de gezinsvoogden deze 
vraag niet zelf aan de jongeren hadden gesteld, baseren zij hun antwoorden voornamelijk 
op het gedrag van de jongeren: de jongere houdt zich wel of niet aan afspraken of stelt 
zich wel of niet open. Drie gezinsvoogden refereren naar de zitting: "Ik heb hem niet ho
ren protesteren tegen de kinderrechter die zegt: je moet luisteren naar de gezinsvoogd. Hij 
zei op dat moment dat dat goed was. Ik ken ook jongeren die weglopen en zeggen dat ze 
het er niet mee eens zijn". 

4.8.4 Conclusie 

Meer dan drie-kwart van de ouders (83%) en de helft van de jongeren (47%) geeft aan het 
eens te zijn met de ondertoezichtstelling. De belangrijkste reden die de ouders noemen is 
een gevoel van onmacht ten aanzien van de opvoeding van hun kind. De reden waarom de 
jongeren het eens zijn met de maatregel is voornamelijk omdat ze hopen dat het iets aan 
hun situatie verandert en dat ze er 'toch niet veel van merken'. De jongeren die het niet 
met de maatregel eens zijn of daar gemengde gevoelens over hebben, geven aan moeite te 
hebben met de bemoeienis van buiten en hebben het gevoel weinig tot geen stem te heb
ben in de hele toestand. Daarnaast noemen de ouders nog de teleurstelling over de hulp 
vanuit de gezinsvoogdij. 

De gezinsvoogden maken een goede inschatting of de ouders en de kinderen het wel of 
niet met de OTS eens zijn. Voor de ouders kunnen zij eveneens de argumenten aangeven. 
Voor de kinderen kunnen zij dit laatste niet. Als verklaring voor het grote aantal ouders 
dat het ermee eens is, noemen de gezinsvoogden het feit dat de ouders de OTS zelf hebben 
aangevraagd, de onmacht van de ouders ten aanzien van hun opvoeding en het gegeven dat 
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de ouders zelf aan de gezinsvoogd om oplossingen vragen. Voor de jeugdigen konden ze 
opnieuw de vraag moeilijk beantwoorden en dat geldt met name voor de jongens. De 
meisjes zijn het volgens hen overwegend met de maatregel eens (89%), tegenover een 
derde van de jongens (29%). De gezinsvoogden baseren hun antwoord voornamelijk op 
het gedrag van de kinderen. 
Tot slot, voor de tweede veronderstelling is geen bevestiging gevonden. Het begrip van 
de juridische betekenis van de maatregel heeft geen statistisch signifikante samenhang 
met de acceptatie van de maatregel' ' . 

4.9 Conclusie en discussie 

In dit onderzoek is de veronderstelde samenhang tussen het begrip van jongeren van wat 
er op de zitting is besproken en het begrip van de betekenis van de maatregel niet beves
tigd. Voor de ouders is deze eerste veronderstelling niet te toetsen omdat alle ouders aan
geven begrepen te hebben wat er op de zitting is besproken. 

De verklaring hiervoor ligt blijkbaar in het feit dat de jongeren voordat zij naar de zitting 

gaan niet of nauwelijks voorbereid zijn op de uitspraak van de OTS. De meeste jongeren 
hebben weinig of geen verwachtingen ten aanzien van het gesprek bij de kinderrechter. 
Die hebben ze wel over de vorm van het contact met de kinderrechter. Zij verwachten een 
lang en ingewikkeld gesprek met de kinderrechter dat plaats vindt in een grote zaal. De te
levisie speelt een duidelijke rol als inspiratiebron. Ook tijdens de zitting wordt weinig tot 
geen uitleg gegeven over de betekenis van de maatregel. Volgens de jongeren wordt 
voornamelijk gesproken over de komst van de gezinsvoogd en de reden en oorzaak 
waarom hij/zij wordt aangesteld. Daarnaast vraagt de kinderrechter of zij het wel of niet 
eens zijn met de maatregel. Het accent ligt daarmee op de komst van de gezinsvoogd. Dat 
verklaart ook waarom de jongeren de ondertoezichtstelling met de persoon van de gezins
voogd associëren. Het resultaat is dat de jongeren niet goed begrijpen wat de betekenis is 
van de inhoud van de maatregel. 

Ook de tweede veronderstelling is niet bevestigd in het onderzoeksmateriaal; voor zowel 
de ouders als voor de jongeren geldt dat er geen sprake is van een statistische samenhang 
tussen het begrip van de maatregel en de acceptatie van de maatregel. 
Dat betekent dat de meeste ouders het met de uitspraak van de maatregel eens zijn terwijl 
zij een matig tot redelijk begrip hebben van de betekenis van de maatregel. Een verkla
ring hiervoor kan gezocht worden in de argumenten die de ouders aandragen waarom zij 

' ' De veronderstelde samenhang is getoetst aan de hand van een chi-kwadraat toets. Voor de 
jongeren bedraagt de kritische waarde van chi-kwadraat (df=2) 5,99, bij een overschrijding 
van 0,05. Bij de ouders bedraagt de kritische waarde van chi-kwadraat (df=4) 9,49, bij een 
overschrijding van 0,05. 
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het ermee eens zijn, namelijk het gevoel van onmacht met betrekking tot de opvoeding 
van hun kind. Blijkbaar zijn de ouders zo ten einde raad dat zij, onafhankelijk van hun 
kennis over de inhoud en de gevolgen van de maatregel, toch instemmen met de uitspraak 
van de maatregel. Voor de jongeren geldt, ondanks het feit dat ze geen helder beeld heb
ben van de betekenis van de maatregel, dat meer dan de helft van de jongeren het eens of 
gedeeltelijk eens is met de ondertoezichtstelling. Ook hier moet de verklaring gezocht 
worden in de inhoudelijke argumenten die de jongeren aandragen waarom ze het (of ge
deeltelijk) eens zijn met de ondertoezichtstelling. Belangrijk voor hen is dat er verande
ringen kunnen optreden in de situatie waarin zij zitten. Een aantal van hen geeft ook aan 
dat ze weinig merken van het feit dat ze onder toezicht staan. Daarnaast hebben ze het ge
voel geen keus te hebben in het wel of niet toestemmen met de OTS (het gedwongen ka
rakter). Dat zijn voor hen de belangrijkste voorwaarden voor de acceptatie van de OTS. 
Dit zou betekenen dat de acceptatie van het feit dat ze onder toezicht zijn gesteld onafhan
kelijk is van het begrijpen van de betekenis van de maatregel. 

Het blijkt dat de gezinsvoogden in dit onderzoek een matige inschatting kunnen maken of 
de ouders het gesprek bij de kinderrechter begrijpen. Zij menen dat de ouders en de kinde
ren het gedwongen aspect snappen. De ouders blijken daarentegen meer gespitst te zijn 
op het feit of de kinderrechter de problematiek goed weergeeft. De kinderen zijn bezig met 
het begrijpen van de redenen waarom er een gezinsvoogd wordt aangesteld. De gezins
voogden sluiten op dit gebied niet goed aan bij de belevingswereld van de ouders en kin
deren. De oorzaak daarvan kan echter liggen in het feit dat slechts de helft van de gezins
voogden bij deze zitting aanwezig is. Deze resultaten geeft te denken over de praktijk. 
Het is namelijk geen gewoonte dat gezinsvoogden aanwezig zijn bij de zitting, terwijl dat 
het moment is voor het eerste contact met het gezin. De zitting verschaft de gezinsvoogd 
enerzijds helderheid over wat de kinderrechter aan de ouders en de kinderen vertelt over de 
ondertoezichtstelling en de betekenis van zijn komst. Dit kan op een later moment ge
toetst worden door de gezinsvoogden waardoor het voor de ouders en de kinderen duidelij
ker wordt wat de toekomstige rol is van de gezinsvoogd. Anderzijds heeft de aanwezigheid 
van de gezinsvoogd als functie dat het concreet wordt wie als persoon bij de ouders en 
kinderen thuis komt. De gezinsvoogden die wel aanwezig zijn, maken vaak meteen hun 
eerste afspraak met het gezin wat tot gevolg heeft dat er vrij snel kan worden begonnen 
met de hulpverlening. 
De gezinsvoogden kunnen voor zowel de ouders als de kinderen een goede inschatting 
maken dat de maatregel betekent dat zij hulp en oplossingen kunnen bieden. Met betrek
king tot het begrijpen van het gedwongen aspect van de maatregel onderschatten zij de 
ouders en de kinderen enigszins: de ouders en de kinderen begrijpen dit beter dan de ge
zinsvoogden denken. De zeggenschap van de kinderrechter noemen de gezinsvoogden voor 
zowel de ouders als de kinderen terwijl alleen de ouders aangeven dit te begrijpen. Dé ge-
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zinsvoogden hebben geen idee dat de jongeren de maatregel letterlijk met hen als persoon 
associëren. 
De gezinsvoogden kunnen wel een goede inschatting maken of de ouders en de kinderen 
het eens zijn met de maatregel. De argumenten die zij noemen zijn vrijwel identiek aan 
die van de ouders, namelijk het gevoel van onmacht ten aanzien van de opvoeding. Voor 
de jongeren kunnen zij dat niet. Zij baseren hun antwoorden ook meer op de houding van 
de jongeren. 

De hoorrechtregeling blijkt in de praktijk niet goed te werken. Het horen van kinderen 
levert namelijk niet op wat het beoogt: de mogelijkheid voor kinderen vanaf twaalf jaar 
om hun mening kenbaar te maken aan de rechter. Het blijkt namelijk dat de helft van de 
jongeren niet tevreden is over het gesprek bij de kinderrechter. Eén van de oorzaken ligt 
juist in het gevoel dat er niet naar hun mening geluisterd wordt door de kinderrechter. 
Daarnaast leeft het gevoel dat ze weinig ruimte krijgen om iets te zeggen. Deze resultaten 
bevestigen de inzichten van De Langen. 
Een andere kanttekening is te plaatsen bij de aanwezigheid van de ouders tijdens het horen 
van de kinderen (bijna de helft van de gevallen). Een belangrijke reden voor het opleggen 
van de OTS (zie hoofdstuk 5 en 6) is de problematische verhouding tussen de ouders en 
de kinderen. De aanwezigheid van de ouder(s) kan daarom een belemmering vormen voor 
de kinderen om hun mening kenbaar te maken. 
Opmerkelijk is dat de discussie over hulp en recht in dit hoofdstuk terugkomt in de ant
woorden van de ouders en de kinderen. Niet alleen is het voor gezinsvoogden moeilijk 
om de balans te vinden tussen het hulpverlenersaspect en hun formeel juridische taak, 
ook voor de ouders en de kinderen ligt dit ingewikkeld. De ondertoezichtstelling is voor 
hen weliswaar een vage juridische term waarbij 'dwang' een rol speelt. Het doel voor hen 
is echter hulp bij een veelal aanzienlijke hoeveelheid problemen. Daarover meer in de 
volgende hoofdstukken. 
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Hoofdstuk 5 

De interventies vanuit het perspectief van de ouders 

5.1 Inleiding 

Het jaar van de ondertoezichtstelling begint voor de ouders met een kennismaking 
met de gezinsvoogd. Na de zitting wordt er tussen de gezinsvoogd en de ouders een 
afspraak gemaakt voor een eerste gesprek. Wanneer de gezinsvoogd niet aanwezig is 
op de zitting, neemt hij (telefonisch) contact op met de ouders. 
De meeste ouders zijn nog niet eerder met deze vorm van hulp in aanraking geko
men. Nagegaan is wat zij vinden van de komst van de gezinsvoogd en welke ver
wachtingen zij van hem hebben. Zijn de wensen van de ouders in overeenstemming 
met wat er in de praktijk gebeurt? Verder hebben de ouders gedurende het jaar hun ei
gen problematiek in kaart gebracht. Onderzocht is of zij daarin een hulpvraag hebben 
en wat die hulp zou moeten inhouden. Zijn de ouders tevreden over wat er vervol
gens in de praktijk gebeurt? Treden er veranderingen op gedurende het jaar en waar
door komt dat? 

In het eerste gedeelte van het hoofdstuk wordt Nederlands onderzoek beschreven dat is 
verricht binnen de jeugdbescherming (5.2.1, 5.2.2). Dit betreft onder andere (schaars) 
onderzoek naar ouders die te maken hebben gekregen met de opgelegde hulp (5.2.3). 
Vervolgens wordt ingegaan op de resultaten van mijn onderzoek; de manier waarop 
de aanmelding is verlopen bij de Raad voor de Kinderbescherming (5.3.1), de reden 
van aanmelding volgens de ouders (5.3.2) en de hulpverleningsgeschiedenis van de 
gezinnen (5.3.3). 

Om meer inzicht verkrijgen in het hulpverleningsproces en in de veranderingen die 
kunnen optreden gedurende het jaar, hebben de ouders op drie meetmomenten, aan de 
hand van een aantal vragen, zelf hun problemen in kaart gebracht (5.4.1). Het gaat 
dan om problemen die zij constateerden voor zichzelf en voor hun kinderen. Getoetst 
is vervolgens of de ouders een hulpvraag hebben en wat deze hulpvraag inhoudt 
(5.4.2). Vervolgens wordt in paragraaf 5.4.3 ingegaan op de wensen en verwachtin
gen die de ouders hebben van de gezinsvoogd. 

In paragraaf 5.5.1 wordt ingegaan op de houding van de ouders ten opzichte van de 
gezinsvoogd. Voelen ze zich geholpen en gesteund? In paragraaf 5.5.2 komt naar 
voren dat het gevoel van hulp niet per definitie impliceert dat zij een gevoel van 
steun ervaren. In de laatste paragraaf (5.6) worden de gesprekken met de gezinsvoogd 
behandeld; onder andere komt de vraag naar voren of de ouders de contactfrequentie 
als voldoende ervaren en of zij tevreden zijn met de gesprekken (5.6.1 en 5.6.2). Tot 
slot is aan het einde van het jaar getoetst of de ouders vervandering zien in hun situa-
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tie en waar zij dat aan toeschrijven. Heeft de verandering iets met de interventie van 
de gezinsvoogd te maken? 

5.2 Verricht onderzoek 

5.2.1 Aanmelding Raad voor de kinderbescherming 

Het verzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming om een onderzoek in te stellen, 
kan door diverse personen en/of instanties worden ingediend: door de ouders zelf, de 
minderjarige of door derden (politie, hulpverleningsinstellingen, scholen). 
De aanmelding is een belangrijk gegeven voor dit hoofdstuk. Immers, wanneer de 
ouders zijn aangemeld door derden kunnen zij het gevoel hebben dat de maatregel hun 
is opgelegd. De gezinsvoogd wordt dan iemand die ongevraagd binnen het gezin 
komt 'hulp verlenen'. Wanneer de ouders zelf de Raad voor de Kinderbescherming 
hebben ingeschakeld, kunnen zij deze vorm van hulp ervaren als 'extra steun in de 
rug'. De gezinsvoogd is op dat moment een gewenst persoon. 
Van Montfoort (1993) onderscheidt verschillende routes naar de Raad. Allereerst de 
kortste route waarbij de Raad optreedt als eerste-lijns-instelling: ouders en kinderen 
nemen direct contact op met de Raad zonder dat er vooraf een andere hulpverlenings
instelling bij is betrokken. Vervolgens kan de Raad optreden als tweede-lijns-instel-

ling waarbij de melding bijvoorbeeld plaats vindt door school, de huisarts of door de 
politie. Verder onderscheidt hij een route waarbij de Raad zich bevindt aan het einde 

van de keten: het gaat om zaken die langs verschillende instanties uit verschillende 
sectoren worden gemeld. Bijvoorbeeld een melding van schoolverzuim door school 
naar bureau leerplicht; van deze naar de Officier van Justitie en vervolgens naar de 
Raad. Tot slot komen meldingen bij de Raad tot stand na een complexe route. Van 
Montfoort concludeert dat uit de bij de Raad bekende gegevens niet altijd kon worden 
afgeleid wat de reden van een eerste-lijns-route of van een complexe route was. Hij 
veronderstelt dat de toevallige kennis bij en ideeën van de potentiële melders over de 
plaats en de functie van de Raad de belangrijkste factor vormen. 
Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat het initiatief tot contact met de Raad in 
een vijfde tot een derde van de meldingen bij de ouders zelf ligt (Schölte e.a., 1992; 
Van Montfoort, 1993; Mertens, 1993; De Savornin Lohman & Steketee, 1996)1. 

De exacte cijfers over de meldingen van de ouders zijn niet in ieder onderzoek te achter
halen omdat in het ene onderzoek wordt gesproken over 'groep particulieren' (ouders, 
vrienden, familie) en in het andere onderzoek expliciet 'de ouders' als groep zijn opgeno
men. 
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5.2.2 Reden van aanmelding ouders 

Het is moeilijk te achterhalen wat nu de beweegredenen zijn van ouders om de Raad 
in te schakelen. De reden daarvan is dat in de onderzoeken de ouders zelf niet geïnter
viewd zijn. Het afzien van het interviewen van betrokken ouders en kinderen heeft 
een aantal oorzaken. Van Montfoort noemt bijvoorbeeld het feit dat de contacten met 
de Raad en de politie niet altijd vrijwillig zijn en emotionele gebeurtenissen betref
fen. Het achteraf benaderen van betrokkenen met het oog op onderzoek is eveneens 
precair. Bovendien is het rechtstreeks benaderen van betrokkenen zeer arbeidsintensief 
voor onderzoekers. 
Om toch meer zicht te krijgen op de motieven van ouders zijn de onderzoeksgege
vens door Van Montfoort (1993) nader geanalyseerd. Het blijkt dat slechts bij uit
zondering ouders zichzelf als pleger van mishandeling of verwaarlozing bij de Raad 
melden. Als dit gebeurt, zijn deze ouders 'gemotiveerd' door de vrijwillige hulpverle
ning. Ouders die zich wendden tot de Raad situeerden in de meeste gevallen de pro
blemen ofwel bij de andere ouder, ofwel bij het kind. De 'hulp' die ze van de Raad 
vragen, houdt vaak in dat de Raad zijn macht moet gebruiken om de andere ouder of 
het kind tot ander gedrag te bewegen. Er is dus de verwachting van de ouders dat de 
gezinsvoogd hun kind weer op het rechte spoor zal zetten (Van Montfoort, 1993; De 
Savornin Lohman & Steketee, 1996). 
Het beroep van ouders op de Raad voor de Kinderbescherming roept eveneens de 
vraag op waarom sommige ouders zich tot de Raad voor de Kinderbescherming wen
den, terwijl anderen voor hulp naar een Riagg of een Adviesbureau gaan. Bovendien 
blijkt dat een kwart van de ouders die zich tot de Raad wenden nog niet eerder hulp 
hebben gehad, ook niet van een ambulante instelling (Schölte e.a., 1992). Alhoewel 
Schölte e.a (1992) de ouders niet hebben geïnterviewd, komen zij door de demografi
sche en populatiekenmerken van de drie doelgroepen van de verschillende werksoor
ten naast elkaar te zetten, tot de volgende bevindingen. De ouders die zich voor hulp 
tot de Raad wenden, hebben een lagere sociaal economische achtergrond dan ouders 
die voor hulp naar de Riagg gaan. Verder blijkt dat de jongeren van deze ouders vaker 
agressieve en anti-sociale gedragsproblemen vertonen, gedragsproblemen op school 
hebben, en vaker omgaan met verkeerde vrienden. De communicatie tussen de ouders 
en de kinderen is danig verstoord en er is sprake van een groot gebrek aan ouderlijke 
begeleiding. 

5.2.3 Onderzoek naar beleving ouders met de opgelegde hulp 

Clemens Schröner, Rijksen en Stolp (1976) hebben, behalve onderzoek naar de be
ginfase van de OTS (zitting, zie hoofdstuk 4) eveneens de uitvoering van de onder
toezichtstelling onderzocht. 
Uit hun onderzoek komt naar voren dat de ouders na het eerste contact met de ge
zinsvoogd niet goed weten wat zij van de gezinsvoogd kunnen verwachten. De ver-
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wachtingen die de ouders wel hebben, zijn gericht op een vorm van hulp die verande
ringen voor het kind beoogt. Voor zichzelf verwachten zij pedagogische adviezen van 
de gezinsvoogd die zij moeten opvolgen. Na een paar maanden zijn er meer concrete 
wensen van de ouders naar de gezinsvoogd toe. Bij gezinnen waar het kind uit huis is 
geplaatst, verwachten de vaders dat de gezinsvoogd een soort brugfunctie vervult, in 
de zin dat de gezinsvoogd regelmatig verslag doet over het verloop van de plaatsing. 
Daarnaast verwachten zij van de gezinsvoogd veelvuldig contact met hun kind. De 
moeders verwachten een diepergaand contact met de gezinsvoogd waarbij ze kunnen 
praten over de gezinsproblematiek. De ouders van thuiswonende kinderen verwachten 
van de gezinsvoogd vooral contact en bemoeienis met hun kind, gericht op gedrags
verandering. 
Ouders stellen zich bij het eerste contact met de gezinsvoogd overwegend passief op. 
Zij nemen geen initiatieven om bepaalde onderwerpen aan te snijden en laten dit aan 
de gezinsvoogd over. Wanneer de gezinsvoogd de problematiek bespreekt zoals de 
ouders deze ervaren, heeft dat een positief effect op de houding naar de gezinsvoogd 
toe. Wanneer de gezinsvoogd de problematiek niet aanroert of de zienswijze van de 
ouders niet deelt, heeft dat teleurstelling of negatieve gevoelens tot gevolg. Voor zo
ver de gezinsvoogd tegemoet komt aan wensen, is hun houding min of meer posi
tief. Na vier maanden ervaren de ouders de gezinsvoogdij niet als een dwingende 
maatregel. Zij gaan ervan uit dat zijzelf om hulp hebben gevraagd. Zij zien de ge
zinsvoogd niet als iemand die iets met hun gezag te maken heeft. Zij waarderen en 
aanvaarden zowel de maatregel als de gezinsvoogd naar de mate waarin de gezins
voogd beantwoord heeft aan hun verwachtingen (Clemens Schröner e.a., 1976). 
Clemens Schröner e.a. (1976) constateren dat er enerzijds ouders zijn die zelf geen 
behoefte hebben aan contact, maar dit alleen voor hun kind wensen. Anderzijds zijn 
er ouders die graag meer contact willen hebben om de gezinsproblematiek te bespre
ken. Ook al hebben zij behoefte aan een meer vertrouwelijk gesprek, zij zijn afwach
tend en laten dit van het beleid van de gezinsvoogd afhangen. 
Volgens Clemens Schröner e.a (1976) is er een samenhang tussen een positieve 
houding en de hulp die de ouders krijgen en ook wensen. De ouders laten zich nega
tief uit over de gezinsvoogd wanneer er sprake is van teleurstelling in de aard van het 
contact. Zij zien bijvoorbeeld de maatregel als een middel om hun kind te dwingen 
tot ander gedrag. Wanneer de gezinsvoogd dat niet doet, ervaren zij de gezinsvoogdij 
als nutteloos. 
Bontekoe (1984) deed onderzoek naar de stichting Opperdan, een voorbeeld van een 
samenwerkingsproject tussen de jeugdbescherming en de AGGZ. Een deel van dit 
onderzoek betrof een cliëntensatisfactie-onderzoek. Het doel van de stichting 
Opperdan was te komen tot een verbetering van de hulpverleningsmogelijkheden 
door in multidisciplinair verband gebruik te maken van specifieke deskundigheden. 
Daarnaast was het doel te komen tot een meer overzichtelijk en afgestemd hulpaan
bod aan ouders en kinderen. 
Een van de experimenten was het 'hulp en recht' project: binnen de justitiële hulp
verlening bracht men een scheiding aan tussen hulp en recht. Op die manier pro-
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beerde men meer duidelijkheid te verkrijgen over de juridische positie van de ouders 
en het kind en de gezagspositie van de gezinsvoogd. Verder was de veronderstelling 
dat de hulp wellicht beter tot ontwikkeling zou kunnen komen wanneer zij niet ver
weven zou zijn met een gezagsfunctie. In de praktijk hield dat in dat na een uitspraak 
van de OTS door de rechter zowel een gezinsvoogd werd toegewezen aan het gezin 
als een vrijwillige hulpverlener. 

Onderzocht is hoe de ouders (19) en de kinderen (16) de twee verschillende hulpverle
ners ervaren hebben (zie ook hoofdstuk 6). Daarnaast zijn de hulpverleners gevraagd 
over de uitkomsten van de ervaringen die de ouders en de kinderen met hen hadden. 
Belangrijk voor dit hoofdstuk is de ervaring van de ouders met de gezinsvoogd. Dit 
is door Bontekoe onder andere onderzocht door de ouders te vragen of zij het gevoel 
hebben dat er naar hen geluisterd wordt en of zij zich geholpen voelen. Het blijkt dat 
ruim twee derde van de ouders meent dat de gezinsvoogd goed naar hen luistert. Hij 
concludeert verder dat ruim de helft van de ouders (57%) zich niet geholpen voelt, 
ruim een derde (37%) voelt zich wel geholpen, één ouder twijfelt. 
Uit de antwoorden komt overigens naar voren dat de respondenten onder 'helpen' heel 
verschillende dingen verstaan. Bontekoe maakt de volgende onderverdeling: ten eerste 
betekent "helpen' het opsommen van positieve ervaringen en emoties die de ouder 
opdoet tijdens het gesprek (bijvoorbeeld opluchting). Ten tweede benoemen de ou
ders de vaardigheden en activiteiten van de hulpverlener die een oplossing van de 
problemen tot gevolg kan hebben. Ten derde betekent 'helpen' het tonen van inzicht 
dat vervolgens tot een ander handelen heeft geleid. De ouders die zich niet geholpen 
voelen, hebben negatieve ervaringen of emoties. Deze ouders zien tekorten in de 
vaardigheden en in het optreden van de gezinsvoogd. 

Een verklaring voor de negatieve houding ligt volgens Bontekoe voor een deel in de 
scheiding tussen hulp en recht: in het gezinssysteem zijn de gezinsvoogden verplicht 
om vervelende beslissingen te nemen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de vrij
willige hulpverlener meer positieve betekenis heeft voor de ouders. 
De ouders zien wel veranderingen optreden in hun situatie als gevolg van de gecom
bineerde hulp (al was de respons maar 50% onder andere door tijdsgebrek tijdens de 
afname van het interview). Een aantal ouders (37%) sommen vaardigheden op van 
zichzelf of tonen inzicht in hun situatie die men voorheen niet of in mindere mate 
had en een aantal ouders zien verschil in contactfrequentie. Een paar ouders (37%) 
zien geen verschil met de situatie voor de OTS en na de OTS. Uit het onderzoek 
komt helaas niet naar voren of de veranderingen zijn toe te schrijven aan de gezins
voogden of aan de vrijwillige hulpverleners. 

Hoogsteder & Suurmond (1997) verichtten kwalitatief onderzoek naar de communi
catie tussen gezinsvoogden en ouders wier kind onder toezicht is gesteld. 
Uit hun onderzoek komt naar voren dat bijna alle ouders bij wie onlangs de OTS is 
uitgesproken het niet eens zijn met de maatregel of ambivalente gevoelens hebben, 
ook de ouders die zelf de Raad hebben ingeschakeld en tevreden zijn over de gesprek
ken met de gezinsvoogd. De gemengde gevoelens van de ouders hebben volgens de 
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onderzoekers te maken met het feit dat zij initiatief namen voor hun kinderen en dat 
hun dat nu is ontnomen. 
De ouders verwachten van de gezinsvoogd voornamelijk hulp en steun bij problemen 
met de opvoeding. Een aantal van de ouders zegt niets te verwachten. Daarnaast wil
len de ouders dat de gezinsvoogd hun kinderen helpt en zij willen hulp met prakti
sche zaken (regelen van een school of internaat). De ouders beschrijven hun eigen 
(probleem)situatie in algemene bewoordingen. Volgens Hoogsteder & Suurmond 
(1997) komt de definitie die ouders geven van hun situatie niet overeen met die van 
de gezinsvoogden. De ouders laten dat vaak niet aan de gezinsvoogd merken. 
Ouders die tevreden zijn over de gesprekken met de gezinsvoogd geven aan dat de ge
zinsvoogd goed luistert, dat ze hun verhaal bij hem kwijt kunnen, dat ze open en eer
lijk met de gezinsvoogd omgaan en dat er geen beslissingen worden genomen achter 
hun rug om. Redenen voor ontevredenheid zijn onduidelijkheid over de adviezen van 
de gezinsvoogd: de ouders begrijpen niet altijd wat ze ermee aanmoeten. Verder 
neemt de gezinsvoogd volgens de ouders geen duidelijke positie in of zij kunnen hun 
verhaal niet kwijt. 

Opvallend is dat geen enkele ouder zegt anders te zijn gaan denken over de problemen 
door de gesprekken met de gezinsvoogd. 

5.3 Onderzoeksresultaten ouders 

5.3.1 Aanmelding van de ouders bij de Raad 

In mijn onderzoek geeft meer dan drie-kwart van de ouders (79%) aan zelf contact te 
hebben opgenomen met de Raad voor de Kinderbescherming. Drie (paar) ouders zijn 
via school in aanraking gekomen met de Raad. Het kind spijbelde en is door het in
schakelen van een leerplichtambtenaar aangemeld bij de Raad. Eén ouder geeft aan 
geen contact te hebben gehad met de Raad. Haar kind was in het strafrechtelijk cir
cuit terecht gekomen en heeft vermoedelijk via die weg een OTS opgelegd gekregen 
door de rechter. De belangrijkste reden die de ouders aangeven voor het zelf inschake
len van de Raad is een groot gevoel van onmacht ten aanzien van de opvoeding van 
hun kind. 

Het is niet te achterhalen of de ouders die aangeven zelf contact te hebben opgeno
men met de Raad, daarin geadviseerd zijn door andere instanties. Sommige ouders 
geven aan in overleg met school of met de politie de Raad te hebben gebeld. 

5.3.2 Reden van het opleggen van de maatregel volgens de ouders 

Aangezien het begrip OTS niet voor alle ouders helder was (zie hoofdstuk 4), is de 
vraag naar waarom de OTS is opgelegd, geoperationaliseerd door na te gaan waarom 
volgens de ouders de gezinsvoogd is aangesteld. In de antwoorden van de ouders zijn 
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meerdere oorzaken te onderscheiden, namelijk oorzaken die bij hun kinderen liggen, 

oorzaken in de relatie tussen de ouders en hun kind en oorzaken bij henzelf (zie tabel 

5.1). 

Tabel 5.1 Reden opleggen OTS volgens de ouders (N=18, n=34, meerdere antwoor
den mogelijk) 

Ouders (N=18) 

oorzaak zelf 3 (17%) 
oorzaak kind 13 (72%) 

oorzaak relatie ouder-kind 15 (83%) 
overige 3 (17%) 
totaal 34 

De meeste ouders zien de oorzaak van het opleggen van de maatregel in een combi
natie van factoren. Zowel het gedrag van het kind zelf (72%) als de verstoorde relatie 
tussen het kind en de ouders (83%) hebben ertoe geleid: "Hij ging helemaal de ver

keerde kant op. Verkeerde jongens. Komt een keer zo stoned als een garnaal thuis. 

En hij werd ook gewelddadig naar mij. Dat was wel griezelig. En voordat dat hele

maal uit de hand zou lopen, was die OTS nodig. Ik had geen vat meer op hem". 

Wanneer de ouders (72%) de oorzaak zien liggen in het gedrag van het kind zelf bete
kent dat dat de jongere wegloopt, van school spijbelt of is opgepakt door de politie. 
Of de ouders de oorzaak nu leggen bij het kind of in de relatie tussen zichzelf en het 
kind, in alle antwoorden staat het gevoel van onmacht centraal. 

5.3.3 Hulpverleningsgeschiedenis 

Uit het onderzoek van Mertens (1993) komt naar voren dat ongeveer drie kwart van 
de onderzochte gezinnen voorafgaand aan de raadsbemoeienis een of andere vorm van 
hulp heeft gehad. Dit betreft meerdere hulpverleningscontacten, uiteenlopend van een 
contact met het Riagg, adviesbureau of AMW tot aan contacten met gezinszorg, een 
huisarts of een psychiater. Van de ambulante hulpverlening komt hulp door het 
Riagg het meeste voor (Robbroeckx & Metze, 1991, Mertens, 1993). Het gemiddeld 
aantal hulpverlenende instanties waar de gezinnen mee te maken hebben gehad in de 
OTS-zaken is 2,2 (Mertens, 1993). 

In dit onderzoek blijkt dat 84% van de ouders in aanraking is gekomen met andere 
hulpverleningsinstanties. Dit betreft hulp voor henzelf en/of voor hun kinderen. In 
tabel 5.2 wordt de hulpverleningsgeschiedenis in kaart gebracht. 
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Tabel 5.2 Hulpverleningsgeschiedenis gezinnen (N=16, n=35, meerdere antwoorden 
mogelijk) 

Ouders (N= 16) 

Riagg 13 (68%) 
AMW/ diverse vrijw.hvl 6 (33%) 

psycholoog/(kinder)psy- 6 (33%) 

chiater/ vertrouwens(arts) 

Boddaert 2 (12%) 

CAD 2 (12%) 

GGV 2 (12%) 

overige 4 (22%) 

Totaal 35 

Het gemiddeld aantal hulpverleningsinstanties waarmee de gezinnen contact hebben 
gehad, is 2,2. Dit komt overeen met de gegevens uit het onderzoek van Mertens. 
Twee derde van de gezinnen (68%) heeft contact gehad met het Riagg. Daarnaast 
wordt het meest genoemd het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en contacten 
met diverse andere vormen van vrijwillige hulpverlening, zoals een 
(crisis)opvangcentrum (totaal 33%). Een derde van de ouders geeft aan dat er contac
ten zijn geweest met een psycholoog, (kinder)psychiater of (vertrouwens)arts. 

5.3.4 Komst van de gezinsvoogd 

Uitgaande van het feit dat niet iedere ouder verband legt tussen de OTS en de komst 
van de gezinsvoogd, is in het eerste meetmoment aan de ouders gevraagd of zij het 
ermee eens zijn dat de gezinsvoogd is aangesteld. De meeste ouders (78%) zijn het 
eens met de komst van de gezinsvoogd. Twee ouders (11%) zijn het oneens en twee 
ouders (11%) hebben gemengde gevoelens (zie tabel 5.3). 

Tabel 5.3 Komst van de gezinsvoogd; eerste meetmoment (N=18) 

Ouders (N=18) 

eens 14 (78%) 
oneens 2 (11%) 
eens/oneens 2 (11%) 

De ouders die het eens zijn met de komst van de gezinsvoogd (78%) hebben het ge
voel het zelf niet meer aan te kunnen. Ze zoeken in de persoon van de gezinsvoogd 
iemand die hen helpt en steunt, iemand die oplossingen zoekt voor de problemen 
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met hun kinderen en iemand die er voor hun kinderen is: "Het is iemand waar ik mee 
kan praten over m'n zoon. En iemand die probeert Peter te helpen met wat hem 
dwars zit". En: "Het is beter zo, nu hoefik niet zelf meer alles te regelen. Het is wel 
een geruststelling ". 
De ouders die aangeven het niet eens te zijn met de komst van de gezinsvoogd of 
gemengde gevoelens hebben, voelen zich na drie maanden al teleurgesteld of zijn van 
mening dat de gezinsvoogd als persoon niet voldoet aan hun verwachtingen: "Ik ben 
het wel eens met dat er een gezinsvoogd is, ik ben het alleen niet met haar eens. Ze 
fixeert zich heel erg op mijn problemen en de rest laat ze liggen (...). Problemen die 
Andrea heeft met het feit dat ze gepest is op school, dat Andrea seksueel misbruikt is 
door een groep jongens. (...) Ik denk wel dat de gezinsvoogd meer dwang kan leggen 
op Andrea om bepaalde dingen wel of niet te doen. Zij heeft zo'n instelling achter 
zich staan, de wet achter zich staan. Ze kan meer pressie uitoefenen dan ik". 
Slechts één ouder zegt dat ze de gezinsvoogd wel moet accepteren. 

Geconcludeerd kan worden dat een groot aantal ouders (78%) het eens is met de 
komst van de gezinsvoogd. Dit kan verklaard worden door het feit dat de meeste ou
ders uit eigen beweging de Raad voor de Kinderbescherming hebben ingeschakeld. 
Twaalf van veertien ouders die het eens zijn met de komst van de gezinsvoogd heb
ben namelijk zelf (in overleg met school of politie) de Raad ingeschakeld. Twee ou
ders die de Raad hebben ingeschakeld hebben na drie maanden gemengde gevoelens 
(eens/oneens). 

5.4 Probleemdefinitie, oorzaak en hulpvraag van de ouders 

De dominante opvatting binnen de justitiële hulpverlening is dat het cliëntsysteem 
wordt gekenmerkt door ouders bij wie onvoldoende bereidheid en bekwaamheid be
staat oin van de niet-justitiële hulpverlening gebruik te maken. Zij zouden niet bij 
machte zijn om zelf een hulpvraag te formuleren. Bovendien herkennen zij hun si
tuatie niet als problematisch en wordt die niet als crisis beleefd (Jonker, 1992). De 
gezinsvoogd bepaalt namens het cliëntsysteem de hulpvraag (Rink e.a., 1994). Dit 
is een verschil met de vrijwillige jeugdhulpverlening waar de hulpvraag van de cliënt 
het vertrekpunt van het handelen van de maatschappelijk werker vormt (Vedivo, 
1995). 
Deze veronderstellingen zijn in een aantal vragen uitgewerkt en aan de ouders voor
gelegd. Om in kaart te brengen welke problemen de ouders signaleren binnen hun 
gezin zijn vragen gesteld die zich richten op diverse probleemgebieden. Deze betref
fen financiële/materiële-, huisvesting-, werk-, relatie/echtscheiding- en opvoedings
problemen. Doel is te achterhalen welke problemen de ouders zelf constateren in de 
gezinssituatie, wat de oorzaak daarvan is en of de problemen gedurende het jaar ver
anderen. Verder is nagegaan of zij daar hulp voor willen ontvangen en of deze hulp
vraag gedurende het jaar verandert. 
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5.4.1 Probleemdefinitie van de ouders 

Tijdens de afname van de interviews kwamen meer probleemgebieden naar voren dan 
in de vragenlijst waren opgenomen. Het blijkt ook moeilijk voor de ouders om een 
onderscheid te maken tussen de problemen en hun oorzaken. Daarin is geen splitsing 
aangebracht. De probleemgebieden die de ouders noemen richten zich zowel op pro
blemen in het verleden (voor de uitspraak van de OTS) als op de huidige situatie (het 
moment van de afname van het interview). Gekozen is voor een indeling waarbij 
problemen in het verleden en problemen in de huidige situatie zijn losgekoppeld. 
Hieronder (tabel 5.4) zijn de problemen beschreven die in de huidige situatie een rol 
spelen. Zo is een vergelijking mogelijk met de tweede en derde interviewronde. 

Tabel 5.4 Genoemde problemen ouders m.b.t. zichzelf; eerste meetmoment (N=18, 
n=39, meerdere antwoorden mogelijk) 

Ouders (N= 18) 

geen problemen 4 (22%) 
relatie/(echt)scheidings- 11 (61%) 
problemen 

financieel/materieel 6 (33%) 
familie/buurt 4 (22%) 
huisvesting 4 (22%) 
werk 4 (22%) 
verslaving 3 (17%) 
ziekte/handicap 3 (17%) 
psychische problemen 3 (17%) 
overige 1 (6%) 
totaal aantal problemen 39 

In totaal geven de ouders 39 problemen aan die betrekking hebben op zichzelf of hun 
partner. Met name problemen rondom echtscheiding en relatie (61%) spelen een rol, 
daarnaast ook financiële- en materiële problemen (33%), problemen met de familie 
of buurt (22%), problemen rondom huisvesting (22%) en problemen op het gebied 
van werk (22%). 

Opvallend is dat een aantal ouders aan geeft zelf geen problemen te hebben. In de 
eerste, tweede en derde interviewronde zijn dat respectievelijk vier, drie en vijf ouders 
(tabel 5.5). Het zijn niet op ieder meetmoment dezelfde ouders; slechts één moeder 
geeft aan het hele jaar geen problemen te hebben. De ouders (3) uit het tweede 
meetmoment zijn wel dezelfde als in het derde meetmoment. 
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Tabel 5.5 Genoemde problemen ouders m.b.t. zichzelf; eerste, tweede en 
derde meetmoment (meerdere antwoorden mogelijk) 

Eerste interview Tweede interview Derde interview 

Ouders (N= 18) Ouders (N=19) Ouders (N=16) 

geen problemen 4 (22%) 3 (16%) 5 (31%) 

relatie/(echt)scheidings 11 (44%) 13 (68%) 6 (31%) 

problemen 
financieel/materieel 6 (33%) 7 (37%) 3 (19%) 

familie/buurt 4 (22%) 5 (26%) 4 (25%) 

huisvesting 4 (22%° 2 (11%) 1 (6%) 

werk 4 (22%) 5 (26%) 6 (38%) 

verslaving 3 (17%) 3 (16%) 1 (6%) 

ziekte/handicap 3 (17%) 5 (26%) 2 (13%) 

psychische probl. 3 (17%) 4 (21%%) 3 (13%) 

overige 1 (6%) 3 (16%) -
totaal 39 47 26 

In de eerste interviewronde is het gemiddeld aantal problemen voor alle ouders 2,2. 

In de tweede interviewronde is dat gemiddelde 2,5 en in de derde interviewronde is dat 

1,6. 

Geconcludeerd kan worden dat, na een lichte toename van het gemiddeld aantal pro
blemen in de tweede interviewronde, aan het einde van het jaar een afname te consta
teren is. Deze afname geldt met name voor echtscheiding-, relatie-, huisvesting- en 
financiële/materiële problemen. Problemen op het gebied van 'werk' nemen iets toe. 
Berekenen we het gemiddelde over enkel de ouders die aangeven problemen te heb
ben, dan komt dit gemiddelde uit op resp. 2,8, 2,9, 2,4. 

Problemen van de kinderen 
De ouders noemen tijdens het eerste interview in totaal 47 verschillende problemen 

met betrekking tot hun kinderen (zie tabel 5.6)2. 

•" Achtien (paar) ouders geven antwoord voor 20 kinderen. 
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Tabel 5.6 Genoemde problemen van 18 (paar) ouders m.b.t. hun kinderen; 
eerste meetmoment (meerdere antwoorden mogelijk) 

Jongens (N=13) Meisjes (N=7) Totaal (N=20) 

school 5 (38%) 5 (71%) 10 (50%) 
niet luisteren/grote mond 4 (31%) 5 (71%) 9 (45%) 
ontwikkelingsprobl. 4 (31%) - 4 (20%) 
verkeerde vrienden 3 (23%) 1 (14%) 4 (20%) 
crimineel gedrag 3 (23%) - 3 (15%) 
weglopen/zwerven 2 (15%) 1 (14%) 3 (15%) 
agressief gedrag 3 (23%) - 3 (15%) 
druk 3 (23%) - 3 (15%) 
vrije tijd 3 (23%) - 3 (15%) 
psychosomatische probl. - 2 (29%) 2 (10%) 
psychatrische probl. 2 (15%) - 2 (10%) 
overige - 1 (14%) 1 (5%) 
totaal 32 15 47 

Alle ouders geven aan dat zij problemen constateren met hun kinderen. Zij benoe
men deze problemen in de gezagsrelatie tussen zichzelf en hun kind. De kinderen 
luisteren bijvoorbeeld niet naar de regels die de ouder(s) opstellen. De meest ge
noemde problemen drie maanden na de uitspraak van de OTS, zijn problemen met 
school (50%), het niet luisteren en het hebben van een grote mond (45%) en de om
gang met verkeerde vrienden (20%). Vervolgens vond een aantal ouders dat hun kin
deren ontwikkelingsproblemen hadden (20%). Dat wil zeggen dat de kinderen zich 
volgens hen niet leeftijdsadequaat gedroegen. 

De ouders noemen voor de jongens gemiddeld meer problemen dan voor de meisjes. 
Verder komt er een stereotype beeld naar voren; bij de jongens worden met name 
problemen genoemd die zich buitenshuis afspelen. Het gaat hier om gedragsproble
men (crimineel gedrag, agressief gedrag, druk zijn) en problemen met de vrijetijdsbe
steding (verkeerde vrienden, zwerven). De problemen die de ouders voor de meisjes 
noemen, spelen zich meer binnenshuis af. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om 
schoolproblemen, noemen de ouders motivatieproblemen, het niet goed kunnen op
schieten met vriendinnen of thuis blijven van school. 

Een groter aantal ouders geeft aan dat hun kinderen geen problemen meer geven na 
een jaar OTS (zie tabel 5.7). In de eerste interviewronde geven nog alle ouders aan 
dat hun kinderen problemen geven. In de tweede interviewronde geeft één vader aan 
dat zijn dochter geen problemen meer geeft en in de derde interviewronde geven zes 
ouders aan dat hun kinderen geen problemen meer geven. Deze ouders zeggen aan dat 
hun kinderen wel enkele gedragsproblemen hebben, maar niet van ernstige aard. Deze 
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problemen worden meer gerelateerd aan de leeftijdsfase van het kind: "Gewone pube

raal gedrag, dat hoort bij de leeftijd". 

Tabel 5.7 Genoemde problemen ouders m.b.t. hun kinderen; eerste, tweede en 
derde meetmoment (meerdere antwoorden mogelijk) 

Eerste interview Tweede interview Derde interview 

Ouders (N= 18) Ouders (N=19) Ouders (N=16) 

Jongens Meisjes Jongens Meisjes Jongens Meisjes 

(N=13) (N=7) (N=14) (N=7) (N=10) (N=7) 

geen problemen - - - 1 (14%) 3 (30%) 3 (30%) 

school 5 (38%) 5 (71%) 4 (29%) 1 (14%) 5 (50%) 2 (29%) 

nietluisteren/grote 4 (31%) 5 (71%) 6 (43%) 3 (43%) 3 (43%) 1 (14%) 

mond 
ontwikkelingspr. 4 (31%) - 4 (29%) - - -
verkeerde vrienden 3 (23%) 1 (14%) - - 1 (10%) -
crimineel gedrag 3 (23%) - 4 (29%) - 1 (10%) -
weglopen/zwerven 2 (15%) 1 (14%) 1 (7%) - - -
agressief gedrag 3 (23%) - 3 (21%) - 1 (10%) -
druk 3 (23%) - - - - 1 (14%) 

vrije tijd 3 (23%) - - - - -
psychosomat. pr. - 2 (29%) - 2 (29%) - 1 (14%) 

psychatrische pr. 2 (15%) - - 1 (14%) 2 (20%) -
psychische pr. - - 2 (29%) 2 (29%) - 1 (14%) 

overige - 1 (14%) 3 (21%) 1 (14%) 2 (20%) 1 (14%) 

totaal 32 15 27 10 15 7 

Het gemiddeld aantal problemen dat de ouders benoemen in het eerste interview is 
2,4. In het tweede interview is dat gemiddelde 1,8 en in het derde interview is dat 
1,3. Dat betekent een afname van het gemiddeld aantal problemen gedurende het jaar. 
Deze tendens geldt zowel voor de meisjes als voor de jongens. Opgesplitst naar 
sekse kan echter wel worden geconcludeerd dat de ouders voor de jongens gemiddeld 
meer problemen noemen dan voor de meisjes. 

Conclusie 
Binnen de gezinnen bestaan op diverse terreinen problemen. Niet alleen het onder 
toezicht gestelde kind heeft en geeft problemen, ook de ouders signaleren voor zich
zelf problemen op diverse terreinen, zoals echtscheidings- en relatieproblemen, fi
nanciële en materiële problemen en problemen met de familie en buurt. Voor de 
problemen die de ouders voor zichzelf signaleren is, met uitzondering van een piek 
na ruim een halfjaar, gedurende het jaar een afname te constateren van het gemiddeld 
aantal problemen per persoon. Voor de problemen die de ouders voor hun kinderen 
signaleren is eveneens een afname gedurende het jaar te zien. De ouders noemen voor 
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de jongens gemiddeld meer problemen dan voor de meisjes. Dat geldt voor de periode 
net na de uitspraak van de ondertoezichtstelling, na ruim een half jaar en aan het 
einde van het jaar. 

Kortom, vanuit het perspectief van de ouders is zowel met betrekking tot hun eigen 
problemen, als voor de problemen van het onder toezicht gestelde kind een positieve 
tendens waar te nemen; het aantal problemen neemt af. 

5.4.2 De hulpvraag van de ouders 

Onderzocht is of de ouders een hulpvraag hebben voor de problemen die zij voor 
zichzelf en voor hun kinderen signaleren. Gevraagd is of zij hulp willen ontvangen 
voor de problemen die zij hebben aangegeven. 

Hulpvraag voor de ouders zelf 

De ouders hebben tijdens de eerste interviewronde voor 38% van de genoemde pro
blemen een hulpvraag. Echter, voor meer dan de helft (60%) van deze problemen 
ontvangen zij al hulp. Dit kan bijvoorbeeld hulp van een maatschappelijk werkster 
zijn die de financiën uitzoekt van een ouder, of er is contact met de Riagg om te pra
ten over persoonlijke zaken. In de tweede interviewronde hebben de ouders voor een 
derde (32%) van hun problemen een hulpvraag. Ook hier is voor 40% van de ge
noemde problemen al hulp ingeschakeld. In het derde interview hebben zij voor ruim 
een derde (35 %) van de genoemde problemen een hulpvraag waarbij voor drie kwart 
(78%) van de problemen al hulp is ingeschakeld. 

Geconcludeerd kan worden dat de ouders problemen constateren voor zichzelf. Echter, 
het signaleren van problemen valt niet direct samen met het uiting geven aan een 
hulpvraag aan de gezinsvoogd. Zij hebben namelijk voor bijna twee derde van de ge
noemde problemen geen hulpvraag. Tijdens de afname van de interviews is deze hulp 
al voor het grootste gedeelte ingeschakeld. 

Hulpvraag voor hun kinderen (OTS) 

Alle ouders geven tijdens de eerste interviewronde aan dat zij hulp willen ontvangen 
voor de opvoedingsproblemen van het kind dat onder toezicht is gesteld. Tijdens de 
tweede interviewronde heeft 89% van de ouders een hulpvraag3. In de derde inter
viewronde is de hulpvraag afgenomen; 63% van de ouders heeft nog een hulpvraag 
voor hun kinderen. 

Aan het einde van het jaar geeft een groter aantal ouders aan dat er geen opvoedings
problemen zijn ten aanzien van hun kinderen (zie vorige paragraaf). 

Eén vader geeft aan geen opvoedingsproblemen meer te hebben met zijn dochter. Eén 
moeder heeft nog steeds opvoedingsproblemen met haar zoon maar geeft aan van nie
mand meer hulp te willen. 

116 



Conclusie 
De hulpvraag van de ouders is vooral gericht op de problemen van de kinderen. 
Ondanks het feit dat de ouders problemen constateren voor henzelf, heeft het meren
deel geen hulpvraag aan de gezinsvoogd. Indien de ouders wel een hulpvraag hebben 
voor hun problemen, is er voor hen al een hulpaanbod gerealiseerd. 

5.4.3 Specifieke wensen en verwachtingen van de ouders ten aanzien 
van de hulp 

In de vorige paragraaf kwam naar voren dat de ouders met name voor hun kinderen 
een hulpvraag hebben aan de gezinsvoogd. In mindere mate hebben zij een hulpvraag 
voor zichzelf. In deze paragraaf wordt ingegaan op de specifieke wensen en verwach
tingen die zij hebben ten aanzien van de hulp van de gezinsvoogd. De wensen die de 
ouders naar de gezinsvoogd hebben, kunnen namelijk van invloed zijn op de manier 
waarop ze de hulp ervaren. Aan de ouders is op drie meetmomenten gevraagd of zij 
willen dat er iets in hun situatie verandert en zo ja, wat de gezinsvoogd daarin zou 
moeten doen (zie tabel 5.8). 

Tabel 5.8 Specifieke wensen en verwachtingen van de ouders ten aanzien van de 
gezinsvoogd; eerste meetmoment (N=18, n=32, meerdere antwoorden 
mogelijk) 

Ouders (N=18) 

praten/begeleiden kind 11 (61%) 

regelen/hulp 10 (56%) 

info/overleg 5 (28%) 

serieus nemen/luisteren 2 (11%) 

meer contact 2 (11%) 
overige 2 (11%) 

totaal 32 

In totaal hebben alle ouders 32 specifieke wensen ten aanzien van de geboden hulp. 
De meeste ouders (61 %) verwachten van de gezinsvoogd dat hij gesprekken met hun 
kind heeft om op die manier een vertrouwensrelatie aan te gaan. Omdat zij zelf het 
gevoel hebben weinig grip te hebben op hun kind (onmachtig voelen, zie paragraaf 
5.3.2) verwachten ze begeleiding of sturing in de vorm van gesprekken over pro
blemen op school, over hun (verkeerde) vrienden etc. 
Verder geeft meer dan de helft (56%) aan dat ze verwachten dat de gezinsvoogd hulp 
biedt in de vorm van het regelen van bepaalde zaken. Dit kan het regelen van een an
dere school zijn, het inschakelen van therapie (Riagg), een plaatsing in een internaat 
of het regelen van een omgang met de andere ouder. 
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De ouders wier kind uithuis is geplaatst verwachten goed geïnformeerd te worden 
over hun kind en dat er overleg plaats vindt wanneer de gezinsvoogd bepaalde beslis
singen neemt over hun kind (28%). Verder geven twee ouders aan dat zij willen dat 
de gezinsvoogd vaker langs komt. Slechts één ouder geeft aan dat de gezinsvoogd be
ter kan verdwijnen (categorie 'overige'). 
Deze resultaten komen overeen met de gegevens uit het onderzoek van Clemens 
Schröner e.a (1976) en Hoogsteder & Suurmond (1997). 

Tabel 5.9 Specifieke wensen en verwachtingen van de ouders ten aanzien van de 
hulp; eerste, tweede en derde meetmoment 

Ouders (N= 18) Ouders (N=19) Ouders (N=16) 

praten/begeleiden kind 11 (61%) 9 (47%) -
regelen/hulp 10 (56%) 10 (53%) 7 (44%) 
info/overleg 5 (28%) 1 (5%) 2 (13%) 
serieus nemen/luisteren 2 (11%) 4 (21%) 2 (13%) 
meer contact 2 (11%) 2 (11%) 2 (13%) 
overige 2 (11%) 4 (21%) 2 (13%) 
weet niet - 1 (5%) 4 (25%) 
totaal 32 31 19 

Geconcludeerd kan worden dat de ouders steeds minder wensen hebben ten aanzien 
van de geboden hulp (zie tabel 5.9). In de eerste interviewronde is het gemiddeld aan
tal wensen per persoon 1,8. In de tweede interviewronde is dat percentage 1,6 en in 
de derde interviewronde is dat 1,2. 
Aan het einde van het jaar geeft een kwart van de ouders (25%) aan niet te weten wat 
ze nog verwachten van de gezinsvoogd. Van deze ouders geeft drie kwart aan dat ze 
gewoon tevreden zijn met het contact tussen hen en de gezinsvoogd. 

Opvallend is dat de ouders in de loop van het jaar minder tot geen wensen hebben ten 
aanzien van de begeleiding van hun kinderen. In de tweede interviewronde geeft een 
aantal ouders die wel begeleiding voor zijn/haar kind wensen, expliciet aan 'een harde 
aanpak te verwachten' van de gezinsvoogd. Aan het einde van het jaar wil geen ouder 
nog begeleiding voor zijn/haar kind. Toch komt uit de gegevens naar voren dat ruim 
een derde van de ouders (38%) wèl begeleiding wil voor hun kinderen, in de zin van 
praten over problemen. Echter, zij verwachten deze hulp niet van de gezinsvoogd 
maar van een psycholoog, van de instelling waar hun kind geplaatst is of van 
school. 
Een andere verklaring voor het feit dat de ouders geen wensen meer hebben op het 
gebied van begeleiding in het derde meetmoment kan te maken hebben met het feit 
dat de ouders aan het einde van het jaar minder problemen constateren voor hun kin
deren en zichzelf (zie paragraaf 5.4.1). En verder kan de verklaring liggen in de te-

118 



leurstelling wanneer de harde aanpak en begeleiding van de gezinsvoogd uitblijft. 
Nadere analyse (zie paragraaf 5.5.2) toont namelijk aan dat de tevredenheid over de 
geboden hulp van de gezinsvoogd iets afneemt; na zes maanden en na eenjaar voelen 
de ouders zich minder geholpen dan aan het begin van het jaar. 

5.5 Ervaring (beleving) van de ouders ten aanzien van de opgelegde 

hulp 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de manier waarop de ouders de hulp van de ge

zinsvoogden ervaren. Om dit te onderzoeken zijn aan de ouders diverse vragen voor

gelegd. 

Om te onderzoeken hoe de houding van de ouders ten aanzien van de aanwezigheid 
van de gezinsvoogd is, is vervolgens aan hen gevraagd wat zij ervan vinden dat de 
gezinsvoogd is aangesteld. Vervolgens is apart gevraagd naar een deel van de taak 
van de gezinsvoogd, namelijk het bieden van hulp en steun. Afsluitend wordt inge
gaan op de gesprekken die de ouders hebben met de gezinsvoogd. Hoe vaak is er een 
vorm van contact tussen de ouders en de gezinsvoogd; zijn de ouders tevreden over de 
gesprekken die op dat moment plaats vinden? 
Een belangrijk gegeven bij deze resultaten is het feit dat door diverse oorzaken in één 
op de drie gezinnen een wisseling heeft plaats gevonden van de gezinsvoogd. Dit kan 
namelijk de beleving van de ouders (negatief) beïnvloeden. 

5.5.1 Houding naar de gezinsvoogd 

Uit de antwoorden van de ouders komen drie verschillende reacties naar voren. Een 
groep ouders laat zich in het begin positief uit over de komst van de gezinsvoogd. 
Een groep ouders laat zich uitgesproken negatief uit en een groep ouders heeft een 
wat neutrale houding (zie tabel 5.10). Dat laatste betekent dat zij zowel positieve als 
negatieve gevoelens hebben. 

Tabel 5.10 Houding ouders in relatie tot de gezinsvoogd; eerste meetmoment (N=18) 

Ouders (N=18) 

positief 12 (67%) 

neutraal 2 (11%) 
negatief 4 (22%) 

Twee derde van de ouders (67%) staat positief ten opzichte van de aanwezigheid van 
de gezinsvoogd. Zie vinden de gezinsvoogd aardig en kunnen met hem praten over de 
problemen die zij hebben met hun kinderen: "Ik vind het wel lekker. Ik ben blij dat 
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ik hulp krijg want ik kwam er zelf ook niet uit. Naar m'n partner wilde m'n dochter 

niet luisteren en tegen mij zei ze: je bent geen goede moeder. M'n dochter heeft ook 

ooit wel eens met een mes tegenover me gestaan". 

Een vijfde van de ouders (22%) laat zich negatief uit over de aanwezigheid van de ge
zinsvoogd. De gezinsvoogd voldoet na ongeveer drie maanden al niet aan de verwach
tingen die ze hebben: "Er klopt niets van. Ik heb al geïnformeerd bij instanties. De 

gezinsvoogd doet niets, niets om het vertrouwen van het kind op te wekken". 

Twee ouders (11%) hebben een neutrale houding ten aanzien van de gezinsvoogd. 
De ouders zijn minder positief tijdens het tweede interview (zie tabel 5.11). 

Tabel 5.11 Houding ouders in relatie tot de gezinsvoogd; eerste en tweede meetmo
ment 

Ouders (N= 18) Ouders (N= 19) 

positief 12 (67%) 7 (37%) 
neutraal 2 (11%) 7 (37%) 
negatief 4 (22%) 5 (26%) 

Op het eerste meetmoment is twee derde (67%) van de ouders positief ten aanzien 
van de aanwezigheid van de gezinsvoogd. Na een halfjaar is dit ruim een derde 
(37%). 

Het aantal ouders met een neutrale houding naar de gezinsvoogd neemt toe. In het 

begin van het jaar zijn dat twee ouders (11%), na een halfjaar zijn dat vijf ouders 
(37%). 

Het aantal ouders dat uitgesproken negatief is, neemt eveneens iets toe. In de eerste 
interviewronde heeft een vijfde (22%) van de ouders een negatieve houding. In de 
tweede interviewronde is dit iets meer dan een kwart van de ouders (26%). 

Geconcludeerd kan worden dat de houding van de ouders naar de gezinsvoogd veran
dert: zij stellen zich meer neutraal op. Een verklaring ligt in het feit dat de gezins
voogd niet geheel aan hun verwachtingen (zie ook paragraaf 5.4.3) voldoet. De ou
ders krijgen gemengde gevoelens. Het snel regelen van een plaatsing blijft uit (duurt 
te lang) of een harde aanpak van hun zoon zit er niet in. Zij zijn van mening dat de 
gezinsvoogd te zachtaardig is of te traag handelt. 

5.5.2 Hulp en steun van de gezinsvoogd 

In de wet (art. 1: 257 lid 1 en 2 BW) wordt het geven van 'hulp en steun' beschreven 
als een belangrijke taak van de gezinsvoogd. De begrippen 'hulp en steun' zijn ge
operationaliseerd in twee vragen. Allereerst is aan de ouders is gevraagd of zij zich 
geholpen voelen door de gezinsvoogd en zo ja, waarmee zij zich geholpen voelen 
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(zie tabel 5.12 en 5.13). Vervolgens is aan de ouders gevraagd of zij zich gesteund 
voelen door de gezinsvoogd en zo ja, waarmee. 

Uit het onderzoek van Bontekoe (1984) komt naar voren dat ouders verschillende op
vattingen hebben over het gevoel van hulp. 'Helpen' betekent dat zij positieve erva
ringen of emoties hebben. Daarnaast noemen de ouders de vaardigheden en activitei
ten van de hulpverlener die een oplossing van problemen tot gevolg kan hebben of 
het tonen van inzicht wat uiteindelijk tot een ander handelen leidt. Het niet ervaren 
van een gevoel van hulp heeft te maken met negatieve emoties. De ouders zien te
korten in de vaardigheden en activiteiten van de gezinsvoogd of zij verkrijgen geen 
inzicht in hun problemen. 

Mijn uitgangspunt is dan ook dat een gevoel van hulp niet direct betekent dat de ou
ders een gevoel van steun ervaren. 

Tabel 5.12 Ervaren hulp ouders; eerste meetmoment (N=18) 

Ouders (N= 18) 

ja 

nee 
ja/nee 
weet niet 
totaal 

11 (61%) 
3 (17%) 
3 (17%) 
1 (6%) 

18 

Het blijkt dat meer dan de helft (61%) van de ouders zich geholpen voelt door de ge
zinsvoogd. Drie ouders (17%) voelen zich niet geholpen en drie ouders (17%) hebben 
gemengde gevoelens. 

De ouders die zich geholpen voelen (61%) door de gezinsvoogd geven enerzijds prak
tische voorbeelden aan die gericht zijn op de vaardigheden en activiteiten van de ge
zinsvoogd: hulp bij het zoeken naar een andere school, hulp met diverse aanmeldin
gen voor een plaatsing van hun kind, informatie over de instellingen waar de kinde
ren worden aangemeld of hulp bij het treffen van een bezoekregeling. Anderzijds 
noemen de ouders oplossingen van de gezinsvoogd die gericht zijn op het verkrijgen 
van inzicht. Zoals het hebben van onderling overleg en adviezen van de gezinsvoogd 
over de opvoeding en over ruzies met hun kind. 

De ouders die aangeven zich niet geholpen te voelen (17%) geven aan dat zij het ge
voel hebben dat er niet naar hen geluisterd wordt. Verder heeft de interventie van de 
gezinsvoogd tot gevolg dat zij zich voelen falen in de opvoeding van hun kind. 
De ouders met gemengde gevoelens (17%) geven enerzijds aan dat de gezinsvoogd 
wel enige moeite doet om zaken te regelen maar uiten toch hun twijfels over de inzet 
van de gezinsvoogd: "De gezinsvoogd doetz'n best om Richard te plaatsen. Het lukt 

alleen niet en dat is ongetwijfeld niet zijn schuld. Maar wanneer het helemaal mis

loopt en ik bel en hij zegt vervolgens dat hij over twee weken terug belt...Tja, dan 

denk ik: besef je eigenlijk wel hoe ernstig het is?". 
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Tabel 5.13 Ervaren hulp ouders; eerste en tweede en derde meetmoment 

Ouders (N=18) Ouders (N=19) Ouders (N=16) 

ja 11 (61%) 7 (37%) 7 (44%) 

nee 3 (17%) 9 (47%) 7 (44%) 
ja/nee 3 (17%) 3 (16%) 2 (13%) 
weet niet 1 (6%) 

Uit tabel 5.13 komt naar voren dat na zes maanden het percentage ouders dat zich 
geholpen voelt afneemt. Tijdens het eerste interview geeft nog meer dan de helft van 
de ouders (61%) aan zich geholpen te voelen, in het tweede interview is dit percen
tage 37% en in het derde interview is dit 44%. 

Het aantal ouders dat zich niet geholpen voelt neemt na een halfjaar toe. In het eer
ste, tweede en derde interview is dat respectievelijk 17%, 47%, en 44% van de ou
ders. Zij hebben het gevoel dat er niet naar hen geluisterd word en het gevoel dat zij 
niet serieus worden genomen: "De gezinsvoogd zei ook een keer tegen me toen ik 

het niet meer zag zitten dat ik m'n zoon gewoon op straat moest gooien. Toen zag 

ik het helemaal niet meer zitten. Dan komt er toch helemaal niets meer van hem te

recht? In principe moeten ze zo'njoch toch helpen?". Verder zit er volgens de ouders 
te weinig schot in de zaak; ze zien de gezinsvoogd te weinig en hij draagt te weinig 
oplossingen aan voor de problemen. Vervolgens komt in de tweede interviewronde 
het gedwongen karakter van de hulp in hun antwoorden sterk naar voren. Er wordt 
door de gezinsvoogd beslissingen genomen waar ze niet achter staan, zoals een 
Boddaert-plaatsing of een plaatsing in een gesloten internaat. 
Het aantal ouders met gemengde gevoelens blijft ongeveer hetzelfde. 

Steun van de gezinsvoogd 

Uit het bovenstaande komt naar voren dat de vraag naar een gevoel van hulp ant
woorden oplevert die voornamelijk gekoppeld zijn aan de oplossingen die de gezins
voogd aandraagt (doelgericht). De vraag of ouders zich gesteund voelen, levert ant
woorden op die zich richten op de beleving van de ouders zelf. 

Op het eerste meetmoment voelt meer dan de helft van de ouders (61%) zich ge
steund door de gezinsvoogd. Op het tweede meetmoment daalt dit percentage naar 
42% en op het derde meetmoment is dit de helft (50%) van de ouders. Het aantal ou
ders dat zich niet gesteund voelt, neemt na zes maanden iets toe. In de eerste en 
tweede en derde interviewronde is dat respectievelijk een vijfde (22%), de helft (47%) 
en ruim een derde 38% van de ouders. De ouders met dubbele gevoelens omtrent deze 
steun neemt iets af, namelijk van drie ouders (16%) in de eerste interviewronde naar 
twee ouders (11%) in de tweede interviewronde en twee ouders (13%) in de derde in
terviewronde. 
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Het gevoel van steun heeft voornamelijk te maken met de toegankelijkheid van de 
gezinsvoogd: ze kunnen hem altijd bellen wanneer dat nodig is. Vervolgens heeft het 
te maken met het gevoel van de ouders 'er niet meer alleen voor te staan': "Het is een 
steuntje in de rug". Verder speelt het gevoel op één lijn te zitten met de gezinsvoogd 
(de ouders en de gezinsvoogd willen hetzelfde voor het kind) en de inzet van de ge
zinsvoogd een rol: "Hij doetz'n best en ik heb het gevoel dat hij achter me staat". 
Het gevoel geen steun te krijgen van de gezinsvoogd heeft te maken met teleurstel
ling over de inzet van de gezinsvoogd ('hij komt te weinig'), met de resultaten ('er is 
niets gebeurd'), het niet meer op één lijn zitten van de gezinsvoogd met de ouders 
mede doordat er beslissingen worden genomen waar de ouders het niet mee eens zijn. 
De gemengde gevoelens zijn vaak een combinatie: de gezinsvoogd heeft bijvoorbeeld 
wel een bepaalde inzet maar boekt weinig resultaat. 

Geconcludeerd kan worden dat het onderscheid dat is gemaakt tussen 'hulp' en 'steun' 
in de praktijk als zodanig wordt ervaren. Het gevoel van hulp wanneer de gezins
voogd hulp geeft in de vorm van praktische zaken regelen en oplossingen zoeken. 
Het gevoel van steun aan het gevoel begrepen te worden door de gezinsvoogd, ergens 
terecht te kunnen met problemen. 
Hulp en steun hangen wel met elkaar samen; wanneer er naar hun idee tè weinig 
hulp wordt geboden door de gezinsvoogd voelen de ouders zich ook niet gesteund. 

5.6 De gesprekken met de gezinsvoogd 

De gesprekken die de ouders met de gezinsvoogd hebben, vinden meestal plaats in de 
thuissituatie. Een enkele keer worden de ouders op kantoor uitgenodigd. 
De eerste gesprekken die ouders hebben net na de uitspraak van de OTS benoemen de 
ouders als een introductiegesprek. De gezinsvoogden bespreken met de ouders de 
problemen met hun kinderen, wat de oorzaak is van deze problemen en wat de ge
schiedenis (bijvoorbeeld een scheiding) is van het gezin. Na algemene inleidende ge
sprekken geven de ouders aan over specifieke opvoedingsproblemen te pratend 
(bijvoorbeeld spijbelgedrag). Indien de kinderen thuis wonen geeft de gezinsvoogd 
vooral adviezen over deze opvoedingsproblemen. Wanneer er sprake is van een uit
huisplaatsing wordt met de ouders gesproken en overleg gevoerd over aanmeldingen 
bij een instelling of worden ze geïnformeerd over hun kind. 

5.6.1 Contactfrequentie ouders-gezinsvoogd 

In paragraaf 5.5.2 komt naar voren dat de ouders vinden dat er te weinig contact is 
met de gezinsvoogd om veranderingen te bewerkstelligen. De ouders zien het contact 
met de gezinsvoogd als een belangrijke voorwaarde voor een gevoel van hulp en 
steun. Hoe vaak is er volgens de ouders contact met de gezinsvoogd? 
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'Face tot face' 

De eerste maanden na de uitspraak van de OTS is de gemiddelde contactfrequentie één 
keer per drie weken. De contactfrequentie verschilt per ouder. De ene ouder ziet de 
gezinsvoogd één keer per week, de ander één keer per vier à vijf weken. Dit verschil 
heeft te maken met het wel of niet uithuis geplaatst zijn van de jongeren en met de 
zwaarte van de problematiek. Indien het kind uithuis is geplaatst is de contactfre
quentie lager. Wanneer er sprake is van een crisissituatie binnen het gezin vinden er 
juist meer gesprekken plaats. Na een halfjaar wordt het contact minder en is dat ge
middeld één keer per vijf weken. Na een jaar is dat gemiddeld één keer per zeven we
ken. 

Telefonisch contact 

Het merendeel van de ouders heeft naast de afspraken met de gezinsvoogd ook nog te
lefonisch contact. 
Tijdens de eerste maanden is er volgens drie-kwart (72%) van de ouders sprake van 
telefonisch contact. Na een halfjaar geeft twee derde van de ouders (68%) aan telefo
nisch contact te onderhouden met de gezinsvoogd. Na een jaar is dit iets meer dan de 
helft (56%). 
De ouders geven aan dat dit gemiddeld één keer in de drie weken voorkomt. Het ini
tiatief komt regelmatig van de ouders zelf. Zij willen bijvoorbeeld informatie over 
bepaalde initiatieven van de gezinsvoogd, of ze willen praten over eventuele opvoe
dingsproblemen met hun kind, bijvoorbeeld over ruzies. In sommige gevallen ligt 
het initiatief bij de gezinsvoogd. In dat geval komt in de gesprekken informatie aan 
de ouders aan de orde en wordt meteen naar de gezinssituatie gevraagd. 

Voldoende contact 

Tabel 5.14 geeft weer of de ouders het'face tot face' (persoonlijk) contact met de ge
zinsvoogd als voldoende ervaren. 

Tabel 5.14 Voldoende 'face tot face' contact ouders-gezinsvoogd; eerste, tweede 
en derde meetmoment 

Ouders (N=l8) Ouders (N=19) Ouders (N=16) 

ja 13 (72%) 11 (58%) 8 (50%) 
nee 5 (28%) 8 (42%) 7 (44%) 
ja/nee - - 1 (6%) 

Op het eerste meetmoment geeft bijna drie-kwart van de ouders (72%) aan het per
soonlijk contact als voldoende te ervaren. Op het tweede meetmoment is dit iets 
meer dan de helft (58%) en op het derde meetmoment vindt nog maar de helft van het 
aantal ouders (50%) het persoonlijk contact voldoende. 
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Het aantal ouders dat het contact als onvoldoende beschouwt neemt toe. Dit loopt 
parallel met een verminderde contacfrequentie. Op het eerste meetmoment is dit ruim 
een kwart van de ouders (28%), op het tweede en derde meetmoment bijna de helft 
(resp.42% en 44%). Van deze ouders geven twee ouders aan dat er geen contact is 
met de oorspronkelijke gezinsvoogd maar met een tijdelijke vervanger4. 

In tabel 5.15 wordt weergegeven of de ouders het telefonisch contact voldoende vin
den. Deze vraag is alleen gesteld aan de ouders die aangeven telefonisch contact te 
onderhouden met de gezinsvoogd over problemen. 

Tabel 5.15 Telefonisch contact gezinsvoogd-ouders; eerste, tweede en derde 
meetmoment 

Ouders (N=13) Ouders (N= 13) Ouders (N=9) 

ja 11 (85%) 8 (61%) 7 (78%) 
nee 2 (15%) 5 (38%) 2 (22%) 

Het merendeel van de ouders vindt dit contact voldoende. In het eerste interview is 
dat 85% van de ouders, na een halfjaar is dat meer dan de helft van de ouders (61%) 
en na een jaar geeft ruim drie-kwart van de ouders (78%) aan dit contact als vol
doende te ervaren. 

Geconcludeerd kan worden dat de ouders zowel 'face to face' als telefonisch contact 
hebben met de gezinsvoogd. Aan het begin van het jaar is er meer contact tussen de 
ouders en de gezinsvoogd dan aan het einde van het jaar. De frequentie van deze con
tacten varieert per gezin. Met name het wel of niet uithuis geplaatst zijn van een 
kind is daarop van invloed, alsmede de zwaarte van de problematiek op dat moment. 
De tevredenheid over de contactfrequentie neemt gedurende het jaar af. Dit geldt met 
name voor het 'face to face' contact. 

5.6.2 Tevredenheid gesprekken 

De helft van de ouders (50%) is tevreden over de gesprekken met de gezinsvoogd. 
Een vijfde deel (22%) is ontevreden en ruim een kwart van de ouders (28%) heeft 
gemengde gevoelens over de gesprekken met de gezinsvoogd (zie tabel 5.16). 

Eén gezinsvoogd heeft een ongeluk gehad en met de vervanger hadden de ouders alleen 
(frequent) telefonisch contact. De andere gezinsvoogd is gestopt met zijn werk en het ge
zin had een aantal maanden geen vervanger. 
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Tabel 5.16 Tevredenheid gesprekken ouders; eerste meetmoment (N=18) 

Ouders (N=18) 

ja 9 (50%) 
nee 4 (22%) 
ja/nee 5 (28%) 

De redenen die de ouders noemen voor de tevredenheid (50%): "Er is overleg over het 
internaat, we zitten op één lijn". "Ik kan veel kwijt bij de gezinsvoogd, hij is duide
lijk en ik kan m'n mening kwijt". Verder worden er door de gezinsvoogd oplossin
gen aangedragen voor de problemen van hun kind. 

De ontevredenheid van de ouders (22%) heeft te maken met het gevoel dat er niet ge
luisterd wordt, het gevoel niet serieus te worden genomen, veroordeeld te worden. 
Het 'klikt' niet met de gezinsvoogd. 

De ouders met ambivalente gevoelens (28%) geven enerzijds aan dat ze kritiek heb
ben op de persoon van de gezinsvoogd. De gezinsvoogd is in hun ogen te traag, te 
vaag ofte oppervlakkig. De gezinsvoogd heeft volgens hen de neiging 'om al dingen 
in te vullen' of heeft andere waarden en normen. Aan de andere kant onderkennen ze 
wel dat de gezinsvoogd luistert of goede oplossingen bedenkt voor hun kinderen: "Ze 

luistert wel maar er is te weinig resultaat". 

Tabel 5.17 Tevredenheid gesprekken ouders; eerste, tweede en derde meetmoment 

Ouders (N=18) Ouders (N=19) Ouders (N=16) 

ja 9 (50%) 10 (52%) 8 (50%) 
nee 4 (22%) 5 (26%) 6 (38%) 
ja/nee 5 (28%) 4 (21%) 2 (13%) 

De tevredenheid over de gesprekken blijft gedurende het jaar ongeveer gelijk (zie ta
bel 5.17). In de eerste interviewronde geeft de helft van de ouders (50%) tevreden te 
zijn over de gesprekken met de gezinsvoogd. In het tweede en derde interview blijft 
dat ongeveer de helft (resp. 52% en 50%). 

Een vijfde deel (22%) van de ouders is aan het begin van het jaar ontevreden over de 
gesprekken met de gezinsvoogd, na een halfjaar is dat 26% van de ouders en na een 
jaar 38%. Verder geeft ruim een kwart (28%) in het eerste interview aan gemengde 
gevoelens te hebben, na een halfjaar is dit een vijfde (21%) van de ouders en na een 
jaar twee ouders (13%). 
Nadere analyse toont aan dat van de ouders die zélf de Raad hebben ingeschakeld, de 
helft tevreden is. Een kwart van deze ouders blijft gedurende het jaar tevreden. De rest 
van de ouders 'switchen'. Hun tevredenheid is bijvoorbeeld afhankelijk van de acties 
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die de gezinsvoogd onderneemt (waar ze het wel of niet mee eens zijn) of is afhanke
lijk van een wisseling van gezinsvoogd waar de ouders het niet mee eens zijn. 

Geconcludeerd kan worden dat gedurende het jaar de ouders niet alleen vinden dat er te 
weinig gesprekken plaats vinden, zij zijn ook niet tevreden over de inhoud van de 
gesprekken. De helft van de ouders geeft aan tevreden te zijn over de inhoud van de 
gesprekken. De tevredenheid heeft met name te maken met het gevoel dat de gezins
voogd hetzelfde wil voor hun kind als de ouders, het overleg hebben over eventuele 
oplossingen en het samenwerken met de gezinsvoogd. De ontevredenheid heeft te 
maken met het gevoel van de ouders niet gerespecteerd te worden, niet serieus te 
worden genomen en met de persoon van de gezinsvoogd zelf (zie ook Hoogsteder & 
Suurmond, 1997). De gesprekken verlopen in dat geval stroef. 

5.6.3 Het einde van het jaar: is er iets veranderd? 

Uit de vorige paragrafen komt er een aantal veranderingen naar voren. De ouders zien 
bijvoorbeeld minder problemen, krijgen andere wensen naar de gezinsvoogd toe en 
zijn soms wel en soms niet tevreden. Dat laatste is dan weer afhankelijk van het ver
loop van de gesprekken met de gezinsvoogd, van de contactfrequentie of van het op 
één lijn zitten bij het nemen van beslissingen. 

Aan het einde van het jaar zijn de (eventuele) veranderingen getoetst door de volgende 
vraag te stellen: Wanneer u terugkijkt naar het begin van de uitspraak van de OTS, 
kunt u dan veranderingen constateren? Zo ja, wat is de oorzaak daarvan? Deze vraag 
is uitgesplitst naar veranderingen die de ouders zien voor zichzelf en voor hun kinde
ren. Doel is te achterhalen of de ouders de (positieve of negatieve) veranderingen toe
schrijven aan de interventies van de gezinsvoogd. 

In het laatste meetmoment geven van de 16 (paar) geïnterviewde ouders, 14 ouders 
(88%) aan veranderingen te constateren voor zichzelf en voor hun kind. Eén ouder 
geeft aan dat er niets veranderd is voor haar kind en ze is daarover verbitterd: "Hij 

heeft nog steeds dezelfde streken. Hij heeft auto's lopen bekrassen". Zelf is ze 'harder 
geworden'. Eén ouder heeft gemengde gevoelens over eventuele veranderingen: "In 

het begin wel, nu niet". 

Van deze veertien ouders geven er tien (71%) aan dat deze verandering positief is 
voor zowel zichzelf als voor hun kind: "Ik ben wat rustiger geworden en ik kan beter 

slapen. M'n dochter is wat meer open, minder angstig en niet zo agressief'. De ove
rige vier ouders (29%) zien zowel een positieve als negatieve verandering: bijvoor
beeld een positieve verandering voor hun kind en een negatieve voor zichzelf 
(bijvoorbeeld meer spanning in een relatie). 

De rol van de gezinsvoogd 

Van de ouders die veranderingen zien, schrijven negen ouders (64%) dit toe aan de 
aanwezigheid van de gezinsvoogd. Zij zien de veranderingen vaak als het resultaat 
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van een combinatie van factoren. Door de schok van een uithuisplaatsing kan er veel 
veranderen: "Door de uithuisplaatsing van Pieter. Hij schrok heel erg toen z'n broer 

de gevangenis in moest en toen hij vervolgens zelf van de gezinsvoogd weg 

moest. Wij waren het er niet mee eens in het begin. Later wel. Ik heb veel met 

m 'n partner gepraat en dat heeft ook geholpen ". De ouders vinden dat ze ook inzich
ten hebben gekregen door de gesprekken met de leiding van een instelling of door 
gesprekken met een andere hulpverlener. 
De vijf ouders (36%) die expliciet 'geen' rol toekennen aan de gezinsvoogd, menen 
dat er andere factoren zijn die gezorgd hebben voor de verandering: "We hebben het 

meer zelf gedaan, door de uithuisplaatsing zitten we niet meer zo op eikaars lip. Ik 

ben daardoor rustiger geworden. M'n dochter is veranderd door haar nieuwe pleeg

ouders en niet door de gezinsvoogd". 

Zij koppelen de verandering niet direct aan de acties van de gezinsvoogd terwijl uit
eindelijk de opgelegde hulp wèl een rol speelt: "Dat ik beter luister naar S. (zoon 

A.S) en anders ben naar hem heeft niet zozeer met de gezinsvoogd te maken. Het 

komt vooral door m'n nieuwe partner. Ook omdat ze m'n vaderschap ontnomen heb

ben, door de OTS. Ik moest mezelf gewoon bewijzen". 

De OTS opgeheven ? 

Na eenjaar is de ondertoezichtstelling in 16 van de 19 OTS zaken verlengd. In twee 
OTS-zaken is de ondertoezichtstelling in het derde meetmoment afgelopen omdat de 
jongens in kwestie 18 jaar werden. (Deze moeders gaven overigens in het tweede in
terview aan nog steeds een OTS te willen omdat ze hun zonen (nog) niet goed 
'aankonden'). In één OTS-zaak is het volgens de moeder misgelopen. Zij is erg te
leurgesteld: "Er is een foutje gemaakt, het is vergeten om te verlengen". 

Van de zestien ouders zijn veertien ouders (88%) het eens met de verlenging en twee 
(12%) niet. Als belangrijkste reden noemen de ouders het feit dat de problemen nog 
niet zijn opgelost. De OTS is nog nodig: "Ja, op mijn verzoek. Voor alle zekerheid. 

Ik weet niet of het goed blijft gaan". Verder noemen de ouders een uithuisplaatsing 
als een belangrijke reden: "Ja, het is pure noodzaak de OTS. De OTS is nodig voor 

de uithuisplaatsing, ook financieel". 

Geconcludeerd kan worden dat, ondanks de veelal positieve veranderingen die de ou
ders aangeven, de OTS toch wordt verlengd. De OTS wordt in die zin gebruikt als 
'stok achter de deur'. De ouders zijn bang dat de veranderingen niet permanent zullen 
zijn. 

5.7 Conclusie 

In dit hoofdstuk komt naar voren dat het in mijn onderzoek gaat om zogenaamde 
'multi-problem' gezinnen. Op zichzelf zal niemand dat verbazen. Opmerkelijk is ech
ter dat de ouders zélf aangeven dat er binnen het gezin op diverse terreinen problemen 
bestaan. Niet alleen het ondertoezichtgestelde kind heeft en geeft problemen, de ou-
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ders signaleren voor zichzelf en voor hun andere kinderen ook diverse problemen. De 
meest genoemde problemen die de ouders voor zichzelf constateren zijn relatie- en 
echtscheidingsproblemen, financiële en materiële problemen en problemen met de 
familie en buurt. Voor de kinderen constateren zij met name problemen met school, 
gedragsproblemen (crimineel gedrag, agressief gedrag, druk zijn) en problemen met 
de vrije tijd (verkeerde vrienden, zwerven). Ouders die met de jeugdbescherming in 
aanraking komen, worden in de literatuur vaak afgeschilderd als ongemotiveerde 
mensen zonder hulpvraag. Het blijkt dat ouders prima kunnen aangeven wat zij als 
problemen ervaren en of zij daar wel of niet een hulpvraag bij hebben. Deze hulp
vraag is vooral gericht op de problemen van de kinderen. Voor de meeste problemen 
die zij voor zichzelf signaleren, hebben zij al een hulpaanbod gerealiseerd. De wen
sen die de ouders hebben naar de gezinsvoogd toe richten zich dan ook met name op 
de begeleiding van hun kind en het zoeken van praktische oplossingen voor proble
men. Omdat de ouders zich onmachtig voelen en het gevoel hebben geen greep te 
hebben op hun kind, verwachten ze enerzijds van deze begeleiding dat de gezinsvoogd 
een vertrouwensrelatie aangaat met hun kind. Anderzijds verwachten ze van de ge
zinsvoogd dat hij hun kind 'hard aanpakt'. Het aandragen van praktische oplossingen 
betekent dat ouders hulp willen bij onder andere het regelen van een plaatsing in een 
instelling, het zoeken naar een geschikte school of het regelen van omgang met de 
andere ouder. 
De meeste ouders zijn blij met de komst van de gezinsvoogd; hun houding ten op
zichte van de gezinsvoogd is dan ook positief. Dit kan verklaard worden door de ma
nier waarop de selectie van ouders die participeren aan het onderzoek heeft plaats ge
vonden. Het zijn relatief gemotiveerde ouders. Na een halfjaar verandert deze hou
ding enigszins. De ouders laten zich iets minder positief uit en nemen een meer neu
trale houding aan ten opzichte van de gezinsvoogd. Een verklaring daarvoor is dat de 
gezinsvoogd niet voldoet aan de verwachtingen die de ouders van hem hebben. Het 
snel regelen van een plaatsing blijft uit of de harde aanpak voor hun zoon of dochter 
blijft achterwege. Deze ouders zijn van mening dat de gezinsvoogd te zachtaardig is 
voor z'n vak, te weinig initiatieven neemt en ze zien hem te weinig. Kortom, de ou
ders krijgen gemengde gevoelens door teleurstelling. Het percentage ouders dat zich 
geholpen voelt, neemt af. Deze ouders hebben het gevoel dat er niet genoeg naar hen 
geluisterd wordt en voelen zich niet serieus genomen. Deze teleurstelling uit zich 
eveneens in een toenemende ontevredenheid over de contactfrequentie ('face to face'). 
Dit contact wordt minder terwijl de ouders nog steeds problemen zien en daar een 
hulpvraag in hebben. Opvallend is ook dat in één op de drie OTS-zaken de ouders 
een wisseling meemaken van de gezinsvoogd. De ouders ervaren dit als lastig en 
vervelend. Ze hebben het gevoel opnieuw hun verhaal te moeten vertellen en op
nieuw een relatie op te moeten bouwen met de nieuwe gezinsvoogd. Dit aspect kan 
eveneens een verklaring zijn voor de negatieve tendens. 
Aan het einde van het jaar verwachten de ouders geen begeleiding meer van de ge
zinsvoogd maar van een andere persoon of instantie. Dit vindt zijn oorzaak in het 
feit dat een toenemend aantal ouders geen echte problemen meer ziet bij hun kinde-
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ren. De hulpvraag neemt ook af. Aan de andere kant zijn er ook ouders die teleurge
steld zijn en daarom geen hulp meer verwachten van de gezinsvoogd. 
Ondanks het feit dat de ouders minder tevreden worden gedurende het jaar van de 
OTS, geven sommige ouders ook aan heel tevreden te zijn. De tevredenheid van deze 
ouders heeft te maken met het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt, dat ze serieus 
worden genomen. Deze ouders geven aan dat ze overleg hebben met de gezinsvoogd 
en ze hebben het gevoel dat ze op één lijn zitten; de gezinsvoogd heeft dezelfde 
ideeën over wat het beste is voor hun kind. De persoon van de gezinsvoogd is even
eens belangrijk. De ouders die tevreden zijn geven aan dat het met de gezinsvoogd 
'klikt'. De ouders die niet tevreden zijn mogen de persoon niet. 

Wanneer we spreken over 'het effect van de hulpverlening', is er zeker een positieve 
ontwikkeling te constateren. Aan het einde van het jaar signaleren de ouders zowel 
voor zichzelf als voor hun kinderen minder problemen. Sommigen geven aan dat 
hun kind zelfs helemaal geen problemen meer geeft, alleen het zogenaamde 'puberale 
gedrag', gedrag dat inherent is aan de leeftijd. Dit effect is volgens meer dan de helft 
van de ouders toe te schrijven aan de interventies van de gezinsvoogd. Opmerkelijk 
is wel dat in vrijwel alle gezinnen de OTS wordt verlengd. De OTS wordt in die zin 
gebruikt als een 'stok achter de deur'. De meeste ouders zijn het overigens daarmee 
eens. Ze hebben nog te weinig vertrouwen in hun eigen kunnen en willen 'de dwang' 
die uitgaat van de maatregel. Op die manier worden hun kinderen in het gareel ge
houden. 
De positieve resultaten kunnen beïnvloed zijn doordat het hier gaat om een speci
fieke groep ouders. Ouders die vrij open staan voor hulp, ouders die zelf initiatieven 
hebben genomen om 'aan de bel te trekken'. Ouders die goed kunnen formuleren wat 
er aan de hand is en waar ze wel of niet tevreden mee zijn. Ouders die we kunnen 
zien als "de spreekbuis van de jeugdbescherming". Dit heeft wel als gevolg dat de 
verwachtingen hoog gespannen zijn. De gezinsvoogden staan voor de moeilijke taak 
om aan die verwachtingen te voldoen. Het is dan ook niet verrassend dat de ouders 
gedurende het jaar van het onderzoek teleurgesteld blijken. 
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Hoofdstuk 6 

De interventies vanuit het perspectief van de jongeren 

6.1 Inleiding 

In de vorige hoofdstukken is duidelijk geworden dat de ouders van de onder toezicht 
gestelde jongeren zich erg onmachtig voelen ten aanzien van de opvoeding. Zij wil
len dat 'er iets gebeurt' ondanks het feit dat zij de betekenis van de ondertoezichtstel
ling en de consequenties van de opgelegde hulp niet geheel kunnen overzien. 
De jongeren blijven in de fase van de aanmelding bij de Raad buiten spel. Zij hebben 
vooral het gevoel dat er over hen beslist wordt zonder dat zij in deze beslissingen ge
kend worden (zie hoofdstuk 4) terwijl zij wel degenen zijn die onder toezicht staan, 
om wie het gaat. Zij zijn ook degenen die problemen hebben of voor problemen 
zorgen. De interventie van de gezinsvoogd is niet alleen op de ouders gericht maar 
ook op de kinderen. Een interventie heeft meer effect wanneer deze aansluit op de be
levingswereld van de kinderen. Om die reden is het belangrijk te onderzoeken wat 
hun wensen zijn en hoe zij de opgelegde hulp ervaren. 

Het eerste gedeelte van het hoofdstuk gaat in op onderzoek dat verricht is naar kinde
ren die te maken krijgen met opgelegde hulp (6.2). Vervolgens worden de resultaten 
van de interviews met de jongeren beschreven. Onderzocht is wat volgens de jonge
ren de reden van het opleggen van de maatregel is (6.3.1). Zijn zij het eens met de 
komst van de gezinsvoogd en wat zien zij als de reden daarvan (6.3.2)? In paragraaf 
6.4 ga ik in op de gesprekken die de kinderen met de gezinsvoogd voeren. Waar pra
ten de kinderen over en wat vinden ze van die gesprekken met de gezinsvoogd? Zijn 
de jongeren tevreden over deze gesprekken? Aan de hand van een aantal probleemge
bieden is aan de kinderen gevraagd of zij hun problematiek in kaart kunnen brengen 
(6.5.1). Het blijkt dat zij best weten wat er aan de hand is in het gezin en dat zij ook 
kunnen aangeven of zij daarin een hulpvraag hebben (6.5.2). Welke specifieke wen
sen en verwachtingen hebben de jongeren ten aanzien van de hulp van de gezins
voogd? Komt dit overeen met wat de ouders willen? 
In paragraaf 6.6 wordt ingegaan op hoe de jongeren het hulpverleningscontact met de 
gezinsvoogd beleven. Gevraagd is naar de houding die zij aannemen en of zij zich 
geholpen voelen door de gezinsvoogd. Het hoofdstuk wordt afgerond met de vraag 
waaraan de jongeren eventuele veranderingen gedurende het jaar toeschrijven. Heeft de 
gezinsvoogd volgens hen een rol gespeeld bij deze veranderingen of zijn andere facto
ren van invloed? 

131 



6.2 Eerder onderzoek naar kinderen en opgelegde hulp 

Uit onderzoek van Clemens Schröner e.a. (1976) komt naar voren dat kinderen bij 
het eerste contact met de gezinsvoogd een positieve, afwachtende en gereserveerde 
houding hebben. Volgens Clemens Schröner e.a. (1976) hebben de kinderen de ver
wachting dat de gezinsvoogd toleranter en rechtvaardiger zal zijn dan hun ouders. 
Verder verwachten de kinderen dat de gezinsvoogd hen 'helpt', al leeft het idee van 
"controle' wel op de achtergrond. Een aantal maanden na de uitspraak van de OTS 
zien zij de gezinsvoogdij meer als een mogelijkheid zélf te bereiken wat zij willen, 
zoals zelfstandigheid, beroepsontwikkeling of loskomen van huis, dan dat de kinde
ren de wens hebben dat de gezinsvoogd per se iets met hèn bereikt. Een gezamenlijk 
gezinsprobleem zien zij niet. 
De kinderen beleven het contact met de gezinsvoogd sterk als privé, als iets dat zij 
voor zichzelf willen houden. Dat betekent dat zij met hun ouders niet over de ge
zinsvoogd praten. Zij weten ook niet veel over de gesprekken (en contactfrequentie) 
van de gezinsvoogd met hun ouders. Uit zichzelf zoeken zij geen contact met de ge
zinsvoogd, zij laten het initiatief aan hem over. De kinderen praten niet snel uit 
zichzelf over persoonlijke zaken, maar meer over school of over de regels van de ou
ders. De kinderen geven aan dat de gezinsvoogd wel hun dagelijkse leefsituatie kent, 
maar niet hun behoeften. 
Na acht maanden is er volgens Clemens Schröner e.a. bij sommige kinderen meer 
vertrouwen gegroeid en ze nemen meer initiatieven voor contact met de gezinsvoogd. 
Dit heeft voornamelijk te maken met het gevoel dat de gezinsvoogd zich voor hen 
interesseert en hen begrijpt. Het blijkt dat de wetenschap van het gedwongen karakter 
van de maatregel een gevoel van onbehagen bij de kinderen geeft. Zij willen het jus
titiële gedeelte niet. Voor hen is de persoon van de gezinsvoogd het belangrijkste en 
niet zozeer de maatregel. 
Clemens Schröner e.a. constateren dat aan het einde van het jaar zich bij geen van de 
kinderen een verandering heeft voorgedaan met betrekking tot inzicht in of erkenning 
van de gezinsproblematiek. Er is ook weinig inzicht in de mate waarin zij deel heb
ben aan de gezinsproblematiek. Volgens haar hebben de kinderen geen helder beeld 
van wat de gezinsvoogdij inhoudt. Hoewel Clemens Schröner e.a. (1976) dat niet 
expliciet vermelden in hun onderzoek hebben de gezinsvoogden blijkbaar weinig in
vloed daarop kunnen uitoefenen. 
Bontekoe (1984) heeft in zijn onderzoek naar de scheiding tussen hulp en recht ook 
de kinderen gevraagd naar hun ervaringen met de opgelegde hulp. Zij kregen na de 
uitspraak van de OTS in het kader van het experiment net als de ouders te maken 
met zowel een vrijwillige hulpverlener als een gezinsvoogd (zie ook hoofdstuk 5). 
Zestien kinderen zijn geïnterviewd over de beide vormen van hulp. 
Volgens hem geeft bijna drie kwart van de kinderen aan dat de gezinsvoogd goed naar 
hen luistert. Ruim een kwart is minder te spreken over de luisterhouding. Dit resul
taat levert overigens nauwelijks verschillen op met de ouders uit zijn onderzoek. De 
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kinderen geven alleen aan er niet altijd baat bij te hebben, in tegenstelling tot de ou
ders. Soms laat het hen ook onverschillig of de gezinsvoogd luistert. 
Verder blijkt dat bijna tweederde van de kinderen (63%) zich niet geholpen voelt door 
de gezinsvoogd. Bijna een derde (31%) ervaart wel een gevoel van hulp. De kinderen 
blijken de vraag naar 'een gevoel van hulp' overigens op een geheel eigen wijze te 
interpreteren. In hoofdstuk 5 is al beschreven dat de ouders zich geholpen voelen 
wanneer het gaat om de (positieve) emoties opgedaan tijdens een gesprek 
(bijvoorbeeld opluchting), en het benoemen van activiteiten bij de gezinsvoogd. In 
een aantal gevallen wordt een leereffect opgesomd. Kinderen beoordelen de hulp van 
de gezinsvoogd echter voornamelijk op wat het hun in de praktijk oplevert. 
De gezinsvoogden uit het onderzoek verklaren de negatieve uitlatingen van de kinde
ren over hun functioneren als volgt: kinderen stellen zich graag onverschillig en af
wijzend op om te benadrukken dat zij niet te afhankelijk zijn van de hulpverleners. 
Bovendien uiten zij zich ook zo naar hun ouders waardoor de ouders de hulpverleners 
ook niet als een bedreiging ervaren. Hoewel Bontekoe dat niet expliciet vermeld, is 
mijn conclusie dat de kinderen door deze wat onverschillige en afwijzende houding 
loyaal blijven aan hun ouders. 

Meer dan de helft van de kinderen vindt dat er iets in hun situatie is veranderd als ge
volg van de hulpverlening (de respons was 50%; het gaat hier dus om acht kinderen). 
Zij kunnen, vaker dan hun ouders, veranderingen in hun situatie aangeven die te ma
ken hebben met het optreden van de hulpverlener. Helaas is bij deze vraag niet te 
achterhalen wat precies de rol is van de gezinsvoogd en wat de vrijwillige hulpverle
ner heeft betekend. Verder tonen de kinderen inzicht in de strategieën van de hulpver
lener en inzicht in hun eigen situatie. Dit laatste gegeven is in tegenstelling tot de 
resultaten van Clemens Schröner. 

Naar aanleiding van deze onderzoeken kan geconcludeerd worden dat jongeren die met 
de opgelegde hulp te maken krijgen in eerste instantie op een afstandelijke en onver
schillige manier met de gezinsvoogd omgaan. Zij stellen zich daarnaast kritisch op. 
Indien ze wel een vertrouwensrelatie aangaan met de gezinsvoogd, gebeurt dat pas 
nadat zij meerdere gesprekken hebben gehad en ze de gezinsvoogd graag mogen. 
Verder beoordelen ze de gezinsvoogd voornamelijk op wat hij in praktische zin voor 
hen kan betekenen. 

In de volgende paragrafen ga ik in op de resultaten van de interviews met de jonge
ren. Ik zal daarbij tevens nagaan in hoeverre deze overeenkomen met het onderzoek 
van Clemens Schröner e.a. en van Bontekoe. 

6.3 Resultaten jongeren 

6.3.1 Reden van het opleggen van de maatregel volgens de jongeren 

In hoofdstuk 4 is het begrip dat jeugdigen hebben van de maatregel behandeld. De 

betekenis van de ondertoezichtstelling is voor hen niet echt duidelijk. Om die reden 
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is de vraag waarom ze onder toezicht staan, concreter gemaakt door hen te vragen 
waarom de gezinsvoogd is aangesteld. 

Negentien van de 21 jongeren kunnen antwoord aangeven. Twee jongeren (een jon
gen en een meisje) antwoorden dat ze het niet weten. Zij doen echter toch een po
ging. In totaal geven 21 jongeren meerdere antwoorden (zie tabel 6.1). 

Tabel 6.1 Reden opleggen OTS volgens de jongeren (N=21, n=31, meerdere 
antwoorden mogelijk) 

Jongens (N=14) Meisjes (N=7) Totaal (N=21) 

oorzaak zelf 1 1 (71%) 4 (57%) 15 (71%) 
oorzaak ouders 4 (29%) 1 (14%) 5 (24%) 
oorzaak relatie kind-ouders 5 (36%) 5 (71%) 1 0 (48%) 
overige 2 (14%) - 2 (10%) 
totaal 21 10 31 

Volgens de jongeren heeft een combinatie van factoren ertoe geleid dat de gezins
voogd is aangesteld: "Door problemen thuis, door de scheiding, door ons allemaal. 

En toen ik vast zat, toen liep de druppel over of zo". 

Opvallend is dat ongeveer drie kwart van de jongeren (71%) de aanleiding voor het 
opleggen van de maatregel bij zichzelf legt. Zij hebben schoolproblemen, zij vinden 
dat ze niet luisteren naar hun ouders of ze geven aan dat het komt door hun criminele 
activiteiten. 
De helft van de jongeren (48%) legt de oorzaak bij de verstoorde relatie met de ou
ders. Er zijn ruzies over bijvoorbeeld de omgang met de andere ouder, het zich hou
den aan huisregels of over de vrijetijdsbesteding. 

Daarnaast vindt een kwart van de jongeren (24%) dat de reden van de komst van de 
gezinsvoogd ligt bij de ouders: "(....) Ik denk ook dat m'n ouders wilden praten". 

6.3.2 Komst van de gezinsvoogd 

Ondanks het feit dat de meeste jongeren het gevoel hebben dat zij geen stem hebben 
gehad in de hele juridische procedure, is twee derde (67%) het eens met de komst van 
de gezinsvoogd. Een vijfde (19%) van hen is het er niet mee eens en drie jongeren 
(14%) staan ambivalent ten aanzien van de komst van de gezinsvoogd (zie tabel 6.2). 
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Tabel 6.2 Komst van de gezinsvoogd; eerste meetmoment (N=21) 

Jongens (N=14) Meisjes (N=7) Totaal (N=21) 

eens 8 (57%) 6 (86%) 14 (67%) 
oneens 3(21%) 1(14%) 4(19%) 
eens/oneens 3 (21%) - 3 (14%) 

De jongeren die het eens zijn met de aanstelling van de gezinsvoogd (67%) hopen dat 
de gezinsvoogd hulp en oplossingen biedt voor de problemen binnen het gezin. Zij 
hopen overigens dat de gezinsvoogd iets voor het gehele gezin kan betekenen, ze be
trekken het minder op zichzelf: "Hij zoekt oplossingen voor de situatie thuis, om 
minder ruzie te krijgen". Dit is opvallend aangezien zij wel de oorzaak van het op
leggen van de maatregel bij zichzelf zien liggen (zie ook paragraaf 6.3.1 ). Verder zijn 
de kinderen het eens met de komst van de gezinsvoogd omdat ze hem aardig vinden. 
De vier kinderen die het oneens zijn met de komst van de gezinsvoogd (19%) zijn 
zich bewust van het gedwongen karakter van de hulp: zij willen geen 'controle'. 
Daarnaast mogen zij de persoon van de gezinsvoogd niet: "Ze is een rare vrouw. Ze 
zegt: als je steelt, zet ik je wel in een tehuis hoor!". 
De drie jongens die gemengde gevoelens hebben (14%) over de aanstelling van de 
gezinsvoogd mogen de persoon van de gezinsvoogd niet en geven vervolgens aan dat 
ze de gezinsvoogd weinig zien. 

Kortom, de jongeren laten hun oordeel afhangen van de persoon van de gezinsvoogd 
en wat hij in praktische zin kan betekenen voor de problemen in het gezin. Hun me
ning hangt er ook vanaf in hoeverre zij het eens zijn met de maatregel. 

6.4 Gesprekken met de gezinsvoogd 

De gesprekken met de gezinsvoogd vinden plaats in de thuissituatie, binnen de in
stelling waar de jeugdigen verblijven of op het kantoor van de (gezinsvoogdij-instel
ling. Iets meer dan de helft van de jongeren heeft 'apart' gesprekken met de gezins
voogd. Dit zijn met name de uithuis geplaatste jeugdigen. De thuiswonende jonge
ren hebben in de regel gezamenlijke gesprekken met de gezinsvoogd en de ouder(s). 
De jongeren zijn wat kort in hun antwoorden wanneer gevraagd wordt wat de onder
werpen zijn waar ze met de gezinsvoogd over praten: "O, gewoon over school". 
De gesprekken betreffen voornamelijk zaken die pubers bezig houden. De gezins
voogd vraagt aan hen of ze regelmatig hun huiswerk maken of spijbelen. Zij praten 
over de vrije tijdsbesteding. Daarnaast gaan de gesprekken over de thuissituatie en 
over de problemen die de jongeren ervaren met hun ouders. De gezinsvoogd vervult 
naar mijn mening een soort bemiddelende rol tussen de ouders en de kinderen. 

135 



De jongeren die uithuis geplaatst zijn, praten met de gezinsvoogd over de instelling 
waar ze op dat moment verblijven: of ze het naar hun zin hebben, over de (leef)groep 
en eventuele problemen. Daarnaast informeert de gezinsvoogd de kinderen over de 
thuissituatie. 
In het begin van het jaar zijn de kinderen nogal op hun hoede. Ze voeren wat opper
vlakkige gesprekken met de gezinsvoogd (zie ook Bontekoe, 1984). Pas als ze de ge
zinsvoogd meer vertrouwen en/of als persoon mogen, vinden er vertrouwelijker ge
sprekken plaats. Bij de kinderen die de gezinsvoogd niet graag mogen en weinig con
tact met hem hebben, blijft het contact beperkt tot een globale uitwisseling van in
formatie. 

6.4.1 Contactfrequentie jongeren - gezinsvoogd 

'Face to face' 
Het contact tussen de gezinsvoogd en de jeugdige vindt in de beginfase gemiddeld één 
keer per drie weken plaats. De contactfrequentie verschilt per jongere: de één geeft 
aan de gezinsvoogd één keer per week te zien, de ander één keer per zes weken. Na 
een halfjaar neemt de contactfrequentie af. Deze is dan gemiddeld één keer in de vijf 
à zes weken. Met name de uithuis geplaatste jongeren zien de gezinsvoogd minder 
vaak. Na eenjaar zien we vervolgens een verdere afname van de contactfrequentie. 
Deze is dan gemiddeld één keer in de zes à zeven weken. 
Nagegaan is of zij de contactfrequentie voldoende vinden. Vrijwel alle jongeren ant
woorden bevestigend. Slechts drie jongeren geven gedurende het jaar expliciet aan dat 
ze de gezinsvoogd vaker willen zien. Zij willen meer informatie van de gezinsvoogd 
in verband met hun verblijfsduur binnen een instelling. 

Telefonisch contact 
Volgens de jeugdigen vindt er weinig tot geen telefonisch contact plaats met de ge
zinsvoogd. Indien dat wel het geval is, gaat het om korte informatieve gesprekken 
over een andere school of informatie over een plaatsing naar een (andere) instelling. 
Het bellen wordt door hen als onprettig ervaren. Een veertienjarige jongen zegt hier
over: "Ikpraat niet zo makkelijk over de telefoon". 

6.4.2 Tevredenheid gesprekken 

De meeste kinderen vinden de contactfrequentie tussen hen en de gezinsvoogd vol
doende. Dit zegt echter nog niets over de inhoud van het gesprek: hoe ervaren de 
jeugdigen de gesprekken met de gezinsvoogd? 
Op het eerste meetmoment heeft één jongen geen enkel gesprek gevoerd met de ge
zinsvoogd: er zijn gesprekken gevoerd tussen de gezinsvoogd en zijn moeder. Hij 
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8 (62%) 6 (86%) 14 (70%) 
4 (31%) 1 (14%) 5 (25%) 
1 (8%) - 1 (5%) 

mocht deze niet bijwonen en kon de vraag naar de tevredenheid niet beantwoorden \ 
Aan 20 jongeren is gevraagd of ze tevreden zijn over de gesprekken (zie tabel 6.3). 

Tabel 6.3 Tevredenheid gesprekken jongeren; eerste meetmoment (N=20) 

Jongens (N=13) Meisjes (N=7) Totaal (N=20) 

ja 
nee 
ja/nee 

Ruim twee derde van de jongeren (70%) is tevreden over de gesprekken met hun ge
zinsvoogd. Een kwart (25%) is niet tevreden te zijn met de gesprekken en één jongen 
is daar wat dubbel in. De meisjes staan positiever ten opzichte van de gesprekken 
met de gezinsvoogd dan de jongens. 

De tevredenheid heeft te maken met het gevoel alles te kunnen zeggen, en dus met de 
persoon (houding) van de gezinsvoogd: "Gewoon de manier waarop ze praat". Verder 
zijn de jongeren tevreden wanneer de oplossingen die de gezinsvoogd tijdens het ge
sprek aandraagt, goed aansluiten bij hun belevingswereld. Het belang van de interac
tie met de gezinsvoogd komt ook naar voren; tijdens de gesprekken 'klikt het' of 'het 
klikt niet'. 

De ontevredenheid heeft te maken met de inhoud van het gesprek: "Ze heeft het steeds 

over stelen". Vervolgens ook met de houding van de gezinsvoogd: "Hoe ze doet, haar 

houding naar mij". 

Uit tabel 6.4 komt naar voren dat de tevredenheid afneemt na een halfjaar. Met name 
bij de meisjes is een verschuiving te constateren. 

Tabel 6.4 Tevredenheid gesprekken jongeren: eerste, tweede en derde meet 
moment 

Eerste ronde (N=20) Tweede ronde(N=18) Derde ronde (N= 18) 

Jongens Meisjes Jongens Meisjes Jongens Meisjes 
(N=13) (N=7) (N=12) (N=6) (N=ll) (N=7) 

ja 8 (62%) 6 (86%) 6 (50%) 4 (36%) 2 (29%) 
nee 3 (31%) 1 (14%) 4 (33%) 2 (33%) 4 (36%) 3 (43%) 
ja/nee 1 (8%) 2 (17%) 4 (67%) 3 (27%) 2 (29%) 

In de eerste interviewronde geeft twee derde van de jeugdigen (67%) aan tevreden te 
zijn. In de tweede en derde interviewronde is dat een derde van de jongeren (resp. 32% 
en 33% ). Het percentage dat ontevreden is, neemt na een halfjaar toe (resp. 19%, 

" Deze jongen voelt zich ook niet geholpen en niet gesteund (zie 6.6.2). 

137 



32% en 39%)2. Het aantal jongeren met gemengde gevoelens neemt na een halfjaar 
af (resp. 5%, 33% en 27%). 

In de antwoorden klinkt teleurstelling door: de kinderen vinden dat de gezinsvoogd 
niet snel genoeg dingen regelt en hulp blijft voor hun gevoel uit. Een wisseling van 
gezinsvoogd heeft ook een negatieve invloed. 

Ze zien de gezinsvoogd na een halfjaar minder vaak. Hoewel ze zeggen dat ze de ge
zinsvoogd niet vaker hoeven te zien (6.6.1), rekenen ze toch op de gezinsvoogd 
wanneer er zaken geregeld moeten worden. Dat speelt zeker een rol bij uithuisge-
plaatste kinderen. De vraag is dan ook in hoeverre de jongeren een stoere houding 
aannemen. 
De jongeren lijken zich aan het einde van het jaar beter bewust te zijn van het gezag 
dat de gezinsvoogd kan uitoefenen. Het gevolg is dat ze hem enerzijds niet willen 
zien, anderzijds dat hij hen toch helpt en eventuele problemen oplost. 

6.5 Probleemdefinitie, oorzaak en hulpvraag van de jongeren 

Om inzichten te verkrijgen in het hulpverleningsproces is ook bij de jongeren nage
gaan welke problemen er in de gezinssituatie zijn en zo ja, wat hiervan de oorzaak 
was. Op drie meetmomenten zijn er diverse probleemgebieden aan hen voorgelegd, 
namelijk financiële/materiële-, huisvesting-, werk-, relatie- en echtscheidingspro
blemen van de ouders en problemen die te maken hebben met henzelf. Vervolgens is 
aan hen gevraagd of zij daar hulp voor willen ontvangen. In de antwoorden is een 
onderscheid gemaakt tussen de problemen van de jongeren zelf en problemen van de 
ouders. Doel is te achterhalen of zij veranderingen zien gedurende het jaar dat zij on
der toezicht zijn gesteld: is er een toe- of afname te constateren in de problemen die 
de jongeren ervaren? Een tweede doel is te achterhalen of de jongeren een hulpvraag 
hebben op de probleemgebieden die zij signaleren. 

6.5.1 Probleemdefinitie van de jongeren 

Uit de interviews komt naar voren dat de jongeren moeite hebben om de vragen naar 
de hiervoor aangegeven probleemgebieden te beantwoorden. Sommigen hebben de 
neiging meteen te zeggen: "Weet ik niet". Na doorvragen blijkt dat de meesten wel 
weten hoe de gezinsproblematiek in elkaar zit. De jongeren zijn alleen niet gewend, 
of onwillig, om daarover te praten. Een gevoel van schaamte speelt een rol maar ook 

* Twee jongens hebben nauwelijks of helemaal geen gesprek gehad; bij één jongen is er 
geen gezinsvoogd meer aangesteld (zie vorige paragaraaf). De andere jongen heeft de ge
zinsvoogd alleen een keer telefonisch gesproken. Ze zijn beiden niet tevreden. 
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een gevoel van loyaliteit naar de ouders. Ze nemen soms ook afstand van de proble
men van hun ouders. Het is immers 'een zaak van de ouders en niet van hen'. 
Illustratief voor de loyaliteit ten opzichte van hun ouders is een jongen van dertien 
die wist dat zijn ouders problemen hadden met de huisbaas. Hij had echter nadrukke
lijk de boodschap van zijn moeder gekregen om dat vooral tegen niemand te zeggen 
en zeker niet tegen de gezinsvoogd. Hij probeerde vervolgens tijdens het interview te 
toetsen wat zijn moeder op een eerder tijdstip over dit onderwerp had gezegd. 
Een ander voorbeeld betreft een meisje dat net voor korte tijd in een pleeggezin is 
geplaatst, in afwachting van een definitieve uithuisplaatsing. Ze gaf toe dat er finan
ciële problemen waren thuis en klaagde dat haar moeder 'een gat in haar hand had'. 
Als gevolg daarvan kreeg ze nauwelijks zakgeld. Toen ze tijdens het tweede inter
view definitief uithuis was geplaatst, zei ze niet te weten of er nog financiële pro
blemen waren. Het kon haar ook niets meer schelen: "Het is niet mijn probleem". 

Net als bij de ouders komen tijdens de afname van de interviews meer probleemge
bieden naar voren dan in de vragenlijst zijn opgenomen. De jongeren kunnen moei
lijk een onderscheid maken tussen problemen en oorzaken daarvan. Daarom is daar 
geen splitsing tussen aangebracht (zie tabel 6.5). 
Opmerkelijk is verder dat de jongeren naar aanleiding van de vraag of zij zelf pro
blemen hebben, vrijwel allen aangeven dat zij geen problemen hébben, maar pro
blemen geven: "Nou, zelf heb ik niet zoveel problemen hoor. M'n ouders vinden dat 
ik voor problemen zorg". 

Tabel 6.5 Genoemde problemen jongeren m.b.t. zichzelf (N=21, n=39, 
meerdere antwoorden mogelijk) 

Jongens (N=14) Meisjes (N=7) Totaal (N=21) 

niet luisteren/grote mond 5 (36%) 2 (29%) 7 (33%) 

school 2 (14%) 5 (71%) 7 (33%) 

crimineel gedrag 3 (21%) 1 (14%) 4 (19%) 

agressief/driftig 3 (21%) 1 (14%) 4 (19%) 

psychische problemen 3 (21%) - 3 (14%) 

plaatsingsproblematiek 2 (14%) 1 (14%) 3 (14%) 

familie 1 (7%) 2 (29%) 3 (14%) 

medisch - 2 (29%) 2 (10%) 

weglopen/zwerven - 1 (14%) 1 (1%) 
verkeerde vrienden 1 (7%) - 1 (1%) 
overige - 4 (57%) 4 (19%) 

totaal 20 19 39 

Tijdens de eerste interviewronde noemen de jongeren in totaal 39 problemen, vooral 
gedrags- en schoolproblemen. Zo geeft een derde van de jongeren (33%) aan dat ze 
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niet of nauwelijks naar hun ouders luisteren en een grote mond hebben: "Ja, ik luis
ter heel slecht. Alles 80 keer laten zeggen enzo. 's Ochtends m'n bed niet uitkomen". 
Meer dan een derde (totaal 38%) van de jongeren noemt crimineel- als agressief ge
drag: "Een beetje doordrammen. Als ik m'n zin niet krijg, dan word ik snel kwaad". 
Naast gedragsproblemen zijn er ook problemen met school (33%): "Ik had proble
men met de leraar. Ik maakte niet vaak m'n huiswerk door de ruzies. Toen vond ik 
het niet meer leuk en ging een tijdje niet meer naar school". 

In tabel 6.6 zijn de resultaten van drie meetmomenten weergegeven. Een toename 
van het gemiddeld aantal problemen zou voor de jongeren een 'verslechtering' in hun 
situatie betekenen. Een afname van problemen zou een 'vooruitgang' betekenen. 

Tabel 6.6 Genoemde problemen jongeren m.b.t. zichzelf op het eerste, 
tweede en derde meetmoment 

Eerste ronde (N=20) Tweede ronde (N= 19) Derde ronde (N= 18) 

Jongens Meisjes Jongens Meisjes Jongens Meisjes 

(N=14) (N=7) (N=13) (N=6) (N=ll) (N=7) 

geen problemen - - 3 (23%) 1 (17%) 3 (27%) 2 (29%) 
niet luisteren/grote 5 (36%) 2 (29%) 1 (8%) - - 1 (7%) 
mond 
school 2 (14%) 5 (36%) 4 (31%) 3 (50%) 4 (36%) 3 (43%) 
crimineel gedrag 3 (21%) 1 (14%) 3 (23%) - 1 (9%) _ 
agressief/driftig 3 (21%) 1 (14%) 3 (23%) - 3 (27%) _ 
psychische probl. 3 (21%) - 1 (8%) - 2 (18%) 1 (7%) 
familie 1 (7%) 2 (29%) 1 (8%) 1 (17%) - _ 
medisch - 2 (29%) - 1 (17%) - _ 
weglopen/zwerven - 1 (14%) - - _ . 
verkeerde vrienden 1 (7%) - - - _ . 
plaatsingsprobl. 2 (7%) 1 (14%) 1 (8%) - 2 (18%) 2 (29%) 
overige - 4 2 (15%) 3 (18%) 3 (27%) 1 (7%) 
totaal 20 19 16 8 17 7 

Gedurende het jaar worden er steeds minder problemen genoemd. Op het tweede 
meetmoment geven vier jongeren aan geen enkel probleem meer te hebben en op het 
derde meetmoment zijn dat vijf jongeren. 

In het eerste interview is het gemiddeld aantal problemen dat de jongeren noemen 
1,9. In het tweede en derde interview is dat gemiddelde 1,3. Dat betekent een afname 
van het gemiddeld aantal problemen per persoon na een halfjaar. 

Opgesplitst naar sekse: de jongens noemen aan het einde van het jaar gemiddeld iets 
meer problemen per persoon: 1,4; 1,2; 1,5. Voor de meisjes is dat beeld anders. Zij 
hebben aan het begin van het jaar gemiddeld meer problemen dan aan het einde van 
het jaar: 2,7; 1,3; 1. 
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Vooral de gedragsproblemen nemen af. De jongeren vinden dat ze beter luisteren, ze 
plegen minder delicten en ze beoordelen zichzelf als "rustiger' (in plaats van driftig). 
Problemen op school daarentegenblijven constant. Dit komt overeen met de de ge
gevens van de ouders. 

De jongeren noemen in totaal 39 problemen van hun ouders (zie tabel 6.7) . De 
meest genoemde zijn echtscheidings- en relatieproblemen, financiële/materiële- en 
werkproblemen. 

Tabel 6.7 Genoemde problemen jongeren m.b.t. hun ouders op het eerste 
meetmoment (N=21, n=39 meerdere antwoorden mogelijk) 

Jongens (N=14) Meisjes (N=7) Totaal (N=21) 

geen problemen 4 (29%) - 4 (19%) 
relatie/(echt)scheidingspr. 7 (50%) 5 (71%) 12 (57%) 
financieel/materieel 4 (29%) 4 (57%) 8 (38%) 
werk 1 (7%) 4 (57%) 5 (24%) 
alcohol 4 (29%) - 4 (19%) 
medisch 1 (7%) 2 (29%) 3 (14%) 
familie/buurt 1 (7%) 2 (29%) 3 (14%) 
huisvesting 1 (7%) 1 (14%) 2 (10%) 
psychische problemen - 1 (14%) 1 (5%) 
overige 1 (7%) - 1 (5%) 
totaal 20 19 39 

Ruim de helft van de jongeren (57%) noemt echtscheidings- en relatieproblemen: 
"M'n ouders treiteren elkaar. Als ik bij m'n moeder ben, dan brengt ze me bijvoor

beeld weer een uur later naar m'n vader. En dat doet m'n vader weer andersom. M'n 

vader heeft een hekel aan m'n moeder en m'n moeder aan m'n vader". 

Vervolgens vindt meer dan een derde (38% ) van de jongeren dat hun ouders finan
ciële- en materiële problemen hebben. Een kwart van de jongeren (24%) noemt pro
blemen op het terrein van werk: "Hij ligt een beetje in de kreukels, maar hij praat 

geloof ik wel met iemand op het werk". 

In vergelijking met de problemen die de ouders noemen (hoofdstuk 5), hebben de 
kinderen in het eerste meetmoment een goed inzicht in de problemen van de ouders. 
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Tabel 6.8 Genoemde problemen jongeren m.b.t. hun ouders; eerste, tweede 
en derde meetmoment (meerdere antwoorden mogelijk) 

Eerste ronde(N=21) 
Jongens Meisjes Jongens Meisjes Jongens Meisjes 
(N=14) (N=7) (N=13) (N=6) (N=ll) 

8 (73%) 

(N=7) 

geen problemen 4 (29%) - 3 (23%) 2 (29%) 

(N=ll) 

8 (73%) 3 (43%) 
relatie/(echt)schei- 7 (29%) 5 (71%) 3 (23%) 3 (50%) 2 (18%) 2 (29%) 
dingsproblemen 
financieel/materieel 4 (29%) 4 (57%) 3 (23%) 1 (17%) - 2 (29%) 
werk 1 (7%) 4 (57%) 5 (38%) 1 (17%) 2 (18%) 1 (14%) 
alcohol 4 (29%) - 3 (23%) - 1 (9%) -
medisch 1 (7%) 2 (29%) 2 (15%) - - -
familie/buurt 1 (7%) 2 (29%) - 1 (17%) - -
huisvesting 1 (7%) 1 (14%) - - 1 (9%) -
psych.problemen - 1 (14%) - 1 (17%) - 2 (29%) 
overige 1 (7%) - - 1 (17%) - -
totaal 20 19 16 8 6 7 

Een toenemend aantal jongeren vindt dat hun ouders geen problemen meer hebben 
(zie tabel 6.8). Op het eerste meetmoment zijn dat vier jongeren, op het tweede 
meetmoment vijf en op het derde meetmoment elf. Iets meer dan de helft van deze elf 
jongeren is uithuis geplaatst. 
In de eerste interviewronde is het gemiddeld aantal problemen dat de jongeren noe
men 1,9, in de tweede en derde interviewronde respectievelijk 1,3 en 0,7. 
Opgesplitst naar sekse kan voor de jongens een afname van het aantal problemen aan 
het einde van het jaar geconstateerd worden: 1,4; 1,2; 0,5. De meisjes noemen aan 
het begin van het jaar gemiddeld meer problemen voor hun ouders dan aan het einde 
van het jaar: 2,7; 1,3; 1. 

Geconcludeerd kan worden dat gedurende het jaar zowel de meisjes als de jongens 
minder problemen constateren bij hun ouders. De meisjes noemen aan het begin van 
het jaar gemiddeld iets meer problemen dan de jongens. In vergelijking met de ouders 
(hoofdstuk 5) blijkt dat de kinderen na een halfjaar en eenjaar een minder goede in
schatting kunnen maken dan op het eerste meetmoment. De ouders geven namelijk 
zelf meer problemen aan. Een verklaring ligt in het feit dat de jongeren die voor lan
gere tijd (tussendoor) uithuis zijn geplaatst, geen zicht meer hebben op de problema
tiek die thuis speelt. De jongeren ervaren de problemen van hun ouders niet meer als 
hun probleem. 
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6.5.2 De hulpvraag van de jongeren 

De jongeren hebben een hulpvraag. Meer dan de helft (62%) van de jongeren wil 
voor hun problemen hulp ontvangen. De jongeren die uithuis geplaatst zijn (43%), 
geven aan dat zij al hulp hebben in de vorm van gesprekken met de leiding van de 
betreffende instelling: "Ja, heb ik nu al, hier in het Boddaert". "Met de groepsleiding 

kan ik goedpraten hierover". In het tweede en derde interview wil respectievelijk een 
kwart (26%) en ruim een derde (39%) hulp ontvangen voor hun problemen. De 
hulpvraag neemt gedurende het jaar dus af. 

De jongens hebben in de tweede en derde interviewronde een iets grotere hulpvraag 
dan de meisjes. 
De jongeren die aangeven wèl problemen te hebben maar daar geen hulp voor willen 
ontvangen, noemen daarvoor verschillende argumenten. Ten eerste dat ze niet echt 
problemen hebben, maar problemen geven. Vervolgens dat de oorzaak van hun pro
blemen bij hun ouders ligt:'Wee want ik heb niet echt problemen met mezelf, m'n 

ouders geven problemen". Een ander argument dat genoemd is dat ze geen bemoeie
nis willen van buitenaf: "Ik los m'n eigen problemen wel op". Nadere analyse toont 
aan dat op het eerste en tweede meetmoment vooral de thuiswonende kinderen pro
blemen hebben maar geen hulpvraag. 

Geconcludeerd kan worden dat het signaleren van problemen niet direct samen valt 
met het uiting geven aan een hulpvraag. Na een halfjaar neemt de hulpvraag onder 
andere af door ontevredenheid van de kinderen: meer dan de helft van deze kinderen is 
ontevreden over de gesprekken met de gezinsvoogd. 

6.5.3 Specifieke wensen en verwachtingen van de jongeren ten aan
zien van de hulp 

Uit het onderzoek van Clemens Schröner e.a. (1976) komt naar voren dat de kinderen 
wel een vorm van hulp verwachten, namelijk vooral oplossingen gericht op het zelf
standig worden. Vertrouwelijke gesprekken vinden niet snel plaats. 
In deze paragraaf wordt nagegaan wat de verwachtingen van deze groep jongeren in
houdt. Hebben zij wensen en wat houden die in? In tabel 6.9 komt naar voren dat de 
jongeren in het eerste meetmoment in totaal 34 specifieke wensen hebben ten aan
zien van de hulp (zie tabel 6.9). 
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Tabel 6.9 Specifieke wensen en verwachtingen van de jongeren ten aanzien 
van de hulp; eerste meetmoment (N=21, n=34) 

Jongens (N=14) Meisj es (N=7) 

(43%) 

Totaal (N=21) 

praten met familie 6 (43%) 3 

es (N=7) 

(43%) 9 (43%) 
wonen 6 (43%) 2 (29%) 8 (38%) 
regelen/(praktische)hulp 4 (29%) 4 (57%) 8 (38%) 
verdwijnen 3 (21%) 1 (14%) 4 (19%) 
overige 4 (43%) 1 (14%) 5 (24%) 
totaal 23 11 34 
geen wensen 1 (7%) - 1 (5%) 

De meeste wensen zijn gericht op het contact met de familie (43%); zij willen dat de 
gezinsvoogd gesprekken voert met de (stiefouders, broertjes of zusjes. Een jongen 
die uithuisgeplaatst is en wiens moeder verslaafd is aan de alcohol verwoordt dit als 
volgt: "Ja, ik heb al aan de gezinsvoogd gevraagd of hij niet kan inpraten op m'n 
moeder. Ze is geen moeder, weetje. Maar ja, dat kan hij niet doen. Ze moet het zelf 
doen, ze is meerderjarig ". 

Vervolgens hebben zij wensen die te maken hebben met hun woonsituatie (38%). 
Uithuis geplaatste jeugdigen willen bijvoorbeeld terug naar huis of naar een andere 
instelling geplaatst worden: "Ik wil heel graag hier weg (internaat A.S) en naar een 
pleeggezin en dat heb ik ook wel tegen haar gezegd. Toen zei ze dat ik daar veel te 
oud voor ben, die willen een meisje van zes jaar met een jurkje en een strikje in het 
haar. Toen zei ik: dan doe ik wel een roze strikje in m'n haar". 
Verder wil een deel van de jeugdigen 'oplossingen' (38%). Dit kan een omgangsrege
ling betreffen maar ook zaken van meer praktische aard: "Ik wil nieuwe schoenen, ik 
loop nu op iemand anders z'n schoenen". 

Vier kinderen (19%) willen dat de gezinsvoogd gewoon vertrekt: "Oprotten". Slechts 
twee jongeren zijn van mening zijn dat de gezinsvoogd z'n taak goed verricht: "Hij 
doet het nou wel goed, vind ik. Helemaal in het begin niet, nu wel". 
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Tabel 6.10 Specifieke wensen en verwachtingen van de jongeren ten aanzien van de 

hulp; eerste, tweede en derde meetmoment (meerdere antwoorden moge

lijk) 

Eerste ronde (N=21 ) Tweede ronde (N-19) Derde ronde (N= 18) 

Jongens Meisjes Jongens Meisjes Jongens Meisjes 

(N=14) (N=7) (N=13) (N=6) (N=ll) (N=7) 

praten familie 6 (43%) 3 (43%) 4 (31%) 2 (33%) 1 (9%) 2 (29%) 

wonen 6 (43%) 2 (29%) 7 (54%) 2 (33%) 4 (36%) 1 (14%) 

regelen/hulp 4 (29%) 4 (57%) 4 (31%) 3 ((50%) 5 (45%) 2 (29%) 

verdwijnen 3 (21%) 1 (14%) 3 (23%) 2 (33%) 2 (18%) 3 (43%) 

overige 4 (29%) 1 (14%) 4 (31%) 1 (17%) - 2 (29%) 

totaal 23 11 22 10 13 10 

geen wensen 1 (7%) - 1 (8%) - 1 (9%) 1 (14%) 

Het gemiddeld aantal wensen van de jongeren neemt gedurende het jaar af (zie tabel 

6.10). Op het eerste meetmoment is het gemiddeld aantal wensen dat de jongeren 

noemen 1,6. Op het tweede en derde meetmoment is dat gemiddelde respectievelijk 

1,7 en 1,3. 

Opgesplitst naar sekse kan voor de jongens een afname van het gemiddeld aantal 

wensen per persoon gedurende het jaar geconstateerd worden: 1.6; 1,7; 1,2. Voor de 

meisjes neemt het gemiddeld aantal wensen aan het einde van het jaar af: 1,6; 1,7; 

1,4. 

De jongeren hebben vrijwel geen wensen meer op het terrein van 'de familie' en op 
het terrein van 'wonen'. Dit kan verklaard worden uit het feit dat zij voor hun ouders 
minder problemen signaleren (zie tabel 6.8). Voor de afname van wensen op het ge
bied van 'wonen' kan een verklaring zijn dat de jeugdigen dit niet meer als een pro
bleem ervaren. 

Interessant is de vergelijking met de wensen van de ouders: de ouders verwachten dat 
de gezinsvoogd een vertrouwensrelatie aanknoopt met hun kind. Wanneer zij via een 
vertrouwensrelatie niets kunnen bereiken of wanneer de gezinsvoogd ook weinig vat 
heeft op hun kind, willen zij 'een harde aanpak'. De meeste jongeren verwachten ech
ter dat de gezinsvoogd gesprekken voert met hun ouders. Verder verwachten de kinde
ren (praktische) oplossingen voor de problemen die er zijn of oplossingen gericht op 
zelfstandigheid, zoals een andere woonplek. 

6.6 Ervaring (beleving) van de jongeren ten aanzien van de opge

legde hulp. 

De manier waarop de jongeren de opgelegde hulp ervaren, is geoperationaliseerd door 
allereerst na te gaan wat zij ervan vinden dat er een gezinsvoogd in hun gezin is aan-
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gesteld. Om te onderzoeken of er werkelijk sprake is van 'hulp en steun' is nagegaan 
of de jongeren zich geholpen voelen door de gezinsvoogd. Vervolgens is getoetst of 
zij zich gesteund voelen door de gezinsvoogd. 

6.6.1 Houding naar de gezinsvoogd 

Uit het onderzoek van Clemens Schröner e.a. (1976) komt naar voren dat de kinderen 
de eerste maanden een positieve en afwachtende houding hebben ten opzichte van de 
gezinsvoogd. Dit komt overeen met de houding van de kinderen uit mijn onderzoek 
(zie tabel 6.11). 

Tabel 6.11 Houding jongeren naar de gezinsvoogd; eerste meetmoment (N=21 ) 

Jongens (N=14) Meisjes (N=7) Totaal (N=21) 

positief 
neutraal 
negatief 

6 (43%) 
3 (21%) 
5 (36%) 

(71%) 
(14%) 
(14%) 

11 (52%) 
4 (19%) 
6 (29%) 

Meer dan de helft van de jongeren (52%) heeft een positieve houding ten opzichte 
van de komst van de gezinsvoogd. De jongeren vinden het prettig dat de gezinsvoogd 
is aangesteld: "Wel goed, anders had ik nog ruzie metm'n moeder gehad". Bijna een 
derde van de jongeren (29%) laat zich negatief uit ten aanzien van de komst van de 
gezinsvoogd: "De problemen worden alleen maar erger. Hij zeurt maar door. Ik vind 
het een ramp". Voor vier jongeren (19%) maakt het niet veel uit of de gezinsvoogd 
nu wel of niet is aangesteld. De meisjes zijn wat positiever dan de jongens. 
Na een halfjaar is hun houding enigzins veranderd: zij beoordelen de komst van de 
gezinsvoogd negatiever (zie tabel 6.12). 

Tabel 6.12 

positief 
neutraal 
negatief 

Houding jongeren naar gezinsvoogd: eerste en tweede meetmoment  

Eerste ronde (N=21) Tweede ronde (N=19) 

Jongens 
(N=14) 

Meisjes 

(N=7) 
Jongens 
(N=13) 

Meisjes 
(N=6) 

6 (43%) 5 (71%) 3 (21%) 1 (17%) 

3 (21%) 1 (14%) 5 (38%) 2 (33%) 

5 (36%) 1 (14%) 5 (38%) 3 (50%) 

In het eerste interview staat nog de helft van de jeugdigen positief (52%) ten op
zichte van de gezinsvoogd. In het tweede interview is dit slechts een vijfde (21%) 
van de jeugdigen. Met name bij de meisjes is deze verschuiving in negatieve zin te 
constateren. 
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Teleurstelling speelt wederom een rol. Wensen die de jeugdigen hebben ten opzichte 
van de gezinsvoogd zijn naar hun idee niet vervuld. Zij zien de gezinsvoogd weinig. 
Een ander aspect dat naar voren komt, zijn de beslissingen die de gezinsvoogd neemt 
en waar zij het niet mee eens zijn (bijvoorbeeld een uithuisplaatsing). De beslis
singsbevoegdheid van de gezinsvoogd wordt ook duidelijker: de gezinsvoogd is uit
eindelijk degene die volgens hen alles bepaalt. 

6.6.2 Hulp en steun van de gezinsvoogd 

Uit het onderzoek van Bontekoe (1984) komt naar voren dat met name de ouders ver
schillende opvattingen hebben over een gevoel van hulp, over wat "helpen" bete
kent. De kinderen uit zijn onderzoeksgroep ervaren een gevoel van hulp wanneer het 
hun in de praktijk iets oplevert. Mijn uitgangspunt is dat een gevoel van hulp niet 
direct als een gevoel van steun wordt ervaren. Dit wordt ook bevestigd door wat de 
kinderen uit mijn onderzoeksgroep aangeven: "Nee, ik voel me meer geholpen. Dat 

is wat anders". Net als bij de ouders, zijn de begrippen 'hulp' en 'steun' daarom ge
operationaliseerd in twee vragen. 

De helft van de jeugdigen (48%) voelt zich geholpen door de gezinsvoogd. Ruim een 
derde (38%) van hen voelt zich niet geholpen en drie jongens (14%) hebben ge
mengde gevoelens (zie tabel 6.13). 

Tabel 6.13 Ervaren hulp jongeren eerste meetmoment (N=21) 

Jongens (N=14) Meisjes (N=7) Totaal (N=21) 

ja 5 (36%) 5 (71%) 10 (48%) 

nee 6 (43%) 2 (29%) 8 (38%) 

ja/nee 3 (21%) - 3 (14%) 

Uit het onderzoek van Bontekoe (1984) komt naar voren dat kinderen het gevoel van 
hulp laten af hangen van wat het hen in de praktijk oplevert. Zij voelen zich niet 
geholpen wanneer de gezinsvoogd niet zorgt voor "goede' oplossingen. 
Ook hier blijkt dat de jongeren een gevoel van hulp (48%) ervaren door de oplossin
gen die de gezinsvoogd aanreikt. In de praktijk betekent dat hulp voor ruzies met hun 
ouders, of oplossingen bij het zoeken naar een andere school. Daarnaast ervaren zij 
een gevoel van hulp wanneer de gezinsvoogd naar hen luistert en zij goed kunnen 
praten met de gezinsvoogd. 

De jongeren die zich niet geholpen voelen (38%) zien de gezinsvoogd naar hun me
ning te weinig. Of ze vinden dat de gezinsvoogd te weinig oplossingen aanreikt. 
Daarnaast noemen de jongeren het verplichte karakter: ze moeten dingen doen die ze 
niet willen. De drie jongens (14%) met gemengde gevoelens vinden dat er weinig 
contact is met de gezinsvoogd en dat hun wensen niet door hem worden vervuld. 
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De conclusie is dat praktische oplossingen een gevoel van hulp geven. Daarnaast 
speelt de luisterhouding van de gezinsvoogd een belangrijke rol. 

Uit tabel 6.14 komt naar voren dat het gevoel geholpen te worden door de gezins
voogd na een halfjaar afneemt. In het eerste interview geeft bijna de helft van de 
jeugdigen (48%) aan zich geholpen te voelen, in het tweede en derde interview nog 
maar ruim een kwart (resp. 26% en 28%). 

Tabel 6.14 Ervaren hulp jongeren; eerste, tweede en derde meetmoment 

Eerste ronde(N=21 ) Tweede ronde (N= 19) Derde ronde (N= 18) 

Jongens Meisjes Jongens Meisjes Jongens Meisjes 
(N=14) (N=7) (N=13) (N=6) (N=ll) (N=7) 

Ja 5 (36%) 5 (71%) 4 (21%) 1 (5%) 3 (27%) 2 (29%) 
nee 6 (43%) 2 (29%) 6 (32%) 4 (67%) 4 (36%) 2 (29%) 
Ja/"ee 3 (21%) - 3 (16%) 1 (5%) 4 (36%) 3 (43%) 

In de eerste interviewronde voelt ruim een derde (38%) van de jongeren zich niet ge
holpen. Na een halfjaar voelt ruim de helft zich niet geholpen (53%) en na eenjaar 
is dat een derde (33%) van de jongeren. Het aantal jeugdigen met gemengde gevoe
lens neemt toe. In de eerste interviewronde zijn dit drie jongens (14%), in de tweede 
en derde interviewronde zijn dit respectievelijk vier (21%) en zeven (39%) kinderen. 
Opgesplitst naar sekse kan geconcludeerd worden dat voor de jongens het gevoel van 
hulp redelijk constant blijft. De meisjes daarentegen voelen zich na een halfjaar 
minder geholpen dan aan het begin van het jaar. 

De verklaring voor het feit dat ze zich minder geholpen voelen, ligt voornamelijk in 
teleurstelling; de gezinsvoogd beantwoordt niet aan hun verwachtingen. Hij komt 
niet vaak genoeg langs: "Ik heb hem heel lang niet gezien". Vervolgens regelt de ge
zinsvoogd niet wat zij belooft te regelen: "Ze heeft nog steeds geen goede school ge
vonden ". 

Steun van de gezinsvoogd 

Uit het bovenstaande komt naar voren dat 'hulp' voor de jongeren betekent dat de ge
zinsvoogd oplossingen aandraagt en naar hen luistert. 'Steun' betekent voor hen ook 
een luisterhouding maar eveneens het gevoel dat de gezinsvoogd partij voor hen kiest 
en bereikbaar is. De vraag naar steun is dus voor de kinderen vooral een belevings-
vraag (zie ook hoofdstuk 5). 

Op het eerste meetmoment voelt nog de helft van de jeugdigen (48%) zich gesteund, 
op het tweede en derde meetmoment is dat respectievelijk een vijfde (21%) en ruim 
een derde (39%) van de jeugdigen. Het gevoel geen steun te krijgen neemt voorname
lijk toe in de tweede ronde (resp. 48%, 68%, 33%). De gemengde gevoelens nemen 
ook iets toe (resp. 5%, 11%, 22%). Een jongen wil in het laatste interview niet 
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antwoorden: hij heeft de gezinsvoogd de afgelopen maanden niet meer gezien. Zowel 

bij de jongens als bij de meisjes neemt het gevoel geen steun te krijgen in het 

tweede meetmoment toe. 

De jongeren die zich gesteund voelen, vinden de eventuele bereikbaarheid van de ge

zinsvoogd belangrijk: "Als er wat is, dan kan ik hem bellen". Daarnaast speelt het 

gevoel serieus genomen te worden een belangrijke rol: "Wanneer hij luistert, dat is 

steun". Het laatste aspect dat naar voren komt, is het gevoel dat de gezinsvoogd ach

ter hen staat: "Ze leeft met me mee ". 

De jongeren die geen gevoel van steun ervaren, hebben moeite om uit te leggen wat 
ze bedoelen: "Weet ik niet". De jongeren die wèl hun antwoord kunnen toelichten 
verwijzen naar het feit dat ze de gezinsvoogd weinig of niet zien. 

Geconcludeerd kan worden dat gedurende het jaar steeds meer jongeren zich zowel 

niet geholpen voelen, als niet gesteund door de gezinsvoogd. Een vergelijkbare ten

dens is na zes maanden ook bij de ouders te zien. 

Bij een gevoel van hulp staan de meer praktische oplossingen centraal. Een gevoel 
van steun richt zich op het persoonlijk contact met de gezinsvoogd. Het is belang
rijk dat zij bij iemand terecht te kunnen die luistert, hen serieus neemt, regelmatig 
met hen praat en waarbij ze het gevoel hebben dat hij achter hen staat. De jongeren 
willen, met andere woorden, dat de gezinsvoogd hen met respect behandeld. 

6.6.3 Het einde van het jaar: is er iets veranderd? 

Vinden de kinderen dat gedurende het jaar veranderingen zijn opgetreden in hun situa

tie en zo ja, waardoor? Deze vraag is uitgesplist naar veranderingen die zij bij zich

zelf en bij hun ouders zien. 

Alle kinderen vinden dat zij veranderd zijn. Zij noemen voornamelijk positieve ver

anderingen. Slechts één jongen ziet een negatieve verandering. Eén meisje heeft daar 

gemengde gevoelens over: zij ziet ook wat er niet is veranderd, namelijk haar plaat

sing. 

De meeste jongeren geven aan dat ze rustiger zijn geworden, ze gaan bijvoorbeeld 
weer naar school en stelen niet meer: "Ik ben veel minder opgefokt. Ik zat helemaal 

niet lekker in m'n vel. Ik stippelde alles uit en iedereen geloofde me gewoon. Er was 

geen ruk van waar. Ik ben wat rustiger en helemaal van de drugs (hasj) af'. Een jon
gen die thuis woont: "Ik doe niets meer. Ik ben hartstikke braaf, ik steel niet meer". 

Een meisje van 15 jaar: "Ik denk veel positiever en ik heb wel weer zin in school. 

Verder maak ik geen ruzie meer'. 

De jongeren schetsen van hun ouders een iets minder positief beeld dan van zichzelf. 
Van de zestien jongeren3 geeft meer dan de helft (56%) een positieve verandering 

3 Wegens tijdgebrek is deze vraag bij twee jongeren gemist. 
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aan. Vier kinderen (25%) vinden dat hun ouders helemaal niet veranderd zijn en drie 
kinderen (19%) zien een verandering in negatieve zin. 
Een verandering in positieve zin betekent dat ze de ouders als 'rustiger' ervaren of 
vinden dat de relatie of omgang tussen hun ouders is verbeterd: "M'n ouders laten me 
wat meer uitpraten. Ze maken wat minder ruzie. M'n vader luistert nu naar mij". 
Een verandering in negatieve zin wordt door een jongen als volgt uitgelegd: "M'n 
vader is gewoon een mietje geworden, een zacht eitje ". 

Rol van de gezinsvoogd 
Nagegaan is of de jongeren de veranderingen toeschrijven aan de interventie van de 
gezinsvoogd of aan andere factoren. Zeven kinderen (39%) noemen de gezinsvoogd, 
zoals deze jongen van twaalf: "Omdat ik onder toezicht ben gezet. De gezinsvoogd 
had gezegd: als je nog een keer steelt dan kom je in een tehuis te zitten. Eerst zes 
maanden tuchtschool. Ja, door de gezinsvoogd". 
De meeste jongeren schrijven de verandering toe aan diverse oorzaken waarbij ze 
zichzelf ook meestal een rol toekennen: "Door de alternatieve straf. Toen ik die 
filmpjes zag dacht ik: Shit. Door mezelf door het Riagg, door de gezins
voogd. Van alles". De kinderen die uithuis geplaatst zijn zien dé oorzaak van veran
deringen in de gesprekken met de groepsleiding van de instelling waar ze verblijven. 
Vijf kinderen (28%) koppelen de veranderingen los van de interventie van de gezins
voogd, terwijl deze in de praktijk wel met de interventie te maken heeft: een plaat
sing in een pleeggezin heeft bijvoorbeeld niet kunnen plaatsvinden zonder de toe
stemming van de gezinsvoogd: "Niet door de gezinsvoogd of de OTS. Ik voel me 
hier gewoon prima (pleegggezin A.S). Het is een klein dorpje. In Den Haag 
(crisisopvang) zat iedereen altijd vreselijk te schreeuwen. Wat een herrie". 

6.7 Conclusie 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe de kinderen de opgelegde hulp gedurende het eerste 
jaar van de OTS hebben ervaren. Allereerst blijkt dat de kinderen heel goed in de ga
ten hebben dat er van alles aan de hand is binnen de gezinssituatie. Ze beseffen goed 
dat zijzelf (mede)oorzaak zijn van het feit dat er een maatregel is opgelegd en een ge
zinsvoogd is aangesteld. Ze signaleren problemen en vinden ook dat ze zelf voor 
problemen zorgen. Om die reden, en ook omdat ze de gezinsvoogd op het eerste ge
zicht een aardig persoon vinden, is het merendeel van de kinderen het eens met de 
komst van de gezinsvoogd. Al hopen ze wel dat hij iets kan betekenen voor het hele 
gezin en niet zozeer voor henzelf. 
Vooral in het begin van het jaar noemen de jongeren vele problemen. Het is vooral 
hun gedrag en school. Ze luisteren eigenlijk naar niemand; niet naar hun ouders, niet 
naar leraren. Ze spijbelen, maken hun huiswerk niet en hebben een grote mond tegen 
iedereen die probeert gezag uit te oefenen. De jongens noemen naast deze gedrags
problemen ook crimineel gedrag. Dit zijn zowel 'kleine' delicten als ernstige vormen 
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van criminaliteit. Na een halfjaar vindt een toenemend aantal jongeren dat zij geen 
problemen meer hebben of geven. Naar hun idee nemen de gedragsproblemen af: ze 
vinden zichzelf wat 'rustiger' en ze zijn beter gaan luisteren. Schoolproblemen blij
ven echter een rol spelen. 
De jongeren vinden vooral in het begin van het jaar dat hun ouders ook problemen 
hebben. Na een halfjaar nemen deze problemen volgens de jongeren af terwijl de ou
ders zelf aangeven dat deze er nog wel zijn. Het inzicht van de kinderen neemt af om
dat bijna de helft van de kinderen (gedurende langere tijd) uithuis is geplaatst. De 
kinderen willen er verder ook weinig mee te maken hebben; 'het is niet hun pro
bleem'. 
De meeste kinderen hebben in het begin van het jaar een hulpvraag. De verwachtin
gen die de jongeren hebben van de gezinsvoogd zijn onder andere dat die gaat praten 
met de familie. Voor zichzelf willen ze voornamelijk (praktische) oplossingen. 
Bijvoorbeeld voor een ruzie met hun ouders of voor het zoeken naar een andere 
school. Opvallend is dat de wensen van de kinderen heel anders zijn dan de wensen 
van hun ouders. De ouders willen juist dat de gezinsvoogd een (vertrouwensrelatie 
aanknoopt met hun kind, dan wel een harde aanpak heeft wanneer het kind niet wil 
luisteren. 
In het begin staan de kinderen vrij positief tegenover de komst van de gezinsvoogd. 
Na een halfjaar, wanneer oplossingen uitblijven, de wensen van de kinderen niet 
worden vervuld en vervolgens blijkt dat de gezinsvoogd hen nauwelijks komt opzoe
ken, wordt hun houding negatiever. Ze voelen zich minder geholpen, minder ge
steund en ze zijn niet meer tevreden over de gesprekken. Na een halfjaar willen de 
meesten dan ook geen hulp meer ontvangen. Dat komt onder andere omdat de pro
blemen van de jongeren zijn afgenomen. Daarnaast blijkt dat indien zij ze nog wel 
problemen hebben, het signaleren daarvan niet direct samenvalt met een hulpvraag 
naar de gezinsvoogd. De uithuis geplaatste kinderen verwachten hulp van de groeps
leiding en niet van de gezinsvoogd. De thuiswonende kinderen willen ook geen hulp 
meer. De kinderen zijn na verloop van tijd wat minder te spreken over de gezins
voogd. 
Het is in een aantal gevallen heel begrijpelijk dat de kinderen sterk negatieve gevoe
lens hebben. Bijvoorbeeld wanneer zij een wisseling van de gezinsvoogd meemaken 
(één op de drie OTS-zaken). Zij moeten aan de nieuwe gezinsvoogd 'wennen'. Verder 
lijken de gezinsvoogden zich tijdens de hulpverlening voornamelijk op de ouders te 
richten, met wie ze vaker praten. In sommige gevallen vinden er apart gesprekken 
met de kinderen plaats. Bij thuis wonende kinderen komt dit vrijwel niet voor en 
vinden de gesprekken plaats waar de ouders bij zijn. Hier doet zich eigenlijk een te
genstrijdigheid voor. Aan de ene kant willen de kinderen dat de gezinsvoogd zich 
richt op hun ouders; aan de andere kant, wanneer dit in de praktijk gebeurt, zijn ze 
toch ook teleurgesteld. 
De jongeren hechten veel belang aan de persoon van de gezinsvoogd. Ze zijn erg 
wantrouwend en degenen die hun gezinsvoogd niet aardig vinden, zullen daarom ook 
geen vertrouwelijk gesprek met hem voeren. De gezinsvoogd in kwestie zal harder 
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moeten werken om een relatie aan te gaan met de jongere. Op sommige kinderen 
maakt 'de harde aanpak' indruk. Dat geldt voornamelijk voor de thuiswonende kinde
ren die een dreiging van uithuisplaatsing ervaren. Deze kinderen schrijven verande
ringen gedurende het jaar ook toe aan de rol van de gezinsvoogd. Alle kinderen vin
den overigens dat ze (positief) zijn veranderd in het jaar van de OTS. 

Ik wil afsluiten met enkele opmerkingen over deze goep pubers. Ik heb ze gedurende 
het jaar leren kennen als kritische, gekke, vindingrijke, criminele, slimme, 
'opdrachtgevers'. Ze verwachten hele praktische oplossingen en weinig poespas. Zij 
laten zich leiden door de mogelijkheden die er zijn. Toch komt er van achter hun 
soms stoere houding zo nu en dan iets anders naar voren: teleurstelling en boosheid 
als ze niet gehoord worden. Het zijn kinderen die, ondanks alle kritiek die zij uiten 
op hun ouders, heel loyaal blijven aan ze: "De gezinsvoogd is m'n moeder niet!!!" 
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Hoofdstuk 7 

De interventies vanuit het perspectief van de 
gezinsvoogden 

7.1 Inleiding 

Het zijn de gezinsvoogden die gedurende het jaar van de ondertoezichtstelling uitvoe
ring moeten geven aan de maatregel. Zij proberen het gezag van de ouders te herstel
len zodat die dit te zijnertijd weer volledig op zich kunnen nemen. Daarnaast dienen 
zij de bedreigende situatie voor het kind op te heffen. Dat doen de gezinsvoogden 
door onder andere hulp en steun te bieden. Daarvoor moeten zij zich eerst een positie 
verwerven binnen het gezin. Gezinsvoogden zien zich soms genoodzaakt ingewik
kelde beslissingen over de opvoeding van de kinderen te nemen. Die beslissingen 
moeten zij niet alleen kunnen legitimeren; een bepaalde keuze moet ook voor alle 
betrokken partijen inzichtelijk zijn. Gezinsvoogden moeten eigenlijk van alle mark
ten thuis zijn. 
De vraag is hoe zij vorm geven aan hun werk. Het accent zal in dit hoofdstuk wor
den gelegd op het hulpverlenende aspect daarvan. Welke doelen stellen zij gedurende 
het jaar en worden die gerealiseerd? Wat is het effect van de hulpverlening na een 
jaar? Sluit het hulpaanbod van de gezinsvoogden aan bij de hulpvraag van de ouders 
en de kinderen? 

In het begin van dit hoofdstuk ga ik in op de taken van de gezinsvoogd (7.2). Uit 
deze taken vloeien een aantal problemen voort waar gezinsvoogden mee geconfron
teerd worden. Paragaraaf 7.2.3 behandelt de relatie gezinsvoogd-gezinssyteem. Door 
een vergelijking met andere werksoorten wordt duidelijk wat het werk binnen de ge
zinsvoogdij nu zo anders maakt. 
Na deze beschouwing ga ik in op de onderzoeksresultaten. In hoofdstuk 4 werd duide
lijk dat voor de ouders en de kinderen de hele procedure eigenlijk al begint vóórdat de 
gezinsvoogd aan huis komt. In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op die fase. Het 
beleid van de (gezins)voogdij-instellingen is verschillend ten aanzien van de ver
plichting van gezinsvoogden om aanwezig te zijn bij de zitting (zie hoofdstuk 4). 
Dit geldt ook voor het organiseren van een overdracht met de Raad voor de 
Kinderbescherming (7.3.1). 
De beginfase van de OTS staat voornamelijk in het teken van informatie verzamelen 
en kennismaking. Eerst ga ik in op wat volgens de gezinsvoogden de achtergrond is 
van het opleggen van de maatregel (7.3.2). Verder komt in deze paragraaf de vraag 
aan de orde op welke informatiebronnen de gezinsvoogden zich richten om het hulp
verleningsplan op te stellen. Krijgen zij dat binnen de beperkte tijd af en in hoeverre 
betrekken zij de ouders en de kinderen daarbij? 
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Hulpverlenen kan niet zonder het definiëren van de aanwezige problemen binnen het 
gezin en de daarbij gestelde doelen. Met behulp van de Goal Attainment Scaling 
(GAS) zijn deze probleemgebieden en doelen in kaart gebracht om een effect te kun
nen meten van de hulpverlening over eenjaar (7.4). Inzicht van de gezinsvoogden in 
de hulpvraag van de ouders en kinderen is een voorwaarde voor het oplosssen van de 
problemen. In paragraaf 7.5 wordt dat in kaart gebracht en vervolgens wordt inge
gaan op de werkwijze van de gezinsvoogden. Eveneens is getoetst of de nieuwe ka
ders waarbinnen zij moeten functioneren als gezinsvoogd - optreden als case-manager 
- ook in de praktijk wordt uitgevoerd. Als laatste wordt ingegaan op een specifieke 
gezagstaak van de gezinsvoogd, namelijk het geven van aanwijzingen. Hoe gaan zij 
in de praktijk daarmee om? 

7.2 De specifieke taken van de gezinsvoogd 

Dit gedeelte beschrijft de taken van de gezinsvoogd zoals die zich in de praktijk 
voordoen. Daaruit vloeien een aantal problemen voort. Enerzijds werkt de gezins
voogd vanuit een gezagspositie en anderzijds poogt hij via een vertrouwensrelatie 
contact te krijgen met de gezinsleden om hulp en steun te bieden. Vervolgens ga ik 
in op de relatie van de gezinsvoogd tot het cliëntsysteem. Het bijzondere karakter 
van het werk wordt helder door de vergelijking met andere werksoorten. 

7.2.1 Taken van de gezinsvoogd 

In het functieprofiel voor het (gezins)voogdijwerk (Vedivo, 1995) worden de taken 
van de gezinsvoogd als volgt omschreven: 
- het werken met en vanuit gezag, met als specifieke taak het geven van aanwijzin 

gen; 
- het verwerven van een positie binnen het cliëntsysteem; 
- het inschatten en beoordelen van de opvoedingssituatie, gerelateerd aan de behoefte 

van het kind; 
- het nemen en uitvoeren van beslissingen omtrent de ontwikkeling en opvoeding 

van kinderen; 
- het werken aan 'acceptatie' dan wel 'gedogen' door ouders dat hun kind - tijdelijk of 

langdurig - door anderen wordt opgevoed; 
- het verlenen van hulp in complexe situaties (zogenaamde 'multi-problem' gezin

nen); 
- het plegen van crisisinterventie, met name bij voorlopige ondertoezichtstellingen; 
- het werken aan netwerkontwikkeling; 
- het expliciteren en legitimeren van het werk; 
- gezinsvoogdijwerk is 'outreachende' hulpverlening; 
- de hulpverlening wordt doorgaans gegeven aan niet-gemotiveerde gezinnen; 
- het doel van de hulpverlening is herstel van de relatie ouder-kind. 
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Wanneer het fundamentele recht van het kind op een gezonde en evenwichtige ont
wikkeling en uitgroei naar zelfstandigheid bedreigd wordt doordat het de ouders aan 
mogelijkheden ontbreekt het kind een aanvaardbare opvoedingssituatie te bieden, of 
indien de wil daartoe bij de ouders niet aanwezig is, kan de overheid ingrijpen. Dit is 
de kern van de legitimatie van het werk van de gezinsvoogden (Vedivo, 1993). 

7.2.2 Problemen in het werk van de gezinsvoogd 

De problemen van gezinsvoogden zijn verbonden met bepaalde waarden en normen 
binnen onze maatschappij. Het gaat vooral om twee soms strijdige grondprincipes: 

- het recht van elke ouder zijn/haar kinderen zelf op te voeden, c.q. het recht op be
scherming van en respect voor het gezin als autonome privésfeer; 

- de noodzaak om inbreuk te maken op dat recht op zelfbeschikking van ouders en 
op de autonome privésfeer, omwille van het garanderen van rechten en belangen 
van het kind. 

Uit het eerste grondprincipe komt het volgende voort: de gezinsvoogd moet enerzijds 
ingrijpen in het gezin en heeft anderzijds te maken met de dominante opvatting dat 
men zich niet met andermans zaken dient te bemoeien en zeker niet met de opvoe
ding van andermans kinderen. Inbreuk op dat recht roept veel heftige emoties op 
(Oudejans, 1992). Behalve met de opvattingen vanuit de samenleving heeft de ge
zinsvoogd ook met zijn eigen waarden en normen te maken. Voor de gezinsvoogd 
kan een spanningsveld ontstaan, namelijk tussen de professionele opdracht aan de 
gezinsvoogd (ingrijpen), de dominante opvattingen in de maatschappij en de waarden 
en normen van de gezinsvoogd zelf. 

Het tweede grondprincipe brengt verschillende problemen met zich mee. De overheid 
kan in de privésfeer van burgers ingrijpen om de rechten en belangen van kinderen te 
beschermen. Het beschermen van kinderen vormt ook de legitimatie van de ingreep. 
De gezinsvoogd moet de belangen van het kind vertegenwoordigen en soms tegen de 
wil van de ouders een beslissing nemen. Toch moet de gezinsvoogd ook het ver
trouwen winnen van de ouders. Hij moet hulp en steun bieden aan de met gezag be
laste ouder om de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding zoveel mo
gelijk te doen behouden (art.l: 257 BW). De gezinsvoogden zitten met twee petten 
op (De Savornin Lohman & Steketee, 1996). 
De gezinsvoogd heeft te maken met meer partijen die soms verschillende belangen 
hebben. Zoals hierboven genoemd, zijn dat in de regel de ouder(s) en het kind. Maar 
een gezinsvoogd kan verder in aanraking komen met met de pleegouders, oma's, 
opa's, broertjes en zusjes. Daarbij is de hulp nooit alleen gericht op één cliënt, maar 
op gezinssystemen met soms onderlinge tegenstrijdige belangen (Van Teeffelen, 
1991). 
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Verder moet de gezinsvoogd aan de ene kant uitvoering geven aan zijn juridische op
dracht en aan de andere kant moet hij een hulpverleningsrelatie tot stand brengen. De 
gezinsvoogd heeft als juridische opdracht het herstellen van het ouderlijk gezag en 
het opheffen van de bedreigende situatie. Om deze opdracht uit te voeren is een hulp
verleningsrelatie noodzakelijk. Onderdeel van een hulpverleningsrelatie is vertrouwen 
tussen het cliëntsysteem en de gezinsvoogd. Deze vertrouwensrelatie is onontbeerlijk 
(Overduin, 1993; Berenschot, 1994). De meeste gezinsvoogden hebben als achter
grond het maatschappelijk werk, waarbij het accent ligt op het aangaan van een ver
trouwensrelatie met een (gemotiveerde) cliënt. Uit onderzoek blijkt dat de gezins
voogden prioriteit leggen bij het opbouwen van een vertrouwensrelatie met cliënten. 
Zij stellen zich meer op als hulpverlener dan als (mede)gezagsdrager (Mertens, 1996; 
De Savornin Lohman & Steketee, 1996). Op die manier kunnen zij herhaaldelijk in 
conflict komen met de eisen die worden gesteld vanuit hun beroep als gezagsdrager 
(Vedivo, 1995). 

7.2.3 Relatie gezinsvoogd/hulpverlener - gezinssysteem; verschillen 
en overeenkomsten 

Volgens de werkgroep Taakoverheveling^ zijn er de afgelopen decennia twee ont
wikkelingen van invloed geweest op het werk van de gezinsvoogden in hun relatie 
tot het cliëntsysteem. 

De eerste ontwikkeling betrof de professionalisering van het maatschappelijk werk 
in de jaren zestig. Deze professionalisering ging gepaard met een ideologie die geba
seerd was op gelijkheid en het aangaan van een open en vrije vertrouwensrelatie met 
de cliënt. De werkers binnen de kinderbescherming kregen het moeilijk. Want hoe 
nu om te gaan met het gezagselement binnen deze relatie? 

Een tweede ontwikkeling betrof de toenemende aandacht voor de jeugd als aparte 
groep waarbij een specifieke benadering voor de jeugd noodzakelijk werd geacht. Met 
name in de (vrijwillige) jeugdhulpverlening werd dat het uitgangspunt. 
Deze twee ontwikkelingen, het idee dat hulp gericht op verandering alleen kan op 
basis van vrijwilligheid en dat de hulpvraag toegespitst moet worden op de hulp
vraag van de jongere zelf, bracht de gezinsvoogd in de uitvoering van zijn taak in een 
moeilijke positie. Er is binnen de jeugdbescherming (meestal) geen sprake van vrij
willigheid. De gezinsvoogd is volgens de wet toezichthouder (art.l; 257 BW) waar
bij de belangen van de minderjarige slechts vanuit die functie zijn te waarborgen. 

1 De werkgroep is naar aanleiding van de nota "Justitiële jeugdbescherming: met recht in 
beweging" (T.K. 1990-1991, 21980) door de directie Jeugdbescherming en Reclassering 
van het Ministerie van Justitie aangesteld. 
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Verschillen 
De justitiële hulpverlening vindt plaats binnen een juridisch kader, waarin de kinder
rechter een belangrijke rol speelt. Het eerste verschil met de vrijwillige jeugdhulp
verlening is dat er binnen de justitiële hulpverlening een maatregel is opgelegd door 
de rechter. Voor beide partijen, zowel voor gezinsvoogd als voor het gezin, is de 
hulp niet vrijblijvend (Van Teeffelen, 1991; Rink e.a., 1994). De arbiterrol in de 
persoon van de kinderrechter die kenmerkend is voor de justitiële hulpverlening, is 
binnen de vrijwillige hulpverlening niet aanwezig2 (Van Teeffelen, 1991). 
Daarnaast wordt de relatie hulpverlener-gezin gekenmerkt door een a-symmetrische, 
door de rechter opgelegde complementaire relatie. De gezinsvoogd heeft een leiding
gevende positie waarbij de kinderrechter uiteindelijk verantwoordelijk is. Een gezins
voogd versterkt de gezagsstructuur en brengt daarin wijzigingen aan zodat ouders te 
zijner tijd de opvoedingsfunctie weer zelfstandig kunnen gaan uitoefenen. Binnen de 
vrijwillige jeugdhulpverlening is de relatie hulpverlener-gezin symmetrisch of, met 
instemming van de cliënt, complementair. De hulpverlener treedt niet in de positie 
van de cliënt; er is sprake van een horizontaal communicatieproces. De hulpverlener 
staat niet hiërarchisch boven de betrokkenen van het gezinssysteem. In overleg bepa
len beide partijen wat de hulpvraag inhoudt en op wat voor manier er wordt gewerkt 
aan het 'herstel' van de verschillende functies (opvoedingsfunctie, partnerfunctie) van 
het systeem (Symposium UvA, 1992; Rink e.a., 1994). 
Vervolgens zijn door de aanwezigheid van de gezagsrelatie de activiteiten die plaats 
vinden binnen die gezagsrelatie ook anders van karakter dan hulpverleningsactivitei
ten. De feitelijke acties die ondernomen worden zijn misschien wel vergelijkbaar als 
in de vrijwillige hulpverlening, maar ze krijgen door een andere context toch een an
dere betekenis (Van Nijnatten, 1993). Doordat er sprake is van een gezagsrelatie 
heeft de gezinsvoogd immers altijd een beslissende stem in het geheel. 
Een ander verschil met de justitiële hulpverlening is het ontbreken van de mogelijk
heid om aan de hulpverleningsrelatie te ontkomen. Binnen de vrijwillige hulpverle
ning kan in de hulpverleningsrelatie ook macht worden uitgeoefend. Alleen, voor de 
cliënt bestaat er steeds de mogelijkheid om zich uit de hulpverleningsrelatie terug te 
trekken. De jeugdhulpverlening werkt op een basis van 'afspraak', de gezinsvoogdij 
op basis van 'zeggenschap' (Van Nijnatten, 1993). 
Daarnaast bestaat er een verschil tussen beide vormen van hulpverlening wanneer er 
hulp van derden wordt ingeschakeld. De hulp van de gezinsvoogd kan gecontinueerd 
worden, waarbij de gezinsvoogd kan optreden als casemanager. Binnen de vrijwillige 
hulpverlening vindt doorverwijzing plaats; de zaak wordt overgedragen aan een andere 
hulpverleningsinstelling (Van Teeffelen, 1991). Bovendien wordt de hulp binnen het 
vrijwillige kader soms verzorgd door een multi-disciplinair team, terwijl de gezins
voogd in een 'monocultuur' van maatschappelijk werkers verkeert (Van Montfoort, 
1993). 

2 
Dit geldt ook na de wetswijziging. 
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De mogelijkheid tot klagen is ook verschillend voor beide vormen van hulpverle
ning. De (gezins)voogdij-instellingen vallen niet onder de klachtenregeling van de 
Wet op de Jeugdhulpverlening-'. De instelling moet zelf in haar werkplan een be
schrijving opnemen van de wijze van behandeling van klachten. De instelling mag 
zelf bepalen wie zij als klachtgerechtigde aanmerkt. Indien de (gezinsvoogdij-instel
ling er met de betrokkenen niet uitkomt, kan de klacht aan de kinderrechter worden 
voorgelegd. In principe kan binnen de vrijwillige hulpverlening niet geklaagd wor
den bij de kinderrechter^. Wel is het mogelijk te klagen bij een klachtencommissie 
verbonden aan de hulpverleningsinstelling. 

Tot slot komen we bij het doel van de hulpverlening binnen het juridisch kader: De 
minderjarige moet enerzijds beschermd worden tegen anderen die in de relatie tot het 
kind een machtspositie hebben. Anderzijds is de hulp ook gericht op herstel van 
enigszins normale betrekkingen tussen ouder en kinderen (Van Teeffelen, 1991). Dit 
vormt het belangrijkste kenmerk van het werk van de gezinsvoogd: "Kenmerkend 

voor het (gezins) voogdijwerk is de volgende dubbelslag: kunnen omgaan met gezag 

en kunnen herstellen van gezag" (Vedivo, 1995; p.17). Van Nijnatten (1993) consta
teert dan ook: "De gezagsrelatie stopt niet plotseling wanneer het goed gaat tussen 

gezinsvoogd en gezin: Dan breekt juist het moment van herstel aan" (p.27). 

Overeenkomsten 

Uit de literatuur blijkt dat de overeenkomst tussen beide vormen van hulpverlening 
vooral te maken heeft met de positie van de hulpverlener ten opzichte van de hulp
vrager. 
Volgens Van Nijnatten (1993) zijn hulpverleningsrelaties in het algemeen het best 
te kenschetsen als contractrelaties, waarin twee personen of partijen tot een overeen
komst komen over diensten en wederdiensten. Daarbij biedt de ene partij zijn (hulp) 
diensten aan en de andere partij betaalt daarvoor (via verzekeringen). De hulp is ge
richt op het ontwikkelen van menselijke functies of het herstellen van gebreken op 
het terrein van gezondheid en welbevinden. Het gaat om immateriële en materiële 
steun. Jeugdhulpverlening is een verzamelnaam voor de verschillende soorten dien
sten die aan jongeren worden aangeboden en die doorgaans betrekking hebben op het 
psychisch en medisch goed functioneren van de betreffende minderjarige. In de jeugd
hulpverlening gaan partijen in principe het hulpverleningscontract vrijwillig aan en 
kunnen zij dat ook weer opzeggen. Volgens Van Nijnatten (1993) zijn de partijen op 
papier gelijkwaardig, maar in de praktijk bestaat er volgens hem een groot verschil 
tussen de positie van hulpverlener en hulpvrager. Binnen iedere hulpverleningsrelatie 

3 Op grond van de artt. 70-79 van de Wet op de Jeugdhulpverlening kunnen (alleen) 
jeugdigen een klacht indienen binnen rijksinrichtingen. Derden komt op grond van deze 
wet geen klachtrecht toe. Het klachtrecht voor alle voorzieningen van residentiële hulp
verlening is eveneens geregeld in de Wet op de Jeugdhulpverlening (hoofdstuk 8). Het 
kent aan (stief)ouders en jeugdigen een klachtrecht toe, maar niet aan derden. 
4 Er kan wel een zelfstandig verzoek worden ingediend ex art.l: 254 lid 2 BW. Door het 
contact met de rechter verdwijnt echter het vrijwillige karakter. 
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is er namelijk sprake van een machtsverhouding tussen hulpverlener en cliënt (Van 
Nijnatten, 1993; Van der Linden, 1993). De overeenkomst tussen vrijwillige of jus
titiële hulpverlening is dan ook de asymmetrische verhouding tussen beide partijen. 
De hulpverlener is daarbij de 'meermachtige' en de jongere en zijn ouders de 
'mindermachtige' (Van der Linden, 1993). 
Schuyt (1993) nuanceert dit beeld enigzins. Volgens hem is de kern van een hulpre
latie de ongelijkheid, de asymmetrie tussen helper en geholpene en de afhankelijk
heid van laatstgenoemde. Door het asymmetrische karakter, vertoont de hulprelatie 
grote gelijkenis met een andere asymmetrische relatie, de machtsrelatie. Schuyt 
meent dat door dit gegeven een hulprelatie zich gemakkelijk laat omzetten in een 
machtsrelatie. Er kân dus een machtsverhouding ontstaan maar dit hoeft niet. Indien 
dat wel gebeurt, wordt helpen macht uitoefenen. Volgens Schuyt is de asymmetrie 
van de hulprelatie noodzakelijk. Juist door het verschil tussen hulpvrager en hulpge
ver kan er geholpen worden. 
Schuyt geeft de volgende omschrijving van hulp: "Bij helpen gaat het om de span
ning van de adequate asymmetrie ten opzichte van het probleem vol te houden en 
enerzijds niet te bezwijken voor de zuigkracht van de macht, anderzijds niet te vluch
ten in de symmetrie" (p.49). Uiteindelijk is het doel het opheffen van de asymme
trie. Dat betekent dat de hulpvrager zijn eigen problemen kan oplossen. De hulprela
tie is juist gecreëerd om dat doel te bereiken. 
Verder geldt voor beide vormen van hulpverlening dat de hulpverlener alleen op basis 
van persoonlijke kwaliteiten, door vertrouwenwekkend optreden, een situatie kan 
creëren waarbinnen hij 'professioneel gezag' kan verwerven (Van Nijnatten, 1993; 
Van der Linden, 1993). Professioneel gezag is niet hetzelfde als juridisch gezag (Van 
der Linden, 1993). Immers, het laatste is weliswaar in de wet vastgelegd, maar daar
mee nog geen werkelijkheid. 

Van Montfoort (1993) noemt een geheel andere overeenkomst. Deze heeft te maken 
met de intensiteit van de contacten tussen de hulpverlener en de cliënt. De contacten 
binnen de vrijwillige jeugdhulpverlening tussen maatschappelijk werkers en cliënten 
zijn volgens hem niet minder intensief dan het contact dat de gezinsvoogd heeft met 
zijn cliënten. Het wordt hem niet duidelijk wat de ondertoezichtstelling extra biedt in 
verhouding tot de vrijwillige hulpverlening. 
Verder is het uitgangspunt binnen de justitiële hulpverlening dat de hulp 
'outreachend' is (gezinsvoogden komen aan huis), actief en vasthoudend (Vedivo, 
1995). Echter, Van Teeffelen (1991) meent dat de maatschappelijk werkers binnen de 
vrijwillige hulpverlening ook actief en vasthoudend zijn in hun opstelling. 
Tot slot neemt de vertrouwensrelatie en de samenwerking met het gezin, die essen
tieel zijn voor de vrijwillige hulpverlening, ook binnen de justitiële hulpverlening 
een belangrijke plaats in. Relatievorming zou juist essentieel zijn voor het werken 
met 'multi-problem' gezinnen waar gezinsvoogden tijdens de hulpverlening mee te 
maken krijgen (Overduin, 1993). 
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De conclusie is dat naast aanzienlijke verschillen ook sterke overeenkomsten bestaan 
tusen beide werksoorten. Het juridische kader waarin de gezinsvoogden moeten wer
ken vormt het belangrijkste verschil met de vrijwillige hulpverlening. Hoewel ik het 
eens ben met het gegeven dat binnen elke hulpverleningsrelatie macht een rol speelt, 
en dus per definitie niet 'gelijkwaardig' is, geeft het juridisch gezag van de gezins
voogd toch nog een extra dimensie aan de relatie tussen hulpverlener-cliënt, met vele 
consequenties voor de context waarin gezinsvoogden moeten werken. De 'start' van 
het werk van gezinsvoogden kan al heel anders verlopen doordat zij geconfronteerd 
worden met ouders en kinderen die niet om hulp hebben gevraagd. Indien dat laatste 
wel het geval is, blijft het gedwongen karakter als gevolg van de maatregel toch op 
de achtergrond aanwezig. De gezinsvoogd blijft, en dat geldt vooral voor thuiswo
nende kinderen, 'de macht' hebben het kind uithuis te plaatsen. Bij uithuis geplaatste 
kinderen in pleeggezinnen heeft de gezinsvoogd de ontheffing uit de ouderlijke macht 
als 'stok achter de deur'. 

7.3 Onderzoeksresultaten gezinsvoogden5 

In het volgende gedeelte wordt de praktijk van het werk van de gezinsvoogden be
schreven. Om de spanning tussen hulpverlenen en gezag toepassen (hulp en recht) in 
het werk van de gezinsvoogd te verhelderen, heb ik me allereerst toegespitst op het 
hulpverleningsaspect in de relatie tussen gezinsvoogd en het cliëntsysteem. In 
hoofdstuk 8 staat het gezagsaspect centraal. Vervolgens wil ik in hoofdstuk 9 beide 
elementen belichten. 

7.3.1 Fase vóór de uitvoering van de OTS: Overdracht Raad voor de 
Kinderbescherming 

Nadat de zitting heeft plaats gevonden, heeft de gezinsvoogd volgens het functiepro
fiel de taak een overdracht te regelen van de Raad voor de Kinderbescherming naar de 
(gezins)voogdij-instelling, zo mogelijk in aanwezigheid van de cliënt of het 
cliëntsysteem (Vedivo, 1995). 

Onderzocht is of deze overdracht heeft plaats gevonden en zo ja, wie daarbij aanwezig 
zijn en welke onderwerpen aan bod komen. In dertien OTS-zaken (69%) heeft de ge
zinsvoogd een vorm van contact met de Raad gehad. In zes OTS-zaken (31%) heeft 
de gezinsvoogd geen contact gehad met de Raad. Wanneer hij wèl contact heeft gehad 
met de Raad, is dat een telefonisch contact met de raadsonderzoeker (vier OTS-zaken) 
of een gesprek met de raad en een betrokken hulpverlener geweest (twee OTS-zaken). 

5 In mijn onderzoek zijn 18 gezinsvoogden verantwoordelijk voor 19 OTS-zaken. Eén 
gezinsvoogd heeft namelijk met twee OTS-zaken geparticipeerd aan het onderzoek. Om 
die reden wordt in het hoofdstuk enerzijds gesproken over (meningen van) 'de gezins
voogden' en anderzijds over 'OTS-zaken'. Dit zal steeds vermeld worden in de tabel en/of 
tekst. 
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Uiteindelijk is in zeven OTS-zaken (37%) een overdracht georganiseerd met het ge
zin erbij. 
Tijdens het overdrachtsgesprek met het gezin wordt duidelijk gemaakt dat de raadson
derzoeker stopt met het contact en dat de gezinsvoogd doorgaat met de hulpverlening. 
Het gezin krijgt uitleg over de ondertoezichtstelling en de rol van de gezinsvoogd. 
De problematiek wordt besproken, al dan niet aan de hand van het raadsrapport, en er 
worden afspraken gemaakt over de verdere hulpverlening door de gezinsvoogd. 

Het feit dat in slechts zeven OTS-zaken een overdracht is geregeld met het gezin er
bij kan zijn oorzaak hebben in de taakomschrijving van de gezinsvoogden in het 
functieprofiel (zie boven). Deze is niet helder geformuleerd (door de term 'zo moge
lijk'). Het is dus geen vanzelfsprekende zaak dat het gezin aanwezig is bij de over
dracht. 

7.3.2 Beginfase van de uitvoering OTS 

In de beginfase van de OTS staat het verzamelen van informatie en kennismaking 
voorop. Het hulpverleningsplan komt tot stand op basis van informatie die de ge
zinsvoogden verzamelen. Deze informatie kan afkomstig zijn uit het raadsrapport, 
het cliëntsyteem, alsmede van andere hulpverlenende instanties. Volgens de Wet op 
de Jeugdhulpverlening hebben de gezinsvoogden tot taak om binnen zes weken het 
hulpverleningsplan af te ronden. In het plan moet een omschrijving zijn opgenomen 
van de gezinssituatie en de problematiek. Daarnaast moeten de voorgenomen activi
teiten worden beschreven in relatie tot de doelen op korte en op lange termijn. In het 
hulpverleningsplan kunnen diverse elementen worden opgenomen, zoals eerdere 
hulpverlening die heeft plaats gevonden, deskundigen die kunnen worden ingescha
keld voor verdere hulpverlening of wanneer er geëvalueerd wordt. Het plan wordt bij
gesteld wanneer zich veranderingen voordoen in het hulpverleningsproces. Sinds 
1988 is het hulpverleningsplan wettelijk verplicht. Dat was voor een aantal instel
lingen aanleiding om een gestandaardiseerd hulpverleningsplan in te voeren. Dat 
vormt namelijk een legitimatie van de wijze waarop de hulpverlening wordt vorm 
gegeven. Het maken van een plan kost weliswaar veel tijd van de gezinsvoogd, maar 
kan zijn nut hebben. Ten eerste is het een leidraad voor de gezinsvoogd om aan de 
uitvoering richting te geven. Daarnaast wordt het voor het cliëntsysteem en de 
(gezins)voogdij-instelling inzichtelijk wat de plannen zijn van de gezinsvoogd voor 
het jaar waarin de OTS is uitgesproken (Mertens, 1996). Mertens wijst terecht op 
het spanningsveld dat kan ontstaan wanneer de vastgelegde plannen in het hulpverle
ningsplan worden doorkruist. In sommige OTS-zaken moeten er namelijk accuut be
slissingen worden genomen omdat de situatie dat vereist. De volgende paragraaf gaat 
in op deze beginfase. Wat is volgens de gezinsvoogden de oorzaak van het opleggen 
van de maatregel? Daarna ga ik in op de informatieverzameling bij de totstandko-
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ming van het hulpverleningsplan, op de afronding ervan en op de contactfrequentie 
tussen de gezinsvoogd en het gezin. 

7.3.2.1 Reden van het opleggen van de maatregel 

De gezinnen zijn via de Raad en de tussenkomst van de kinderrechter bij de gezins
voogdij terecht gekomen. Uit hoofdstuk 5 kwam naar voren dat meer dan drie-kwart 
(79%) van de gezinnen zelf contact heeft gezocht met de Raad voor de 
Kinderbescherming. Bovendien zijn de meeste ouders (84%) en de helft van de jonge
ren (47%) het eens met de maatregel (zie hoofdstuk 4). Het is van belang om te we
ten of ook naar het oordeel van de gezinsvoogden deze gezinnen thuis horen binnen 
het gedwongen circuit". De gezinsvoogden zijn van mening dat de gezinnen terecht 
horen binnen het gedwongen circuit (zie tabel 7.1). 

Tabel 7.1 Achtergrond van het opleggen van de maatregel voor 18 OTS-zaken 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

OTS-zaken (N= 18) 

dwang/verplichting nodig: 13 (72%) 
kind onhandelbaar 
andere/geen inzichten in de 9 (50%) 
problematiek (ouders) 
(realiseren) uithuispl. 5 (28%) 
overige 6 (33%) 
totaal 33 

In dertien OTS-zaken (72%) vinden de gezinsvoogden dat de kinderen een bepaalde 
dwang nodig hebben om zich aan de afspraken te houden, bijvoorbeeld over naar 
school gaan. Binnen het vrijwillige circuit kan er volgens hen tè weinig invloed op 
deze jongeren worden uitgeoefend: "Hij wil heel weinig en denkt gewoon: bekijk het 

maar allemaal". 

In de helft van de OTS-zaken (50%) menen de gezinsvoogden dat de ouders geen in
zicht hebben in de problematiek van het gezin. Verder is in vijf OTS-zaken (28%) de 
maatregel volgens hen noodzakelijk voor het (sneller) realiseren van een uithuis
plaatsing. 

Geconcludeerd kan worden dat de gezinsvoogden de achtergrond van het ingrijpen 
binnen het gezin voornamelijk bij de kinderen leggen; het gezag dat gekoppeld is aan 

" Deze vraag is wegens tijdsgebrek bij één gezinsvoogd niet gesteld en daarom door de 
gezinsvoogden voor 18 casussen beantwoord. 
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de maatregel is noodzakelijk om de jongeren te verplichten te luisteren, zich aan af
spraken te houden of naar school te gaan. Dit gegeven heeft voornamelijk met de 
leeftijdscategorie van de kinderen te maken: het betreft hier een groep pubers vanaf 
twaalf jaar. 

7.3.2.2 Informatiebronnen 

Het hulpverleningsplan komt tot stand op basis van de informatie die de gezins
voogden de eerste weken na de uitspraak van de ondertoezichtstelling verzamelen. 
Onderzocht is of de gezinsvoogden kunnen aangeven wat voor hen de belangrijke in
formatiebronnen zijn (zie tabel 7.2). Doel is te onderzoeken of de gezinsvoogden 
zich richten bij de totstandkoming van het hulpverleningsplan op informatie vanuit 
het gezin of op informatie vanuit de professionele omgeving. Vervolgens is nage
gaan waaraan zij het meeste belang hechten (zie tabel 7.3). 

Tabel 7.2 Informatiebronnen OTS-zaken (N=19, n=64 meerdere antwoorden moge

lijk) 

informatiebronnen OTS-zaken (N=19) 

raadsrapport 16 (84%) 

gezin 13 (68%) 

school 9 (47%) 

Riagg/AMW 9 (47%) 

persoonlijkheidsond. (P.O) 6 (32%) 

overige 11 (58%) 

totaal 64 

Het gemiddeld aantal informatiebronnen waarover de gezinsvoogden beschikken is 
3,4. De belangrijkste informatiebron in vrijwel alle OTS-zaken is het raadsrapport 
(84%). In dertien OTS-zaken (68%) is dat het gezin (cliëntsysteem). Met het gezin 
bedoelen de gezinsvoogden de ouders en/of kinderen, een betrokken zuster of groot
ouders. De school, een lerares of leerplichtambtenaar, wordt in bijna de helft van de 
OTS-zaken (47%) genoemd. Hulpverleningsinstellingen zoals de Riagg en het 
Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) wordt in bijna de helft van de OTS-zaken 
(47%) genoemd (zie ook Mertens, 1996). Het persoonlijkheidsonderzoek vormt ook 
een belangrijke bron van informatie (32%). Deze onderzoeken zijn ingesteld op het 
moment dat de Raad bezig was met het onderzoek, of zijn net geïnitieerd door de ge
zinsvoogd. Verder zijn in meer dan de helft van de gevallen (58%) diverse personen 
en instanties belangrijk voor het verzamelen van informatie (de huisarts, de reclasse
ring, het Boddaertcentrum of de instelling waar het kind op dat moment is geplaatst). 
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6 (32%) 
6 (32%) 
2 (11%) 
2 (11%) 
1 (5%) 
2 (11%) 

Tabel 7.3 Belangrijkste informatiebron OTS-zaken (N=19) 

Belangrijkste informatiebron OTS-zaken (N=19) 

gezin 

raadsrapport 
Riagg/AMW 
school 

PO 
overige 

Het meeste gewicht hechten de gezinsvoogden aan het gezin en het raadsrapport (zie 
tabel 7.3; beiden 32%). 

Geconcludeerd kan worden dat de gezinsvoogden gebruik maken van veel verschil
lende informatiebronnen tijdens de periode waarin het hulpverleningsplan tot stand 
moet komen. Dit komt overeen met de gegevens van Mertens (1996). Het meest 
hechten zij echter aan het raadsrapport (professionele omgeving): "De Raad. Zij doen 

zeer gedegen onderzoek. Ik gebruik het om in contact te komen met de ouders. Het is 

een aanleiding om een voorstel te maken voor het hulpverleningsplan". Maar ook 
informatie vanuit het gezin zelf wordt gebruikt. Uit de antwoorden komt naar voren 
dat de overige bronnen vooral worden benut wanneer het raadsrapport te kort schiet: 
de gezinsvoogden gaan dan zelf op onderzoek uit. Dit gegeven wordt ondersteund 
door het onderzoek van Robbroeckx & Metze (1991) waarbij de meeste gezinsvoog
den (85%) vinden dat er in de raadsrapporten relevante informatie ontbreekt, zoals 
achtergrondinformatie of een goede beschrijving van de problematiek in het gezin. 
Dit kan verklaard worden door verschillen in stijl van rapportage tussen raadsmaat-
schappelijk werkers. Uit onderzoek blijkt dat aan de ene kant maatschappelijk wer
kers zich bij de informatieverzameling richten op de gezinsleden en de interactie bin
nen het gezin. Aan de andere kant zijn er maatschappelijk werkers die zich voorna
melijk richten op de professionele omgeving van het gezin. Het gaat overigens vaak 
om een combinatie van deze twee dimensies (Van Montfoort, 1993). De gerichtheid 
op interacties in het gezin kan leiden tot een 'tekort' aan informatie van de professio
nele omgeving en vice-versa. 

In paragraaf 7.3.1 komt naar voren dat de overdracht tussen de raadsmedewerker, de 
gezinsvoogd en het gezin slechts in enkele gevallen plaats vindt. Terwijl tijdens de 
overdracht de informatie in het raadsrapport getoetst kan worden en eventuele ondui
delijkheden over het gezin kan worden opgehelderd. 
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7.3.2.3 Het hulpverleningsplan 

Meer dan drie-kwart van de gezinsvoogden (78%) geeft aan dat de, in de Wet op de 
jeugdhulpverlening vastgestelde termijn van zes weken, te kort is om een hulpverle
ningsplan af te maken. De gemiddelde tijd die volgens de gezinsvoogden noodzake
lijk is, is drie maanden. Het realiseren van het hulpverleningsplan binnen de be
schikbare tijd is afhankelijk van verschillende factoren. 
Ten eerste speelt de (te) hoge case-load een rol. Daardoor hebben gezinsvoogden te 
weinig tijd. Daarnaast is de weerstand van de ouders tegen de uitspraak van de OTS 
van invloed: "Soms kan het wel maanden duren. Wanneer mensen het niet eens zijn 
met de OTS, boycotten ze vaak de afspraken. Je bent dan een maand verder en je hebt 
de mensen niet eens gezien. Dan is er voorlopig ook geen hulpverleningsplan". Als 
laatste komt het raadsrapport aan de orde: in de ene OTS-zaak is er gedegen onder
zoek gedaan en in de andere OTS-zaak betreft het een minimale rapportage. 
Bovendien gaat niet iedere gezinsvoogd af op het raadsrapport: "Ik wil niet alleen 
uitgaan van het raadsrapport, ik wil m'n eigen onderzoek doen". 
Dat de factor tijdsdruk op individueel niveau relatief is, maakt één gezinsvoogd goed 
duidelijk: "Het moet lukken binnen die zes weken maar je moet er wel twee uur rust 
voor hebben. Ik heb het wel in m'n hoofd zitten maar ik heb nog niet de tijd gehad 
om achter mijn PC te zitten om het uit te werken". 

7.3.2.4 Hulpverleningsplan afgerond en besproken 

Naast de termijn van zes weken zijn er in de Wet op de jeugdhulpverlening een aan
tal andere eisen gesteld aan de tot standkoming van het hulpverleningsplan: er moet 
overleg zijn met de betrokken kinderrechter, pleegouders en plaatsende instantie en er 
dient overleg te zijn met de jeugdige (vanaf 12 jaar), de ouders en de wettelijke verte
genwoordiger van de jeugdige. Van dit overleg en de resultaten ervan wordt melding 
gemaakt in het hulpverleningsplan. Indien geen overleg heeft plaats gevonden, wordt 
hiervan met opgave van reden melding gemaakt. In het functieprofiel voor het ge
zinsvoogdij werk wordt daarnaast gesteld dat de gezinsvoogden de overeenkomsten en 
verschillen in visies dienen vast te stellen en vast te leggen. De bedoeling is verder 
om het hulpverleningsplan te overhandigen aan de betrokkenen (Vedivo, 1995). 

In deze studie heeft bijna de helft van de gezinsvoogden (47%) het hulpverlenings
plan in het eerste meetmoment (ongeveer drie maanden) af. Pas na ruim een half 
jaar hebben alle gezinsvoogden het plan af. Op één uitzondering na; deze gezins
voogd heeft een OTS-zaak van voor de invoering van de Wet OTS. Er zou volgens 
haar geen hulpverleningsplan gemaakt hoeven te worden. 
Deze praktijk is niet uitzonderlijk, en komt overeen met de resultaten van ander on
derzoek. Berenschot (1994) constateert dat in sommige gevallen instellingen de ter
mijn van drie maanden hanteren. Uit het onderzoek van Mertens (1996) blijkt dat 
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slechts een op de vijf gezinsvoogden het hulpverleningsplan binnen de wettelijke 
termijn van zes weken heeft afgerond. 
Uit de interviews komt verder naar voren dat vrijwel alle gezinsvoogden (88%) het 
hulpverlenersplan bespreken met de ouders. De gezinsvoogden bespreken het hulp
verleningsplan niet altijd met de kinderen. Bijna drie-kwart van de gezinsvoogden 
(74%) heeft dit wel gedaan en een kwart (26%) niet. Deze laatste groep geeft daar
voor diverse redenen aan zoals: het kind interesseert zich er niet voor, is boos of de 
gezinsvoogd heeft daar nog geen gelegenheid voor gehad (kind uithuis geplaatst). 
Opvallend is dat de gezinsvoogden het plan meestal wel laten lezen aan de ouders 
maar niet aan de jongeren; ze bespreken het in de regel met de jongeren. De reacties 
van de ouders en de kinderen nemen de gezinsvoogden op in het plan of zij sturen die 
in een begeleidende brief aan de kinderrechter. In het onderzoek van Mertens (1996) 
blijkt dat niet meer dan in ongeveer de helft van de gevallen overleg plaats vindt met 
de cliënten en dat zijn doorgaans de ouders van de minderjarige. 

7.3.2.5 De contactfrequentie 

De gesprekken tussen de gezinsvoogden, de ouders en de kinderen vinden plaats in de 
thuissituatie maar ook op kantoor. De gesprekken vinden soms gezamenlijk, soms 
alleen met de ouders en soms alleen met het kind plaats. Indien de jongere uithuis 
geplaatst is, bezoekt de gezinsvoogd de jongere in de instelling waar die zich op dat 
moment bevindt. De gemiddelde contactfrequentie die de gezinsvoogden noemen, 
komt overeen met de gegevens van de ouders en de kinderen (zie hoofdstuk 5 en 6). 
De gezinsvoogden onderhouden met name de eerste maanden van de uitspraak van de 
OTS wekelijks telefonisch contact met het gezin'. Na een halfjaar wordt dit contact 
minder (zie hoofdstuk 5). Volgens de gezinsvoogden is het wisselend van wie het 
initiatief tot contact uitgaat. Tijdens de telefonische contacten wordt er onder andere 
gesproken over activiteiten die de gezinsvoogd zou regelen (nieuwe school zoeken, 
aanmelding) en de voortgang hierin; over eventuele problemen die er zich in de tus
sentijd hebben afgespeeld; of er worden nieuwe afspraken gemaakt. 

Zodra de kinderen uithuis geplaatst zijn nemen de contacten tussen de gezinsvoogd 
en de jongere sterk af. Zo één keer in de vier à acht weken gaat de gezinsvoogd op 
bezoek bij de jongere. 

' Op twee uizonderingen na. Deze gezinnen hebben geen telefoon. De gezinsvoogd 
schrijft dan een kort briefje met daarin de tijd waarop hij langs komt. Indien het tijdstip 
niet uitkomt, kan de ouder in kwestie contact opnemen om de afspraak te verzetten. 
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Tabel 7.4 Voldoende 'face to face' contact met het cliëntsysteem volgens de ge
zinsvoogden; eerste, tweede, derde meetmoment 

Voldoende contact in OTS- Eerste ronde Tweede ronde Derde ronde 

zaken (N = 19) (N = 18) (N=17) 

ja 12 (63%) 14 (78%) 11 (65%) 

nee 4 (21%) 1 (6%) 5 (29%) 

ja/nee 1 (5%) 3 (17%) -
niet gevraagd 2 (11%) - 1 (6%) 

Het merendeel van de gezinsvoogden vindt de contactfrequentie met het cliëntsysteem 
gedurende het jaar voldoende (zie tabel 7.4). Op het eerste, tweede en derde meetmo
ment geven de gezinsvoogden voor respectievelijk 63%, 78% en 65% van de OTS-
zaken een bevestigend antwoord. Er ligt namelijk volgens hen eveneens een hulpver
lenende taak ligt bij andere hulpverleningsinstellingen. De contactfrequentie is ook 
afhankelijk van de aard van de problematiek binnen het gezin: "Ja, in dit gezin is het 

contact voldoende. Ik kan goed met ze samenwerken, ze willen graag en zijn gemo

tiveerd". De gezinsvoogden die een ontkennend antwoord geven (resp. 21%, 6% en 
29%) of daar wat dubbel in zijn (resp. 5% en 17%), leggen uit dat ze een te hoge 
case-load hebben en te weinig tijd om meer voor het gezin te kunnen betekenen: 
"We hebben gewoon altijd te weinig tijd. Wij moeten met die nieuwe wet veel meer 

gaan rapporteren. Dat juridische aspect moetje veel meer verantwoorden. Op zich is 

dat prima maar het gaat ten koste van de inhoudelijk hulpverlening". 

IA Problemen definieren, doelen stellen en evalueren; GAS 

In de hulpverlening is het verzamelen van informatie omtrent het cliëntsysteem een 
belangrijke stap voordat er sprake kan zijn van 'hulpverlenen'. Op basis van de hier
voor genoemde informatiebronnen (onder andere het raadsrapport en het cliëntsys
teem) is het GAS-formulier door de gezinsvoogd en de onderzoeker ingevuld. De 
probleemgebieden waaraan zij gedurende het jaar van de ondertoezichtstelling willen 
werken zijn in kaart gebracht. Vervolgens hebben de gezinsvoogden aangegeven 
welke doelen ze willen bereiken. Met behulp van de zogenaamde indicatoren (zie 
hoofdstuk 3) wordt gemeten of deze doelen ook bereikt zijn. Hieronder worden staps
gewijs de verschillende fasen beschreven. 

Fase 1: Probleemgebieden formuleren 

In totaal zijn er door de gezinsvoogden 19 GAS-evaluatieformulieren ingevuld, 
waarin tijdens het eerste meetmoment 76 probleemgebieden zijn geformuleerd. Het 
uitgangspunt bij het formuleren van de probleemgebieden is dat alleen die problemen 
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worden beschreven waarop de hulpverlening van de gezinsvoogden zich richt en waar 
daadwerkelijk iets veranderd kan worden. Het zijn ook de probleemgebieden die de 
gezinsvoogden het belangrijkst vinden (Melief, 1979). 
De geformuleerde probleemgebieden zijn onderverdeeld in drie categorieën, namelijk 
problemen van het kind, problemen van de ouders en problemen in de relatie kind-
ouder(s). De meerderheid van de problemen (59%) die de gezinsvoogden formuleren 
hebben betrekking op de kinderen. Vervolgens heeft bijna een kwart (24%) van de 
problemen betrekking op de ouders en 17% van de problemen hebben betrekking op 
de relatie tussen het kind en de ouders. In onderstaande tabellen (7.5 en 7.6) zijn de 
geformuleerde probleemgebieden voor twee categorieën (jongeren en ouders) speci
fiek weergegeven. 

Tabel 7.5 Geformuleerde probleemgebieden met betrekking tot de jongeren op het 
eerste meetmoment (N=21, n=45, meerdere antwoorden mogelijk) 

Probleemgebieden Jongens (N=14) Meisjes (N=7) Totaal (N=21) 

school 9 (64%) 4 (57%) 13 (62%) 
leefsituatie 8 (57%) 2 (29%) 10 (48%) 
psych./ontw. problemen 3 (21%) 3 (43%) 6 (29%) 
vrije tijd/soc.activiteiten 4 (29%) 1 (14%) 5 (24%) 
zelfstandigheid 4 (29%) - 4 (19%) 
steelgedrag 3 (21%) - 3 (14%) 
overige 2 (14%) 2 (29%) 4 (19%) 
totaal 33 12 45 

De gezinsvoogden situeren in alle OTS-zaken problemen bij de kinderen. De meeste 
probleemgebieden die de gezinsvoogden voor de kinderen formuleren zijn gericht op 
school (62%). Het gaat hier met name om het spijbelgedrag van de kinderen en het 
niet of nauwelijks huiswerk maken. De helft van de jongeren (48%) heeft volgens 
hen problemen op het gebied van de leefsituatie. De gezinsvoogden overwegen een 
uithuisplaatsing of een terugplaatsing naar huis. Verder heeft bijna een derde van de 
kinderen (29%) psychische en/of ontwikkelingsproblemen. Een kwart van de kinde
ren (24%) heeft problemen met vrije tijd en sociale activiteiten. Dat betekent dat de 
kinderen weinig tot geen hobbies hebben, thuis rond hangen of juist met verkeerde 
vrienden omgaan. Een vijfde van de kinderen (19%) heeft volgens de gezinsvoogden 
problemen op het gebied van zelfstandigheid: de kinderen moeten volgens de gezins
voogden op kamertraining en/of werk zoeken en moeten leren meer verantwoorde
lijkheid te dragen. 

In twaalf OTS-zaken (63%) plaatsen de gezinsvoogden problemen bij de ouders. Dat 
betekent niet dat de gezinsvoogden vinden dat de ouders minder problemen hebben 
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dan de kinderen, maar wel dat zij meer belang hechten aan de aanpak van problemen 
van de kinderen. 

Tabel 7.6 Geformuleerde problemen met betrekking tot de ouders tijdens het eerste 
meetmoment (N=12, n=18, meerdere antwoorden mogelijk) 

Probleemgebieden OTS-zaken 
(N=12) 

opvoedingsproblemen 11 (92%) 
rel./echtscheiding 2 (17%) 
persoonlijke probl. 2 (17%) 
overige 3 (25%) 

totaal 18 

In 11 OTS-zaken (92%) kampen de ouders volgens de gezinsvoogden met opvoe
dingsproblemen (zie tabel 7.6), zoals problemen met structuur aanbrengen in de op
voedingssituatie, opvoedingsverantwoordelijkheid voor het kind dragen of autori
teitsproblemen. Verder noemen twee gezinsvoogden (17%) rela
tie/echtscheidingsproblemen, en twee gezinsvoogden (17%) persoonlijke problemen 
van de ouders (drankmisbruik). Deze problemen hebben volgens hen invloed op de 
problemen van de kinderen. 

De derde categorie probleemgebieden gaat over de relatie tussen de ouders en de kin
deren. Bijna de helft van de gezinsvoogden (47%) noemen in totaal 13 probleemge
bieden op dat terrein. Dat zijn met name communiatie- en omgangsproblemen tus
sen een ouder en het kind of tussen een stiefouder en het kind (ruzies, niet luisteren 
naar elkaar). 

Fase 2: Het toekennen van gewichten 

Aan de gezinsvoogden is gevraagd om aan de geformuleerde probleemgebieden een 
cijfer toe te kennen tussen één en tien. Met het toekennen van een cijfer aan de pro
bleemgebieden geeft men aan welk probleemgebied het belangrijkst is om aan te 
werken. 
Uit onderzoek blijkt namelijk dat ouders van kinderen geneigd zijn een groter ge
wicht toe te kennen aan de problemen van het kind dan aan hun eigen problemen 
(Van Buggenum & Hermanns, 1995). 
Daarom is nagegaan of de rangorde van de gewichten (cijfers) die door de gezins
voogden zijn toegekend aan de drie probleemcategorieën systematisch verschillen. 
Hier is dus afgezien van de oorspronkelijke absolute gewichten omdat niet zeker is 
dat deze zonder meer tussen de gezinsvoogden onderling vergelijkbaar zijn (zie hoofd
stuk 3). Per gezinsvoogd zijn de toegekende gewichten van de drie categorieën geor-
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dend naar het belang. De gemiddelde rangorde score voor de categorie kinderen be
draagt 2.37. Die voor de categorie ouder bedraagt 1.84 en voor de categorie relatie 
ouders-kinderen is deze 1.79. De non-parametrische Friedman toets (Norusis, 1991) 
wijst echter uit dat de gemiddelde rangorde gewichten van de categorieën niet statis
tisch significant van elkaar verschillen op 5% niveau (X -3.89, df=2, p=.14). 

Fase 3: Doelen stellen 

Nadat de probleemgebieden in kaart zijn gebracht en de gewichten toegekend, wordt 
er per probleemgebied een doel gesteld. 
De gezinsvoogden noemen voor de kinderen met name problemen op het terrein van 
school (62%). Wanneer bijvoorbeeld 'spijbelgedrag' wordt genoemd, kan het doel dat 
gezinsvoogden willen bereiken zijn: 'het regelmatig naar school gaan' of 'het behalen 

van een diploma'. Bij problemen op het terrein van de leefsituatie van het kind 
(52%) wordt bijvoorbeeld als doel gesteld: 'kamertraining', of 'terugplaatsing naar 

huis'. 

Wanneer de problemen in de opvoedingssfeer (63%) liggen, wordt bij 'geen duide

lijke structuur van moeder' als doel gesteld: 'duidelijkheid van regels in huis'. 

Wanneer het erom gaat dat een ouder geen verantwoordelijkheid draagt voor zijn kind 
is het doel juist die ouder weer zover zien te krijgen. 
De problemen in de relatie ouder-kind spelen zich met name af op het terrein van 
communicatie en omgang. De doelen die gesteld worden door de gezinsvoogden zijn 
bijvoorbeeld: 'vader houdt zich aan de wensen van Evelien wat betreft de contactfre

quentie', 'geen strijd moeder-dochter' of 'gezinsleden luisteren naar elkaar'. 

Fase 4: Beschrijven van de verschillende niveau's; 

De volgende stap is het operationaliseren van het doel door het kiezen van indicato
ren. Met behulp daarvan kan het probleemgebied geconcretiseerd en 'gemeten' wor
den. Zij dienen dan ook direct waarneembaar te zijn. Bijvoorbeeld 'het aantal keren 
spijbelen per week' of 'het aantal ruzies per week'. Zoals uit de voorbeelden duidelijk 
wordt kunnen de indicatoren zowel kwalitatief als kwantitatief beschreven worden 
(Buggenum & Hermanns, 1995). Indien de gezinsvoogden kiezen voor een kwalita
tief begrip (angstig gedrag) is ernaar gestreefd dit zoveel mogelijk concreet te om
schrijven. 

Met behulp van deze indicatoren worden de vijf verschillende niveau's van doelreali
satie ingevuld namelijk: 

- veel lager dan verwacht (-2) 
- lager dan verwacht (-1) 
- verwacht niveau (0) 
- hoger dan verwacht niveau (1) 
- veel hoger dan verwacht niveau (2). 
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De gezinsvoogden hebben in het eerste meetmoment per probleem ingevuld op welk 
niveau van doelrealisatie zij zich op dat moment bevinden. 

Fase 5: Verandering in concrete problemen 

In het tweede en derde meetmoment is opnieuw het GAS-formulier aan de gezins
voogden voorgelegd en aan hen is gevraagd of zij konden aangeven op welk niveau 
van doelrealisatie zij zich op dat moment bevinden. Dat wil zeggen, de mate waarin 
de doelen die zijn gesteld door de gezinsvoogden bereikt zijn. 

In de tabel 7.7 zijn de drie meetmomenten weergegeven. De doelen die de gezins
voogden hebben geformuleerd, zijn opgesplitst in de eerder genoemde categorieën: 
ouders, kinderen en de relatie ouders-kinderen°. Daaronder zijn de totaalscores van 
zowel de verschillende categorieën als per niveau van doelrealisatie weergegeven. De 
percentages in de tabel zijn per rij gepercenteerd. Op die manier wordt een overzicht 
verkregen van een eventuele 'vooruitgang' of 'achteruitgang' die volgens de gezins
voogden is bereikt tijdens het jaar van hulpverlening aan de gezinnen. 

De N is per meetmoment verschillend door 'uitval' van de gezinsvoogden. 
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Tabel 7.7 Doelen van de gezinsvoogden voor problemen van de ouders, kinderen en 
de relatie ouder-kind verdeeld over de verschillende niveau's van 
doelrealisatie (-2, -1,0, 1,2); eerste, tweede en derde meetmoment. 

- 2 - 1 0 1 2 

1 (6%) -
1 (1%) 

1 (1%) 1 (1%) 

1 (5%) -
5 (12%) -

2 (14%) 1 (7%) 

totaal (75) 22(29%) 15(20%) 29(39%) 8 (11%) 1 (1%) 

OTS-zaken (N=17) 
3e meetmoment 

OTS-zaken (N=19) 
Ie meetmoment 

doelen ouders (18) 9 (50%) 7 (39%) 1 (6%) 

doelen kinderen (45) 19 (42%) 1 5 (33%) 10 (22%) 

doelen ouder-kind (13) 4 (31%) 7 (54%) 2 (15%) 

totaal (76) 32(42%) 29 (38%) 13 (17%) 

OTS-zaken (N= 18) 
2e meetmoment 

doelen ouders (19) 6 (32%) 5 (26%) 7 (37%) 

doelen kinderen (42) 1 5 (36%) 6 (14%) 16 (38%) 

doelen ouder-kind (14) 1 (7%) 4 (29%) 6 (43%) 

doelen ouders (18) 5 (28%) 3 (17%) 3 (17%) 4 (22%) 3 (17%) 

doelen kinderen (41) 9 (22%) 5 (12%) 19 (46%) 4 (10%) 4 (10%) 

doelen ouder-kind (11) 1 (9%) 1 (9%) 3 (27%) 3 (27%) 3 (27%) 

totaal (70) 15 (21%) 9 (13%) 25 (36%) 11 (16%) 10(14%) 

Bij het invullen van het GAS-formulier (eerste meetmoment) schalen de gezins
voogden 80% van alle problemen in op niveau -1 en -2. De overige problemen wor
den op verwacht (0) en hoger niveau gescoord (1 +2). 

Na ruim een halfjaar (tweede meetmoment) lijkt er een effect te zijn: voor iets meer 
dan de helft van de problemen (51%) binnen de gezinnen geven de gezinsvoogden aan 
op het verwachte niveau (0) of op een hoger niveau (1 + 2) te zitten wat betreft de 
doelrealisatie. Dat betekent dat de hulpverlening aan de gezinnen door de gezinsvoog
den resultaat heeft. Het bereiken van doelen zoals geformuleerd voor de drie verschil
lende categorieën levert enige verschillen op: volgens de gezinsvoogden zitten de ou
ders op 42% van de genoemde doelen op verwacht en hoger dan verwacht niveau, 
voor de kinderen is dat percentage 50% en voor de doelen relatie ouders-kinderen is 
dat percentage 64%. 

Na een jaar (derde meetmoment) lijkt het effect van de hulpverlening groter te wor
den: voor twee derde (66%) van alle problemen binnen de gezinnen geven de gezins-
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voogden aan, zich op verwacht (0) en hoger niveau ( 1 + 2 ) van doelrealisatie te be
vinden. Daarbij komt dezelfde tendens naar voren als in het tweede meetmoment: de 
doelrealisatie voor de problemen in de relatie ouders-kinderen scoort het hoogste, 
namelijk 81%. Als tweede categorie scoren de doelen met betrekking tot de kinderen 
hoog, namelijk 66%. Voor de laatste categorie doelen, met betrekking tot de ouders, 
is dat percentage 56%. 

Geconcludeerd kan worden dat gedurende het jaar de meeste effecten van de hulpverle
ning bereikt zijn voor de doelen gesteld op het niveau van de relatie ouders-kinderen. 
Vervolgens voor de problemen van de kinderen en als laatste de problemen van de 
ouders. 
In fase 6 wordt berekend of de gevonden resultaten statistisch significant zijn. 

Fase 6 De begin- en eindindex 

Met de berekening van de begin- (Tb) en eindindex (Te) kan men een indicatie krij
gen van de effectiviteit van de hulpverlening. In navolging van Van Peet (1997) is 
de formule van Schmidt (1974) gehanteerd (zie hoofdstuk 3). 
Een 'vooruitgang' in het proces van hulpverlenen betekent dat de eindscore groter is 
dan de beginscore (Te>Tb). Een 'achteruitgang' betekent dat de eindscore kleiner is 
dan de beginscore (Te<Tb). Wanneer er geen enkele voor- of achteruitgang is ge
boekt, is de eindscore gelijk aan de beginscore (Te=Tb). Per gezinsvoogd en per 
meetmoment zijn deze scores berekend. Er is een vergelijking gemaakt tussen het 
eerste en tweede meetmoment om het effect te meten na een halfjaar hulpverlening. 
Daarnaast is een vergelijking gemaakt tussen het tweede en derde meetmoment waar
bij het effect is gemeten in de tweede helft van het jaar. Als laatste is een vergelij
king gemaakt tussen het eerste en derde meetmoment. Met behulp van de McNemar 
rekentoets (Siegel, 1956) is vervolgens een X -waarde voor elk van de drie vergelij
kingen berekend. Bij de statistische toetsing is een significantie-niveau van 5% ge
kozen. De overschrijdingskansen (p) van de X^-waarden wijzen op significante ver
anderingen tussen de drie opeenvolgende meetmomenten. 

Tabel 7.8 Begin- en eindindex; vergelijking van de meetmomenten 

Te>Tb 
Te<Tb 
Te=Tb 
X2 

P 

le/2e 2e/3e le/3e 
meetmoment meetmoment meetmoment 

(N=18) (N = 16) (N=17) 

15 (83%) 12 (75%) 15 (88%) 

3 (17%) 3 (19%) 2 (12%) 

- 1 (6%) -
9.39 6,67 11,53 

<.005 <.01 <.001 
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Uit tabel 7.8 blijkt dat bij de vergelijking tussen het eerste en tweede meetmoment 
een positief effect te zien is. Na ruim een halfjaar is er bij 15 (83%) gezinnen een 
vooruitgang te zien. Bij slechts drie (17%) gezinnen is er sprake van een negatief ef
fect. 
Tussen het tweede en derde meetmoment is bij 15 gezinnen (75%) een vooruitgang 
te constateren. Bij drie gezinnen (19%) is er sprake van een achteruitgang en bij één 
gezin (6%) is de situatie volgens de gezinsvoogd gelijk gebleven. 
Het effect van de hulpverlening over een jaar bezien laat het volgende beeld zien: 15 
gezinnen (88%) boeken vooruitgang en slechts bij twee gezinnen (12%) is er sprake 
van een negatief effect. 

7.5 De aanpak van de problemen: de werkwijze van de gezinsvoogd 

Om de doelen te bereiken die de gezinsvoogden voor zichzelf hebben gesteld met be
trekking tot het specifieke gezin is een bepaalde aanpak noodzakelijk. Behalve het 
geven van 'hulp en steun' (art. 1: 257 lid 1 en 2 BW) is de gezinsvoogd voor meer
dere taken gesteld wanneer het gaat om het bereiken van een effect in de hulpverle
ning (zie paragraaf 7.2.1). Om inzicht te krijgen in hun manier van handelen is on
derzocht op welke manier de gezinsvoogden denken de problemen, zoals geformu
leerd met behulp van GAS, op te lossen. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen 
de aanpak van problemen van de ouders (tabel 7.9) en de aanpak met betrekking tot 
problemen van de kinderen (tabel 7.10). 

Tabel 7.9 Werkwijze gezinsvoogden m.b.t de ouders (N=19, n=23, meerdere ant
woorden mogelijk) 

Werkwijze gezinsvoogden Ouders (N=19) 

hulp/steun/advies 12 (63%) 

inschakelen/initiëren ver 7 (37%) 

dere hulpverlening 

contact onderhouden hvl 2 (11%) 

overige 2 (11%) 

totaal 23 

Uit tabel 7.9 blijkt dat de meeste gezinsvoogden de problemen willen oplossen door 
het voeren van gesprekken met de ouders (63%). Daarin bieden zij hulp en steun in 
de vorm van advies over de opvoeding van het kind. Tijdens die gesprekken proberen 
ze bijvoorbeeld de problemen van de ouders te erkennen, ze maken de rol van de ou
ders duidelijk en proberen op die manier de relatie tussen de ouder en hun kind te her
stellen. Vervolgens wil ruim een derde (37%) van de gezinsvoogden andere vormen 
van hulpverlening inschakelen voor de ouders. Voorbeelden daarbij zijn het inschake-
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len van gespecialiseerde gezinsverzorging, videohometraining of gezinstherapie. 
Twee gezinsvoogden (11%) noemen het onderhouden van contact met reeds inge
schakelde hulp (Riagg). 

Tabel 7.10 Werkwijze gezinsvoogd m.b.t de jongeren (N=21, n=32, meerdere ant
woorden mogelijk) 

Werkwijze gezinsvoogden Jongens (N=14) Meisjes (N=7) Totaal (N=21) 

uithuisplaatsing 8 (57%) 2 (29%) 10 (48%) 
gesprekken; inzicht geven 5 (36%) 2 (29%) 7 (33%) 
regelen therapie 1 (7%) 3 (43%) 4 (19%) 
regelen werk/kamertr. 3 (21%) 1 (14%) 4 (19%) 
contact school 2 (14%) 2 (29%) 4 (19%) 
overige 2 (14%) 1 (14%) 3 (14%) 
totaal 21 11 32 

Bij de kinderen ligt het accent met name op de 'regelactiviteiten' (zie tabel 7.10). De 
gezinsvoogden zijn bijvoorbeeld bezig met het realiseren van uithuisplaatsing 
(48%), overigens voornamelijk voor de jongens en in mindere mate voor de meisjes. 
Daarnaast dragen de gezinsvoogden zorg voor het volgen van therapie voor de kinde
ren (19%) of het regelen van werk of kamertraining (19%). De gezinsvoogden heb
ben met een derde van de kinderen (33%) gesprekken om een vertrouwensrelatie aan 
te gaan en om inzicht te geven in de problematiek. Als laatste noemen de gezins
voogden contact met school (14%). 

Kortom, de gezinsvoogden voeren met de ouders voornamelijk gesprekken waarbij ze 
hulp en steun geven en advies over de opvoeding. Daarnaast schakelen de gezins
voogden hulp van derden in om deze taak over te nemen. In hoofdstuk 5 komt naar 
voren dat de ouders voornamelijk wensen hebben voor hun kinderen en niet voor 
zichzelf. Zij willen wel een goed overleg, geïnformeerd worden en serieus genomen 
worden. Voor hun kinderen verwachten zij in eerste instantie begeleiding door middel 
van gesprekken over problemen op school of met vrienden. Lukt dat niet op die ma
nier, dan moet de gezinsvoogd hun kind maar wat harder aanpakken. De gezinsvoog
den voldoen niet aan deze verwachtingen. Het gevolg is dan ook dat de ouders aan het 
einde van het jaar deze wens ten aanzien van hun kinderen niet meer noemen. 
De werkwijze bij de kinderen is voornamelijk gericht op regelactiviteiten voor de 
kinderen en veel minder op inzichtgevende gesprekken, zoals bij de ouders het geval 
is. Dat is een opvallend gegeven aangezien de kinderen de puberleeftijd (vanaf 12 
jaar) hebben bereikt en daarmee in principe goed in staat zijn tot een gesprek. 
Blijkbaar hebben de gezinsvoogden voor de kinderen meer een functie als casemana
ger. In hoofdstuk 6 komt naar voren dat de kinderen de verwachting uitspreken dat de 
gezinsvoogd gesprekken heeft met hun familie (ouders, broertje of zusje). Voor zich-
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zelf verwachten zij hulp op het gebied van hun woonsituatie en het regelen van prak
tische zaken. Kortom, het hulpaanbod van de gezinsvoogden sluit in eerste instantie 
aan bij de verwachtingen die de kinderen van de opgelegde hulp hebben. Voor het 
hulpaanbod van de gezinsvoogden aan de ouders geldt dit niet. 

De gezinsvoogd als casemanager? 
Het werk van de gezinsvoogd onderscheidt zich van andere werksoorten doordat de 
taak van hulpverlenen gekoppeld is aan de verplichting om zorg en dienstverlening 
te organiseren en coördineren. Deze taak hoort bij de functie van casemanager 
(Vedivo, 1995). Uit de voorgaande paragraaf komt naar voren dat de gezinsvoogden 
zelf aangeven dat zij zich bij de aanpak van de problemen richten op het inschakelen 
van hulpverlening, het zorg dragen voor uithuisplaatsing door aanmelding en de zo
genaamde regelactiviteiten voor de jongeren (werk, kamertraining). De functie van de 
gezinsvoogd als casemanager is verder onderzocht door na te gaan of de gezinsvoog
den gedurende het jaar hulp van derden hebben ingeschakeld. De coördinerende taak 
van de gezinsvoogd is getoetst door na te gaan of zij contacten onderhouden met de 
personen en instanties die betrokken zijn bij het gezin. Daarbij worden de contacten 
van de gezinsvoogd met de reeds gerealiseerde hulpverlening (uithuisplaatsing) bui
ten beschouwing gelaten. 

In bijna drie-kwart van de OTS-zaken (74%) heeft de gezinsvoogd gedurende het jaar 
hulp van derden ingeschakeld. Deze hulp betreft bijvoorbeeld een aanmelding bij een 
observatietehuis, een aanmelding voor gezinstherapie, kamertraining of het instellen 
van een persoonlijkheidsonderzoek. 
De meeste gezinsvoogden onderhouden naast het reguliere contact met de instelling 
waar kinderen geplaatst zijn eveneens contacten met de personen en instanties 
rondom het gezin. In het eerste meetmoment is dat in iets meer dan de helft van de 
OTS-zaken (53%) het geval. In het tweede meetmoment en derde meetmoment ge
beurt dat in drie-kwart (resp. 78% en 76%) van de OTS-zaken. 
Kortom, uit de gegevens komt naar voren dat de gezinsvoogden in de praktijk de taak 
van casemanager uitvoeren door het veelvuldig inschakelen van andere vormen van 
hulp en het onderhouden van contacten met instanties en personen rondom het gezin. 
Na een halfjaar neemt deze coördinerende taak in omvang toe. 

De 'aanwijzing' 
In paragraaf 7.2.1 is beschreven dat een van de taken van de gezinsvoogd is het wer
ken met en vanuit gezag. De gezinsvoogd kan bijvoorbeeld via het geven van 
aanwijzingen deze taak uitoefenen (Vedivo, 1995). 
Nagegaan is welke betekenis de gezinsvoogden geven aan de aanwijzing en of zij in 
de praktijk aanwijzingen geven aan de ouders en het kind. 

Bijna drie-kwart van de gezinsvoogden (71%) ziet een aanwijzing, zoals eerder door 
Berenschot aangegeven, als laatste redmiddel: 'een drastisch middel', 'het opleggen 

176 



van een verplichting'. De onduidelijkheid in de wetgeving over het schriftelijk en/of 
mondeling geven van aanwijzingen (zie hoofdstuk 2) komt ook in de praktijk naar 
voren. Er lijkt een keuzemogelijkheid te bestaan: "Een eis stellen en dat kan je 

schriftelijk of mondeling doen. Ik vind datje dat schriftelijk moet doen. De ouders 

en het kind hebben zich daaraan te houden en zo niet, dan moeten ze naar de kinder

rechter". 

De overige gezinsvoogden (29%) zien een aanwijzing meer in de zin van het geven 
van opvoedingsadviezen:"77/w hoe ze problemen moeten oplossen, inzicht geven. 

Na twee weken kijken of dat gelukt is". 

De gezinsvoogden zien wel degelijk het verschil tussen het geven van raad en het 
geven van aanwijzingen. Raad geven is meer vrijblijvend van aard. Tegen een aan
wijzing kunnen ouders in beroep gaan. Het doel van beide is hetzelfde: ter verbete
ring van de gezinssituatie en in het belang van het kind. In de praktijk maakt bijna 
de helft van de gezinsvoogden gebruik van aanwijzingen aan zowel de ouders als aan 
het kind. Dit gebeurt, behalve wanneer het gaat om een uithuisplaatsing9, in de re
gel mondeling: "Aan moeder maak ik duidelijk dat zij zich niet onder druk moet laten 

zetten door M. " "Ik geef aan dat ze niet mag drinken wanneer T. de weekenden thuis 

komt". De inhoud van de antwoorden maakt echter duidelijk dat het gaat om adviezen 
met een dwingend karakter. 

Kortom, een hulpverleningsplan wordt, zoals Berenschot voorstelde, niet gezien als 
een aanwijzing. Verder blijkt dat 'de aanwijzing' in de praktijk van de gezinsvoogdij 
niet wordt gehanteerd zoals in de wet is bedoeld. Een verklaring kan liggen in het 
feit dat meer dan de helft van de gezinsvoogden geïnterviewd is net voor de invoering 
van de nieuwe wet. 

7.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk is ingegaan op de vraag hoe de gezinsvoogden gedurende een jaar 
uitvoering geven aan de ondertoezichtstelling. Allereerst is duidelijk dat de gezinnen 
volgens de gezinsvoogden zeker thuis horen in het gedwongen circuit. De noodzaak 
van de maatregel leggen zij voornamelijk bij de kinderen: het gezag dat zij als ge
zinsvoogd kunnen uitoefenen is noodzakelijk om de kinderen weer in het gareel te 
krijgen. De kinderen moeten verplicht worden weer te luisteren, zich aan afspraken te 
houden of naar school te gaan. Dit zou betekenen dat het accent in de hulpverlening 
van de gezinsvoogden ligt op de gezagskant, de 'ethic of justice'. 
De gezinsvoogden starten het jaar met het schrijven van een hulpverleningsplan. 
Hierbij maken zij gebruik van diverse informatiebronnen. Dit is in eerste instantie 
het raadsrapport, informatie van het gezin zelf, andere hulpverleningsinstanties of 
school. Het belangrijkst vinden zij echter het raadsrappport en de informatie vanuit 

9 Hierbij is een machtiging nodig van de kinderrechter en dit wordt dus vanzelfsprekend 
op schrift gesteld. 
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het gezin zelf. Dat laatste verkrijgen zij door de eerste weken na de uitspraak van de 
OTS regelmatig bij het gezin langs te gaan. De gezinsvoogden vinden dat ze onvol
doende tijd hebben voor het maken van het hulpverleningsplan. Na ruim een half 
jaar zijn de plannen af. Dit hulpverleningsplan wordt in de regel door de ouders gele
zen en met hen besproken. Opvallend is dat de gezinsvoogden het plan mondeling 
doornemen met de kinderen. In sommige gevallen bespreken ze het plan helemaal 
niet met de kinderen. 
De gezinsvoogden signaleren vele problemen binnen de gezinnnen. De meeste pro
blemen waarop zij de hulpverlening willen richten formuleren zij voor de jongeren, 
vervolgens voor de ouders en in de relatie ouder-kind. Met behulp van GAS is het ef
fect gemeten gedurende het jaar. Bij de meeste gezinnen is een vooruitgang gemeten. 
De meeste effecten zijn bereikt in de relatie ouder-kind. Dan volgt het effect voor de 
kinderen en als laatste voor de ouders. Dit is opmerkelijk aangezien de gezinsvoog
den het meest hechten aan het verminderen van de problemen van de kinderen. 
De werkwijze ten aanzien van de ouders en de kinderen is verschillend. Voor de ou
ders hebben de gezinsvoogden meer een inzichtgevende, ondersteunende en advise
rende taak middels gesprekken die zij voeren. Daarmee ligt in hun werkwijze ten 
aanzien van de ouders de nadruk op 'zorg', op de 'ethic of care'. Aangezien de ouders 
zelf geen grip meer hebben op de kinderen verwachten ze eigenlijk dat de gezins
voogd zijn invloed aanwendt via het voeren van vertrouwelijke gesprekken met hun 
kinderen of via een harde aanpak. Aan die laatste eis voldoen de gezinsvoogden niet. 
Na een jaar is dat voor de ouders duidelijk en spreken zij deze verwachting dan ook 
niet meer uit. Dat betekent dat de gezinsvoogden te kort schieten in het antwoord op 
de behoefte aan zorg. Voor de kinderen hebben de gezinsvoogden voornamelijk een 
regeltaak, zoals het zorg dragen voor aanmeldingen voor werk, therapie, kamertrai
ning of uithuisplaatsing. De ondersteuning van de kinderen in de vorm van gesprek
ken verwachten ze van de instanties om de kinderen heen. De kinderen verwachten 
ook van de gezinsvoogd dat deze hen helpt met zaken van praktische aard. In die zin 
sluit het hulpaanbod en de hulpvraag van de gezinsvoogden-kinderen goed op elkaar 
aan. De gezinsvoogden zijn dus wel in staat om antwoord te geven op de hulpbe
hoefte van de kinderen. In de praktijk blijkt dan ook dat de gezinsvoogden zich mani
festeren als casemanager, namelijk door het veelvuldig inschakelen van hulp van der
den, variërend van een aanmelding voor gezinstherapie tot aan het initiëren van een 
persoonlijkheidsonderzoek voor de jeugdige. De gezinsvoogd is eveneens coördine
rend bezig: hij onderhoudt contacten met de instellingen waar de kinderen geplaatst 
zijn, met school en met de Riagg. 
Het geven van aanwijzingen, als onderdeel van de taak als gezinsvoogd, wordt gezien 
als laatste redmiddel. Toch blijkt in de praktijk dat de helft van de gezinsvoogden aan 
zowel de ouders als de kinderen aanwijzingen geven. In de regel gebeurt dit monde
ling en anders dan de wetgever heeft bedoeld. Het zijn meer aanwijzingen in de vorm 
van dringende adviezen. 
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Enkele opvallende bevindingen verdienen hier nog de aandacht. Voor de gezinsvoogd 
zijn er in de beginfase van de OTS twee momenten waarop hij inzicht kan krijgen in 
de belevingswereld van de ouders en de kinderen. Allereerst is dat het gesprek bij de 
kinderrechter. Dit moment wordt door de helft van de gezinsvoogden gemist. Het 
tweede moment is de overdracht tussen de raadsmedewerker, de gezinsvoogd en het 
gezin. Voor het gezin kan op dat moment duidelijk worden gemaakt dat de raadsme
dewerker stopt en de gezinsvoogd verder gaat met de hulpverlening. Voor de gezins
voogden zijn dit de momenten om de eerste inzichten te verkrijgen in de belevings
wereld van de betrokkenen en te toetsen of het gezagsaspect helder is. Een overdracht 
vond slechts in ongeveer één op de drie gezinnen plaats. 
Een ander belangrijk gegeven is dat, hoewel de gezinsvoogden de problemen van de 
kinderen het belangrijkst vinden, zij zich in de aanpak van de problemen op de ou
ders richten. De hulpverlenende taak voor de kinderen zien zij vooral liggen bij an
dere hulpverlenings-instellingen. Zij scheppen voor de kinderen een aantal basis
voorwaarden door het inschakelen en regelen van zaken van praktische aard. Een ge
volg van deze aanpak is dat de meeste effecten zijn bereikt voor de problemen in de 
relatie ouder-kind. De gezinsvoogd als casemanager is een toepasselijke term in deze. 
Casemanagement zou tijdswinst opleveren. Uit de gegevens komt echter naar voren 
dat dit niet het geval is, vermoedelijk omdat de invoering van de nieuwe wet in eer
ste instantie meer bureauwerk met zich meebrengt. Een gestructureerde aanpak in de 
hulpverlening levert uiteindelijk tijdswinst op. Een voorbeeld van een gestructu
reerde aanpak is de toepassing van GAS en ondanks de moeite die de gezinsvoogden 
hadden met het invullen van GAS, werd dit toch zeer op prijs gesteld. Het leerde hen 
om in een grote hoeveelheid van problemen die binnen de gezinnen aanwezig waren 
hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. De winst is bovendien een gerichte en in-
zichtgevende manier van werken. 
Als derde punt is het opvallend dat de gezinsvoogden de noodzaak van het ingrijpen 
koppelen aan het gedwongen karakter. 'Dwang' is volgens hen noodzakelijk. 
Daarmee zou het accent in de hulpverlening aan de kinderen komen te liggen op de 
'ethic of justice'. Toch blijkt uit hun werkwijze naar de kinderen toe niet direct dat 
zij hun gezag gebruiken. Zoals gezegd, ik ben in dit hoofdstuk voornamelijk inge
gaan op de hulpverlenende elementen van hun werk en in minder mate op hun gezag. 
In het volgende hoofdstuk wordt het gezag van de gezinsvoogd dan ook onder de loep 
genomen: op welke manier, wanneer en hoe geven zij vorm aan dit bijzondere aspect 
van hun werk? 
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Hoofdstuk 8 

De gezagsrelatie onder de loep 

8.1 Inleiding 

Het vorige hoofdstuk ging voornamelijk in op de 'ethic of care'. Dit hoofdstuk beschrijft 
de gezagsrelatie tussen de gezinsvoogd en het cliëntsysteem. Het accent ligt hier op de 
'ethic of justice', op het recht-doen; wat houdt het begrip gezag nu eigenlijk in? Wordt er 
gezag toegepast en op welke manier gebeurt dat? 
Daartoe is het noodzakelijk om eerst de begrippen in het algemeen te beschrijven (8.2). 
Macht is niet gelijk aan gezag. Juridisch gezag en pedagogisch gezag kunnen samenval
len maar zijn niet hetzelfde (8.2.1). Voor kinderen geldt dat het aanvaarden en gevoelig 
zijn voor een bepaalde vorm van gezag samenhangt met de manier waarop ze tot een mo
reel oordeel komen. Of kinderen - en meer in het algemeen mensen - regels naleven is 
onder meer afhankelijk van hun oordeel daarover. Vinden zij besluiten rechtvaardig? 
Instemming met wat er gebeurt is een voorwaarde voor het accepteren van gezag, maar 
evengoed voor het toepassen van gezag In paragraaf 8.2.2 worden de verschillende vor
men van het toepassen van gezag beschreven met daaraan gekoppeld de motivatie van de 
ondergeschikte om dat gezag daadwerkelijk te accepteren. 
Onderzoek naar gezinssituaties lijdt vaak aan een zekere eenzijdigheid omdat de nadruk 
ligt op wat mis kan gaan. Maar er gaat ook heel veel goed tussen ouders en kinderen. Er 
doen zich in Nederland in het algemeen gesproken betrekkelijk weinig gezagsproblemen 
voor tussen ouders en kinderen (8.2.3). Paragraaf 8.2.4 gaat in op de loyaliteit van kinde
ren naar hun ouders. Die kan een belangrijke rol spelen bij het aanvaarden van het gezag 
van de gezinsvoogd. Het theoretische gedeelte wordt afgesloten met enkele opmerkingen 
over de betekenis daarvan voor de onderzoeksresultaten. 
Na deze beschouwingen worden mijn onderzoeksresultaten beschreven. Allereerst is na
gegaan wat de gezinsvoogden eigenlijk verstaan onder 'een bedreigende situatie'. Als daar
van sprake is, is de volgende stap in theorie het opheffen van die bedreigende situatie 
door het gezag van de ouders te herstellen (8.3.2). 
Het moment waarop gezinsvoogden hun gezag kunnen laten gelden is wanneer zich con
flicten en onenigheden voordoen. Nagegaan is welke strategieën worden gehanteerd door 
de gezinsvoogden en vervolgens of de ouders en de kinderen dezelfde ideeën over deze stra
tegieën hebben (8.4 t/m 8.4.4). Afsluitend ga ik in op de mogelijkheid tot klagen 
(8.4.5). Gezinsvoogden hebben uit hoofde van hun functie de vrijheid om beslissingen te 
nemen tegen de wil van de betrokkenen in. Ouders en kinderen beschikken over de moge
lijkheid om daar tegen in te gaan. 
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8.2 Macht en gezag 

Het woordenboek van Van Dale verwijst bij het begrip macht onder andere naar 'het 
vermogen om iets te doen', 'kracht', naar 'heerschappij over personen of zaken' en naar 
'invloed', 'betekenis' of 'belang'. Daarnaast naar 'mogendheid', 'staat' en 'overheid'. Macht 
is het vermogen om tegen de wil van anderen bepaalde doelstellingen te bereiken. Macht 
is een vorm van dominantie (dwang) en machtsrelaties zijn per definitie asymmetrisch. 
Bij het begrip gezag verwijst Van Dale weer terug naar macht. Gezag wordt gedefinieerd 
als een 'machtsbevoegdheid': 'een in de rechtsorde verankerde en omlijnde bevoegdheid 
om uiteindelijk zo nodig door macht te handhaven beslissingen te nemen'. Daarnaast 
wordt eveneens verwezen naar 'de overheid' of 'de lichamen of personen die haar 
vertegenwoordigen' en naar 'de regering'. Als laatste wordt verwezen naar 'macht op grond 
van geestelijk overwicht'. 

Macht kan overgaan in gezag en gezag kan omslaan in macht. Dat is van belang wanneer 
we kijken naar opvoeding. Gehoorzaamheid van kinderen is in eerste instantie gebaseerd 
op de macht van ouders. Wanneer de kinderen ouder worden zien zij de legitimiteit ervan 
in en ervaren zij de macht van de ouder als wettig (legitiem) gezag. Het moment waarop 
gezag omslaat in macht is wanneer er dwang wordt gebruikt. Zowel macht als gezag zijn 
bijzondere vormen van sociale beïnvloeding. 

In diverse vormen van hulpverlening is veelvuldig nagedacht over de machtsverhouding 
tussen hulpverlener en de cliënt(en). In deze studie beperk ik mij tot de gezagsrelatie tus
sen de ouders en de kinderen. Omdat de gezinsvoogd in deze gezagsrelatie een eigen posi
tie inneemt, staat ook de verhouding tussen gezinsvoogd, ouders en kinderen centraal. 
Dat maakt het extra complex'. 

8.2.1 Juridisch en pedagogisch gezag 

Juridisch gezag en pedagogisch gezag kunnen samenvallen, maar ze zijn niet hetzelfde. 
Pedagogisch gezag wordt ondersteund door juridisch gezag. Met juridisch gezag legiti
meert de wetgever als het ware het pedagogisch gezag van de ouders. 
Pedagogisch gezag kan slechts bestaan wanneer opvoeders iets inhoudelijks te vertellen 
hebben. Dan gaat het om het hele scala aan waarden en normen tot huis-tuin-en keuken
zaken toe (Van der Linden, 1993). Het is aan de ouders de pedagogische relatie inhoud te 
geven en aan te sluiten bij de mogelijkheden van het kind zodat het zich kan ontwikke
len. De wijze waarop dat gebeurt is bepalend voor de kwaliteit van de opvoeding (Van 
Nijnatten, 1993). Pedagogisch gezag biedt de basis voor de ontwikkeling van het kind. 
Binnen deze gezagsrelatie leert het kind onder andere zichzelf te ontwikkelen en rekening 
met een ander te houden. 
Een van de redenen om in te grijpen in het gezin is wanneer er sprake is van pedagogi
sche onmacht bij de ouders (zie hoofdstuk 5). Het gaat er dan om dat zij geen overwicht 

1 Vergelijk 'Het gezicht van gezag' van Van Nijnatten (1995). 
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(meer) hebben op hun kind en zich machteloos voelen wanneer het gaat om de grenzen 
die zij aan hun kinderen zouden willen stellen. Door de uitspraak van de kinderrechter 
wordt het ouderlijk gezag van de ouders beperkt. Met behulp van het verkregen juridisch 
gezag neemt de gezinsvoogd een deel van het pedagogisch gezag over. Ook al heeft de ge
zinsvoogd juridisch gezag van de rechter gekregen, pedagogisch gezag dient hij zelf te 
verwerven door de manier waarop hij met zijn specifieke kennis en vaardigheden de ou
ders en de kinderen tegemoet treedt. Gezag dat slechts berust op het toepassen van macht 
en dwang is uiteindelijk gedoemd om te mislukken (Vedivo, 1995). Voor de gezinsvoog
den is dus een moeilijke taak weggelegd; ouders en kinderen hebben immers een lange 
geschiedenis met elkaar terwijl de gezinsvoogd, daarin een eigen plek moet zien te ver
werven. 
Van der Linden (1993) merkt in deze context op dat de gezinsvoogd juridisch gezag niet 
zozeer hoeft te verdienen als wel waarmaken. Om het pedagogisch gezag van de ouders te 
ondersteunen moet de gezinsvoogd een hulpverleningsrelatie aangaan met het kind en de 
ouders. Met juridisch gezag alleen is het moeilijk helpen. Volgens Van der Linden 
(1993) is het effect van het gezag van de gezinsvoogd het grootst wanneer gezinsvoogd 
en de ouders op één lijn zitten. In de praktijk is dat echter niet altijd het geval. 

8.2.2 Toepassen van gezag en acceptatie van gezag 

Kinderen worden voor het eerst geconfronteerd met gezagsverhoudingen binnen de relatie 
die zij hebben met hun ouders. Het zijn de ouders die aan hun kinderen duidelijk maken 
waar grenzen liggen, wat mag en wat kan. Het kind gehoorzaamt daaraan, of niet. Zodra 
een kind niet gehoorzaamt, wordt het geconfronteerd met het gezag van de ouders. Het 
krijgt een 'nee' te horen met eventueel de redenen waarom het niet mag. Een kind krijgt 
te maken met primaire regels ofwel met primaire normen (bijvoorbeeld je mag een ander 
geen pijn doen), maar ook met secundaire regels of secundaire normen (zie ook paragraaf 
4.2). Deze secundaire regels zijn de spelregels waaraan een kind leert te voldoen. In de 
morele ontwikkeling gaat het voornamelijk om deze secundaire regels. 
Volgens van Nijnatten (1995) is de positie die kinderen als gezagsobject en later als ge
zagsdrager innemen afhankelijk van hun morele oordeelspatronen. Een morele ontwikke
ling houdt in dat een kind zich steeds bewuster wordt van en een toenemende gevoelig
heid krijgt voor de behoeften en uitgangspunten van andere mensen. Het kind krijgt met 
andere woorden een moreel besef van 'goed' en 'kwaad'. 

Als een moreel oordeelspatroon onvoldoende tot stand komt, wordt dat beschouwd als de 
verantwoordelijkheid van de ouders. Maar als er dan, als gevolg van het opleggen van de 
maatregel een interventie plaatsvindt, neemt de gezinsvoogd een deel van die verantwoor
delijkheid over. Juist wanneer de morele oordeelsvorming niet voldoende tot stand komt, 
kan dat invloed hebben op de acceptatie van gezag. Het kan ook van invloed zijn op de 
rol van de gezagsdrager in het toepassen van gezag. 
Op welke manier kan gezag worden toegepast door de gezinsvoogden en welke motieven 
kunnen ouders en kinderen hebben om dit gezag van de gezinsvoogd te accepteren? Wat 
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zijn de redenen om deze gezagsrelatie te rechtvaardigen? Kortom, hoe zit het legitimatie
proces in elkaar? 
Inzake de legitimatie van macht en gezag sluit ik me aan bij de indeling van French & 
Raven (1968) en Wrong (1988). Zij gaan namelijk in op het toepassen van gezag door 
gezagsdragers, vooral waar het gaat om de strategieën die zij hanteren, en op de motivatie 
van ondergeschikten om gezag te gehoorzamen. Zij maken een onderscheid tussen vijf 
machtsbronnen: het vermogen om te straffen, het vermogen te belonen, legitimiteit, des
kundigheid en identificatie. 
Allereerst onderscheiden zij gezag op basis van dwang. De ondergeschikte kan bang zijn 
voor straf als hij niet doet wat de gezagsdrager zegt. Uit angst voor geweld zal iemand 
zich schikken in wat de ander wil. Hierbij is sprake van negatieve sanctiemacht. 
Ten tweede onderscheiden zij acceptatie van gezag op basis van motiverende prikkels 
door beloning. Iemand gehoorzaamt omdat er een beloning in het vooruitzicht wordt 
gesteld. Er wordt geen geweld gebruikt en de weerstand zal minder zijn. Dit wordt 
positieve sanctiemacht genoemd. 
Ten derde onderscheiden zij gezag op basis van legitimiteit. Deze gezagsrelatie veronder
stelt gemeenschappelijke normen en waarden van gezagsdrager en gezagssubject. 
Gehoorzaamheid hoeft niet te worden afgedwongen. Van belang is hier de inhoud van het 
bevel, waarbij verwezen wordt naar gezamenlijke normen, niet alleen van twee partijen 
maar ook van de grotere groep waartoe beide partijen behoren (legitieme macht). 
De vierde vorm is gezag op basis van bevoegdheden en bekwaamheden. Iemand erkent 
het gezag van de gezagsdrager door de inschatting dat de gezagsdrager deskundig is op een 
bepaald terrein (deskundigheidsmacht). 
De laatste vorm (identificatiemacht) is een gezagsrelatie op grond van persoonlijke 
kwaliteiten. Mensen kunnen op grond van een persoonlijke uitstraling van de ander hem 
gezag toebedelen (charisma). Deze vorm van gezag kan gebaseerd zijn op bewondering, 
liefde of vriendschap (identificatiemacht). Met name in sterke afhankelijkheidsrelaties kan 
deze vorm aanwezig zijn. 
Op grond van bovenstaande indeling, is het onderzoeksmateriaal geanalyseerd. 

8.2.3 Gezag en jongeren 

In Nederland verloopt de relatie tussen ouders en kinderen meestal zonder veel problemen. 
Uit onderzoek van Van der Linden & Dijkman (1989) blijkt dat bijna drie kwart van de 
jongeren zich houdt aan de regels van hun ouders. Zij hebben het gevoel dat zij zelf be
slissingen kunnen nemen maar houden daarbij wel rekening met wat hun ouders daarvan 
vinden. Meer dan de helft van de jongeren (51%) vindt hun ouders niet streng, slechts 5% 
is die mening wel toegedaan en de overige jongeren menen dat hun ouders daartussen in 
zitten. 

Dijkman & Terpstra (1991) onderzochten de wijze waarop jongeren in de leeftijd van 16 
tot 21 jaar gezag waarnemen en aanvaarden in een drietal situaties, namelijk onderwijs, 
werk en militaire dienst. Daarnaast betrokken zij het gezag van ouders in hun onderzoek. 
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Zij hanteren bij de operationalisatie van de gezagsrelatie de hiervoor genoemde bronnen 
van macht van French & Raven (1968). Uit het onderzoek komt naar voren dat het 
ouderlijk gezag in de beleving van de ondervraagde jongeren niet (meer) berust op de 
mogelijkheid die ouders hebben om te straffen (negatieve sanctiemacht). Veel 
belangrijker is de mogelijkheid van ouders om te belonen, het bestaan van een affectieve 
band tussen de kinderen en de ouders, het aanzien dat de ouders bij hun kinderen hebben 
en de deskundigheid of ervaring waarover ouders beschikken. De positieve sanctiemacht 
'belonen' en identificatie met de ouders worden iets vaker genoemd dan legitimiteit en 
deskundigheid. Verder geeft ruim 70% van de jongeren aan dat zij goed met hun ouders 
kunnen praten over dingen die hen bezig houden. Gezagsdragers buiten het gezin (school, 
werk, dienst) worden door de jongeren minder beoordeeld op hun deskundigheid, dan wel 
op de bijdrage die zij leveren aan een goede sfeer (werk- en schoolklimaat). Daarbij weegt 
voor de jongeren het persoonlijk functioneren van de gezagdrager zwaar (vijfde vorm van 
French & Raven). Dat zou kunnen betekenen dat jongeren het gezag van de gezinsvoogd 
zouden accepteren op basis van vriendschap of persoonlijke uitstraling (zie ook paragraaf 
8.4.4). 

Dijkman & Terpstra concluderen op basis van hun onderzoek dat gezagsrelaties aan van
zelfsprekendheid hebben ingeboet. Jongeren gaan eisen stellen aan het gezag dat over hen 
wordt uitgeoefend en aan de regels die worden opgelegd. Zij menen dat het dragen van ei
gen verantwoordelijkheid een grotere plaats heeft ingenomen in de samenleving. 
Jongeren zijn, zo mogen we concluderen, in de regel niet ontevreden over de relatie met 
hun ouders. Maar hoe kijken die op hun beurt aan tegen de relatie met hun kinderen? Du 
Bois-Reymond e.a.(1994) concluderen in hun onderzoek dat de meeste ouders geen ern
stige opvoedingsproblemen rapporteren. Een kwart van de ouders hebben wel opvoe
dingsproblemen en dat zijn voornamelijk ouders uit een midden-milieu. Spanningen in 
deze gezinnen hebben te maken met een vrij hoog ambitieniveau van de ouders met be
trekking tot de school- en opleidingscarrière van hun kinderen. Hun verwachtingen bot
sen met de behoeften van de kinderen die niet zo doelbewust leren als de ouders voor 
ogen staat. In een 'onderhandelingshuishouden' is opvoeden steeds minder 
vanzelfsprekend. Ouders moeten nadenken over hun opvoedkundige waarden, normen en 
handelen. Uit het onderzoek blijkt verder dat het opvoedingsideaal van zelfstandigheid 
door alle betrokkenen wordt geaccepteerd. Ouders passen hun opvoedingsmethoden 
daaraan aan. Zij blijven grenzen trekken en reiken criteria aan, maar ze laten veel ruimte 
voor overleg en maken op die manier ruimte voor de eigen verantwoordelijkheid van 
jongeren. Ouders en kinderen onderhandelen over wat wel of niet is toegestaan en de 
ouders stimuleren de jongeren in het dragen van verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd 
trachten ouders hun eigen doelstellingen te bereiken (Dijkman & Terpstra, 1991; Du 
Bois-Reymond e.a., 1994). Er zijn aanwijzingen voor toegenomen geïndividualiseerde 
waarden op twee terreinen, namelijk op het gebied van relaties en van werk (Du Bois-
Reymond e.a., 1994). Van Nijnatten (1995) spreekt van een moderne liberale 
gezagsrelatie waarbij het kind de mogelijkheid heeft om over veel zaken een eigen 
mening te vormen en deze ook te ventileren. Ouders blijven hun kinderen volgens 
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bepaalde idealen opvoeden maar reiken hun kinderen tegelijkertijd instrumenten aan voor 
een kritische stellingname. 

Het bovenstaande overzicht leidt tot de conclusie dat het in hedendaagse opvoedingsrela
ties niet zozeer gaat om een meer gelijkwaardige verhouding tussen ouders en kinderen 
(zoals de wetgever dat eerder benoemde, zie hoofdstuk 2). Het gaat om het langzamerhand 
ontstaan van wat Du Bois-Reymond e.a. (1994) omschrijven als een 'meer evenwichtige 
machtsbalans tussen ouders en kinderen'. 

8.2.4 Gezag toepassen en loyaliteit van kinderen 

Naast morele ontwikkeling is een andere invalshoek van belang, die van loyaliteit tussen 
ouders en kinderen. In hoofdstuk 6 kwam naar voren dat de jongeren, ondanks alle kritiek 
die zij uiten op hun ouders, vaak en ogenschijnlijk onverwachts, loyaal aan hen blijven. 
Uit het onderzoek van Bontekoe (1984) komt naar voren dat de kinderen met hun nega
tieve uitlatingen over de gezinsvoogden, willen benadrukken dat zij niet te afhankelijk 
van hen willen zijn. Bovendien uiten de kinderen zich ook zo over de hulpverleners naar 
hun ouders toe waardoor de ouders de hulpverleners ook niet als een bedreiging ervaren. 
Mijn veronderstelling is dat de kinderen door deze wat onverschillige en afwijzende hou
ding vooral tonen, dat ze loyaal blijven met hun ouders. 
De belangrijkste auteur op dit terrein is Boszormenyi-Nagy. Zijn uitgangspunt is dat re
laties tussen ouders en kinderen principieel asymmetrisch zijn. Ouders hebben de plicht 
om hun kinderen te verzorgen en op te voeden en zeker in het begin krijgen ouders daar 
weinig voor terug. Stoornissen in de gezagsontwikkeling kunnen ontstaan wanneer ou
ders wèl verwachten dat kinderen daar iets tegenover stellen. De relationele ethiek van 
Nagy kent twee hoofdcomponenten. De eerste is loyaliteit. De verticale loyaliteit (tussen 
ouders en kinderen) vormt de basis van loyaliteiten in andere relaties (horizontale loyali
teit) (Boszormenyi-Nagy & Spark, 1973). Mensen blijven loyaal aan hun gezin van her
komst. Volwassen worden betekent in deze visie: loyaliteit integreren. De wijze waarop 
dit gebeurt, bepaalt de vorm van andere relaties. Deze loyaliteit is overigens wederkerig. 
Men geeft aan zijn kinderen door wat men van z'n ouders gekregen heeft: transgeneratio-
nele solidariteit of ook wel transgenerationeel mandaat of legaat. In de tweede plaats ge
bruikt Nagy de term 'gerechtigd zijn' (tweede component). Daar verstaat hij onder dat elke 
relatie gekenmerkt wordt door een dynamische balans van verdiensten en verplichtingen. 
Het 'gerechtigd zijn' is het gevolg van verworven diensten. In een gelijkwaardige relatie 
dient men de belangen van de ander te respecteren. Men verdient op deze manier recht op 
erkenning en zorg door de ander. Door aan hun kinderen te geven, bouwen ouders ver
diensten op. Wanneer kinderen ouder worden, wordt deze relatie meer symmetrisch maar 
blijft fundamenteel ongelijk. Het kind kan zijn schuld gedeeltelijk inlossen door voor 
hen te zorgen als ze oud zijn geworden. Op dat moment bouwt het kind weer verdiensten 
op (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986). Wanneer vanuit deze optiek ouders een groot 
beroep doen op de dankbaarheid en loyaliteit van kinderen, kunnen kinderen zich schuldig 
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voelen wanneer zij daar niet aan voldoen. Zij kunnen boos worden en het gevoel hebben 
dat ze onrechtvaardig worden behandeld. Het gevolg is wantrouwen van kinderen jegens 
hun ouders. Wantrouwen kan door kinderen vervolgens als een onderdeel worden be
schouwd van relaties in het algemeen, met alle consequenties vandien voor de relaties 
met anderen. 
Zo heeft loyaliteit ook diepingrijpende consequenties voor de relatie van ouders en kinde
ren met de gezinsvoogd: immers, hij is een derde partij. De gezinsvoogd is bovendien 
een gezagsdrager. Betekent dat dat hij een gemeenschappelijke 'vijand' wordt? Komt dit 
tot uitdrukking in conflicten? En als er dan een onenigheid of conflict voorkomt, passen 
de gezinsvoogden gezag toe? En geven zij zich rekenschap van diepgewortelde gevoelens 
van loyaliteit? 

8.3. Onderzoeksresultaten 

De rechtvaardiging van het rekestreren van de maatregel van ondertoezichtstelling is in 
eerste instantie gelegen in de beoordeling van de gezinssituatie door de raadsmedewerkers. 
Zij bepalen of er sprake is van een bedreiging met zedelijke of lichamelijke ondergang 
van het kind, of zoals is geformuleerd in de herziene OTS-wet, 'indien een minderjarige 
zodanig opgroeit, dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig 
worden bedreigd' (art. 1: 254 lid 1 BW). Hoewel de verheldering van de ingreep in min of 
meer standaardformuleringen geschiedt, besluit de Raad niet lichtvaardig over het 
rekestreren van een maatregel (Mertens, 1993; Van Montfoort, 1993). De rechter heeft 
een eigen beoordelingsmarge. Volgt hij het rekest van de Raad (hetgeen over het 
algemeen gebeurt), dan is daarmee de ingreep in het ouderlijk gezag gerechtvaardigd. In de 
volgende paragrafen zal ik ingaan op de praktische uitwerking die gezinsvoogden geven 
aan deze begrippen. Vervolgens ga ik in op de manier waarop ze in de praktijk omgaan 
met hun gezagstaak. 

8.3.1 'Ernstige bedreiging' vanuit de praktijk 

In hoofdstuk 2 kwam naar voren dat de grondslag van de OTS vaag is, ondanks de 
nieuwe formulering in de wet. De invulling van 'ernstige bedreiging' is volgens de 
wetgever afhankelijk van de feitelijke omstandigheden en brengt de noodzakelijke 
discretionaire bevoegdheden met zich mee. De gezinsvoogd wordt met deze bevoegdheid 
in de praktijk belast. Wanneer de gezinsvoogd bijvoorbeeld besluit de OTS te laten 
verlengen door de kinderrechter zou er nog steeds sprake moeten zijn van een bedreigende 
situatie voor het kind. Om die reden is onderzocht hoe de gezinsvoogden invulling geven 
aan het begrip 'bedreigende situatie'. 

In hun beoordeling van 'bedreigende situatie' onderscheiden de gezinsvoogden factoren die 
te maken hebben met het kind, ouder-factoren en factoren in de relatie ouders-kinderen. 
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Tabel 8.1 'Bedreigende situatie' (N=18, n=24, meerdere antwoorden mogelijk)2 

Gezinsvoogden 

(N= =18) 

kind 15 (83%) 
ouder(s) 5 (28%) 
relatie ouder-kind 3 (17%) 
overige 1 (6%) 

totaal 24 

Meer dan drie kwart (83%) van de gezinsvoogden beschouwen de (negatieve) ontwikke
ling van het kind als belangrijkste indicator voor de aanwezigheid van een bedreigende si
tuatie. Er is sprake van 'ernstige bedreiging' wanneer de kinderen in het strafrechtelijk cir
cuit dreigen te geraken, wanneer er de dreiging is van verslaving of wanneer er sprake is 
van ernstig schoolverzuim. Met ouder-factoren wordt de pedagogische onmacht van de 
ouders weergegeven. De gezinsvoogden (28%) geven daarbij minder concrete 
voorbeelden: "Wanneer moeder haar kinderen niet kan beschermen tegen negatieve 
invloeden van buitenaf'. "E. wordt stuurloos en richtingsloos opgevoed". Als laatste 
wordt de relatie ouders-kinderen genoemd (17%) die een bedreigende situatie kan 
opleveren: "Ze kunnen elkaar te lijf gaan". 

8.3.2 Herstel van het ouderlijk gezag in de praktijk 

Het herstellen van het ouderlijk gezag is een van de taken van de gezinsvoogd (Vedivo, 
1995). Zoals we eerder hebben gezien, kiest de wetgever wanneer het gaat om het ouder
lijk gezag voor de juridische invalshoek en koppelt het zorgaspect daarvan los. Het be
grip gezag .impliceert volgens de minister 'zeggenschap', 'verantwoordelijkheid' en 
'beslissingsbevoegdheid' (zie paragraaf 2.4.1). Het accent wordt daarmee gelegd op het ju
ridisch gezag en niet op het pedagogisch gezag. Wat verstaan de gezinsvoogden in mijn 
onderzoek onder het begrip gezag? En hoe zien zij de betekenis van hun taak, namelijk 
het herstel van het ouderlijk gezag? 

De antwoorden van de gezinsvoogden op bovenstaande vragen zijn uitgebreid. Zij hebben 
over het algemeen veel woorden nodig om in te gaan op zoiets als 'gezag', hun positie 
als gezagsdrager naar het gezin toe of 'herstel van het ouderlijk gezag'. Wanneer het gaat 
om het begrip 'gezag' denken de gezinsvoogden met name aan hun juridisch gezag. Deze 
'beslissingsbevoegdheid' hebben ze verkregen via de kinderrechter. Daarnaast betekent dit 
gezag volgens hen 'verantwoordelijkheid dragen voor' en 'leiding nemen in' een gezinssi
tuatie. Zij hebben de bepalende stem in het geheel van beslissingen die er moeten worden 

2 Deze vraag is gesteld in het tweede meetmoment. 
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genomen. Het gezag zien zij voornamelijk als een middel om hun doel te bereiken, bij
voorbeeld als ze veel weerstand ondervinden van het gezin. Gezag toepassen wordt in de 
antwoorden van de gezinsvoogden gezien als een vorm van dwang. Het kan tegen de wil 
van betrokkenen worden toegepast. Het hebben van gezag kan ook een averechtse uitwer
king hebben op het bereiken van het doel van de gezinsvoogden, namelijk hulp bieden 
om iets aan de gezinssituatie te veranderen: "Ik versta onder 'gezag' een machtsmiddel, 
zoals een aanwijzing tot een uithuisplaatsing. In de praktijk is dat niet effectief voor het 
doel watje wilt bereiken (...) Je kan macht uitoefenen maar als je geen vertrouwen hebt 
van de cliënt, kom je nog geen steek verder". 

Sommige gezinsvoogden realiseren zich wel dat juridisch verkregen gezag niet betekent 
dat je als persoon gezag hebt. Twee gezinsvoogden verwoorden dat als volgt: "Als ge
zinsvoogd heb je geen gezag, dat heeft de kinderrechter. Ik heb een ander gezag. Ik kan 
dat krijgen door consequent te zijn of te adviseren". "Kijk, het is geen natuurlijk 
verkregen gezag. Dat heb ik wel bij M. gekregen. Ik ben een man. Verder ben ik lang en 
maak schijnbaar op die manier wel enige indruk op hem". 

Er bestaat meer eenduidigheid wanneer het gaat om de betekenis van "herstel van het ou
derlijk gezag". Het gezag is hersteld wanneer de ouders in staat zijn om zonder hulp van 
derden regels te handhaven naar de jongeren toe; wanneer de ouders de verantwoordelijk
heid voor de opvoeding en begeleiding van de jongeren weer op zich nemen. Dat betekent 
onder andere dat de ouders vasthoudender en consequenter moeten optreden naar hun 
kinderen toe. De jongeren moeten op hun beurt weer luisteren naar de ouders en zich aan 
die regels houden. De gezinsvoogden zien het als hun taak om de ouders daarin te 
begeleiden in de vorm van adviezen. 

Overigens blijkt dat 'herstel van het ouderlijk gezag' niet per definitie het doel hoeft te 
zijn. In drie OTS-zaken menen de gezinsvoogden dat het ouderlijk gezag aanwezig is. Er 
wordt dan alleen gewerkt wordt aan het zelfstandig worden van de jongere en niet aan te
rugkeren naar huis: "De ouders gedragen zich als kleine kinderen". 

De meeste gezinsvoogden kiezen voor de juridische uitleg van gezag. Dit is in tegen
spraak met de resultaten van het onderzoek van Hoogsteder & Suurmond (1997). Uit hun 
onderzoek blijkt namelijk dat de gezinsvoogden geen eenduidige visie hebben op het ge
bruik van macht en gezag. De onderzoekers noemen drie verschillende visies op gezag 
van de gezinsvoogden; gezag tegenover hulp, gezag irrelevant voor hulp, gezag en hulp 
in eikaars verlengde. In de eerste visie zien gezinsvoogden gezag als het tegengestelde 
van hulp. De gezinsvoogd ziet zich daarbij het liefst als hulpverlener voor wie de 
begrippen empathie en vertrouwen centraal staan. Gezag is is dan controle en toezicht 
houden. In de tweede visie menen de gezinsvoogden dat zij gezag kunnen uitdragen 
wanneer zij geaccepteerd worden. Acceptatie wordt verkregen door deskundigheid en een 
professionele houding. De derde visie houdt in dat er een juridisch kader bestaat en dat 
binnen die kaders een hulprelatie tot stand komt. Duidelijkheid, zakelijkheid en het 
maken van reële afspraken kunnen leiden tot professioneel gezag. Dit laatste moeten de 
gezinsvoogden verwerven door ook het vertrouwen te winnen. 

189 



Een verklaring voor het feit dat de gezinsvoogden in mijn onderzoek de juridische uitleg 
van gezag verkiezen, kan liggen in het feit dat de gezinsvoogden uit mijn onderzoek in
tensief bezig waren met de invoering van de OTS-wet en de consequenties daarvan. De 
gezinsvoogden werden door informatie daarover (functieprofiel en voorlichting) zich meer 
bewust van de gezagskant van hun werk. Uit de interviews kwam naar voren dat de ge
zinsvoogden het idee hadden zich sterker te moeten profileren wat betreft dit aspect aange
zien zij (of eigenlijk de (gezins) voogdij-instelling) nu verantwoordelijk worden gesteld 
voor de uitvoering van de OTS. 

8.3.3 Toepassen van gezag in de praktijk 

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat vertrouwen een belangrijk aspect is van het 
werk van de gezinsvoogden (De Savornin Lohman & Steketee, 1996; Mertens, 1996). In 
de praktijk blijkt dat de gezinsvoogd, wil zijn interventie slagen, afhankelijk is van de 
medewerking van de cliënt. De gezinsvoogden zijn daarom in eerste instantie gericht op 
consensus en het overtuigen van cliënten. Het tegen de wil van de betrokkenen in ingrij
pen wordt als laatste mogelijkheid gehanteerd. Daarnaast heeft de gezinsvoogd te maken 
met het proportionaliteitsbeginsel hetgeen inhoudt dat het gehanteerde middel in de juiste 
verhouding moet staan tot het te bereiken doel (Doek & Vlaardingerbroek, 1993). Het 
gaat er dan bijvoorbeeld om dat een kind uithuis geplaatst kan worden als de verwachting 
is dat de uithuisplaatsing beter zal zijn voor het kind dan thuis blijven. 

In deze paragraaf wordt beschreven of gezinsvoogden hun gezag laten gelden en in welke 
situaties. Na een halfjaar is aan de gezinsvoogden gevraagd of zij met gezag hebben 
moeten optreden naar zowel de ouders als naar de kinderen toe (zie tabel 8.2). Vervolgens 
is gevraagd om een voorbeeld te noemen. 

Tabel 8.2 Optreden met gezag door de gezinsvoogden in 18 OTS-zaken 

OTS-zaken (N=18) Ouders Kinderen 

ja 10 (56%) 16 (89%) 
nee 8 (44% 2 (11%) 

De gezinsvoogden treden voornamelijk met gezag op naar de kinderen toe (89%) en in 
mindere mate naar de ouders (56%). De argumenten die de gezinsvoogden aandragen voor 
dit verschil is dat zij het idee hebben dat de meeste ouders met hen willen samenwerken. 
De gezinsvoogden treden met gezag op naar zowel de ouders als naar de kinderen wanneer 
zij het initiatief nemen om een uithuisplaatsing te realiseren. Daarnaast gebruiken zij 
hun gezagspositie wanneer er een bezoekregeling moet komen tussen de ouders en de 
kinderen waarbij de verschillende partijen het niet eens zijn over de contactfrequentie. Bij 
de kinderen treden gezinsvoogden ook op met gezag als het gaat om meer praktische za-
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ken zoals het zich houden aan gemaakte afspraken tussen de gezinsvoogd en de jongere. 
Dit kan het naar school gaan betekenen, huiswerk maken of een bezoekregeling nakomen 
met de andere ouder. 
Uit het onderzoek van Mertens (1996) komt echter naar voren dat gezinsvoogden niet 
snel gezag toepassen. In de beschrijving die de gezinsvoogden geven van hun werk be
schouwen zij het gedwongen karakter als een minder belangrijk onderdeel van hun werk
wijze. Volgens Mertens vinden gezinsvoogden het bieden van steun en het geven van 
hulp van meer gewicht. Mijn onderzoek wijst daarentegen uit dat dat niet betekent dat ge
zag toepassen in de praktijk niet voorkomt. 

8.4. Conflicten en onenigheden 

Omdat het gebruik van gezag niet eenvoudig te achterhalen is, heb ik getracht dit aspect 
te onderzoeken door nadrukkelijk te vragen naar het voorkomen van onenigheden of con
flicten tussen de gezinsvoogden en het cliëntsysteem. Met een onenigheid bedoel ik een 
verschil van mening tussen twee partijen. Met een conflict doel ik op een ruzie, een bot
sing of een strijd. Mijn veronderstelling is dat de gezagsfunctie van de gezinsvoogd pas 
goed helder wordt wanneer er sprake is van een onenigheid of een conflict tussen de ge
zinsvoogd en de ouders en tussen de gezinsvoogd en de kinderen. Indien dat het geval is 
heeft de gezinsvoogd de bepalende stem in wat er gebeurt. De vraag is welke vorm van 
sanctiemacht de gezinsvoogd zal hanteren. De gezinsvoogd kan bijvoorbeeld trachten via 
onderhandeling tot een overeenstemming te komen waardoor niet noodzakelijkerwijs het 
gezagsaspect naar voren hoeft te komen (legitieme macht). De gezinsvoogd kan zich ook 
beroepen op zijn gezagsfunctie en zonder overeenstemming zijn wil doorzetten (negatieve 
sanctiemacht). Om inzichten te krijgen in het toepassen van gezag tijdens het hulpverle
ningsproces is aan alle partijen gevraagd of er sprake is geweest van conflicten en on
enigheden en zo ja, waarover, en vervolgens naar de reactie van de gezinsvoogd. 

8.4.1 Onderwerpen van onenigheid en conflict 

De onderwerpen van onenigheid en/of conflict tussen ouders en gezinsvoogden betreffen 
allereerst (uithuis)plaatsingen. Daaraan zitten drie aspecten. Het gaat allereerst om de 
vraag óf het kind uit huis moet worden geplaatst. Vervolgens in welke instelling het 
kind geplaatst moet worden. Ten derde gaan de discussies over de lange wachttijden. 
Ouders worden bijvoorbeeld geconfronteerd met uitstel van de plaatsing en thuis kunnen 
intussen de zaken escaleren. De gezinsvoogden richten zich op dat moment op het geven 
van advies aan de ouders over hoe met hun kind om te gaan. 

Het tweede onderwerp van onenigheid en/of conflict is de contactfrequentie tussen de ou
ders en de kinderen. De gezinsvoogd heeft de bepalende stem (in overleg met de instellin
gen) in hoe vaak de ouders hun kinderen mogen zien of bellen. Soms voelen ouders zich 
machteloos wanneer dat minder frequent is dan zij zouden willen. Als laatste zijn er me-
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ningsverschillen over de inzichten in de problematiek zoals de gezinsvoogd deze om
schrijft in tussentijdse rapportages. 
De onenigheden en/of ruzies van de kinderen met de gezinsvoogden betreffen vrijwel de
zelfde onderwerpen als met de ouders. De jongeren worden boos als zij het gevoel hebben 
dat er over hun hoofd heen beslissingen worden genomen. Sowieso hebben zij het gevoel 
dat zij onder toezicht zijn komen te staan zonder dat zij een daadwerkelijke stem daarin 
hebben gehad. Zij zijn daarom erg gevoelig voor alles wat er vervolgens over hen wordt 
besloten. De relatie met de ouders is vaak al verstoord en ze zijn in eerste instantie ook 
wantrouwig naar de persoon en de rol die de gezinsvoogd in hun leven kan en gaat spe
len. Vooral wanneer het gaat om hun plaatsing elders kunnen de gemoederen bij de jon
geren hoog oplaaien, al noemen zij dit eerder een onenigheid dan een ruzie. De jongeren 
hebben eveneens discussies over de contactfrequentie die zij met hun ouders onderhouden. 
De ene jongere vindt dat hij tè vaak contact moet hebben van de gezinsvoogd met de ou-
der(s). De andere jongere vindt dit weer te weinig. Verder zijn er meningsverschillen met 
de gezinsvoogd over heel praktische zaken, zoals het regelmatig naar school gaan, het 
zoeken van werk binnen een bepaalde termijn en het nakomen van afspraken met de ge
zinsvoogd. 

8.4.2 Conflict en onenigheid vanuit het perspectief van de gezinsvoogd 

Hoe vaak ? 
Uit de interviews met de gezinsvoogden komt naar voren dat zij onenigheden en conflic
ten hebben gehad met zowel de ouders als met de kinderen. Indien de gezinsvoogden mi
nimaal één keer gedurende het jaar een conflict en/of onenigheid hebben gehad, is dit 
gescoord als ja'. Indien er zich geen enkel conflict en/of onenigheid heeft voorgedaan is 
dit gescoord als 'nee' (zie tabel 8.3). 
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Tabel 8.3 Onenigheden en conflicten gezinsvoogden met de ouders en jongeren 

volgens de gezinsvoogden (N=19)3 

OTS-zaken (N=19) Onenigheid Conflict 

Ouders 

ja 

nee 

totaal 

Jongeren 

ja 
nee 

totaal 

13 (68%) 7 (37%) 

6 (32%) 12 (63%) 

19 19 

13 (68%) 7 (37%) 

6 (32%) 12 (63%) 

19 19 

Drie kwart (68%) van de gezinsvoogden geeft aan gedurende het jaar met zowel de ouders 

als met de kinderen onenigheden te hebben. Ruim een derde (37%) heeft conflicten met 

zowel de ouders als de kinderen. 

Strategieën van de gezinsvoogd: ouders4 

In geval van onenigheid tussen de gezinsvoogd en de ouders (68%) proberen vrijwel alle 

gezinsvoogden, op één uitzondering na, hun gezag op basis van legitimiteit uit te oefe

nen. Zij proberen begrip op te brengen voor het standpunt van de ouders en geven ver

volgens hun visie op de zaak om op die manier tot overeenstemming te komen. Zij pro

beren aansluiting te vinden bij de ideeën van de ouders en dat lukt niet altijd. Soms laten 

gezinsvoogden het meningsverschil dan rusten en constateren ze dat ze er niet uitkomen. 

De lijn die zij voorstellen houden ze dan toch meestal vast:"/À; bleef rustig. Ik heb uitge

legd wat m'n beleid is. Ik ga ook wel eens weg en kom de volgende dag terug". Slechts 

één keer verwijst een gezinsvoogd naar zijn deskundigheid. Negatieve sanctiemacht wordt 

vrijwel niet gehanteerd: bij de ouders gebeurde dit één keer. De gezinsvoogd dreigde een 

kind uithuis te plaatsen. 

Hoewel sommige gezinsvoogden in conflict met de ouders (37%) rustig proberen te blij

ven, tot overleg trachten te komen en begrip proberen op te brengen voor de boosheid 

van de ouders (legitieme macht), eindigen alle ruzies met een negatieve sanctiemacht. 

Dat betekent dat de gezinsvoogden aangeven dat zij op hun standpunt blijven staan, een 

beslissing doorvoeren, of de ouders dat willen of niet. Indien de ouders het er niet mee 

3 Deze vraag is in het tweede en derde meetmoment voorgelegd. 
4 De gezinsvoogden hanteren in sommige gevallen één bron van macht. Bijvoorbeeld een 
vorm van legitieme macht: de gezinsvoogden hebben overleg met de ouders en proberen zo
veel mogelijk samen te werken. In andere gevallen hanteren de gezinsvoogden meerdere bron
nen van macht. Bijvoorbeeld eerst een legitieme vorm van macht en vervolgens een 
negatieve sanctiemacht: eerst is er overleg en vervolgens wordt er gedreigd met het 
inschakelen van een kinderrechter. Er zijn dus meerdere antwoorden mogelijk. 
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eens zijn, wijzen ze de ouders erop dat zij het probleem kunnen voorleggen aan de 
kinderrechter. Dit is uiteindelijk in geen enkele door mij onderzochte OTS-zaak 
voorgekomen. 

Strategieën van de gezinsvoogd: kinderen 
Wanneer er onenigheden voorkomen tussen de gezinsvoogd en de kinderen (68%) hante
ren de gezinsvoogden dezelfde strategie als bij de ouders: ze oefenen gezag uit op basis 
van legitimiteit. In drie gevallen verwijzen ze daarnaast naar hun deskundigheid als ge
zinsvoogd. Zij proberen inzicht te geven in de problematiek om de kinderen duidelijk te 
maken waarom zij een bepaalde beslissing willen nemen. Negatieve sanctiemacht is één 
keer gehanteerd. 
Tijdens een conflict met de kinderen (37%) hanteren de gezinsvoogden in drie-kwart van 
de gevallen een negatieve sanctiemacht. Wanneer de gezinsvoogden dwang toepassen bij 
de kinderen (5), kan dit vrij radicaal zijn: "Hij wilde niet terug naar de instelling en ik 
heb de politie erbij gehaald om hem op te halen". In de overige gevallen (3) proberen de 
gezinsvoogden te praten met de kinderen, de situatie uit te leggen en begrip te hebben 
voor de boosheid van de kinderen (legitimatie). Slechts in één geval stelt de gezinsvoogd 
een beloning in het vooruitzicht: een meisje van 15 jaar wordt niet uit huis geplaatst als 
ze belooft weer naar school te gaan. 

Met het oog op de toenemende aandacht voor de professionalisering binnen het gezins
voogdij werk is het opvallend dat in de antwoorden weinig tot geen gezag wordt gehan
teerd (en verkregen) op basis van professionaliteit. Gezinsvoogden vermelden in geen en
kel geval dat zij in zo'n situatie proberen inzichten te geven in de problematiek. De oor
zaak kan liggen in het feit dat een open vraag is gesteld, waarin niet expliciet naar pro
fessionaliteit is verwezen. 

8.4.3 Conflicten en onenigheden vanuit het perspectief van de ouders 

Hoe vaak? 
De ouders kunnen een geheel eigen visie en beleving hebben op conflicten en onenighe
den en de manier waarop zij tegemoet worden getreden door de gezinsvoogd. Per meet
moment is getoetst of de ouders onenigheden en/of conflicten hebben gehad met de ge
zinsvoogd. Indien de ouders minimaal één keer gedurende het jaar een conflict en/of on
enigheid hebben gehad, is dit gescoord als ja'. Indien er zich geen enkel conflict en/of 
onenigheid heeft voorgedaan is dit gescoord als 'nee' (zie tabel 8.4). 
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Tabel 8.4 Onenigheden en conflicten ouders met de gezinsvoogd volgens de ouders 
(N=19) 

Ouders (N=19) Onenigheid Conflict 

ja 15 (79%) 8 (42%) 
nee 4 (21%) 11 (59%) 
totaal 19 19 

Meer dan drie kwart van de ouders (79%) heeft minimaal één keer gedurende het jaar een 
onenigheid gehad met de gezinsvoogd. Conflicten hebben zich in mindere mate voorge
daan: 42% van de ouders heeft gedurende het jaar een conflictsituatie gehad met de ge
zinsvoogd. Dit komt ongeveer overeen met de antwoorden van de gezinsvoogden op deze 
vraag. 
Nadere analyse toont aan dat in het eerste meetmoment slechts één keer een conflict 
voorkomt terwijl bijna de helft van de ouders al wel een onenigheid achter de rug heeft 
met de gezinsvoogd. In het tweede meetmoment ontstaat er een soort piek: er vinden 
meerdere conflicten plaats (zes keer) en meer dan de helft van de ouders (11) heeft een on
enigheid met de gezinsvoogd gehad. Na een jaar nemen zowel het aantal conflicten 
(slechts één ouder) als het aantal onenigheden af (zes ouders)*. 

Strategieën van de gezinsvoogd volgens de ouders 
De ouders noemen, net als de gezinsvoogden, meerdere bronnen van macht. Volgens de 
ouders hanteren de gezinsvoogden in geval van een onenigheid (79%) in meer dan de helft 
van de gevallen (9) een legitieme vorm van macht: de gezinsvoogden pogen de zaak uit 
te praten en de ouders te overtuigen om zo tot overeenstemming te komen. In bijna de 
helft van de gevallen (7) hanteren de gezinsvoogden een negatieve sanctiemacht: het 
gesprek met de gezinsvoogd wordt beëindigd doordat de gezinsvoogden aangeven dat er 
geen alternatieven zijn. De gezinsvoogden verwijzen naar hun gezagsrol of naar de 
kinderrechter: "Hij praat wat met me en zegt dan dat hij degene is die uiteindelijk 
bepaalt". Slechts in twee gevallen geven de ouders aan dat de gezinsvoogd inzicht geeft 
in de problematiek om op die manier de ouders te overtuigen (deskundigheidsmacht). 
Kortom, de ouders beleven de gezinsvoogden bij een onenigheid negatiever dan de 
gezinsvoogden zelf aangeven. 

Bij conflicten komt er een ander beeld naar voren dan van de gezinsvoogden. Tijdens de 
meeste conflicten (6) hanteren de gezinsvoogden volgens de ouders een legitieme vorm 
van macht. De gezinsvoogd luistert, toont zich begripsvol, constateert dat er een verschil 
van mening is om vervolgens het gesprek te beëindigen. Dit laatste gebeurt volgens de 
ouders wanneer de gezinsvoogden een escalatie willen voorkomen. Ondanks het begrip 
dat de gezinsvoogden kunnen tonen, zetten de gezinsvoogden hun acties wel door: "M'n 

5 Vijf (paar) ouders geven in ieder meetmoment aan wel een onenigheid te hebben gehad met 
de gezinsvoogd. Voor de conflicten geldt dat het per meetmoment verschillende ouders zijn. 
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man en ik waren ertegen. Ze heeft weinig geantwoord en gewoon doorgezet". Slechts in 
drie van de acht gevallen verwijzen de ouders naar het hanteren van een negatieve sanc-
tiemacht. 

Hoewel de gezinsvoogden aangeven bij conflicten gebruik te maken van een negatieve 
sanctiemacht, ervaren de ouders dat niet altijd op die manier. Het verschil in beleving kan 
verklaard worden door de onduidelijkheid die er ontstaat wanneer de gezinsvoogden het ge
sprek beëindigen. Ouders krijgen het idee dat de gezinsvoogd er later op terug zal komen 
om verder te praten. Het uitstellen of laten rusten van het gesprek blijkt achteraf niet te 
leiden tot het niet doorzetten van bepaalde 'acties'. 
Verder lijkt het of er gedurende het jaar relatief weinig conflicten voorkomen tussen de 
ouders en de gezinsvoogden. De ouders en de gezinsvoogd zijn het echter wel veelvuldig 
met elkaar oneens. Tijdens die onenigheden wordt toch ook door sommige 
gezinsvoogden naar hun gezagsrol verwezen. 
Een verklaring voor het ontbreken van conflicten in het onderzoek van Hoogsteder & 
Suurmond (1997) is dat de gezinsvoogden en de ouders het niet aansturen op een confron
tatie, genoegen nemen met een oppervlakkige consensus, en op die manier conflicten 
maskeren. 

8.4.4 Conflicten en onenigheden vanuit het perspectief van de jongeren 

Hoe vaak? 
Net als bij de ouders is op drie verschillende meetmomenten gevraagd naar onenigheden 
en conflicten met de gezinsvoogd. De jongere kinderen (12 en 13 jaar) begrepen niet al
tijd wat met de term "conflict" bedoeld werd. Dit is vertaald naar de term "ruzie". Meer 
dan driekwart van de kinderen (81%) is het wel eens oneens geweest met de gezinsvoogd 
en slechts een vijfde (19%) heeft gedurende het jaar een conflict gehad (zie tabel 8.5). 

Tabel 8.5 Onenigheden en conflicten jongeren met de gezinsvoogd volgens de 
jongeren (N=21) 

Jongeren (N=21) Onenigheid Conflict  

ja 17 (81%) 5 (24%) 
nee 4 (19%) 16 (76%) 
totaal 21 21 

De jongeren zijn het vaker oneens met de gezinsvoogd dan de gezinsvoogden zelf aange
ven (68%). Conflicten daarentegen komen volgens de jongeren minder voor dan de ge
zinsvoogden aangeven (37%). Er is hier eenzelfde tendens waar te nemen als bij de ou
ders: er vinden gedurende het jaar relatief weinig conflicten plaats tussen de gezinsvoogd 
en de kinderen (totaal zes conflicten met vijf kinderen). Onenigheden komen frequent 
voor. In het eerste en tweede meetmoment heeft meer dan de helft van de kinderen een 

196 



onenigheid gehad met de gezinsvoogd. Aan het einde van het jaar wordt dit minder (zeven 
kinderen). 

Strategieën van de gezinsvoogd volgens de jongeren 
Terwijl de gezinsvoogden menen bij onenigheid vrijwel altijd gezag toe te passen op ba
sis van legitimiteit, zijn de jongeren een andere mening toe gedaan. 
De strategieën van de gezinsvoogd zijn volgens de jongeren bij onenigheid in meer dan 
de helft van de gevallen (10) gebaseerd op legitimiteit. De gezinsvoogden geven uitleg, 
bieden ruimte aan de jongeren om hun verhaal te vertellen. Komen ze er samen niet uit, 
dan trekken de gezinsvoogden zich ook wel terug en stellen beslissingen uit: "Ze zei dat 
ze ging kijken wat ze kon doen". In zeven gevallen hanteren de gezinsvoogden volgens 
de jeugdigen een negatieve sanctiemacht. Het gesprek met de jongere wordt afgekapt of er 
wordt gedreigd met een uithuisplaatsing. 
Bij het relatief klein aantal conflicten tussen de jongere en de gezinsvoogd wordt er vol
gens de jongeren in drie van de vijf gevallen gedreigd met een uithuisplaatsing: "ƒ& ging 
tegen hem schreeuwen en hij zei toen ik weer ging zitten: als je de deur was uitgelopen 
had je naar de kinderrechter gemoeten en daarna naar een internaat". In de twee andere ge
vallen wordt er getracht om de jongere tot bedaren te brengen door met hem of haar te 
praten. 

Net als bij de ouders zien we wederom het toepassen van de techniek van de 'time-out' 
door de gezinsvoogden: hij beëindigt het gesprek. In tegenstelling tot de ervaring van de 
ouders en de mening van de gezinsvoogden, beleven de jeugdigen dit wel degelijk als ne
gatieve sanctiemacht. 
Jongeren accepteren het gezag van de gezinsvoogd niet op basis van 'charisma', op per
soonlijke uitstraling dat gebasserd kan zijn op vriendschap. Gewend aan het feit dat 
vreemden (op school, op straat) de baas zijn, zo accepteren zij het gezag van de gezins
voogd als een soort natuurverschijnsel. Bovendien is het persoonlijk contact met de kin
deren in sommige OTS-zaken minimaal waardoor er weinig kans bestaat dat er zich een 
wat meer vriendschappelijke relatie zou ontstaan. 

Gezag toepassen en loyaliteit 
Volgens Van Nijnatten (1995) kan het vermijden van conflicten voor zowel de ouder(s) 
als de gezinsvoogd winst opleveren. De gezinsvoogd kan verder gaan met zijn poging tot 
samenwerken en probleem oplossen. De ouders hopen dat zonder conflicten verder ingrij
pen voorkomen kan worden. 
Mijns inziens speelt loyaliteit tussen ouders en kinderen bij het vermijden van conflicten 
onder de oppervlakte wel degelijk een belangrijke, maar moeilijk zichtbaar te maken rol. 
De gezinsvoogden houden rekening met die loyaliteit en anticiperen daarop. Aan de hand 
van een voorbeeld zal ik dit duidelijk maken. 
In een OTS-zaak gaat het om een gezin bestaande uit een moeder met elf kinderen. Haar 
zoon van dertien jaar is onder toezicht gesteld omdat hij niet meer naar school gaat en 
daar met geen mogelijkheid naar toe te krijgen is. Hij luistert niet naar zijn moeder en 
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niet naar de gezinsvoogd. De gezinsvoogd is van mening dat hij uithuis moet worden ge
plaatst. Moeder is ambivalent in haar gevoelens over de uithuisplaatsing. Dat laat ze 
merken aan de gezinsvoogd en ook tijdens het interview komt dat naar voren. De gezins
voogd besluit een aantal weken te wachten. Ten eerste wacht hij op een eventuele escala
tie tussen moeder en zoon waardoor hij hoopt dat moeder compleet achter de uithuisplaat
sing komt te staan. Ten tweede hoopt hij dat, als moeder achter de beslissing staat, haar 
zoon eerder in zal stemmen en de kans op mislukking (bijvoorbeeld weglopen) afneemt. 
Bovendien wordt op die manier de kans kleiner dat moeder en zoon solidair met elkaar 
zijn ten koste van de relatie met de gezinsvoogd. 
Het toepassen van gezag wordt op dat moment op verschillende manieren ervaren. De ge
sprekken tussen de gezinsvoogd, moeder en zoon verlopen heel rustig. Toch is de gezins
voogd van mening dat hij gezag toepast. Moeder ervaart dat niet als zodanig, er is geen 
ruzie of conflict en er is geen sprake van een dreiging. Zij vindt de gezinsvoogd juist een 
beetje "te soft". Haar zoon daarentegen vindt de situatie bedreigend. Hij ervaart een span
ning tussen zijn moeder en de gezinsvoogd en vreest voor een keuze. 
Juist door het daar niet op aan te laten komen, geeft de gezinsvoogd aan dat hij zich be
wust is van de latente loyaliteitsgevoelens. Door een conflict te vermijden wil hij hij dat 
niet laten uitlopen op een openlijke confrontatie. 

8.4.5 Klachtrecht 

Zoals in de voorgaande paragraaf naar voren kwam, zijn de ouders en de kinderen het niet 
altijd eens met de beslissingen van de gezinsvoogd. Soms loopt een verschil van mening 
uit op een ruzie. In geval van onenigheid of een conflict bestaat er de mogelijkheid tot 
het indienen van een klacht. Iedere gezinsvoogdij-instelling heeft de taak om een aparte 
klachtenprocedure te regelen ter versterking van de positie van het cliëntsysteem. 
Daarover moeten de ouders en de kinderen worden ingelicht. Voor de ouders en de kinde
ren betekent dat ze de mogelijkheid hebben om hun hart te luchten. Er zijn allerlei aan
knopingspunten voor de ouders en de kinderen in de nieuwe wet neergelegd om tegen het 
gezag van de gezinsvoogd in te gaan. Zo kunnen ouders bezwaren indienen tegen een 
schriftelijke aanwijzing^. Minderjarigen kunnen bijvoorbeeld een andere voogd vragen7. 

" Ouders kunnen de kinderrechter verzoeken deze aanwijzing geheel of gedeeltelijk vervallen 
te verklaren (art. 1: 259 lid 1 BW) of een aanwijzing wegens gewijzigde omstandigheden ge
heel of gedeeltelijk in te trekken of de duur ervan te bekorten (art. 1: 263 BW lid 4). Hoger be
roep staat open van de beslissing inzake de ondertoezichtstelling, de verlenging daarvan, de 
opheffing van de ondertoezichtstelling en het verlenen en verlengen van de machtiging tot 
plaatsing. Een verzwakking van de rechtspositie is gelegen in het feit dat niet langer hoger 
beroep open staat van een afwijzende beschikking van de kinderrechter in gevallen waarin 
tussen de (gezins)voogdij-instelling en de ouder een verschil van mening bestaat over de af
wijzing. Er is een informele procedure voorgesteld (voor de herziening was hoger beroep wel 
mogelijk). 
' De rechtspositie van minderjarigen vanaf twaalf jaar is verbeterd door hen toegang tot de 
rechter te verschaffen. Bijvoorbeeld wanneer zij de gezinsvoogdij-instelling (lees: gezins-
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6 (32%) 6 (29%) 
8 (42%) 13 (62%) 
5 (26%) 2 (10%) 
9 21 

De vraag is of dat in de praktijk ooit gebeurt. Ik ben daarom nagegaan of de ouders en de 
kinderen iets van het bestaan van het klachtrecht af weten. 

Tabel 8.5 Het recht om te klagen 

Ouders (N=19) Jongeren (N=21) 

ja 
nee 
ja/nee 
totaal 

Uit tabel 8.5 komt naar voren dat slechts een derde (32%) van de ouders op de hoogte is 
van het klachtrecht, 42% van de ouders is dat niet en de overige ouders (26%) weten het 
niet precies. Deze laatste groep is wel op de hoogte van het feit dat ze bij onenigheden 
met de gezinsvoogd iets kunnen ondernemen. Niet altijd helder is waar ze moeten zijn. 
Geen van de ouders uit mijn onderzoek heeft ooit een klacht ingediend. Behalve de ge
noemde onbekendheid daarmee, denken ouders dat het indienen van een geen effect heeft 
en speelt de angst voor de gevolgen van zo'n actie een rol: "Het maakt niet uit, de ge
zinsvoogd wordt beschermd. Je staat machteloos. Verder was ik bang voor een negatief 
effect". Drie ouders namen wel enkele initiatieven: zij vroegen een gesprek aan met res
pectievelijk een werkbegeleider, een kinderrechter of schakelden een advokaat in. 
Voor de kinderen geldt dat ruim een kwart (29%) op de hoogte is van het klachtrecht. 
Meer dan de helft (62%) is dat niet. Twee kinderen (10%) twijfelen. De kinderen die niet 
op de hoogte zijn van het klachtrecht en de kinderen die twijfelen, weten van deze moge
lijkheid af door de informatie verkregen vanuit het vrijwillige circuit (JAC, Riagg, cri
sisopvang). Zij weten echter, net als bij de ouders het geval is, niet precies waar en bij 
wie ze moeten klagen8. 
Geen van de kinderen heeft een klacht ingediend. Naast bovengenoemde factoren zien de 
kinderen het nut van het klagen niet in: "Ach, het is z'n karakter, hij weet ook niet be
ter". "Waarom wel? Die man doet ook z'n werk". "Ik kan wel een klacht indienen omdat 
ik van die slechte berichten krijg maar die wordt toch ongegrond verklaard. Ik win het 
nooit". 

De conclusie is dat de rechtspositie van ouders en kinderen in bepaalde opzichten is ver
beterd. Toch blijkt dat de ouders en de kinderen vrijwel niet op de hoogte zijn van de mo-

voogd) willen vervangen (art.l: 254 lid 4 BW) of de ondertoezichtstelling willen opheffen 
(art.l: 256 lid 3). Minderjarigen kunnen verder verzoeken een aanwijzing wegens gewijzigde 
omstandigheden geheel of gedeeltelijk vervallen te verklaren (art. 1: 260 lid 1 BW) en een 
machtiging tot uithuisplaatsing wegens gewijzigde omstandigheden geheel of gedeeltelijk in 
te trekken of in duur te bekorten (art.l: 263). 
8 Twee meisjes hadden op een eerder moment een klacht ingediend over een maatschappelijk 
werker van de Riagg. 
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gelijkheid om te klagen. De vraag is dan ook in hoeverre zij ooit gebruik zullen maken 
van de andere mogelijkheden, zoals de mogelijkheid om tegen een aanwijzing in beroep 
te gaan. 

8.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk ben ik ingegaan op een deel van de taken van de gezinsvoogd, namelijk 
het herstel van het ouderlijk gezag en het toepassen van gezag in de praktijk. Allereerst 
is nagegaan wat de gezinsvoogden als een bedreigende situatie zien om vervolgens te 
toetsen wat zij onder het begrip herstel van het ouderlijk gezag verstaan. Vervolgens is 
het begrip gezag verder belicht door na te gaan of er conflicten en/of onenigheden zich 
hebben voor gedaan tussen de gezinsvoogd en het cliëntsysteem. Onderzocht is welke 
strategieën gezinsvoogden hanteren wanneer zij gezag toepassen en eveneens of de ouders 
en de kinderen dat ook zo ervaren hebben. 
De gezinsvoogden zien als belangrijkste indicator voor de aanwezigheid van een bedrei
gende situatie de (negatieve) ontwikkeling van het kind. Dat betekent dat er wordt inge
grepen wanneer het kind in het strafrechtelijk circuit terecht dreigt te komen, verslaafd 
kan raken of niet meer naar school gaat. Wanneer het gaat om het begrip 'gezag' refereren 
de gezinsvoogden met name naar hun juridisch gezag. Gezag betekent volgens hen 
'beslissingsbevoegdheid', 'verantwoordelijkheid dragen voor' en 'leiding nemen in' de ge
zinssituatie. Het gezag van de ouders is hersteld wanneer de ouders in staat zijn om zon
der hulp van derden de regels handhaven naar de jongeren toe en wanneer ouders de ver
antwoordelijkheid voor de opvoeding en begeleiding weer op zich kunnen nemen. 
Overigens blijkt het herstel van het ouderlijk gezag niet altijd het doel te zijn van de ge
zinsvoogd: zij zien hun rol meer als die van begeleider en ondersteuner van de ouders. 
Gezag toepassen is volgens hen een middel om je doel te bereiken, een vorm van dwang 
wanneer er sprake is van weerstand van het cliëntsysteem. De gezinsvoogden treden 
voornamelijk met gezag op naar de kinderen en in mindere mate naar de ouders. 
Het moment waarop gezag wordt toegepast is wanneer er zich onenigheden of conflicten 
voordoen. In de praktijk blijkt dat conflicten nauwelijks voorkomen, onenigheden daaren
tegen des te meer. Gezinsvoogden, ouders en kinderen zijn het oneens wanneer het bij
voorbeeld gaat om het wel of niet uit huis plaatsen of de contactfrequentie tussen de ou
ders en de kinderen. Verder zijn er er meningsverschillen over verschillen in inzicht in de 
problematiek en over de tussentijdse rapportages van de gezinsvoogden. 
Wanneer er dan zo'n onenigheid of conflict ontstaat, zijn de strategieën van de gezins
voogden vooral gericht op het uitoefenen van gezag op basis van legitimatie. Zij probe
ren via overleg hun standpunt duidelijk te maken, begrip voor de ander op te brengen, 
om op die manier tot een overeenstemming te komen. Indien de zaak hoog oploopt en er 
een ruzie ontstaat, hanteren de gezinsvoogden zowel bij de ouders als bij de kinderen een 
negatieve sanctiemacht. 
Opvallend is dat de ouders dit niet altijd zo ervaren. Zij beleven de acties van de gezins
voogd bij onenigheden in sommige gevallen als een negatieve sanctiemacht. Bij conflic
ten daarentegen hanteren de gezinsvoogden volgens de ouders een legitieme vorm van 

200 



macht. Dit verschil kan verklaard worden door de onduidelijkheid die ontstaat wanneer de 
gezinsvoogd het gesprek afkapt en aangeeft de zaak te laten rusten. De ouders verwachten 
dat de gezinsvoogd erop terug komt. Achteraf gezien zet de gezinsvoogd in het algemeen 
zijn voorgenomen acties door. Verder is opvallend dat de jongeren sneller geneigd zijn de 
strategieën van de gezinsvoogd als een negatieve sanctiemacht te ervaren dan de gezins
voogden zelf aangeven. Deels ligt de verklaring daarvoor in het feit dat de kinderen de 
'time-out' direct als negatief beleven. Streng toespreken wordt ook negatiever uitgelegd 
dan de gezinsvoogden vermoeden. 

Zowel de ouders als de kinderen zijn niet goed op de hoogte van het klachtrecht. Indien 
zij daar wel iets over weten, komt deze informatie vanuit het vrijwillige circuit. Zij we
ten echter niet precies waar zij een klacht in moeten dienen en daarnaast speelt de angst 
voor eventuele gevolgen daarvan. 
Op grond van deze resultaten wil ik het volgende opmerken. De eerste opmerking heeft 
te maken met het onderzoeken van gezag in de praktijk. Dat blijkt moeilijk te 
onderzoeken als het gaat om de feitelijke handelingen die bij het toepassen van gezag 
horen. Uit de resultaten komt naar voren dat het niet alleen belangrijk is te onderzoeken 
of er zich conflicten voordoen. Het is ook belangrijk om na te gaan of er zich 
onenigheden voordoen. Een negatieve sanctiemacht wordt namelijk ook gehanteerd of als 
zodanig beleefd als er sprake is van een onenigheid. De ervaringen van de ouders en de 
kinderen lijken daarmee onmisbaar. 

Een verklaring voor het feit dat er weinig conflicten lijken voor te komen is enerzijds dat 
het vermijden van conflicten voor gezinsvoogden en ouders winst oplevert. De gezins
voogd kan verder gaan met zijn poging tot samenwerken en probleem oplossen en de ou
ders hopen dat zonder conflicten verder ingrijpen voorkomen kan worden. Naar mijn me
ning zit aan vermijding van conflicten nog een aspect vast: de gezinsvoogd brengt ouders 
en kinderen bij voorkeur niet in een open loyaliteitsconflict. Op die manier probeert hij 
tegenwerking te voorkomen wanneer hij moet ingrijpen in een gezin. 
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Hoofdstuk 9 

Samenvatting en discussie 

9.1 Inleiding 

Zolang mensen kinderen krijgen, bestaan er al opvoedingsproblemen. Zolang er op
voedingsproblemen bestaan, zijn er mensen die willen helpen. In 1896 kwam Pro 
Juventute met de vrijwillige hulpverlener die in vastgelopen gezinsrelaties aan her
opvoeding moest gaan werken. Een kwart eeuw later werd de ondertoezichtstelling 
(OTS) ingevoerd. Deze maatregel kon worden opgelegd wanneer er sprake was van 
bedreiging van zedelijke en lichamelijke ondergang' en moest in het belang van het 
kind zijn. Het gezag van de ouders werd beperkt (in plaats van ontnomen zoals wel 
het geval was met de zwaardere maatregelen uit die tijd: ontzetting en ontheffing). 
De gezinsvoogd werd, onder leiding van de kinderrechter, ingeschakeld om uitvoering 
te geven aan de maatregel. 
Duizenden kinderen werden ieder jaar onder toezicht gesteld. Tot ver in de jaren vijf
tig waren de gezinsvoogden vrijwilligers. Van de gezinsvoogd werd veel verwacht en 
hij kon op den duur steeds minder aan die verwachtingen voldoen. Met de professio
nalisering van de hulpverlening, verdwenen langzaam maar zeker de vrijwilligers. 
In de jaren zeventig en begin tachtig daalde het aantal OTS'en gestaag, maar halver
wege de jaren tachtig veranderde dat. Er vond een toename van het aantal OTS-pupil-
len plaats. Gezinsvoogden kregen het moeilijk in hun werk; de methodes die zij han
teren, de keuzes die zij moeten maken tijdens de uitvoering van het werk komen on
der andere in de media onder vuur te liggen. De hulpverleningsmethoden uit de jaren 
zestig voldoen niet meer. Hun case-load nam toe en hun werkbelasting groeide. De 
herziening van de OTS-wet van 1995 had onvermijdelijk tot gevolg dat men op
nieuw geconfronteerd werd met vragen als: hoe is de verhouding tussen hulp en 
recht, tussen helpen en straffen? Wat gebeurt er nu eigenlijk in de praktijk? 
Er is onderzoek gedaan binnen de jeugdbescherming, alleen is het vaak dossieronder
zoek of zijn het de gezinsvoogden, raadsmedewerkers en deskundigen die zijn onder
zocht (zie onder andere Van Nijnatten, 1986; Mertens, 1993; De Ruyter, 1993; 
Mertens, 1996; Komen, 1997). In sommige gevallen komen wel mensen aan het 
woord die als cliënt ervaringen hebben met de jeugdbescherming (Clemens Schröner, 
1976; De Savornin Lohman & Steketee, 1996; Hoogsteder & Suurmond, 1997). 
Soms zijn die zelfs uitgesproken negatief (Kagie, 1979). De ervaringen van kinderen 
die onder toezicht zijn gesteld zijn echter zelden in kaart gebracht. 
Om na te gaan wat er nu precies gebeurt wanneer een OTS is uitgesproken, is het 
noodzakelijk om vooral de mensen aan het woord te laten voor wie die maatregel be
doeld is: de ouders en de kinderen. Dit is in mijn onderzoek gebeurd; ik heb 19 OTS-
zaken gedurende eenjaar gevolgd vanaf het moment dat de OTS werd uitgesproken. 
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Op drie momenten zijn bij 18 gezinsvoogden, 19 (paar) ouders en 21 kinderen in de 
leeftijd van 12 tot 18 jaar in totaal 165 diepte-interviews afgenomen. Er zijn steeds 
uitvoerige en open vraaggesprekken gevoerd, omdat het alleen op die manier moge
lijk is om een drie-dimensionaal beeld te krijgen van een complexe problematiek. In 
mijn onderzoek is geen van de betrokken ouders of kinderen van allochtone her
komst. Dat hangt waarschijnlijk samen met de werving van de onderzoekspopulatie. 
De selectie van gezinnen is namelijk via de gezinsvoogd verlopen: dit heeft geleid 
tot deelname van een specifieke, mondige maar ook kritische groep ouders en kinde
ren. De interpretatie van mijn onderzoeksgegevens kan dus niet zonder meer worden 
gebruikt voor de relatie tussen gezinsvoogden en gezinnen van allochtone afkomst. 

Gezinsvoogden moeten de ouders en de ondertoezicht gestelde kinderen volgens de
zelfde principes behandelen, binnen de wettelijke regels. Zij bevinden zich op het 
grensvlak van hulp en recht. Ze moeten recht-doen aan de formeel-juridische kant 
('ethic of justice'). Maar om de gezinnen te helpen, dienen zij eveneens een op de be
leving van de ander gerichte relatie aan te gaan. Een vertrouwensrelatie is noodzake
lijk om hulp en steun te bieden wanneer de ouders en de kinderen dat nodig hebben. 
Dit betekent goed-doen ('ethic of care'). Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ge
zinsvoogden in hun werk de nadruk leggen op het aangaan van een vertrouwensrela
tie met het cliëntsysteem. Mijn hypothese was dat het accent in het werk zal liggen 
op het het goed-doen ('ethic of care') en niet op het recht-doen ('ethic of justice'). In 
mijn onderzoek is dit getoetst. 
Met de herziening van de OTS-wet is onder andere de leidinggevende rol van de kin
derrechter bij de uitvoering van de maatregel komen te vervallen. De grondslag van 
de OTS is veranderd, al lijkt dit meer een kwestie van modernisering van het taalge
bruik (zie De Savornin Lohman, 1997). 
Het juridische begrippenkader is de rode draad in dit boek: Allereerst zijn een aantal 
belangrijke begrippen onderzocht en geanalyseerd om deze vervolgens te koppelen 
aan wat er in de praktijk gebeurt. Aan het begin van dit boek stelde ik dan ook de 
volgende hoofdvraag aan de orde: In hoeverre komt de praktijk van de (gezins)voogdij 
overeen met wat de wetgever voor ogen staat? 

9.2 Eerste vraag 

1. Wat is de specifieke betekenis van het juridisch kader waarbinnen de interventies 
worden uitgevoerd door gezinsvoogden binnen een (gezins)voogdij-instelling? 

De kinderbescherming grijpt in wanneer ouders niet meer in staat zijn om goed voor 
hun kinderen te zorgen. Dit proces moet voor alle partijen inzichtelijk en controleer
baar blijven door in de wet aan te geven wanneer ingrijpen gelegitimeerd is. De ge
zinsvoogden ontlenen hun gezag deels aan het recht, deels aan hun vermogen om te 
onderhandelen en te overtuigen. De eerste vraagstelling gaat in op de juridische op-
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dracht van de gezinsvoogd. Deze staat in de wet en in de taakomschrijving van de ge
zinsvoogden. 
Het ingrijpen van de overheid vindt zijn legitimatie in het garanderen van de rechten 
en belangen van het kind. De grondslag voor het opleggen van de maatregel is per 1 
november 1995 gewijzigd; er moet sprake zijn van "een ernstige bedreiging van zede
lijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid' (art.l: 254 lid 1 BW). 
De specifieke betekenis van het juridisch kader waarbinnen de gezinsvoogd werkt 
komt tot uitdrukking in de taak van hem om 'de bedreigende situatie' op te heffen. 
Dat houdt in dat hij tracht het gezag van de ouders te herstellen en versterken zodat 
de ouders weer in staat zijn zelf de kinderen te verzorgen en op te voeden. De gezins
voogd heeft een aantal instrumenten tot zijn beschikking waarvan hij gebruik kan 
maken. Een instrument is 'het geven van aanwijzingen'. 

'Bedreigende situatie' 
Na veel discussie over dit onderwerp heeft de wetgever de grondslag van de OTS wil
len verduidelijken. Die grondslag werd algemeen als te vaag beschouwd. Het ging 
met name om het criterium 'bedreiging met zedelijke en lichamelijke ondergang'. De 
idee erachter vormt het feit dat er verschillende problematische situaties zijn waarte
gen het kind moet worden beschermd. 
De conclusie is dat, ondanks de nieuwe formulering in de wet en ook na vragen van
uit de Tweede Kamer om concretisering, de grondslag van de OTS vaag is gebleven. 
Er lijkt met de herziening van de nieuwe wet teleurstellend weinig veranderd. De 
wetgever laat de invulling van wat een bedreigende situatie zou moeten inhouden aan 
de praktijk over. Of er sprake is van 'ernstige bedreiging' is namelijk afhankelijk van 
de feitelijke omstandigheden en wordt aangegeven door de in de samenleving heer
sende opvattingen. In eerste instantie is het de raadsmedewerker die bij het rekestre
ren van een maatregel moet bepalen wat een 'ernstige bedreiging' is. 
Raadsonderzoekers hebben de neiging de gegeven ruimte weer te verkrappen; er wordt 
niet zomaar overgegaan tot het rekestreren van een maatregel. Wanneer het gaat om 
het verlengen, dan wel opheffen van de OTS of om een verzoek tot uithuisplaatsing 
gedurende de OTS, bepaalt de gezinsvoogd wat 'ernstige bedreiging' betekent. De 
toetsing van de invulling van 'ernstige bedreiging' geschiedt door de rechter. Helaas 
worden deze uitspraken nauwelijks gepubliceerd en summier gemotiveerd. 

'Het begrip 'ouderlijk gezag' 
Tot aan het begin van de jaren negentig blijkt dat, wanneer het gaat om het begrip 
'ouderlijk gezag', er geen eenduidigheid bestaat over de gehanteerde terminologie. De 
begrippen 'macht', 'gezag' en 'zorg' worden door elkaar gebruikt. Ondanks de discus
sies over deze termen, wordt er weinig gesproken over de inhoud en omvang van het 
ouderlijk gezag. Ook het wetsvoorstel dat nadere invulling zou geven aan het begrip 
gezag (T.K. 1992-1994, 23012) laat te wensen over. Uiteindelijk kiest de wetgever 
voor de term 'ouderlijk gezag', boven 'ouderlijke zorg' of 'ouderlijke verantwoorde
lijkheid'. Gezag impliceert 'zeggenschap', 'verantwoordelijkheid' en 
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'beslissingsbevoegdheid'. Met deze keuze wordt het zorgaspect losgekoppeld van het 
gezagaspect. Kennelijk zijn de opvattingen over wat pedagogisch gezag inhoudt zo 
uiteenlopend, dat de wetgever volstaat met het gebruik van juridische termen. 

'Aanwijzing' 
De introductie van een schriftelijke aanwijzing (art.l: 258 lid 1 BW) heeft te maken 
met het wegvallen van de functie van de kinderrechter. Zowel de ouders als de kinde
ren dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de gezinsvoogd. Het niet opvol
gen van een aanwijzing kan voor de ouders dan ook ernstige gevolgen hebben 
(bijvoorbeeld ontzetting uit het ouderlijke gezag: art.l: 269 lid 1 onder d BW). 
Tijdens de behandeling van het OTS-wetsvoorstel vond er al in het parlement een 
discussie plaats over de betekenis van de aanwijzing. Het was onder andere niet dui
delijk of men alleen de ouders aanwijzingen kon geven of ook het kind. Verder be
stond er onduidelijkheid over de vraag of een aanwijzing schriftelijk dan wel monde
ling gegeven kon worden. Als laatste was het niet helder waar de grenzen van een 
aanwijzing liggen. Gaat het om aanwijzingen over het handhaven van huisregels of 
gaat het over het ondergaan van een medische behandeling? 
Kortom, er bestaat weinig duidelijkheid over de aanwijzing. Een nadere omschrijving 
is daarom gewenst. 

Naar mijn mening is dat de wetgeving niet helder genoeg over het pedagogisch kader 
waarin de interventies van de gezinsvoogden plaats vinden. Gezinsvoogden zouden 
moeten werken aan het herstel van de beslissingsbevoegdheid of verantwoordelijk
heid van ouders. De intentie van de wetgever om het begrip ouderlijk gezag ook een 
pedagogische invulling te geven is maar ten dele gelukt. 
Al lijkt het op het eerste gezicht dat de wetgever nauwe kaders trekt waarbinnen de 
hulpverleners moeten opereren, in de praktijk krijgen ze juist veel ruimte om hun 
werk naar eigen inzicht in te vullen. Die vrijheid leidt ook tot onzekerheid, want wie 
bepaalt waar die grenzen liggen? 
Het is interessant om na te gaan in hoeverre de formulering zoals in art. 1 : 257 lid 
3, namelijk "Indien het leefiijds- en ontwikkelingsniveau van de minderjarige en 
diens bekwaamheid en behoefte zelfstandig te handelen en zijn leven naar eigen in
zicht in te richten daartoe noodzaken, zijn de hulp en steun, meer dan op het vergro
ten van de mogelijkheden van de ouders om hun kind te verzorgen en op te voeden, 
gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van de minderjarige", steun gaat ge
ven aan het werk van de gezinsvoogd met de wat oudere OTS-pupillen. 

9.3 De tweede vraag 

2. In hoeverre sluiten de juridische concepten aan op de interventies uitgevoerd door 
gezinsvoogden binnen een gezin. 
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De tweede vraag gaat in op de manier waarop gezinsvoogden vorm geven aan hun 
taken om verandering te brengen in de gezinssituatie. Onderzocht is wat volgens hen 
de bedreigende situatie is. Verder is nagegaan wat ze verstaan onder het begrip gezag 
en wat zij in de praktijk doen om het gezag van de ouders te herstellen. Daarnaast is 
onderzocht of gezinsvoogden in hun werk ook gezag toepassen en of zij gebruik ma
ken van het geven van aanwijzingen. 
In de periode net na de uitspraak van de OTS blijkt dat de gezinsvoogden vinden dat 
de maatregel terecht is opgelegd; de vrijwillige hulpverlening biedt onvoldoende 
steun om de problemen het hoofd te bieden. Het gedwongen karakter van de maatre
gel is volgens hen noodzakelijk. Daarmee zou, in tegenstelling tot mijn eerder ge
formuleerde hypthese, het accent in de hulpverlening aan de kinderen komen te lig
gen op de 'ethic of justice'. Hieronder zal ik aantonen dat het iets complexer in elkaar 
zit. 

'Bedreigende situatie' 
De belangrijkste indicator voor de aanwezigheid van een bedreigende situatie is vol
gens de meeste gezinsvoogden de negatieve ontwikkeling van het kind. Zo is er 
sprake van 'ernstige bedreiging' wanneer de kinderen in het strafrechtelijk circuit 
dreigen te raken, wanneer ze drugs gebruiken of wanneer er sprake is van hardnekkig 
schoolverzuim. Als tweede indicator wordt de pedagogische onmacht van de ouders 
weergegeven (ouder-factoren). Maar wat daar precies onder wordt verstaan, is volgens 
hen ook niet helemaal duidelijk: gezinsvoogden geven daarbij minder concrete voor
beelden dan wanneer zij kind-factoren noemen. Als laatste indicator wordt de relatie 
ouders-kinderen genoemd die een bedreigende situatie kan opleveren. Bijvoorbeeld als 
er zoveel ruzie is tussen ouders en hun kind dat weglopen of zwerfgedrag het gevolg 
is. Van een scherpe afbakening van het begrip door de gezinsvoogden blijkt dus geen 
sprake te zijn. 

'Gezag' 
Wanneer het gaat om het begrip 'gezag' denken de gezinsvoogden met name aan hun 
juridisch gezag, dat ze hebben verkregen via de kinderrechter. De betekenis die zij 
geven aan dit begrip is 'beslissingsbevoegdheid', 'verantwoordelijkheid dragen voor' 
en 'leiding nemen in' een gezinssituatie. Zij hebben de bepalende stem in het geheel 
van beslissingen die er moeten worden genomen. De gezinsvoogden zien hun gezag 
voornamelijk als een middel om hun doel te bereiken, bijvoorbeeld als ze veel weer
stand ondervinden van het gezin. Gezag toepassen is daarmee een vorm van dwang; 
het kan tegen de wil van betrokkenen worden toegepast. Gezinsvoogden realiseren 
zich wel dat het hebben van gezag ook een averechtse uitwerking kan hebben op het 
bereiken van het doel, namelijk hulp bieden om iets aan de gezinssituatie te verande
ren. Sommigen menen ook dat juridisch verkregen gezag niet betekent datje als per
soon gezag hebt. Gezag moetje verdienen. 
De betekenis die gezinsvoogden geven aan herstel van het ouderlijk gezag is vooral 
pedagogisch van aard. Zij spreken dan over pedagogisch gezag. Het gezag van de ou-
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ders is bijvoorbeeld hersteld wanneer die in staat zijn om zonder hulp van derden re
gels te handhaven ten opzichte van hun kind; wanneer de ouders de verantwoordelijk
heid voor de opvoeding en begeleiding van de jongeren weer op zich kunnen nemen. 
Dat betekent onder andere dat de ouders vasthoudender en consequenter moeten optre
den. De jongeren moeten op hun beurt weer luisteren naar de ouders en zich aan die 
regels houden. De gezinsvoogden zien het als hun taak om de ouders daarin te bege
leiden, vooral met adviezen. 
Overigens blijkt dat 'herstel van het ouderlijk gezag', zodat de ouders weer in staat 
zijn hun kinderen zelf te verzorgen en op te voeden, niet per definitie het doel hoeft 
te zijn. Soms wordt er gewerkt aan het zelfstandig worden van de jongere en niet aan 
terugkeer naar huis, dus ook niet aan herstel van het ouderlijk gezag. In een ander 
geval ligt de bedreigende situatie voor het kind niet binnen de gezinssituatie maar 
daarbuiten. De ouders zijn dan onmachtig in het beschermen van het kind tegen in
vloeden van buitenaf. 

Of en wanneer gezinsvoogden gezag toepassen is onderzocht door bij de drie partijen 
na te gaan of er zich onenigheden of conflicten gedurende het eerste jaar van de OTS 
voordoen. Openlijke conflicten blijken weinig voor te komen. Onenigheden daaren
tegen zijn er regelmatig. Gezinsvoogden, ouders en kinderen zijn het met elkaar on
eens wanneer het gaat om het wel of niet uithuis plaatsen van het kind, de contact
frequentie tussen de ouders en de kinderen en over verschillende inzichten in de pro
blematiek. 
De gezinsvoogden treden voornamelijk tegenover de kinderen op met gezag; en in 
mindere mate benaderen ze op die manier de ouders. Wanneer er een onenigheid ont
staat met de ouders en de kinderen, zijn de strategieën van de gezinsvoogden vooral 
gericht op het uitoefenen van 'gezag op basis van legitimatie'. Dat betekent dat zij 
proberen via overleg hun standpunt duidelijk te maken, begrip voor de ander op te 
brengen om op die manier tot een overeenstemming te komen. Indien de zaak hoger 
oploopt en er een ruzie ontstaat, hanteren de gezinsvoogden zowel bij de ouders als 
bij de kinderen een negatieve sanctiemacht. De gezinsvoogd dreigt dan met een uit
huisplaatsing of met het inschakelen van de kinderrechter. 
Opvallend is dat de ouders dit niet altijd op dezelfde manier zien. Sommige ouders 
ervaren het optreden van de gezinsvoogd diametraal anders dan de gezinsvoogden ver
onderstellen. Als de gezinsvoogd, om escalatie te voorkomen, de zaak laat rusten, 
gaan de ouders ervan uit dat hij in een later stadium het gesprek heropent. Vaak ge
beurt dat echter niet en gaat intussen de gezinsvoogd tot handelen over. Op het ge
bied van de communicatie behoeven de gesprekstechnieken van de gezinsvoogden 
verbetering. 
Verder is het opmerkelijk dat de jongeren eerder geneigd zijn de strategieën van de 
gezinsvoogd als een negatieve sanctiemacht te ervaren dan de gezinsvoogden denken. 
Deels ligt de verklaring in het feit dat de kinderen de 'time-out' van de gezinsvoogd 
direct als negatief beleven. Streng toespreken en dreigen met andere maatregelen 
worden ook negatiever uitgelegd dan de gezinsvoogden vermoeden. 

208 



Ouders en kinderen kunnen een klacht indienen wanneer zij het niet eens zijn met de 
gezinsvoogd en geen consensus wordt bereikt: dat kan bij de (gezinsvoogdij-instel
ling, of ze kunnen de zaak voorleggen aan de kinderrechter. Het blijkt dat zowel de 
ouders als de kinderen niet goed op de hoogte zijn van het recht om te klagen. 
Wanneer zij daar wel iets over weten, komt deze informatie vanuit het vrijwillige 
circuit. Ouders en kinderen zijn meestal niet bekend met zaken als bij wie en hoe zij 
een klacht moeten indienen, en als zij dat wel zijn, speelt de angst voor eventuele 
gevolgen daarvan een rol. 

Het geven van aanwijzingen 
Er bestaat onduidelijkheid bij de gezinsvoogden over de betekenis van een aanwij
zing. De meeste gezinsvoogden zien een aanwijzing als een laatste redmiddel. 
Volgens hen kan een aanwijzing zowel mondeling als schriftelijk worden gegeven. 
In ongeveer de helft van de OTS-zaken geeft de gezinsvoogd aanwijzingen aan zowel 
de ouders als aan het kind. Zij doen dat meestal mondeling, behalve wanneer het gaat 
om een uithuisplaatsing1. 
De conclusie is dat 'de aanwijzing' in de praktijk van de gezinsvoogdij niet gehan
teerd wordt zoals in de wet is bedoeld2. In de wet gaat het namelijk om het geven 
van schriftelijke aanwijzingen. Een mogelijke verklaring is een onduidelijke formu
lering in art.l: 258 BW lid 1 en lid 2. Daarnaast bestaat bij de gezinsvoogden de 
(begrijpelijke) wens, conflicten zo mogelijk te vermijden. Een aanwijzing zet de 
zaak op scherp en uit onderzoek blijkt dat gezinsvoogden daar niet van houden. 

In vergelijking met de formuleringen in de wet, is het begrippenkader van de gezins
voogden ongeveer hetzelfde als het gaat om het begrip 'gezag'. Zij kiezen dus voor de 
juridische uitleg van gezag en niet voor de pedagogische invulling. Het gaat volgens 
hen om 'beslissingsbevoegdheid' en 'verantwoordelijkheid dragen voor'. Wanneer zij 
echter een interpretatie geven van de betekenis van het herstel en versterken van het 
ouderlijk gezag in relatie tot het specifieke gezin, is hun invulling meer pedagogisch 
van aard (zie hiervoor). 
Een mogelijke verklaring voor het accent op het juridische aspect van hun werk is 
naar mijn idee de verandering van de OTS-wet. De gezinsvoogden zijn net voor, tij
dens, en net na de invoering van de OTS-wet geïnterviewd. Er was veel onrust en 
onzekerheid bij de gezinsvoogden vanwege deze invoering. Zij volgden allerlei cur
sussen op het terrein van rapportage, omgaan met gezag etc. Dit heeft zeker invloed 
gehad op de interpretatie van begrippen als gezag, gezag toepassen en het geven van 
aanwijzingen. 

1 Hierbij is een machtiging nodig van de kinderrechter en het verzoek tot 
uithuisplaatsing wordt dus automatisch op schrift gesteld. 
2 De verwarring over "het geven van aanwijzingen" heeft zijn oorzaak ook in het feit 
dat meer dan de helft van de gezinsvoogden net vóór de invoering van de nieuwe 
maatregel OTS zijn geïnterviewd. 
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9.4 Derde vraag 

3. Hoe ervaren de cliënten de interventies uitgevoerd door een gezinsvoogd binnen 
het gezin? Is het hulpaanbod van de gezinsvoogd adequaat? 

De derde vraag is uitgewerkt in een aantal deelvragen. De term 'cliënt' slaat in mijn 
onderzoek op ouders en kinderen. 
- Begrijpen ouders en kinderen de juridische procedure waar zij mee te maken krij

gen? 
- Welke verwachtingen hebben de ouders en de kinderen van de hulp die zij krijgen? 

In hoeverre zijn deze verwachtingen in overeenstemming met het hulpaanbod van 
de gezinsvoogd? 

- In hoeverre hebben zij de hulp als ondersteunend ervaren? Voelen zij zich gehol
pen? Zijn ze tevreden over de geboden hulp? 

- Constateren de ouders en de kinderen gedurende het jaar veranderingen in hun situa
tie? Hebben deze veranderingen te maken met de interventie van de gezinsvoogd? 

Een onderdeel van de juridische procedure is de zitting. Onderzocht is welke verwach
tingen de ouders en de kinderen hebben van deze zitting en hoe ze de zitting ervaren. 
Verder is nagegaan of de ouders en de kinderen de betekenis van de maatregel begrij
pen en of zij de maatregel accepteren. Vervolgens is onderzocht of de gezinsvoogden 
inzicht hebben in die belevingswereld. 
De eerste hypothese is dat het begrijpen van wat er op de zitting gebeurt, invloed 
heeft op het bevatten van de betekenis van de maatregel. De tweede hypothese is dat 
het begrijpen van de betekenis van de maatregel invloed heeft op de acceptatie van de 
maatregel. 

Begrip van de juridische procedure 
Zowel de ouders als de kinderen hebben geen goed beeld van wat zij moeten verwach
ten van de zitting. De jongeren verwachten een lang en ingewikkeld gesprek in een 
grote zaal, net als op de televisie. De ouders verwachten van de kinderrechter dat hij 
de OTS uitspreekt en voor hulp en oplossingen zorgt. 
De meeste ouders zijn tevreden over de zitting. Daarentegen is maar de helft van de 
jongeren tevreden. Vooral het gevoel dat er geluisterd wordt, is belangrijk voor een 
gevoel van tevredenheid. De ontevredenheid heeft te maken met de onpersoonlijke 
benadering van de kinderrechter. Verder vinden de jongeren dat ze lang moeten wach
ten voordat ze worden opgeroepen en hebben ze het idee dat er niet naar hen wordt 
geluisterd. De inhoud van het gesprek wordt door de ouders en de kinderen goed be
grepen. Volgens de ouders worden de problemen in het gezin besproken en de reden 
waarom de OTS is uitgesproken. De jongeren begrijpen dat er een gezinsvoogd is 
aangesteld en wat de reden ongeveer is. 
Het begrip van de ouders en de kinderen van wat er op de zitting gebeurt heeft geen 
invloed op het bevatten van de betekenis van de maatregel. De ouders en de kinderen 
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begrijpen dat de maatregel een gedwongen karakter heeft. Daarnaast betekent de maat
regel volgens hen dat er hulp en oplossingen worden geboden. Niet duidelijk is voor 
sommige ouders hoeveel 'verantwoordelijkheid en zeggenschap' zij nog zelf over hun 
kinderen houden. De jongeren begrijpen de wezenlijke betekenis van de maatregel 
niet goed: zij associëren de maatregel letterlijk met de persoon van de gezinsvoogd 
en die wisselt veelvuldig! 
Er is ook geen relatie tussen het begrijpen van wat de OTS betekent en de acceptatie 
van de OTS. De reden is dat de meeste ouders zo ten einde raad zijn dat zij, onafhan
kelijk van hun kennis over de inhoud en gevolgen van de maatregel, instemmen met 
de uitspraak van de kinderrechter. De acceptatie van de OTS heeft verder te maken 
met het gegeven dat de meeste ouders in dit onderzoek zelf, al dan niet op aanraden 
van andere personen en instanties, de Raad hebben ingeschakeld. De jongeren accep
teren de maatregel onafhankelijk van de betekenis ervan, omdat zij vooral hopen op 
veranderingen in de gezinssituatie. De jongeren die de maatregel niet accepteren of 
gemengde gevoelens hebben, hebben moeite met de bemoeienis van de gezinsvoogd 
en hebben het gevoel dat er over hun hoofd beslissingen worden genomen. 

De gezinsvoogden hebben hogere verwachtingen van wat de ouders en de kinderen 
begrepen hebben van de inhoud van het gesprek bij de kinderrechter en van de bete
kenis van de maatregel. De gezinsvoogden sluiten op dit gebied niet goed aan bij de 
belevingswereld van de ouders en kinderen. De oorzaak daarvan kan echter liggen in 
het feit dat slechts de helft van de gezinsvoogden bij deze zitting aanwezig was. 

Verwachtingen en hulpvraag 
De meeste ouders en kinderen zijn nog niet eerder met deze vorm van hulp en recht 
in aanraking gekomen. Zij weten in eerste instantie niet precies wat zij aan moeten 
met de gezinsvoogd. De ouders hebben een hulpvraag en die is voornamelijk gericht 
op hun kinderen en niet zozeer op zichzelf. Indien zij wel een hulpvraag hebben voor 
hun problemen, blijkt dat zij al zelf een hulpaanbod hebben gerealiseerd. 
Bijvoorbeeld hulp van een een maatschappelijk werker die de financiën uitzoekt en 
zorgt voor schuldsanering, of hulp bij relatieproblemen. 
De ouders wensen ten eerste begeleiding van hun kind in de vorm van gesprekken 
over problemen op school of over hun (verkeerde)vrienden. Zij willen dat de gezins
voogd door de gesprekken met hun kind een vertrouwensrelatie opbouwt en via die 
weg hun kind 'aanstuurt'. Er is ook een groep ouders die meteen (zonder veel praten) 
'een harde aanpak' wenst. 
Verder hebben de ouders ook praktische wensen voor hun kinderen. Dit kan het rege
len van een andere school zijn, een plaatsing in een internaat of het regelen van een 
omgang met de andere ouder in geval van een scheiding. Maar ook hulp in de zin 
van pedagogische oplossingen op welke manier met hun kind om te gaan. Ouders 
van uithuisgeplaatste kinderen verwachten goed geïnformeerd te worden over hun 
kind en willen dat er overleg plaats vindt wanneer de gezinsvoogd bepaalde beslis
singen neemt over hun kind. 
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Hoewel de meeste jongeren positief staan ten opzichte van de komst van de gezins
voogd, hebben zij heel andere verwachtingen van hem dan de ouders. Zij willen geen 
bemoeienis met zichzelf, zij willen dat de gezinsvoogd gesprekken voert met hun 
ouders. Ze kijken 'de kat uit de boom' en zien in de persoon van de gezinsvoogd in 
eerste instantie helemaal geen vertrouwenspersoon. Een andere verklaring voor het 
feit dat ze liever zien dat de gezinsvoogd zich richt op de ouders, is dat zij zich na een 
aantal maanden steeds meer bewust worden van het gedwongen karakter van de maat
regel. Daarnaast speelt bij sommigen het idee dat zij niet zozeer problemen hébben 
maar voor problemen zorgen als gevolg van bijvoorbeeld enorme ruzies tussen de 
ouders of tussen hen en hun ouders. Met andere woorden, zij leggen de oorzaak van 
familieperikelen ook bij hun ouders: 'de ouders hebben hulp nodig en dan komt alles 
wel weer goed'. 
Wat ze wel willen is meestal erg praktisch: overplaatsing naar een andere instelling 
of kamertraining. 

Hulpaanbod volgens de gezinsvoogd 
Voor de ouders hebben de gezinsvoogden meer een inzichtgevende, ondersteunende en 
adviserende taak door gesprekken die zij met de ouders voeren. Voor de kinderen heb
ben de gezinsvoogden voornamelijk een regeltaak, zoals het zorg dragen voor aan
meldingen voor werk, therapie, kamertraining of uithuisplaatsing. De ondersteuning 
van de kinderen in de vorm van gesprekken verwachten de gezinsvoogden van de 
hulpverleningsinstanties om de kinderen heen. De gezinsvoogd manifesteert zich 
voor de kinderen als een 'casemanager'. In die zin sluit het hulpaanbod en de hulp
vraag van de gezinsvoogden-kinderen goed op elkaar aan. De gezinsvoogden zijn dus 
wel in staat om voor de kinderen antwoord te geven op de behoefte aan zorg. 

Wordt de hulp als ondersteunend ervaren? 
In het begin van het jaar voelt meer dan de helft van de ouders zich geholpen en ge
steund. Bepalend voor het gevoel van hulp is dat de gezinsvoogd die activiteiten ver
richt die leiden tot oplossingen van praktische aard. Anderzijds voelen de ouders zich 
geholpen door oplossingen die leiden tot het verkrijgen van meer inzicht in opvoe
dingsproblemen. Het gevoel van steun heeft voornamelijk te maken met de toegan
kelijkheid van de gezinsvoogd: ze kunnen bij hem terecht als dat nodig is. 
Na een halfjaar blijkt dat de gezinsvoogd niet geheel aan de verwachtingen van de 
ouders voldoet. De houding van de ouders ten opzichte van de gezinsvoogd verandert. 
De ouders voelen zich teleurgesteld en voelen zich minder geholpen door en minder 
tevreden over wat de gezinsvoogd doet. Ze vinden de gezinsvoogd te zachtaardig voor 
zijn vak of ze vinden dat hij niet snel genoeg dingen regelt, zoals een uithuisplaat
sing. De harde aanpak voor hun zoon of dochter blijft ook uit. 
Toch blijft de helft van de ouders redelijk tevreden. Deze ouders hebben wel het ge
voel dat er geluisterd wordt en dat ze serieus genomen worden. Er is volgens hen ook 
goed overleg met de gezinsvoogd mogelijk en zij hebben het gevoel op één lijn te 
zitten met de gezinsvoogd. 
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Een vergelijkbare tendens is bij de jongeren te zien. De meesten voelen zich aan het 
begin van het jaar geholpen en gesteund door de gezinsvoogd. Zij zijn ook wel te
vreden over de gesprekken die zij met hem voeren. Na een halfjaar neemt dat af. 
De jongeren voelen zich geholpen wanneer de gezinsvoogd 'goede' oplossingen aan
reikt voor regelzaken. Belangrijk voor het gevoel van steun is dat de gezinsvoogd 
luistert naar hen en dat ze goed met hem kunnen praten, bijvoorbeeld over ruzies die 
ze hebben met hun ouders. De teleurstelling heeft te maken met het niet vervullen 
van hun wensen. Ze vinden dat de gezinsvoogd te weinig regelt en ze zien hem te 
weinig. Of ze moeten dingen doen van de gezinsvoogd waar ze het niet mee eens 
zijn, zoals naar een (ander) internaat gaan. Na een halfjaar is voor hen het gedwon
gen karakter van de ondertoezichtstelling duidelijker geworden. 

Zowel voor de ouders als voor de kinderen is de persoon van de gezinsvoogd belang

rijk voor een positief of negatief oordeel. Vooral de kinderen zijn erg wantrouwend 

en als ze de gezinsvoogd niet mogen, zullen ze niet snel een vertrouwelijk gesprek 

met hem voeren. De tevredenheid heeft vaak te maken met het feit dat het 'klikt'; de 

jongeren voelen zich bijvoorbeeld geholpen en gesteund wanneer zij de gezinsvoogd 

als persoon aardig vinden. 

Veranderingen gedurende het jaar 

Om inzicht te verkrijgen in eventuele veranderingen die gedurende het jaar kunnen 
optreden in de gezinssituatie, hebben de ouders en de kinderen op drie momenten, aan 
de hand van een aantal vragen, zelf hun problemen in kaart gebracht. Onderzocht is 
aan welke factoren zij eventuele veranderingen toeschrijven. Daarnaast zijn de pro
blemen zoals de gezinsvoogden die signaleren in kaart gebracht met behulp van de 
Goal Attainment Scaling (GAS). Dit is een instrument om het effect van de hulp
verlening te meten. Op die manier is de problematiek vanuit drie invalshoeken be
licht. 

De ouders signaleren problemen op diverse terreinen. Voor zichzelf noemen zij 
vooral echtscheiding- en relatieproblemen, financiële- en materiële problemen en 
problemen met de familie en buurt. De kinderen hebben volgens hen voornamelijk 
problemen op school (spijbelen, geen huiswerk maken), zij luisteren niet en houden 
zich niet aan regels. De meeste ouders vinden aan het einde van het jaar dat er posi
tieve veranderingen zijn opgetreden in hun situatie; het aantal problemen neemt zo
wel voor hun kind als voor zichzelf gedurende het jaar af. De ouders zien de verande
ringen als een resultaat van diverse factoren. Het merendeel van de ouders vindt dat de 
gezinsvoogd een rol heeft gespeeld bij die veranderingen. Verder schrijven zij de ver
anderingen bijvoorbeeld toe aan inzichtgevende gesprekken van de leiding van een 
instelling waar hun kind geplaatst is. Sommige ouders menen dat de gezinsvoogd 
juist geen rol heeft gespeeld in de veranderingen. 

De kinderen constateren ook problemen binnen de gezinssituatie. Zij hebben in het 
begin van het jaar een vrij goed overzicht in de problematiek van de ouders: zij noe
men ongeveer dezelfde problemen. Verder menen de kinderen dat zij zelf niet zozeer 
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problemen hébben maar voor problemen zorgen. Dit zijn voornamelijk problemen 
in hun gedrag en op school. De jongeren vinden dat ze slecht luisteren en ze geven 
aan dat ze spijbelen. Sommige jongens vertonen daarnaast crimineel gedrag. Aan het 
einde van het jaar vinden alle kinderen dat zij veranderd zijn. Zij noemen vooral posi
tieve veranderingen. Zij hebben geen of minder problemen. Ze vinden dat ze beter 
zijn gaan luisteren en dat ze 'rustiger' zijn geworden. De schoolproblemen blijven 
wel een rol spelen. 

Ruim een derde van de kinderen schrijft de verandering toe aan de interventie van de 
gezinsvoogd terwijl een kwart van de kinderen de verandering juist loskoppelt van de 
gezinsvoogd. De meeste kinderen noemen diverse oorzaken en kennen zichzelf ook 
een rol toe. De uithuisgeplaatste kinderen zien de oorzaak van de veranderingen lig
gen in de gesprekken met de groepsleiding. 

Met behulp van GAS hebben de gezinsvoogden de belangrijkste problemen in kaart 
gebracht. Dit zijn problemen van de kinderen, van de ouders en in de relatie ouders-
kinderen. De gezinsvoogden formuleren de meeste problemen voor de kinderen. Dit 
zijn voornamelijk schoolproblemen en problemen op het gebied van de leefsituatie. 
Dit laatste betekent dat de gezinsvoogd een uithuisplaatsing overweegt of juist te
rugplaatsing naar huis. De ouders hebben volgens de gezinsvoogden opvoedingspro
blemen en er is sprake van communicatie- en omgangsproblemen tussen de ouders 
en de kinderen. Via GAS is, net als de ouders en de kinderen signaleerden, een voor
uitgang gemeten. De meeste effecten zijn bereikt in de relatie ouders-kind. Daarna 
volgt het effect op de problemen van de kinderen en vervolgens een effect op de pro
blemen van de ouders. 

Kortom, vanuit drie verschillende perspectieven zijn veranderingen gemeten. Dat de 
gezinsvoogd daar een rol in heeft gehad, is daarmee aangetoond. 

9.5 Discussie 

Zitting en overdracht 

Het doel van het horen van kinderen vanaf twaalf jaar is dat zij de mogelijkheid heb
ben om hun mening kenbaar te maken aan de rechter. In de praktijk blijkt namelijk 
dat de kinderen vinden dat zij te weinig ruimte krijgen van de kinderrechter om iets te 
zeggen. De helft van de jongeren is niet tevreden over het gesprek omdat zij het ge
voel hebben dat er niet naar hun mening geluisterd wordt. 
Een tweede belemmering voor de kinderen om hun mening kenbaar te maken, vormt 
de aanwezigheid van de ouders (in bijna de helft van de gevallen) tijdens het horen. 
Er doen zich namelijk veel problemen voor in de relatie tussen de ouders en de kinde
ren. De aanwezigheid van de ouders zal daarom niet direct uitnodigen tot een goed 
gesprek met de kinderrechter. 

In de praktijk is het geen gewoonte dat gezinsvoogden aanwezig zijn bij de zitting. 
Naar mijn idee zou de aanwezigheid van de gezinsvoogd bij de ouders voor het op 
gang komen van de hulpverleningsrelatie een belangrijke functie kunnen vervullen. 
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De gezinsvoogd weet dan immers wat de kinderrechter aan de ouders vertelt over de 
ondertoezichtstelling en de betekenis van zijn komst. De gezinsvoogd kan dit in la
tere gesprekken toetsen waardoor er geen verkeerde ideëen en verwachtingen rondom 
zijn toekomstige rol ontstaan. Het blijkt namelijk dat de ouders heel hoge verwach
tingen hebben van de gezinsvoogd. Uiteindelijk leidt dit tot grote ontevredenheid 
wanneer in de praktijk blijkt dat de gezinsvoogd een ander hulpaanbod heeft. 
Ten tweede wordt het door de aanwezigheid van de gezinsvoogd concreet wie als per
soon bij de ouders thuis komt. De gezinsvoogden die wel aanwezig zijn, maken vaak 
meteen hun eerste afspraak met het gezin en daardoor kan vrij snel worden begonnen 
met de hulpverlening. 

Na de zitting dient 'zo mogelijk' een overdracht plaats te vinden tussen de raadsme-
dewerker, de gezinsvoogd en het gezin. Voor het gezin kan op dat moment duidelijk 
worden gemaakt dat de raadsmedewerker stopt en de gezinsvoogd verder gaat met de 
hulpverlening. Een overdracht vindt echter in mijn onderzoek slechts in ongeveer één 
op de drie gezinnen plaats. 
Voor de gezinsvoogd zou dit het tweede moment kunnen zijn, naast de zitting, om 
de eerste inzichten te verkrijgen in de belevingswereld van de betrokkenen en te toet
sen of bijvoorbeeld het gezagsaspect helder is. 

Casemanagement en een gestructureerde aanpak 
In de aanpak van de problemen richten de gezinsvoogden zich op het inschakelen van 
andere vormen van hulp en het onderhouden van contacten met instanties en perso
nen rondom het gezin. De hulpverlenende taak voor de kinderen zien zij vooral lig
gen bij andere hulpverlenings-instellingen. Dit is ook wettelijk vereist. Voor de ou
ders blijven zij wel een hulpverlenende rol houden door de gesprekken die zij met 
hen voeren, al moet hierbij vermeld worden dat er ook hulp voor de ouders is inge
schakeld. 
De gezinsvoogd manifesteert zich in dit onderzoek als een casemanager. Helaas is het 
aantal 'wisselingen van de wacht' groot: in één op de drie OTS-zaken is door diverse 
oorzaken (tijdelijk) een andere gezinsvoogd aangesteld. Aangezien de overdracht van 
een OTS-zaak naar een andere gezinsvoogd niet in alle gevallen soepel verloopt, 
komt de taak van casemanager in gevaar. 
Casemanagement zou tijd moeten opleveren. Uit de gegevens komt echter naar voren 
dat dit allerminst het geval is. Niet alleen door de overdracht van de ene naar de an
dere gezinsvoogd, maar ook omdat de invoering van de nieuwe wet duidelijk meer 
bureauwerk met zich meebrengt. 
Een heldere en gestructureerde aanpak van de hulpverlening zelf levert waarschijnlijk 
meer tijdwinst op. Een voorbeeld daarvan is de toepassing van GAS. De gezins
voogden hadden in eerste instantie moeite met het invullen van GAS. Toch werd dit 
achteraf zeer op prijs gesteld. Het leerde hen om in een complexe problematiek 
hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. De winst is, naast tijd, een gerichte en in-
zichtgevende manier van werken. 
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Rechten voor kinderen 
De betekenis van gezag raakt aan een andere belangrijke discussie; over rechten en 
plichten en de aard van de relatie tussen ouders en kinderen-'. Kinderen zouden name
lijk op een steeds jongere leeftijd mondig worden, kinderen zouden in toenemende 
mate op jonge leeftijd zelfstandig zijn en er zou sprake zijn van een toegenomen in
dividualisering. De relatie tussen ouders en kinderen wordt daarmee steeds meer één 
van gelijkwaardigheid. 
Afgezien van het feit dat dit in de praktijk tussen ouders en kinderen wat genuanceer
der ligt dan in de Tweede Kamer aan de orde kwam (het gaat om andere verhoudingen 
tussen ouders en kinderen), zou deze mondigheid van het kind en de gelijkwaardig
heid in de ouder-kind relatie toch tot uiting in de wetgeving moeten komen, bijvoor
beeld door een versterking van de rechten van het kind. 
In de bestudeerde wetgeving wordt echter voor zowel de ouders als voor het kind 
vanuit een plicht geredeneerd. Tegenover een plicht van de één staat natuurlijk een 
recht van de ander. Tegenover de wettelijke plicht van de ouder tot verzorging staat 
(impliciet) het recht van een kind op verzorging. Hoewel het er in eerste instantie 
wel op leek en de kans er lag, is de wetgever gezwicht voor de druk vanuit de Tweede 
Kamer en niet uitgegaan van een versterking van de positie van de kinderen. Nog 
steeds neemt de wetgever de positie van de ouders als uitgangspunt. Voor de kinderen 
worden hun plichten jegens de ouders beschreven. Het recht van het kind om ver
zorgd en opgevoed te worden is impliciet aanwezig maar wordt niet diepgaand uitge
werkt. Het blijft ook onduidelijk of de beschermingsgedachte als uitgangspunt wordt 
genomen - waarbij het kind wordt beschouwd als voorwerp van bescherming - of dat 
het kind wordt beschouwd als een rechtssubject met eigen rechten en plichten. 
De vraag is overigens of er meer rechten aan kinderen moeten worden gegeven. Uit 
mijn onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de meeste kinderen niet eens weten dat ze een 
klacht kunnen indienen over hun gezinsvoogd. Laat staan dat zij weten welke rechten 
zij nog meer hebben. Het gevaar bij het toekennen van meer rechten aan kinderen is 
dat het kan leiden tot het veronachtzamen van het feit dat de meeste (jonge) kinderen 
zichzelf niet kunnen beschermen. Er blijft dan een taak voor derden, voor de overheid 
liggen wanneer ouders hun kinderen niet beschermen. 

Ethic of care ofethic of justice? 
Mijn hypothese was dat de gezinsvoogden in hun werk de nadruk zullen leggen op 
het goed-doen ('ethic of care') en niet op het recht-doen ('ethic of justice'). Uit de re
sultaten komt naar voren dat deze hypothese bijstelling behoeft. 

3 Het leidend beginsel van het wetsvoorstel dat in gaat op de inhoud en omvang van 
het ouderlijk gezag (T.K. 1992-1994, 23012) is dat ouder en kind, ieder als drager 
van rechten en plichten, op voet van gelijkwaardigheid met elkaar dienen om te gaan 
(zie hoofdstuk 2. Paragraaf 2.4.2). 
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Ouders en kinderen 
De wensen van de ouders zijn gericht op beide aspecten: ze verwachten van de ge
zinsvoogd dat hij voor hun kind goed-doet ('ethic of care') en recht-doet ('ethic of jus
tice'). De ouders zien namelijk in de persoon van de gezinsvoogd een vertrouwensfi-
guur die gaat praten met hun kind. Werkt dit niet, dan verwachten ze een harde aan
pak, enkele ouders trouwens meteen, bijvoorbeeld wanneer hun zoon na diverse 
waarschuwingen (sepots) van de politie blijft stelen. 
De jongeren leggen in hun zorg voor hun ouders de nadruk op 'ethic of care'. Zij 
zien de gezinsvoogd meer als een praktische regelaar die maar met hun ouders moet 
praten. Voor de meeste kinderen is de gezinsvoogd geen vertrouwenspersoon en na 
een halfjaar, wanneer duidelijk is dat de gezinsvoogd beslissingen kan nemen waar 
ze niet altijd achter staan, beleven ze de gezinsvoogd als een gezagsfiguur ('ethic of 
justice'). 

De zorg die wordt aangeboden door de gezinsvoogden is anders dan de zorg die ouders 
en kinderen verwachten. De hulp die de gezinsvoogden in eerste instantie bieden, is 
"zorg verpakt in recht". Wat willen de ouders en hoe beleven de kinderen de hulp? 
Zij willen en beleven de hulp als "recht verpakt in zorg ". Er is met andere woorden 
sprake van botsende verwachtingen in pedagogische stijl van verschillende partijen. 
Wanneer er geen goede afstemming bestaat tussen de verschillende partijen loopt het 
mis: iedereen raakt ontevreden. Ouders en kinderen kunnen zich niet onttrekken aan 
de situatie; zij kunnen wel de hulp boycotten en zij hebben ook het recht om te kla
gen. Gezinsvoogden kunnen conflicten gaan vermijden en hun gezagspositie ontken
nen; zij worden ziek, dragen de taak over, of vertrekken naar een andere baan. Het 
vergt daarom een onderhandelingsproces tussen de verschillende partijen om tot af
stemming te komen. Van alle drie partijen is uiteindelijk de gezinsvoogd de aange
wezen persoon om dit proces in goede banen te leiden. 

Vaak is in de jeugdbescherming gezucht over de zwaarte van het werk, het gebrek 
aan waardering, de hoge case-load, en - het moet gezegd worden - maar al te vaak zijn 
die klachten terecht. Vaak is ook door cliënten geklaagd over het gebrek aan com
municatie, de bureaucratie en de bemoeizucht van de kinderbeschermers. Ook die ge
luiden zijn helaas maar al te vaak waar. 
En toch, na mijn eigen onderzoek, ben ik verbaasd over de ouders die toch, ondanks 
alles, hun best doen. De kinderen die toegeven dat ze moeilijkheden maken, maar 
ook zichzelf willen verbeteren. En tenslotte de gezinsvoogden die zich inzetten voor 
hun pupillen en hun ouders, ook al valt hun dat soms zwaar. 
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Bijlage 1 

(In deze bijlage is de vragenlijst van de ouders en de kinderen weergegeven. De vra

genlijsten verschillen slechts op kleine punten - dit wordt apart in de tekst vermeld -

van elkaar en zijn samengevoegd omwille van overzichtelijkheid en ruimtebesparing. 

Op drie verschillende meetmomenten zijn de vragenlijsten afgenomen. Per meetmo

mentzijn de vragenlijsten aangepast. Op het eerste meetmoment is bijvoorbeeld ge

vraagd naar de zitting en op het tweede en derde meetmoment niet.) 

Vragenlijst ouder en kind 

Achtergrond 

Gezin nr.: 
Naam: 
Geslacht: 
Leeftijd: 
Opleiding (school): 

Beroep: 
Partner: 
Kinderen + leeftijd: 
Gezinsvoogd: 

Datum: 
Duur van het interview: 

Voordat de gezinsvoogd bij u (jou) thuiskwam, heeft (heb) u (je) een oproep gekre

gen om bij de kinderrechter te komen. Ik ga u (je) daar nu een paar vragen over stel

len. 

Juridische procedure 

- Bent (ben) u (je) bij het gesprek met de kinderrechter aanwezig geweest? 

OJa 
ONee 

- Hoe lang duurde het gesprek bij de kinderrechter? 

- Wie waren bij dat gesprek aanwezig? 
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- Begreep u (je) wat er werd besproken? 

OJa 

ONee 

Zo ja, kunt (kan) u (je) vertellen wat er in dat gesprek werd besproken? Kunt (kan) u 
(je) ook aangeven wat u (je) niet begreep? 

Zo nee, kunt (kan) u (je) vertellen wat u (je) niet begreep? Kunt (kan) u (je) ook 
aangeven wat u (je) wel begreep? 

- Heeft (heb) u (je) tijdens de zitting nog iets tegen de kinderrechter gezegd? 

OJa 

ONee 

Zo ja, kunt (kan) u (je) vertellen wat u (je) heeft (hebt) gezegd? 
Zo nee, heeft (heb) u (je) wel de kans gekregen om iets te zeggen? 

- Wat verwachtte u (je) van het gesprek bij de kinderrechter, voordat u (je) er heen 
ging? 

- Bent (ben) u (je) tevreden over het gesprek bij de kinderrechter? 

OJa 
ONee 

Zo ja, kunt (kan) u (je) aangeven waar u (je) tevreden mee was? Zijn er nog dingen 
die u (je) anders had gewild? 

Zo nee, kunt (kan) u (je) aangeven wat u (je) anders had gewild? Kunt (kan) u (je) 
aangeven waar u (je) wel tevreden mee was? 

- Heeft u een maatregel gekregen voor uw kind? 
(Heb je een maatregel gekregen?) 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat betekent deze maatregel (OTS) volgens u (j°u)? 
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- Bent (ben) u (je) het daarmee (met deze maatregel) eens? 

O Ja 

O Nee 

Zo ja, kunt (kan) u (je) aangeven waarom u (je) het eens bent met de maatregel 

(waarom u (je) dat nodig vindt)? 

Zo nee, kunt (kan) u (je) aangeven waarom u (je) het niet eens bent met de maatregel 

(wat had u (je) anders gewild)? 

Apart voor het kind: 

Van wie heb je gehoord datje een gezinsvoogd kreeg toegewezen, dat er een gezins

voogd zou komen? 

0 ouders 
0 broer(s), zus(sen) 

0 anders, nl 

Heb je zelf bericht gehad over de toewijzing van de gezinsvoogd? (brief) 

- Wanneer heb u (je) de gezinsvoogd voor het eerst ontmoet (gezien)? 

0 Raad voor de Kinderbescherming 

0 zitting 
0 thuis 
0 anders, nl 

Apart voor de ouders: 
- Heeft u contact gehad met de Raad voor de kinderbescherming? 

OJa 
ONee 

- Is er een gesprek geweest met de raadsmedewerk(st)er, de gezinsvoogd en (het ge

zin) uzelf? 

OJa 
ONee 

Zo ja, kunt u aangeven wie bij dit gesprek met de raadsmedewerker allemaal aanwe

zig waren? 
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- Begreep u wat er tijdens dit gesprek werd besproken? 

OJa 
ONee 

Zo ja, kunt u vertellen wat er werd besproken? Kunt u ook aangeven wat u niet goed 

begreep? 

Zo nee, kunt u aangeven wat u niet goed begreep? Wat heeft u wel begrepen? 

- Wat verwachtte u van dit gesprek? 

Beiden: 

- Weet u (je) waarom de gezinsvoogd bij jullie is aangesteld (bij u (jou) thuis 

komt)? 

OJa 
ONee 

Zo ja. wat is volgens u (jou) de reden? 

- Bent (ben) u (je) het er mee eens dat de gezinsvoogd bij u (jou) is aangesteld (thuis 

komt)? 

OJa 

ONee 

Zo ja, kunt (kan) u (je) aangeven waarom u (je) het ermee eens bent dat de gezins

voogd bij u (jou) (thuis) komt? 

Zo nee, kunt (kan) u (je) aangeven waarom u (je) het er niet mee eens bent dat de ge

zinsvoogd bij u thuis komt 

Ik heb u (je) net een vraag gesteld over de reden(en) waarom de gezinsvoogd bij u 
thuis komt. In dit gedeelte wil ik graag met u (jou) daar iets uitgebreider ingaan. U 
(je) heeft (hebt) de vrijheid, wanneer u (je) van mening bent dat de vragen té persoon
lijk zijn, de vraag niet te beantwoorden. Vervolgens zou ik graag van u (je) willen 
weten of u (je) hulp wilt ontvangen voor deze problemen. 

Problematiek en hulpvraag ouders en kind 

- Zijn er volgens u (jou) sprake van financiële problemen? 

OJa 

ONee 
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Zo ja, wat zijn volgens u (jou) de oorzaken van deze financiële problemen? 

0 Oorzaak bij zichzelf of partner (zichzelf) 

0 Oorzaak bij kind ((stiefouders) 

0 Oorzaak bij broer(s), zus(sen) 

0 Oorzaak situationele factoren 

0 Anders, nl 

- Wilt (wil) u (je) hulp ontvangen bij het oplossen van deze financiële problemen! 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat verwacht u (je) van deze hulp? 

- Zijn er volgens u (jou) sprake van problemen met de huisvesting! 

OJa 

ONee 

Zo ja, wat zijn volgens u (jou) de oorzaken van deze huisvestingsproblemen! 

0 Oorzaak bij zichzelf of partner (zichzelf) 

0 Oorzaak bij kind ((stief)ouders) 

0 Oorzaak bij broer(s), zus(sen) 

0 Oorzaak situationele factoren 

0 Anders, nl 

Wilt (wil) u (je) hulp ontvangen bij het oplossen van deze huisvestingsproblemen! 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat verwacht u (je) van deze hulp? 

Zijn er volgens u (jou) sprake van problemen met het werk (werksituatie) van uw 

partner of uzelf (je (stiefjouders)? 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat zijn volgens u (jou) de oorzaken van deze werkproblemen (werkloosheid)! 
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O Oorzaak bij zichzelf of partner (zichzelf) 
0 Oorzaak bij kind ((stief)ouders) 
0 Oorzaak bij broer(s), zus(sen) 
0 Oorzaak situationele factoren 
0 Anders, nl 

Wilt (wil) u (je) hulp ontvangen bij het oplossen van deze problemen met 
werk(werkloosheid) ((stief)ouder(s)7 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat verwacht u (je) van deze hulp? 

- Zijn er volgens u (jou) problemen met uw (ex)partner (tussen je (stieflvader en 
(stieflmoeder)! 

Oja, nl 

0 nee 

Zo ja, wat zijn volgens u (jou) de oorzaken van uw problemen met uw (ex)partner 

(huwelijks/relatie problemen)! 

0 alcoholisme 
0 geweld 
0 kinderen 
0 anders, nl 

- Wilt (wil) u (je) hulp ontvangen bij het oplossen van deze problemen met uw 
(ex)partner (je (stiefjmoeder en (stiefjvader)? 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat verwacht u (je) van deze hulp? 

- Zijn er volgens u problemen met de opvoeding van uw kind (ondertoezicht ge
steld)? 
(Zijn er volgens jou problemen die te maken hebben met jezelf!) 

Oja, nl 

0 nee 
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Zo ja, wat is volgens u (jou) de oorzaak van deze problemen? 

0 Oorzaak bij zichzelf of partner (zichzelf) 
0 Oorzaak bij kind ((stiefouders) 
0 Oorzaak bij broer(s), zus(sen) 
0 Oorzaak situationele factoren (bv huisvesting) 
0 Anders, nl 

- Wilt u hulp ontvangen bij het oplossen van deze problemen met de opvoeding van 
uw kind ? 
(Wil je hulp ontvangen bij het oplossen van deze problemen?) 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat verwacht u (je) van deze hulp? 

Apart voor ouders: 
- Heeft u zelf contact gezocht met de Raad voor de Kinderbescherming? 

OJa 
ONee 

Zo ja, kunt u vertellen waarom u contact heeft gezocht met de raad? 
Zo nee, kunt u vertellen wie er contact heeft gezocht met de raad? 

0 partner 
Okind 
0 broer(s)/ zus(sen) 
0 hulpverleningsinstelling: 
0 anders, nl 

Apart voor kind: 
Heeft er iemand om hulp gevraagd voor jullie problemen? 

OJa 
ONee 

Zo ja, kan je vertellen wie er om hulp heeft gevraagd? Bij wie (persoon, instelling) 
is er om hulp gevraagd? 
Zo nee, kan je vertellen op welke manier jullie bij de (gezins)voogdij-instelling te
recht zijn gekomen? 
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Hulpverleningsgeschiedenis 

- Bent (ben) u (je) eerder met hulpverleningsinstellingen in contact gekomen? 

OJa 
ONee 

Zo ja, met welke instellingen? 

instelling 1: 
jaartal: 

instelling 2: 
jaartal: 

instelling 3: 
jaartal: 

instelling 4: 
jaartal: 

instelling 5: 
jaartal: 

Zo nee, kunt (kan) u (je) mij vertellen op wat voor manier u (je) bij de 
gezinsvoogdijinstelling terrecht bent gekomen? 

Apart voor ouders: 
- Wat was volgens u de reden dat de hulpverlening van de genoemde instellingen 
toen niet is voortgezet? 

- Heeft u naast de contacten met de gezinsvoogd ook nog contacten met anderen? 
(psycholoog, pedagoog, psychiater) 

OJa 
ONee 

Zo ja, met welke personen/instelling(en) heeft u nog steeds contact? 
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- Heeft u het gevoel dat u geholpen wordt door deze contacten (noemen van 

naam/instelling uit vorige vraag) 

OJa 
ONee 

Zo ja, door wie voelt u zich geholpen? Kunt u ook aangeven waarmee u zich gehol

pen voelt? 

U Ge) heeft (hebt) een gezinsvoogd toegewezen gekregen. Hij/zij is een aantal keer 

bij u (je) langs geweest. Ik ga u (je) nu een paar vragen stellen over de komst van de 

gezinsvoogd, hoe u (je) deze komst ervaart en wat uw (je) verwachtingen zijn van de 

gezinsvoogd. 

Wensen en verwachtingen van de ouders en kinderen 

- Voordat de gezinsvoogd bij u (jullie) thuis kwam, had u (je) toen een voorstelling 

van wat zo'n man of vrouw zou komen doen? 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat voor voorstelling had u (je)? 

- Heeft iemand dat u (jou) verteld? 

OJa 
ONee 

Zo ja, wie heeft u (je) dat verteld? 

- Denkt (denk) u (je) dat er door de komst van de gezinsvoogd iets zal veranderen? 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat denkt (denk) u Ge) dat er zal gaan veranderen? Wat denkt (denk) u Ge) dat 

er niet veranderd? 

Zo nee, wat denkt (denk) u Ge) dat er niet veranderd? (Wilt u dat er iets veranderd?) 

Wat denkt (denk) u Ge) dat wel veranderd? 

- Wat vindt (vind) u Ge) van de komst van de gezinsvoogd? 

235 



- Wat vindt (vind) u (je) van de gezinsvoogd zelf? 

- Heeft de komst van de gezinsvoogd invloed op uw (je) dagelijks leven? 

OJa 
ONee 

Zo ja, kunt (kan) u (je) daar voorbeelden bij noemen? (pos/neg) 
Zo nee, kunt (kan) u (je) dat uitleggen? Waarom denkt (denk) u (je) dat de 

gezinsvoogd geen invloed heeft op uw (je) dagelijks leven? 

- Wat zou u (je) willen dat hij/zij komt doen? 

Ervaringen ouders en kinderen 

- Hoe vaak komt de gezinsvoogd bij u langs? En hoe vaak wordt u uitgenodigd op 
kantoor? 

thuis: kantoor: 
0 twee keer per week 0 twee keer per week 
0 één keer per week 0 één keer per week 
0 één keer per twee weken 0 één keer per twee weken 
0 één keer per maand 0 één keer per maand 

- Vindt (vind) u (je) dat voldoende? 

OJa 
ONee 

Zo nee, wat had u (je) liever gewild? 

- Heeft (heb) u (je) naast telefonisch contact voor het maken van afspraken met de 
gezinsvoogd, ook telefonisch contact over problemen die u (je) bespreekt met de ge
zinsvoogd? 

OJa 
ONee 

Zo nee, zou u (je) dat willen? 
Zo ja, kunt (kan) u (je) aangeven hoe vaak u (je) telefonisch contact heeft met de ge
zinsvoogd om over problemen te praten? 
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O twee keer per week 
O één keer per week 
O één keer per twee weken 
O één keer per maand 
O anders, nl 

- Vindt (vind) u (je) dat voldoende? 

O Ja 
O Nee 

Zo nee, wat had u (je) anders gewild? 

- De gezinsvoogd is een paar keer bij u (je) langs geweest. Kunt (kan) u (je) mij ver

tellen wat er precies gebeurt wanneer de gezinsvoogd langskomt? (praktische voor

beelden: wat doet de gezinsvoogd? Praten, mee eten, opruimen, met kinderen bezig 

zijn etc.) 

- Wat vindt (vind) u (je) daarvan? 

'Overleg' 

- Heeft (heb) u (je) overleg met de gezinsvoogd over wat er wel en niet moet gebeu

ren? 

OJa 
ONee 

Zo ja, kunt (kan) u (je) een voorbeeld van geven van waar dit overleg over gaat? 

Zo nee, wat vindt (vind) u (je) daarvan? 

- Bent (ben) u (je) tevreden over dat overleg? 

OJa 
ONee 

Zo ja, kunt (kan) u (je) aangeven waar u (je) tevreden over bent. Kunt (kan) u (je) 

ook aangeven waarover u (je) niet tevreden bent? 

Zo nee, kunt (kan) u (je) aangeven waar u (je) niet tevreden over bent. Kunt (kan) u 

(je) ook aangeven waar wel tevreden over bent? 
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- Praat de gezinsvoogd met uw kind (jou)? 

OJa 
ONee 

Zo ja, waar denkt u dat de gezinsvoogd met uw kind over praat? (Waar praatje met 
de gezinsvoogd over?) Wat vindt (vind) u (je) daarvan? 
Zo nee, wat vindt (vind) u (je) daarvan? 

- Bent (ben) u (je) op de hoogte van het begeleidingsplan/behandelplan? 

OJa 
0 Nee (ga verder met vraag ..) 

- Heeft de gezinsvoogd dit begeleidingsplan/behandelplan met u (jou) besproken? 

OJa 
ONee 

- Weet u (je) wat er in dat plan staat? 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat staat er volgens u (jou) in dat plan? 

- Wat vindt (vind) u (je) daarvan (mee eens, oneens)? 

'gezag' 
- Bent (ben) u (je) het wel eens oneens met de gezinsvoogd? 

OJa 
ONee 

Zo ja, waarover bent (ben) u (je) het dan oneens? 

- Wat doet/zegt de gezinsvoogd dan? 

- Heeft (heb) u (je) wel eens een conflict met de gezinsvoogd? 

OJa 
ONee 
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Zo ja, waarover gaat dat conflict? 

- Wat doet/zegt de gezinsvoogd dan? 

- Heeft (heb) u (je) het gevoel dat u (je) verplicht wordt te doen wat de gezinsvoogd 
tegen u (je) zegt? 

OJa 
Onee 

Zo ja, kunt (kan) u (je) daar voorbeelden bij noemen? 

- Bent (ben) u (je) bang dat het gevolgen kan hebben wanneer u (je) niet precies doet 
wat de gezinsvoogd u (jou) verteld te doen? 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat voor gevolgen kan dat volgens u (jou) hebben? 

'hulp en steun' 
- Voelt (voel) u (je) zich (je) op dit moment geholpen door de gezinsvoogd? 

OJa 
ONee 

Zo ja, kunt (kan) u (je) voorbeelden noemen waar de gezinsvoogd u (jou) geholpen 
heeft? Kunt (kan) u (je) voorbeelden geven waarbij u (je) zich (je) niet geholpen 
voelt? 
Zo nee, kunt (kan) u (je) voorbeelden geven waarmee u (je) zich (je) niet geholpen 
voelt? (Wat zou de gezinsvoogd volgens u (jou) moeten doen waardoor u (jij) zich 
(je) wel geholpen voelt?) Kunt (kan) u (je) voorbeelden geven waarbij u (je) zich (je) 
wel geholpen voelt? 

- Voelt (voel) u (je) zich (je) gesteund door de gezinsvoogd? 

OJa 
ONee 
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Zo ja, waarin voelt (voel) u (je) zich (je) gesteund? Kunt (kan) u (je) daar een voor
beeld bij geven? Waarin voelt (voel) u (je) zich (je) niet gesteund? 
Zo nee, waarin zou u (je) gesteund willen worden? Waarin voelt (voel) u (je) zich 
(je) wel gesteund? 

- Bent (ben) u (je) tevreden over hoe tot dusver de gesprekken zijn verlopen tussen u 
(jou) en de gezinsvoogd? 

OJa 
ONee 

Zo nee, wat vindt (vind) u (je) dat er veranderd moet worden? Kunt (kan) u (je) daar 
voorbeelden bij geven? 

- Bent (ben) u (je) ooit gedurende dit afgelopen jaar ergens heel boos en ontevreden 
over geweest? 

OJa 
0 nee 

- Heeft (heb) u (je) daarover een klacht indiend? 

Oja 
0 nee 

Zo nee: kunt (kan) u (je) kort omschrijven waarom u (je) geen klacht heeft inge
diend? 

0 ik wist niet dat ik een klacht kon indienen 
0 anders, namelijk 

- Heeft (heb) u (je) tijdens de hulpverlening een wisseling meegemaakt van hulpver
lener? 

Oja 
0 nee 

-Weet u (je) de reden van de wisseling? 

Oja 
Onee 

- Wat vond u (je) van de wisseling van gezinsvoogd(es) 
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- Was er naar u (jou) idee voldoende overleg met u (jou) over deze wisseling? 

Oja 
0 nee 

Afsluiting 

- Wordt de OTS verlengd? 

Oja 
0 nee 

- Wat is volgend u (jou) de reden dat de OTS wel/niet wordt verlengd? 

- Wat vindt (vind) u (je) daarvan? 

- Wilt (wil) u Ge) nog iets zeggen wat u (je) graag kwijt wilt of waar ik geen vragen 
over gesteld heb? 
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Bijlage 2 

(Hieronder wordt de vragenlijst van de gezinsvoogd weergegeven. Op drie verschil
lende meetmomenten is een vragenlijst afgenomen die op sommige punten verschil
lend was van de vorige. Bijvoorbeeld: indien in het eerste meetmoment het hulpver
leningsplan was afgerond en besproken met de ouders, is in het tweede meetmoment 
niet opnieuw gevraagd naar het hulpverleningsplan, behalve als er sprake was van 
gewijzigde omstandigheden. Op dat moment werden de plannen weer aangepast). 

Vragenlijst gezinsvoogd 

Naam: 
Leeftijd: 
Geslacht: 
Opleiding: 
Gezinsvoogdij-instelling : 
Jaren werkzaam bij gezinsvoogdij: 
Naam gezin: 
Naam kinderrechter: 
Datum uitspraak OTS: 

Datum: 
Duur van het interview: 

In dit eerste gedeelte ga ik u een paar vragen stellen over de periode voorafgaande aan 
het uitspreken van de OTS. Deze vragen betreffen onder andere de zitting, de aanmel
ding bij de Raad voor de kinderbescherming en de hulpverleningsgeschiedenis van 
het gezin. 

De fase van aanmelding: 

'het cliëntsysteem' (significante anderen) 
- Kunt u, voordat we ingaan op de aanmelding van het gezin, aangeven welke be
langrijke anderen bij de opvoeding van het kind (OTS) zijn betrokken? 

'zitting kinderrrechter' 
- Van wie krijgt u te horen dat u dit gezin toegewezen zou krijgen? 
(hoeveel tijd voor de zitting?) 

- Binnen welk tijdsbestek neemt u gemiddeld contact met het gezin op? Op wat voor 
manier gebeurd dat? (telefonisch, per brief). 
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- Bent u zelf bij de zitting aanwezig geweest? 

O Ja 
O Nee 

Zo ja, kunt u vertellen wat er tijdens de zitting besproken werd? 
Zo nee, wie is er van de gezinsvoogdijinstelling aanwezig geweest? 

- Kunt u aangeven wie er aanwezig waren van het gezin? 

OJa 
ONee 

Zo ja, wie waren aanwezig? 

- Denkt u dat de (stief)ouder(s) hebben begrepen wat er gezegd werd tijdens die zit
ting? 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat denkt u dat ze ervan begrepen hebben? Kunt u weergeven wat ze er niet 
van begrepen hebben? 
Zo nee, wat denkt u dat niet begrepen hebben? Kunt u ook aangeven wat ze wel be
grepen hebben? 

- Denkt u dat het kind heeft begrepen wat er gezegd werd tijdens die zitting? 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat denkt u dat hij/zij ervan begrepen heeft? Kunt u weergeven wat ze hij/zij 
niet begrepen heeft? 
Zo nee, wat denkt u dat hij/zij niet begrepen heeft? Kunt u ook aangeven wat hij/zij 
wel begrepen heeft? 

'aanmelding' 
- Kunt u aangeven wie het gezin heeft aangemeld bij de Raad voor de 
Kinderbescherming 
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O (stief)ouder(s) 
0 politie 
0 buren 
0 familie 
OAMW 
0 anders, nl 

- Heeft u zelf contact gehad met een raadsmedewerker? 

OJa 
ONee 

- Is er sprake geweest van een gesprek met de raadsmedewerker, het gezin 
(cliëntsysteem) en uzelf (overdracht)! 

OJa 
0 Nee (ga door met vraag ..) 

Zo ja, kunt u vertellen wie van het gezin aanwezig waren en wat er toen besproken 
is? 

- Wat waren de reacties van de (stief)ouder(s) op dit gesprek? 

- Wat was de reactie van het kind op dit gesprek? 
(ga door met vraag ..) 

(/n geval er geen sprake is van overdracht:) 
- Heeft u het raadsrapport doorgenomen met de (stieflouder(s)l 

OJa 
ONee 

Zo ja, kunt u vertellen wat er toen besproken is? 

- Wat waren de reacties van de (stief)ouder(s) op dit gesprek over het raadsrapport? 

- Heeft u het raadsrapport besproken met het kind (OTS)l 

OJa 
ONee 

Zo ja, kunt u vertellen wat er toen is besproken? 
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- Wat was de reactie van het kind daarop? 

'hulpverleningsgeschiedenis ' 

- Kunt u aangeven met welke instanties/personen het gezin contacten heeft gehad? 
(contacten met vrijwillige hulpverlening, huisvesting, sociale dienst, etc.) 

- Met welke instanties/personen heeft het gezin nog steeds contact? 

- Onderhoudt u zelf contacten met instanties/personen die betrokken zijn bij dit ge

zin? 

OJa 

Onee 

Zo ja, met welke instanties/personen onderhoudt u het contact? 

- Heeft u hulp van derden ingeschakeld? (psychiater, psycholoog, pedagoog of andere 
vormen van hulp (hometraining)) 

OJa 
ONee 

Zo ja, welke instanties/personen? Wat is de reden daarvan? 

(in geval van vrijwillige hulpverlening:) 

- Wat is volgens u de reden dat de vrijwillige hulpverlening niet geslaagd is bij dit 

gezin? 

Hiervoor hebben we onder andere gesproken over de hulpverleningsgeschiedenis van 
de cliënt. In het volgende gedeelte wil ik een aantal vragen stellen over de intakefase 
en het begeleidingsplan. 

Beginfase van de uitvoering OTS 

'Informatiebronnen ' 
- Kunt u aangeven wat voor u de belangrijkste informatiebronnen zijn m.b.t dit ge

zin? 

- Waaraan geeft u het meeste gewicht? Kunt u ook uitleggen waarom u het meeste 

gewicht geeft aan... en wat doet u met deze informatie? 
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- Heeft u overleg met de (stieflouder(s) van het kind? 

OJa 
o Nee 

Zo ja, waar over gaat dat overleg? Kunt u daar voorbeelden van geven? 

Zo nee, wat is de reden dat geen overleg heeft gehad met de ouder(s) 

- Heeft u gesproken met het kind (dat ondertoezicht is gesteld)? 

OJa 
ONee 

Zo ja, waar gaat dat gesprek over? Kunt u daar voorbeelden van geven? 
Zo nee, kunt u aangeven wat de reden is dat u niet met het kind gepraat heeft? 

- Vonden bovenstaande gesprekken individueel of gezamelijk plaats? 

0 gezamelijk (moeder en kinderen) 
0 gezamelijk (moeder en kind (OTS) 
0 individueel (moeder) 
0 individueel (kind (OTS)) 
0 individueel (broers/zussen) 
0 anders, nl 

'hulpverleningsplan ' 
- Wat is volgens u het doel van het hulpverleningsplan? 

- Binnen hoeveel tijd moet dat worden vastgesteld? 

0 5-6 weken 
0 7-8 weken 
0 9-10 weken 
0 11-12 weken 
0 anders, nl 

- Hoe vaak heeft u contact gehad met het gezin vanaf het moment dat de OTS is uit

gesproken? 
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thuis: kantoor: 
0 twee keer per week 0 twee keer per week 
0 één keer per week 0 één keer per week 
0 één keer per twee weken 0 één keer per twee weken 
0 één keer per maand 0 één keer per maand 

Vindt u dat ook voldoende? 

- Onderhoudt u telefonisch contact met het gezin? 

OJa 

ONee 

Zo ja, hoe vaak heeft u telefonisch contact met dit gezin? 

- Vindt u dat u voldoende tijd heeft om het hulpverleningsplan te maken? 

OJa 

ONee 

Zo nee, hoeveel tijd denkt u nodig te hebben? 

- Stelt u dit plan in de loop van het jaar bij? 

- Heeft u het hulpverleningsplan besproken met de (stief)ouder(s)! 

OJa 

ONee 

Zo ja, kunt u aangeven wat zij van het plan vonden? (mee eens, oneens) 

Zo nee, wat is de reden dat u daar niet met de ouder(s) over heeft gesproken? 

- Heeft u het hulpverleningsplan besproken met het kind (OTS)l 

OJa 
ONee 

Zo ja, kunt u aangeven wat het kind van dit plan vond? 
Zo nee, wat is de reden dat u daar niet met het kind over gesproken heeft? 

{in geval van bespreken van het hulpverleningsplan:) 

- Wat doet u met de informatie van de (stief)ouder(s) en het kind? 

248 



Instructie GAS en invullen van evaluatieformulier 

- Op welke manier denkt u deze doel(en) te kunnen bereiken? En hoe zou u de boven 
geschetste problemen aanpakken? Kunt u voorbeelden geven hoe u te werk wil gaan? 
(splitsing ouder en kind) 

Probleemgebied 1 : 

Probleemgebied 2: 

Probleemgebied 3: 

Probleemgebied 4: 

Probleemgebied 5: 

- Denkt u dat de (stief)ouder(s) begrijpen welke doel(en) u wilt bereiken? 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat denkt u dat ze begrijpen? 
Zo nee, wat denkt dat ze niet begrijpen? Wat denkt u dat ze wel begrijpen? 

- Denkt u dat het kind begrijpt welke doel(en) u wilt bereiken? 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat denkt u dat het kind begrijpt? Wat denkt u dat het niet begrijpt? 
Zo nee, wat denkt dat het kind niet begrijpt? Wat denkt u dat het kind wel begrijpt? 

'gezag' 
- Bent u het afgelopen periode het wel eens oneens geweest met de ouder(s) 

Oja 
0 nee 

Zo ja, waar was u het over oneens? 

- Hoe reageerde u daarop? 

- Heeft u wel eens een conflict met de ouder(s) 
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0 Ja 

O Nee 

Zo ja, waarover gaat dit conflict? 

- Hoe reageert u daarop? 

- Bent u het de afgelopen periode wel eens oneens geweest met het kind? 

Oja 
0 nee 

Zo ja, waarover was u het oneens? 

- Hoe reageerde u daarop? 

- Heeft u wel eens een conflict met het kind (onder toezicht gesteld) 

OJa 
ONee 

Zo ja, waarover gaat dit conflict? 

- Hoe reageert u daarop? 

- Kunt u aangeven wat u verstaat onder het begrip gezag in relatie tot dit gezin? 

- Heeft u het gevoel dat u met gezag moet optreden mbt dit gezin? 

ouder(s) kind 

0 Ja 0 Ja 
0 Nee 0 Nee 

Zo ja, kunt u aangeven waarom u dat nodig vindt? Kunt u voorbeelden geven waar
bij u met gezag moest optreden? 
Kunt u ook aangeven waarom u vindt dat u niet met gezag moet op treden? Kunt u 
daar voorbeelden bij geven? 
(idem:) Zo nee, kunt u aangeven waarom u vindt dat u niet met gezag moet optre
den? Kunt u daar voorbeelden bij geven? Kunt u ook aangeven waarom u het wel 
nodig vindt om met gezag op te treden? Kunt u voorbeelden geven waarbij u met ge
zag moest optreden? 
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Ouder(s): 

Kind: 

- Kunt u aangeven wat u precies onder het begrip "herstel van het ouderlijk gezag" 

verstaat mbt dit gezin? Wat zou dat praktisch betekenen? 

'bedreigende situatie' 
- Denkt u dat er dit gezin sprake is van een bedreigende situatie? 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat is volgens u de bedreigende situatie (voor wie?) Op welke wijze denkt u 

daar iets aan te doen? 

Zo nee, wat is volgens u een bedreigende situatie? 

'aanwijzing' 
- Wat verstaat u onder een aanwijzing? 

- Geeft u aanwijzingen aan de ouders? 

OJa 
ONee 

Zo ja, kunt u voorbeelden geven van zo'n aanwijzing? 

- Geeft u aanwijzingen aan het kind (de kinderen)? 

OJa 
ONee 

Zo ja, kunt u daar voorbeelden bij noemen? 

'raad geven' 

- Geeft u raad aan de ouders? 

OJa 

ONee 

Zo ja, kunt u daar voorbeelden bij noemen? 
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- Denkt u dat er een verschil bestaat tussen 'aanwijzingen geven' en 'raad geven'? 

O Ja 
O Nee 

Zo ja, wat is volgens u het verschil? Zijn er volgens u overeenkomsten? 

Zo nee, wat wat zijn volgens u de overeenkomsten? Zijn er volgens u verschillen? 

De belevingswereld van de ouders/kinderen volgens de gezinsvoogd 

- Denkt u dat de (stief)ouder(s) begrijpt(en) wat deze maatregel inhoudt? 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat denkt u dat de ouder(s) denken wat de maatregel voor hen inhoudt? Wat 
denkt u dat ze niet begrijpen? 
Zo nee, wat denkt u dat de ouders niet begrijpen? Wat denkt u dat de ouders wel be
grijpen? 

- Denkt u dat de ouder(s) het met de maatregel eens is (zijn)? 

OJa 
ONee 

Zo ja, op grond waarvan denkt u dat de ouders het met de maatregel eens zijn 
(argumenten)? 
Zo nee, op grond waarvan denkt u dat de ouders het niet met de maatregel eens zijn 
(argumenten)? 

- Denkt u dat het kind begrijpt wat deze maatregel inhoudt? 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat denkt u dat het kind denkt wat de maatregel voor hem/haar inhoudt? Wat 
denkt u dat hij/zij niet begrijpt? 
Zo nee, wat denkt u dat het kind niet begrijpt? Wat denkt u dat het kind wel be
grijpt? 
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- Denkt u dat het kind het met de maatregel eens is? 

O Ja 
O Nee 

Zo ja, op grond waarvan denkt u dat het kind het met de maatregel eens is 
(argumenten)? 
Zo nee, op grond waarvan denkt u dat het kind het niet met de maatregel eens is 
(argumenten)? 

- Hoe denkt u dat de ouder(s) uw komst heeft (hebben) ervaren? 

- Waarom denkt u dat? (Waarop basseert u dat?) 

- Hoe denkt u dat het kind uw komst heeft ervaren? 

- Waarom denkt u dat? (Waarop basseert u dat?) 

Is er nog iets dat ik vergeten ben te vragen en wat u nog wel kwijt wilt? 
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Bijlage 3 

Evaluatieformulier GAS* 

Reg.nr: Volgenr. formulier: 

Gemaakt door: Cliënt: 

Evaluatieperiode: Hulpverlener/therapeut: Evaluatieperiode: 

Div.: 

Mate waarin doelen 
gerea l i seerd zijn 
volgens indicatoren 

Schaal 1 
Probleem 

gebied 
Gewicht= 

Schaal 2 
Probleem 

gebied 
Gewicht= 

Schaal 3 
Probleem 

gebied 
Gewicht= 

Schaal 4 
Probleem 

gebied 
Gewicht= 

Schaal 5 
Probleem 

gebied 
Gewicht= 

(a) veel lager dan 

verwacht niveau 

(b) lager dan verwacht 

niveau 

(c) verwacht niveau 

(d) hoger dan verwacht 
niveau 

Doel 

Indicator 

Waarnemingsperiode/ 

moment 

Informatiebron 

Cliënt geïnformeerd ja/nee ja/nee ja/nee ja/nee ja/nee 

zo ja 

in

spraak 

bij 

Keuze pr.gebied zo ja 

in

spraak 

bij 

Weging 

zo ja 

in

spraak 

bij 

Doel/indicator 

zo ja 

in

spraak 

bij Constr.schalen 

zo ja 

in

spraak 

bij 

Beginscore 

zo ja 

in

spraak 

bij 

Eindscore 

* Behorend bij Doelen stellen en evalueren, een handleiding tot het gebruik van Goal 
Attainment Scaling (GAS). 
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Summary 

In the Netherlands each year at least 17,000 children are confronted with the child 
judge and must be placed under guardianship. 
The law on guardianship (OTS), introduced in 1921, is the most frequently used 
legal measure for child care and protection. Children can be placed under 
guardianship in situations where their development is endangered, or when they run 
the risk of getting off the rails. Where voluntary services have failed, guardianship 
seems to have become the last resort. 
Until the amendment of the OTS-law in 1995, the child judge controlled the 
implementation of the guardianship measure. Presently, the role of the child judge 
has somewhat faded into the background. Institutions for family guardianship 
control the implementation and take the decisions. Family guardians are the ones 
who must carry out the intervention, and have a double task in this. On the one 
hand, they must exercise authority, which represents the formal, juridical side of 
their work, and on the other, they must provide assistance. The tension between law 
and assistance in their work forces them to find a balance between these two tasks. 
The new OTS-law does not make the work of the family guardian any easier. How 
should he or she act within the national legal framework, and what kind of concepts 
for steering and designing interventions are provided within the existing juridical 
framework? How do family guardians handle the tension between law and assistance? 
The central question in my study is, to what extent does the daily practice in family 
guardianship agree with the legislator's intentions? 
The studies conducted until now were mainly focused on the assistance task. Little 
is known about the specific meaning of the legal framework within which family 
guardians must do their work. It is therefore in the first place necessary to find out 
the meaning of the terminology used in the legislation. The first subquestion in my 
study is therefore 

1. What is the specific meaning of the legal framework within which interventions 
are carried out by family guardians in guardianship institutions? 

Based on a literature study dealing especially with parliamentary articles and 
previous research, the meaning of the juridical framework within which family 
guardians have to do their work has been analyzed. This meaning is expressed in 
their tasks, namely that of removing the threatening factors from the child's 
situation, restoring parental authority and giving recommendations. The concepts of 
'threatening situation', 'parental authority' and 'recommendations' have been 
examined with regard to their meaning. 
The second and third subquestions are, respectively, 

2. To what extent do these juridical concepts correspond to the interventions carried 
out by family guardians? 

3. How do clients experience the interventions carried out by a family guardian 
within their family? Is the assistance provided by the family guardian adequate? 



The empirical research carried out in this field until now occupies a central place in 
this book. 19 OTS interventions were followed over a period of one year. On three 
measuring moments, a total amount of 165 in-depth interviews were held with 
family guardians, parents and children. An in-depth analysis of the data was carried 
out. This analysis constitutes the basis of the present book. 
The second question addressed is, what do family guardians regard as threatening 
situations in the daily practice of their work? What kind of actions do family 
guardians take in order to restore parental authority? Do family guardians also 
exercise authority and do they use the opportunity to give recommendations? 
The third question is, what do parents and children think about the received 
assistance? What are parents' and children's opinions about the family guardian and 
vice versa? Does the received assistance or intervention provide an answer to the 
problems existing within the family? And, finally, what have we learned about 
parents' and minors' expectations with regard to the assistance provided by family 
guardians? 

Results 

The legislation does not appear to be very clear with regard to the juridical 
framework within which the interventions taken by family guardians take place. 
The meaning of the term 'serious threat' leaves plenty of room for interpretation for 
social workers: whether and how this room for interpretation is used depends namely 
on actual situations, and is indicated by the prevailing views in society. With regard 
to 'restoring parental authority' the legislation appears to be more clear. In their 
interventions, family guardians must try to restore parents' 'say' or 'responsibility'. 
The legislation emphasizes the juridical aspects of 'authority' and does not pay any 
attention to the pedagogical aspects. This, whereas it is taken for granted that an 
OTS intervention can only be terminated and considered successful when the 
pedagogical authority of the parents is restored. 
There is also some ambiguity with regard to the task of giving recommendations. A 
more detailed description is therefore advisable. 
At first sight, the legislation seems to draw narrow limits with regard to the nature 
and scope of activities carried out by social workers, however, in reality, social 
workers appear to have enough room to do their work according to their own views. 
This freedom also causes much uncertainty, as the limits are not clearly set. 
Family guardians consider negative development as an important indicator for a 
threatening situation in the child's life. So, they use the term 'serious threat' when 
the child is on the point of getting involved in the criminal scene, when he or she 
uses drugs or when his or her school absence rates are very high. 
The meaning given by family guardians to the concept of 'authority' has 
preponderantly a juridical character. In this respect they talk about 'power of 
decision', 'bearing the responsibility' and 'assuming control' in the family situation. 
When they are asked about the meaning of the concept 'restoring parental authority' 
they give a rather pedagogical description. They even talk about 'pedagogical 
authority'. According to them, for instance, the authority of the parents is restored 
when the latter are capable of enforcing and maintaining rules concerning their child 



without any assistance from a third party, and when they are again able to bear the 
responsibility for educating and guiding their children. 
Family guardians exercise their authority especially in dealing with the children and 
only to a lesser degree in approaching the parents. Serious conflicts do not occur 
very often. In contrast, arguments occur on a regular basis. Family guardians, 
parents and children do not appear to agree with each other when it comes to the 
decision of placing the child in care, the frequency of contact between parents and 
children and different insights in these matters. 
When disagreement with parents and children occurs, family guardians try to reach 
an agreement by means of mutual arrangements. If the situation gets worse and a 
conflict arises, family guardians exercise their authority both with the parents and 
the children. In this kind of situations the family guardian threatens with placing the 
child in care or calling in the child judge. 
It is noteworthy that parents do not appear to have similar views with regard to 
these matters. The way in which some parents experience the intervention is 
diametrically different from family guardians' suppositions. When a family guardian 
lets a matter rest in order to avoid escalation, some parents assume that he or she 
will reopen the discussion at a later stage. Often this is not the case, and the family 
guardian simply takes action. In the field of communication the discussion 
techniques used by family guardians need improvement. 
It is further noteworthy that children have a more negative impression of the family 
guardian than the latter supposes. For instance, 'time out' is directly experienced in a 
negative way. Also the fact that sometimes the family guardian addresses them 
severely or he or she threatens with placing them in care is interpreted negatively by 
the children. 
Among family guardians there appears to be some ambiguity concerning the task of 
giving recommendations. 
In daily practice, 'giving recommendations' does not appear to occur in the same way 
as stipulated by the legislation. According to family guardians, recommendations 
can be both verbal and written, whereas the legislation assumes that recommendati
ons are given in writing. A possible explanation is the ambiguous formulation in 
section 1: 258 BW, p. 1 and 2. Furthermore, family guardians express the (under
standable) desire to avoid conflict as much as possible. Recommendations sharpen 
the disagreement, and my research as well as other studies, has shown that family 
guardians do not like this kind of situations. 

The way in which parents and children experience the assistance imposed to them 
has been examined by questioning them about the way in which they experienced 
the meeting. Furthermore, it has been verified whether they understand the guardi
anship measure and whether they agree to this measure or not. 
Most parents appeared satisfied with the meeting. In contrast, only 50% of the 
children appeared satisfied. Especially the feeling that their voice is heard is 
important for their feeling of satisfaction. Dissatisfaction has much to do with the 
impersonal approach taken by the child judge. The intention and contents of the 
conversation is well understood by parents and children. 
Both the parents and the children understand that the guardianship measure has an 
imposed character. Furthermore, according to them the measure implies that they 



will receive assistance and solutions to their problems. For some of the parents it is 
not clear 'how much responsibility and authority' they will be allowed to keep with 
regard to their children. The children do not understand very well the actual 
significance of the guardianship measure: they literally associate it with the person 
of the family guardian, and these persons are frequently replaced. 
Most parents accept the fact that the measure is imposed by the child judge because 
they are at a complete loss what to do. The children accept the measure because they 
hope the family situation will change. Those who do not accept the measure or have 
mixed feelings about it find it difficult to accept the interference of the family 
guardian and feel that decisions are taken over their heads. 
Parents have a need for assistance, which must be directed particularly at their 
children and not so much at themselves. In case they need assistance for their own 
problems it appears that they already have solved these problems by themselves. 
Parents want in the first place guidance for their child, in the form of discussions 
about problems at school or about their (wrong) friends. They wish the family guar
dian to build up a relationship based on mutual trust with their child during these 
discussions, and hope that he or she can 'steer' their child in this way. There is also 
a group of parents who want a 'strong approach' without much talking and deliberati
ons. 
Furthermore, parents also have practical wishes with regard to their children, such as 
arranging their move to another school or having them placed in a boarding school. 
The parents of children who have been placed in care expect to be well informed 
about their child and want to be consulted when the family guardian takes certain 
decisions concerning their child. 
Although most children are quite positive with regard to the arrival of the family 
guardian in their family, they appear to have other expectations than their parents. 
They do not wish any interference with themselves and they want the family 
guardian to talk to their parents. The things they want for themselves have mostly a 
practical nature: transfer to another institution or room training. 
The assistance provided by family guardians and the need for assistance expressed by 
the children link up quite well. Family guardians are well capable to provide an 
answer and a solution to children's need for care. As regards parents' expectations 
this is not always the case. 
In the early part of the year of the research, more than 50% of the parents appear 
satisfied with the assistance and feel well supported. Their feeling of satisfaction 
about the assistance provided is determined by the fact that the family guardian 
carries out activities that lead to finding practical solutions or solutions leading to 
gaining a better insight into educational problems. The feeling of support is 
especially related to the accessibility of the family guardian: they can always find 
him when they need him. 
After six months the family guardian does no longer meet the parents' expectations. 
Their attitude towards the family guardian has changed. Parents feel disappointed and 
feel less well supported and less satisfied with the activities carried out by the family 
guardian. Half of the parents however are still satisfied. 
A comparable tendency can be noted with the children. Most of them feel well 
assisted and supported by the family guardian at the beginning of the year. They are 
also satisfied with the discussions they have with him or her. After six months their 



satisfaction appears to decrease. 
Children feel satisfied when the family guardian comes up with 'good' solutions for 
various arrangements. They feel well supported when the family guardian is good at 
listening to their problems and when they have good conversations with him or her. 
Their feeling of disappointment is related to the fact that their wishes have not been 
fulfilled. 

To gain more insight into the changes that possibly occurred in the family situation 
during the period of our study, on three measuring moments parents and children 
had to answer a number of questions concerning their problems. It has been 
examined to which factors they attribute the possible changes. Furthermore, 
problems as pointed out by family guardians have been examined by means of the 
Goal Attainment Scaling (GAS). GAS is an instrument that measures the effect of 
assistance. In this way the problems could be analyzed from three different approa
ches. 
Parents mention problems in different areas. In describing their own problems they 
mention especially divorce and relationship problems, financial and material 
problems and problems with their family and environment. According to them, 
children have problems especially at school (high absence rates, do not do their 
homework) they would not listen and do not want to observe the rules. At the end 
of the year, most parents indicate positive changes in their situation; the number of 
problems has decreased both with regard to their children and themselves. Parents 
regard these changes as a result of various factors. Most of them consider that the 
family guardian has played a role in this. Furthermore, they attribute the positive 
changes to the discussions with the school head in the institution where their child 
has been placed. Some of the parents, on the other hand, are of the opinion that the 
family guardian did not play any role in the changes. 
Children also indicate various problems in their family situation. At the beginning 
of the year they have a fairly good overview with regard to their parents' problems: 
they mention more or less the same problems. Furthermore, children are of the 
opinion that they do not have any problems themselves, but that they create 
problems, especially problems related to their behavior at school. They admit that 
they would not listen and that they play truant. Apart from this, some children show 
criminal behavior. At the end of the year, all the children consider that they have 
changed. In that sense they indicate especially positive changes. They do not have 
problems any more or they mention less problems. They find that they have learned 
how to listen better and that they have become 'more quiet'. Their school problems 
however have not been solved. 
More than 33% of the children attribute the positive changes to the family 
guardian's intervention, whereas 25% do not see any link between the intervention 
and the changes. Most children mention various reasons and ascribe themselves a 
role in the changes. The children who have been placed in care attribute the positive 
changes to the discussions with group leaders. 
By means of GAS, family guardians could indicate the most important problems, 
i.e., parents' problems, children's problems and problems in the relationship parents 
child. Family guardians formulate the largest number of problems related to the 
children: school problems and problems in the life situation. In case the latter occur 



the family guardian must consider placing the child in care or, on the contrary, 
bringing the child back home. According to the family guardians, parents have 
problems with their educational task and there also appear to be some problems 
related to the communication and interaction between parents and children. By means 
of the GAS, a progress could be measured, the same as it could be measured based 
on parents' and children's answers. Most effects were found in the relationship 
parent-child, followed by the effect on children's problems and, subsequently the 
effect on parents' problems. 
To put it briefly, the changes have been measured from three perspectives. It has 
been demonstrated that the family guardian did play a role in these changes. 

(vertaling :Anca Darabari) 





kinderen 'onder; toezicht gesteld'. Deze 

kinderbeschermingsmaatregel word t 

opgelegd door de kinderrechter wanneer 

kinderen in hun ontwikkeling worden 

bedreigd of wanneer zij het gevaar lopen 

te ontsporen. Als vrijwillige hulpverlening 

niet werkt is de ondertoezichtstelling 

een laatste station. 

De gezinsvoogd is degene die de uit

voering van de OTS-maatregel moet 

verzorgen. Hij moet met de ouders en 

de kinderen de problemen oplossen. 

Hoe gaat dat in de praktijk ? Wat vinden 

de ouders en de kinderen van de aange

boden hulp ? Is de aangeboden hulp een 

antwoord op de problemen binnen het 

gezin ? 

Om over die 'dynamische driehoek' meer 

te weten te komen, zijn 19 OTS-zaken 

een jaar lang gevolgd en systematisch 

onderzocht. 

In deze studie wordt dat onderzoeken 

de uitkomsten ervan beschreven. 

Eb uron 


