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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). 
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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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