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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 

115 



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. 
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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-
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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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