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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? 
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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. 
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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). 
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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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