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Hoofdstuk 7 

De interventies vanuit het perspectief van de 
gezinsvoogden 

7.1 Inleiding 

Het zijn de gezinsvoogden die gedurende het jaar van de ondertoezichtstelling uitvoe
ring moeten geven aan de maatregel. Zij proberen het gezag van de ouders te herstel
len zodat die dit te zijnertijd weer volledig op zich kunnen nemen. Daarnaast dienen 
zij de bedreigende situatie voor het kind op te heffen. Dat doen de gezinsvoogden 
door onder andere hulp en steun te bieden. Daarvoor moeten zij zich eerst een positie 
verwerven binnen het gezin. Gezinsvoogden zien zich soms genoodzaakt ingewik
kelde beslissingen over de opvoeding van de kinderen te nemen. Die beslissingen 
moeten zij niet alleen kunnen legitimeren; een bepaalde keuze moet ook voor alle 
betrokken partijen inzichtelijk zijn. Gezinsvoogden moeten eigenlijk van alle mark
ten thuis zijn. 
De vraag is hoe zij vorm geven aan hun werk. Het accent zal in dit hoofdstuk wor
den gelegd op het hulpverlenende aspect daarvan. Welke doelen stellen zij gedurende 
het jaar en worden die gerealiseerd? Wat is het effect van de hulpverlening na een 
jaar? Sluit het hulpaanbod van de gezinsvoogden aan bij de hulpvraag van de ouders 
en de kinderen? 

In het begin van dit hoofdstuk ga ik in op de taken van de gezinsvoogd (7.2). Uit 
deze taken vloeien een aantal problemen voort waar gezinsvoogden mee geconfron
teerd worden. Paragaraaf 7.2.3 behandelt de relatie gezinsvoogd-gezinssyteem. Door 
een vergelijking met andere werksoorten wordt duidelijk wat het werk binnen de ge
zinsvoogdij nu zo anders maakt. 
Na deze beschouwing ga ik in op de onderzoeksresultaten. In hoofdstuk 4 werd duide
lijk dat voor de ouders en de kinderen de hele procedure eigenlijk al begint vóórdat de 
gezinsvoogd aan huis komt. In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op die fase. Het 
beleid van de (gezins)voogdij-instellingen is verschillend ten aanzien van de ver
plichting van gezinsvoogden om aanwezig te zijn bij de zitting (zie hoofdstuk 4). 
Dit geldt ook voor het organiseren van een overdracht met de Raad voor de 
Kinderbescherming (7.3.1). 
De beginfase van de OTS staat voornamelijk in het teken van informatie verzamelen 
en kennismaking. Eerst ga ik in op wat volgens de gezinsvoogden de achtergrond is 
van het opleggen van de maatregel (7.3.2). Verder komt in deze paragraaf de vraag 
aan de orde op welke informatiebronnen de gezinsvoogden zich richten om het hulp
verleningsplan op te stellen. Krijgen zij dat binnen de beperkte tijd af en in hoeverre 
betrekken zij de ouders en de kinderen daarbij? 
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Hulpverlenen kan niet zonder het definiëren van de aanwezige problemen binnen het 
gezin en de daarbij gestelde doelen. Met behulp van de Goal Attainment Scaling 
(GAS) zijn deze probleemgebieden en doelen in kaart gebracht om een effect te kun
nen meten van de hulpverlening over eenjaar (7.4). Inzicht van de gezinsvoogden in 
de hulpvraag van de ouders en kinderen is een voorwaarde voor het oplosssen van de 
problemen. In paragraaf 7.5 wordt dat in kaart gebracht en vervolgens wordt inge
gaan op de werkwijze van de gezinsvoogden. Eveneens is getoetst of de nieuwe ka
ders waarbinnen zij moeten functioneren als gezinsvoogd - optreden als case-manager 
- ook in de praktijk wordt uitgevoerd. Als laatste wordt ingegaan op een specifieke 
gezagstaak van de gezinsvoogd, namelijk het geven van aanwijzingen. Hoe gaan zij 
in de praktijk daarmee om? 

7.2 De specifieke taken van de gezinsvoogd 

Dit gedeelte beschrijft de taken van de gezinsvoogd zoals die zich in de praktijk 
voordoen. Daaruit vloeien een aantal problemen voort. Enerzijds werkt de gezins
voogd vanuit een gezagspositie en anderzijds poogt hij via een vertrouwensrelatie 
contact te krijgen met de gezinsleden om hulp en steun te bieden. Vervolgens ga ik 
in op de relatie van de gezinsvoogd tot het cliëntsysteem. Het bijzondere karakter 
van het werk wordt helder door de vergelijking met andere werksoorten. 

7.2.1 Taken van de gezinsvoogd 

In het functieprofiel voor het (gezins)voogdijwerk (Vedivo, 1995) worden de taken 
van de gezinsvoogd als volgt omschreven: 
- het werken met en vanuit gezag, met als specifieke taak het geven van aanwijzin 

gen; 
- het verwerven van een positie binnen het cliëntsysteem; 
- het inschatten en beoordelen van de opvoedingssituatie, gerelateerd aan de behoefte 

van het kind; 
- het nemen en uitvoeren van beslissingen omtrent de ontwikkeling en opvoeding 

van kinderen; 
- het werken aan 'acceptatie' dan wel 'gedogen' door ouders dat hun kind - tijdelijk of 

langdurig - door anderen wordt opgevoed; 
- het verlenen van hulp in complexe situaties (zogenaamde 'multi-problem' gezin

nen); 
- het plegen van crisisinterventie, met name bij voorlopige ondertoezichtstellingen; 
- het werken aan netwerkontwikkeling; 
- het expliciteren en legitimeren van het werk; 
- gezinsvoogdijwerk is 'outreachende' hulpverlening; 
- de hulpverlening wordt doorgaans gegeven aan niet-gemotiveerde gezinnen; 
- het doel van de hulpverlening is herstel van de relatie ouder-kind. 
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Wanneer het fundamentele recht van het kind op een gezonde en evenwichtige ont
wikkeling en uitgroei naar zelfstandigheid bedreigd wordt doordat het de ouders aan 
mogelijkheden ontbreekt het kind een aanvaardbare opvoedingssituatie te bieden, of 
indien de wil daartoe bij de ouders niet aanwezig is, kan de overheid ingrijpen. Dit is 
de kern van de legitimatie van het werk van de gezinsvoogden (Vedivo, 1993). 

7.2.2 Problemen in het werk van de gezinsvoogd 

De problemen van gezinsvoogden zijn verbonden met bepaalde waarden en normen 
binnen onze maatschappij. Het gaat vooral om twee soms strijdige grondprincipes: 

- het recht van elke ouder zijn/haar kinderen zelf op te voeden, c.q. het recht op be
scherming van en respect voor het gezin als autonome privésfeer; 

- de noodzaak om inbreuk te maken op dat recht op zelfbeschikking van ouders en 
op de autonome privésfeer, omwille van het garanderen van rechten en belangen 
van het kind. 

Uit het eerste grondprincipe komt het volgende voort: de gezinsvoogd moet enerzijds 
ingrijpen in het gezin en heeft anderzijds te maken met de dominante opvatting dat 
men zich niet met andermans zaken dient te bemoeien en zeker niet met de opvoe
ding van andermans kinderen. Inbreuk op dat recht roept veel heftige emoties op 
(Oudejans, 1992). Behalve met de opvattingen vanuit de samenleving heeft de ge
zinsvoogd ook met zijn eigen waarden en normen te maken. Voor de gezinsvoogd 
kan een spanningsveld ontstaan, namelijk tussen de professionele opdracht aan de 
gezinsvoogd (ingrijpen), de dominante opvattingen in de maatschappij en de waarden 
en normen van de gezinsvoogd zelf. 

Het tweede grondprincipe brengt verschillende problemen met zich mee. De overheid 
kan in de privésfeer van burgers ingrijpen om de rechten en belangen van kinderen te 
beschermen. Het beschermen van kinderen vormt ook de legitimatie van de ingreep. 
De gezinsvoogd moet de belangen van het kind vertegenwoordigen en soms tegen de 
wil van de ouders een beslissing nemen. Toch moet de gezinsvoogd ook het ver
trouwen winnen van de ouders. Hij moet hulp en steun bieden aan de met gezag be
laste ouder om de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding zoveel mo
gelijk te doen behouden (art.l: 257 BW). De gezinsvoogden zitten met twee petten 
op (De Savornin Lohman & Steketee, 1996). 
De gezinsvoogd heeft te maken met meer partijen die soms verschillende belangen 
hebben. Zoals hierboven genoemd, zijn dat in de regel de ouder(s) en het kind. Maar 
een gezinsvoogd kan verder in aanraking komen met met de pleegouders, oma's, 
opa's, broertjes en zusjes. Daarbij is de hulp nooit alleen gericht op één cliënt, maar 
op gezinssystemen met soms onderlinge tegenstrijdige belangen (Van Teeffelen, 
1991). 
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Verder moet de gezinsvoogd aan de ene kant uitvoering geven aan zijn juridische op
dracht en aan de andere kant moet hij een hulpverleningsrelatie tot stand brengen. De 
gezinsvoogd heeft als juridische opdracht het herstellen van het ouderlijk gezag en 
het opheffen van de bedreigende situatie. Om deze opdracht uit te voeren is een hulp
verleningsrelatie noodzakelijk. Onderdeel van een hulpverleningsrelatie is vertrouwen 
tussen het cliëntsysteem en de gezinsvoogd. Deze vertrouwensrelatie is onontbeerlijk 
(Overduin, 1993; Berenschot, 1994). De meeste gezinsvoogden hebben als achter
grond het maatschappelijk werk, waarbij het accent ligt op het aangaan van een ver
trouwensrelatie met een (gemotiveerde) cliënt. Uit onderzoek blijkt dat de gezins
voogden prioriteit leggen bij het opbouwen van een vertrouwensrelatie met cliënten. 
Zij stellen zich meer op als hulpverlener dan als (mede)gezagsdrager (Mertens, 1996; 
De Savornin Lohman & Steketee, 1996). Op die manier kunnen zij herhaaldelijk in 
conflict komen met de eisen die worden gesteld vanuit hun beroep als gezagsdrager 
(Vedivo, 1995). 

7.2.3 Relatie gezinsvoogd/hulpverlener - gezinssysteem; verschillen 
en overeenkomsten 

Volgens de werkgroep Taakoverheveling^ zijn er de afgelopen decennia twee ont
wikkelingen van invloed geweest op het werk van de gezinsvoogden in hun relatie 
tot het cliëntsysteem. 

De eerste ontwikkeling betrof de professionalisering van het maatschappelijk werk 
in de jaren zestig. Deze professionalisering ging gepaard met een ideologie die geba
seerd was op gelijkheid en het aangaan van een open en vrije vertrouwensrelatie met 
de cliënt. De werkers binnen de kinderbescherming kregen het moeilijk. Want hoe 
nu om te gaan met het gezagselement binnen deze relatie? 

Een tweede ontwikkeling betrof de toenemende aandacht voor de jeugd als aparte 
groep waarbij een specifieke benadering voor de jeugd noodzakelijk werd geacht. Met 
name in de (vrijwillige) jeugdhulpverlening werd dat het uitgangspunt. 
Deze twee ontwikkelingen, het idee dat hulp gericht op verandering alleen kan op 
basis van vrijwilligheid en dat de hulpvraag toegespitst moet worden op de hulp
vraag van de jongere zelf, bracht de gezinsvoogd in de uitvoering van zijn taak in een 
moeilijke positie. Er is binnen de jeugdbescherming (meestal) geen sprake van vrij
willigheid. De gezinsvoogd is volgens de wet toezichthouder (art.l; 257 BW) waar
bij de belangen van de minderjarige slechts vanuit die functie zijn te waarborgen. 

1 De werkgroep is naar aanleiding van de nota "Justitiële jeugdbescherming: met recht in 
beweging" (T.K. 1990-1991, 21980) door de directie Jeugdbescherming en Reclassering 
van het Ministerie van Justitie aangesteld. 
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Verschillen 
De justitiële hulpverlening vindt plaats binnen een juridisch kader, waarin de kinder
rechter een belangrijke rol speelt. Het eerste verschil met de vrijwillige jeugdhulp
verlening is dat er binnen de justitiële hulpverlening een maatregel is opgelegd door 
de rechter. Voor beide partijen, zowel voor gezinsvoogd als voor het gezin, is de 
hulp niet vrijblijvend (Van Teeffelen, 1991; Rink e.a., 1994). De arbiterrol in de 
persoon van de kinderrechter die kenmerkend is voor de justitiële hulpverlening, is 
binnen de vrijwillige hulpverlening niet aanwezig2 (Van Teeffelen, 1991). 
Daarnaast wordt de relatie hulpverlener-gezin gekenmerkt door een a-symmetrische, 
door de rechter opgelegde complementaire relatie. De gezinsvoogd heeft een leiding
gevende positie waarbij de kinderrechter uiteindelijk verantwoordelijk is. Een gezins
voogd versterkt de gezagsstructuur en brengt daarin wijzigingen aan zodat ouders te 
zijner tijd de opvoedingsfunctie weer zelfstandig kunnen gaan uitoefenen. Binnen de 
vrijwillige jeugdhulpverlening is de relatie hulpverlener-gezin symmetrisch of, met 
instemming van de cliënt, complementair. De hulpverlener treedt niet in de positie 
van de cliënt; er is sprake van een horizontaal communicatieproces. De hulpverlener 
staat niet hiërarchisch boven de betrokkenen van het gezinssysteem. In overleg bepa
len beide partijen wat de hulpvraag inhoudt en op wat voor manier er wordt gewerkt 
aan het 'herstel' van de verschillende functies (opvoedingsfunctie, partnerfunctie) van 
het systeem (Symposium UvA, 1992; Rink e.a., 1994). 
Vervolgens zijn door de aanwezigheid van de gezagsrelatie de activiteiten die plaats 
vinden binnen die gezagsrelatie ook anders van karakter dan hulpverleningsactivitei
ten. De feitelijke acties die ondernomen worden zijn misschien wel vergelijkbaar als 
in de vrijwillige hulpverlening, maar ze krijgen door een andere context toch een an
dere betekenis (Van Nijnatten, 1993). Doordat er sprake is van een gezagsrelatie 
heeft de gezinsvoogd immers altijd een beslissende stem in het geheel. 
Een ander verschil met de justitiële hulpverlening is het ontbreken van de mogelijk
heid om aan de hulpverleningsrelatie te ontkomen. Binnen de vrijwillige hulpverle
ning kan in de hulpverleningsrelatie ook macht worden uitgeoefend. Alleen, voor de 
cliënt bestaat er steeds de mogelijkheid om zich uit de hulpverleningsrelatie terug te 
trekken. De jeugdhulpverlening werkt op een basis van 'afspraak', de gezinsvoogdij 
op basis van 'zeggenschap' (Van Nijnatten, 1993). 
Daarnaast bestaat er een verschil tussen beide vormen van hulpverlening wanneer er 
hulp van derden wordt ingeschakeld. De hulp van de gezinsvoogd kan gecontinueerd 
worden, waarbij de gezinsvoogd kan optreden als casemanager. Binnen de vrijwillige 
hulpverlening vindt doorverwijzing plaats; de zaak wordt overgedragen aan een andere 
hulpverleningsinstelling (Van Teeffelen, 1991). Bovendien wordt de hulp binnen het 
vrijwillige kader soms verzorgd door een multi-disciplinair team, terwijl de gezins
voogd in een 'monocultuur' van maatschappelijk werkers verkeert (Van Montfoort, 
1993). 

2 
Dit geldt ook na de wetswijziging. 
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De mogelijkheid tot klagen is ook verschillend voor beide vormen van hulpverle
ning. De (gezins)voogdij-instellingen vallen niet onder de klachtenregeling van de 
Wet op de Jeugdhulpverlening-'. De instelling moet zelf in haar werkplan een be
schrijving opnemen van de wijze van behandeling van klachten. De instelling mag 
zelf bepalen wie zij als klachtgerechtigde aanmerkt. Indien de (gezinsvoogdij-instel
ling er met de betrokkenen niet uitkomt, kan de klacht aan de kinderrechter worden 
voorgelegd. In principe kan binnen de vrijwillige hulpverlening niet geklaagd wor
den bij de kinderrechter^. Wel is het mogelijk te klagen bij een klachtencommissie 
verbonden aan de hulpverleningsinstelling. 

Tot slot komen we bij het doel van de hulpverlening binnen het juridisch kader: De 
minderjarige moet enerzijds beschermd worden tegen anderen die in de relatie tot het 
kind een machtspositie hebben. Anderzijds is de hulp ook gericht op herstel van 
enigszins normale betrekkingen tussen ouder en kinderen (Van Teeffelen, 1991). Dit 
vormt het belangrijkste kenmerk van het werk van de gezinsvoogd: "Kenmerkend 

voor het (gezins) voogdijwerk is de volgende dubbelslag: kunnen omgaan met gezag 

en kunnen herstellen van gezag" (Vedivo, 1995; p.17). Van Nijnatten (1993) consta
teert dan ook: "De gezagsrelatie stopt niet plotseling wanneer het goed gaat tussen 

gezinsvoogd en gezin: Dan breekt juist het moment van herstel aan" (p.27). 

Overeenkomsten 

Uit de literatuur blijkt dat de overeenkomst tussen beide vormen van hulpverlening 
vooral te maken heeft met de positie van de hulpverlener ten opzichte van de hulp
vrager. 
Volgens Van Nijnatten (1993) zijn hulpverleningsrelaties in het algemeen het best 
te kenschetsen als contractrelaties, waarin twee personen of partijen tot een overeen
komst komen over diensten en wederdiensten. Daarbij biedt de ene partij zijn (hulp) 
diensten aan en de andere partij betaalt daarvoor (via verzekeringen). De hulp is ge
richt op het ontwikkelen van menselijke functies of het herstellen van gebreken op 
het terrein van gezondheid en welbevinden. Het gaat om immateriële en materiële 
steun. Jeugdhulpverlening is een verzamelnaam voor de verschillende soorten dien
sten die aan jongeren worden aangeboden en die doorgaans betrekking hebben op het 
psychisch en medisch goed functioneren van de betreffende minderjarige. In de jeugd
hulpverlening gaan partijen in principe het hulpverleningscontract vrijwillig aan en 
kunnen zij dat ook weer opzeggen. Volgens Van Nijnatten (1993) zijn de partijen op 
papier gelijkwaardig, maar in de praktijk bestaat er volgens hem een groot verschil 
tussen de positie van hulpverlener en hulpvrager. Binnen iedere hulpverleningsrelatie 

3 Op grond van de artt. 70-79 van de Wet op de Jeugdhulpverlening kunnen (alleen) 
jeugdigen een klacht indienen binnen rijksinrichtingen. Derden komt op grond van deze 
wet geen klachtrecht toe. Het klachtrecht voor alle voorzieningen van residentiële hulp
verlening is eveneens geregeld in de Wet op de Jeugdhulpverlening (hoofdstuk 8). Het 
kent aan (stief)ouders en jeugdigen een klachtrecht toe, maar niet aan derden. 
4 Er kan wel een zelfstandig verzoek worden ingediend ex art.l: 254 lid 2 BW. Door het 
contact met de rechter verdwijnt echter het vrijwillige karakter. 
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is er namelijk sprake van een machtsverhouding tussen hulpverlener en cliënt (Van 
Nijnatten, 1993; Van der Linden, 1993). De overeenkomst tussen vrijwillige of jus
titiële hulpverlening is dan ook de asymmetrische verhouding tussen beide partijen. 
De hulpverlener is daarbij de 'meermachtige' en de jongere en zijn ouders de 
'mindermachtige' (Van der Linden, 1993). 
Schuyt (1993) nuanceert dit beeld enigzins. Volgens hem is de kern van een hulpre
latie de ongelijkheid, de asymmetrie tussen helper en geholpene en de afhankelijk
heid van laatstgenoemde. Door het asymmetrische karakter, vertoont de hulprelatie 
grote gelijkenis met een andere asymmetrische relatie, de machtsrelatie. Schuyt 
meent dat door dit gegeven een hulprelatie zich gemakkelijk laat omzetten in een 
machtsrelatie. Er kân dus een machtsverhouding ontstaan maar dit hoeft niet. Indien 
dat wel gebeurt, wordt helpen macht uitoefenen. Volgens Schuyt is de asymmetrie 
van de hulprelatie noodzakelijk. Juist door het verschil tussen hulpvrager en hulpge
ver kan er geholpen worden. 
Schuyt geeft de volgende omschrijving van hulp: "Bij helpen gaat het om de span
ning van de adequate asymmetrie ten opzichte van het probleem vol te houden en 
enerzijds niet te bezwijken voor de zuigkracht van de macht, anderzijds niet te vluch
ten in de symmetrie" (p.49). Uiteindelijk is het doel het opheffen van de asymme
trie. Dat betekent dat de hulpvrager zijn eigen problemen kan oplossen. De hulprela
tie is juist gecreëerd om dat doel te bereiken. 
Verder geldt voor beide vormen van hulpverlening dat de hulpverlener alleen op basis 
van persoonlijke kwaliteiten, door vertrouwenwekkend optreden, een situatie kan 
creëren waarbinnen hij 'professioneel gezag' kan verwerven (Van Nijnatten, 1993; 
Van der Linden, 1993). Professioneel gezag is niet hetzelfde als juridisch gezag (Van 
der Linden, 1993). Immers, het laatste is weliswaar in de wet vastgelegd, maar daar
mee nog geen werkelijkheid. 

Van Montfoort (1993) noemt een geheel andere overeenkomst. Deze heeft te maken 
met de intensiteit van de contacten tussen de hulpverlener en de cliënt. De contacten 
binnen de vrijwillige jeugdhulpverlening tussen maatschappelijk werkers en cliënten 
zijn volgens hem niet minder intensief dan het contact dat de gezinsvoogd heeft met 
zijn cliënten. Het wordt hem niet duidelijk wat de ondertoezichtstelling extra biedt in 
verhouding tot de vrijwillige hulpverlening. 
Verder is het uitgangspunt binnen de justitiële hulpverlening dat de hulp 
'outreachend' is (gezinsvoogden komen aan huis), actief en vasthoudend (Vedivo, 
1995). Echter, Van Teeffelen (1991) meent dat de maatschappelijk werkers binnen de 
vrijwillige hulpverlening ook actief en vasthoudend zijn in hun opstelling. 
Tot slot neemt de vertrouwensrelatie en de samenwerking met het gezin, die essen
tieel zijn voor de vrijwillige hulpverlening, ook binnen de justitiële hulpverlening 
een belangrijke plaats in. Relatievorming zou juist essentieel zijn voor het werken 
met 'multi-problem' gezinnen waar gezinsvoogden tijdens de hulpverlening mee te 
maken krijgen (Overduin, 1993). 
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De conclusie is dat naast aanzienlijke verschillen ook sterke overeenkomsten bestaan 
tusen beide werksoorten. Het juridische kader waarin de gezinsvoogden moeten wer
ken vormt het belangrijkste verschil met de vrijwillige hulpverlening. Hoewel ik het 
eens ben met het gegeven dat binnen elke hulpverleningsrelatie macht een rol speelt, 
en dus per definitie niet 'gelijkwaardig' is, geeft het juridisch gezag van de gezins
voogd toch nog een extra dimensie aan de relatie tussen hulpverlener-cliënt, met vele 
consequenties voor de context waarin gezinsvoogden moeten werken. De 'start' van 
het werk van gezinsvoogden kan al heel anders verlopen doordat zij geconfronteerd 
worden met ouders en kinderen die niet om hulp hebben gevraagd. Indien dat laatste 
wel het geval is, blijft het gedwongen karakter als gevolg van de maatregel toch op 
de achtergrond aanwezig. De gezinsvoogd blijft, en dat geldt vooral voor thuiswo
nende kinderen, 'de macht' hebben het kind uithuis te plaatsen. Bij uithuis geplaatste 
kinderen in pleeggezinnen heeft de gezinsvoogd de ontheffing uit de ouderlijke macht 
als 'stok achter de deur'. 

7.3 Onderzoeksresultaten gezinsvoogden5 

In het volgende gedeelte wordt de praktijk van het werk van de gezinsvoogden be
schreven. Om de spanning tussen hulpverlenen en gezag toepassen (hulp en recht) in 
het werk van de gezinsvoogd te verhelderen, heb ik me allereerst toegespitst op het 
hulpverleningsaspect in de relatie tussen gezinsvoogd en het cliëntsysteem. In 
hoofdstuk 8 staat het gezagsaspect centraal. Vervolgens wil ik in hoofdstuk 9 beide 
elementen belichten. 

7.3.1 Fase vóór de uitvoering van de OTS: Overdracht Raad voor de 
Kinderbescherming 

Nadat de zitting heeft plaats gevonden, heeft de gezinsvoogd volgens het functiepro
fiel de taak een overdracht te regelen van de Raad voor de Kinderbescherming naar de 
(gezins)voogdij-instelling, zo mogelijk in aanwezigheid van de cliënt of het 
cliëntsysteem (Vedivo, 1995). 

Onderzocht is of deze overdracht heeft plaats gevonden en zo ja, wie daarbij aanwezig 
zijn en welke onderwerpen aan bod komen. In dertien OTS-zaken (69%) heeft de ge
zinsvoogd een vorm van contact met de Raad gehad. In zes OTS-zaken (31%) heeft 
de gezinsvoogd geen contact gehad met de Raad. Wanneer hij wèl contact heeft gehad 
met de Raad, is dat een telefonisch contact met de raadsonderzoeker (vier OTS-zaken) 
of een gesprek met de raad en een betrokken hulpverlener geweest (twee OTS-zaken). 

5 In mijn onderzoek zijn 18 gezinsvoogden verantwoordelijk voor 19 OTS-zaken. Eén 
gezinsvoogd heeft namelijk met twee OTS-zaken geparticipeerd aan het onderzoek. Om 
die reden wordt in het hoofdstuk enerzijds gesproken over (meningen van) 'de gezins
voogden' en anderzijds over 'OTS-zaken'. Dit zal steeds vermeld worden in de tabel en/of 
tekst. 
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Uiteindelijk is in zeven OTS-zaken (37%) een overdracht georganiseerd met het ge
zin erbij. 
Tijdens het overdrachtsgesprek met het gezin wordt duidelijk gemaakt dat de raadson
derzoeker stopt met het contact en dat de gezinsvoogd doorgaat met de hulpverlening. 
Het gezin krijgt uitleg over de ondertoezichtstelling en de rol van de gezinsvoogd. 
De problematiek wordt besproken, al dan niet aan de hand van het raadsrapport, en er 
worden afspraken gemaakt over de verdere hulpverlening door de gezinsvoogd. 

Het feit dat in slechts zeven OTS-zaken een overdracht is geregeld met het gezin er
bij kan zijn oorzaak hebben in de taakomschrijving van de gezinsvoogden in het 
functieprofiel (zie boven). Deze is niet helder geformuleerd (door de term 'zo moge
lijk'). Het is dus geen vanzelfsprekende zaak dat het gezin aanwezig is bij de over
dracht. 

7.3.2 Beginfase van de uitvoering OTS 

In de beginfase van de OTS staat het verzamelen van informatie en kennismaking 
voorop. Het hulpverleningsplan komt tot stand op basis van informatie die de ge
zinsvoogden verzamelen. Deze informatie kan afkomstig zijn uit het raadsrapport, 
het cliëntsyteem, alsmede van andere hulpverlenende instanties. Volgens de Wet op 
de Jeugdhulpverlening hebben de gezinsvoogden tot taak om binnen zes weken het 
hulpverleningsplan af te ronden. In het plan moet een omschrijving zijn opgenomen 
van de gezinssituatie en de problematiek. Daarnaast moeten de voorgenomen activi
teiten worden beschreven in relatie tot de doelen op korte en op lange termijn. In het 
hulpverleningsplan kunnen diverse elementen worden opgenomen, zoals eerdere 
hulpverlening die heeft plaats gevonden, deskundigen die kunnen worden ingescha
keld voor verdere hulpverlening of wanneer er geëvalueerd wordt. Het plan wordt bij
gesteld wanneer zich veranderingen voordoen in het hulpverleningsproces. Sinds 
1988 is het hulpverleningsplan wettelijk verplicht. Dat was voor een aantal instel
lingen aanleiding om een gestandaardiseerd hulpverleningsplan in te voeren. Dat 
vormt namelijk een legitimatie van de wijze waarop de hulpverlening wordt vorm 
gegeven. Het maken van een plan kost weliswaar veel tijd van de gezinsvoogd, maar 
kan zijn nut hebben. Ten eerste is het een leidraad voor de gezinsvoogd om aan de 
uitvoering richting te geven. Daarnaast wordt het voor het cliëntsysteem en de 
(gezins)voogdij-instelling inzichtelijk wat de plannen zijn van de gezinsvoogd voor 
het jaar waarin de OTS is uitgesproken (Mertens, 1996). Mertens wijst terecht op 
het spanningsveld dat kan ontstaan wanneer de vastgelegde plannen in het hulpverle
ningsplan worden doorkruist. In sommige OTS-zaken moeten er namelijk accuut be
slissingen worden genomen omdat de situatie dat vereist. De volgende paragraaf gaat 
in op deze beginfase. Wat is volgens de gezinsvoogden de oorzaak van het opleggen 
van de maatregel? Daarna ga ik in op de informatieverzameling bij de totstandko-
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ming van het hulpverleningsplan, op de afronding ervan en op de contactfrequentie 
tussen de gezinsvoogd en het gezin. 

7.3.2.1 Reden van het opleggen van de maatregel 

De gezinnen zijn via de Raad en de tussenkomst van de kinderrechter bij de gezins
voogdij terecht gekomen. Uit hoofdstuk 5 kwam naar voren dat meer dan drie-kwart 
(79%) van de gezinnen zelf contact heeft gezocht met de Raad voor de 
Kinderbescherming. Bovendien zijn de meeste ouders (84%) en de helft van de jonge
ren (47%) het eens met de maatregel (zie hoofdstuk 4). Het is van belang om te we
ten of ook naar het oordeel van de gezinsvoogden deze gezinnen thuis horen binnen 
het gedwongen circuit". De gezinsvoogden zijn van mening dat de gezinnen terecht 
horen binnen het gedwongen circuit (zie tabel 7.1). 

Tabel 7.1 Achtergrond van het opleggen van de maatregel voor 18 OTS-zaken 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

OTS-zaken (N= 18) 

dwang/verplichting nodig: 13 (72%) 
kind onhandelbaar 
andere/geen inzichten in de 9 (50%) 
problematiek (ouders) 
(realiseren) uithuispl. 5 (28%) 
overige 6 (33%) 
totaal 33 

In dertien OTS-zaken (72%) vinden de gezinsvoogden dat de kinderen een bepaalde 
dwang nodig hebben om zich aan de afspraken te houden, bijvoorbeeld over naar 
school gaan. Binnen het vrijwillige circuit kan er volgens hen tè weinig invloed op 
deze jongeren worden uitgeoefend: "Hij wil heel weinig en denkt gewoon: bekijk het 

maar allemaal". 

In de helft van de OTS-zaken (50%) menen de gezinsvoogden dat de ouders geen in
zicht hebben in de problematiek van het gezin. Verder is in vijf OTS-zaken (28%) de 
maatregel volgens hen noodzakelijk voor het (sneller) realiseren van een uithuis
plaatsing. 

Geconcludeerd kan worden dat de gezinsvoogden de achtergrond van het ingrijpen 
binnen het gezin voornamelijk bij de kinderen leggen; het gezag dat gekoppeld is aan 

" Deze vraag is wegens tijdsgebrek bij één gezinsvoogd niet gesteld en daarom door de 
gezinsvoogden voor 18 casussen beantwoord. 
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de maatregel is noodzakelijk om de jongeren te verplichten te luisteren, zich aan af
spraken te houden of naar school te gaan. Dit gegeven heeft voornamelijk met de 
leeftijdscategorie van de kinderen te maken: het betreft hier een groep pubers vanaf 
twaalf jaar. 

7.3.2.2 Informatiebronnen 

Het hulpverleningsplan komt tot stand op basis van de informatie die de gezins
voogden de eerste weken na de uitspraak van de ondertoezichtstelling verzamelen. 
Onderzocht is of de gezinsvoogden kunnen aangeven wat voor hen de belangrijke in
formatiebronnen zijn (zie tabel 7.2). Doel is te onderzoeken of de gezinsvoogden 
zich richten bij de totstandkoming van het hulpverleningsplan op informatie vanuit 
het gezin of op informatie vanuit de professionele omgeving. Vervolgens is nage
gaan waaraan zij het meeste belang hechten (zie tabel 7.3). 

Tabel 7.2 Informatiebronnen OTS-zaken (N=19, n=64 meerdere antwoorden moge

lijk) 

informatiebronnen OTS-zaken (N=19) 

raadsrapport 16 (84%) 

gezin 13 (68%) 

school 9 (47%) 

Riagg/AMW 9 (47%) 

persoonlijkheidsond. (P.O) 6 (32%) 

overige 11 (58%) 

totaal 64 

Het gemiddeld aantal informatiebronnen waarover de gezinsvoogden beschikken is 
3,4. De belangrijkste informatiebron in vrijwel alle OTS-zaken is het raadsrapport 
(84%). In dertien OTS-zaken (68%) is dat het gezin (cliëntsysteem). Met het gezin 
bedoelen de gezinsvoogden de ouders en/of kinderen, een betrokken zuster of groot
ouders. De school, een lerares of leerplichtambtenaar, wordt in bijna de helft van de 
OTS-zaken (47%) genoemd. Hulpverleningsinstellingen zoals de Riagg en het 
Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) wordt in bijna de helft van de OTS-zaken 
(47%) genoemd (zie ook Mertens, 1996). Het persoonlijkheidsonderzoek vormt ook 
een belangrijke bron van informatie (32%). Deze onderzoeken zijn ingesteld op het 
moment dat de Raad bezig was met het onderzoek, of zijn net geïnitieerd door de ge
zinsvoogd. Verder zijn in meer dan de helft van de gevallen (58%) diverse personen 
en instanties belangrijk voor het verzamelen van informatie (de huisarts, de reclasse
ring, het Boddaertcentrum of de instelling waar het kind op dat moment is geplaatst). 
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6 (32%) 
6 (32%) 
2 (11%) 
2 (11%) 
1 (5%) 
2 (11%) 

Tabel 7.3 Belangrijkste informatiebron OTS-zaken (N=19) 

Belangrijkste informatiebron OTS-zaken (N=19) 

gezin 

raadsrapport 
Riagg/AMW 
school 

PO 
overige 

Het meeste gewicht hechten de gezinsvoogden aan het gezin en het raadsrapport (zie 
tabel 7.3; beiden 32%). 

Geconcludeerd kan worden dat de gezinsvoogden gebruik maken van veel verschil
lende informatiebronnen tijdens de periode waarin het hulpverleningsplan tot stand 
moet komen. Dit komt overeen met de gegevens van Mertens (1996). Het meest 
hechten zij echter aan het raadsrapport (professionele omgeving): "De Raad. Zij doen 

zeer gedegen onderzoek. Ik gebruik het om in contact te komen met de ouders. Het is 

een aanleiding om een voorstel te maken voor het hulpverleningsplan". Maar ook 
informatie vanuit het gezin zelf wordt gebruikt. Uit de antwoorden komt naar voren 
dat de overige bronnen vooral worden benut wanneer het raadsrapport te kort schiet: 
de gezinsvoogden gaan dan zelf op onderzoek uit. Dit gegeven wordt ondersteund 
door het onderzoek van Robbroeckx & Metze (1991) waarbij de meeste gezinsvoog
den (85%) vinden dat er in de raadsrapporten relevante informatie ontbreekt, zoals 
achtergrondinformatie of een goede beschrijving van de problematiek in het gezin. 
Dit kan verklaard worden door verschillen in stijl van rapportage tussen raadsmaat-
schappelijk werkers. Uit onderzoek blijkt dat aan de ene kant maatschappelijk wer
kers zich bij de informatieverzameling richten op de gezinsleden en de interactie bin
nen het gezin. Aan de andere kant zijn er maatschappelijk werkers die zich voorna
melijk richten op de professionele omgeving van het gezin. Het gaat overigens vaak 
om een combinatie van deze twee dimensies (Van Montfoort, 1993). De gerichtheid 
op interacties in het gezin kan leiden tot een 'tekort' aan informatie van de professio
nele omgeving en vice-versa. 

In paragraaf 7.3.1 komt naar voren dat de overdracht tussen de raadsmedewerker, de 
gezinsvoogd en het gezin slechts in enkele gevallen plaats vindt. Terwijl tijdens de 
overdracht de informatie in het raadsrapport getoetst kan worden en eventuele ondui
delijkheden over het gezin kan worden opgehelderd. 
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7.3.2.3 Het hulpverleningsplan 

Meer dan drie-kwart van de gezinsvoogden (78%) geeft aan dat de, in de Wet op de 
jeugdhulpverlening vastgestelde termijn van zes weken, te kort is om een hulpverle
ningsplan af te maken. De gemiddelde tijd die volgens de gezinsvoogden noodzake
lijk is, is drie maanden. Het realiseren van het hulpverleningsplan binnen de be
schikbare tijd is afhankelijk van verschillende factoren. 
Ten eerste speelt de (te) hoge case-load een rol. Daardoor hebben gezinsvoogden te 
weinig tijd. Daarnaast is de weerstand van de ouders tegen de uitspraak van de OTS 
van invloed: "Soms kan het wel maanden duren. Wanneer mensen het niet eens zijn 
met de OTS, boycotten ze vaak de afspraken. Je bent dan een maand verder en je hebt 
de mensen niet eens gezien. Dan is er voorlopig ook geen hulpverleningsplan". Als 
laatste komt het raadsrapport aan de orde: in de ene OTS-zaak is er gedegen onder
zoek gedaan en in de andere OTS-zaak betreft het een minimale rapportage. 
Bovendien gaat niet iedere gezinsvoogd af op het raadsrapport: "Ik wil niet alleen 
uitgaan van het raadsrapport, ik wil m'n eigen onderzoek doen". 
Dat de factor tijdsdruk op individueel niveau relatief is, maakt één gezinsvoogd goed 
duidelijk: "Het moet lukken binnen die zes weken maar je moet er wel twee uur rust 
voor hebben. Ik heb het wel in m'n hoofd zitten maar ik heb nog niet de tijd gehad 
om achter mijn PC te zitten om het uit te werken". 

7.3.2.4 Hulpverleningsplan afgerond en besproken 

Naast de termijn van zes weken zijn er in de Wet op de jeugdhulpverlening een aan
tal andere eisen gesteld aan de tot standkoming van het hulpverleningsplan: er moet 
overleg zijn met de betrokken kinderrechter, pleegouders en plaatsende instantie en er 
dient overleg te zijn met de jeugdige (vanaf 12 jaar), de ouders en de wettelijke verte
genwoordiger van de jeugdige. Van dit overleg en de resultaten ervan wordt melding 
gemaakt in het hulpverleningsplan. Indien geen overleg heeft plaats gevonden, wordt 
hiervan met opgave van reden melding gemaakt. In het functieprofiel voor het ge
zinsvoogdij werk wordt daarnaast gesteld dat de gezinsvoogden de overeenkomsten en 
verschillen in visies dienen vast te stellen en vast te leggen. De bedoeling is verder 
om het hulpverleningsplan te overhandigen aan de betrokkenen (Vedivo, 1995). 

In deze studie heeft bijna de helft van de gezinsvoogden (47%) het hulpverlenings
plan in het eerste meetmoment (ongeveer drie maanden) af. Pas na ruim een half 
jaar hebben alle gezinsvoogden het plan af. Op één uitzondering na; deze gezins
voogd heeft een OTS-zaak van voor de invoering van de Wet OTS. Er zou volgens 
haar geen hulpverleningsplan gemaakt hoeven te worden. 
Deze praktijk is niet uitzonderlijk, en komt overeen met de resultaten van ander on
derzoek. Berenschot (1994) constateert dat in sommige gevallen instellingen de ter
mijn van drie maanden hanteren. Uit het onderzoek van Mertens (1996) blijkt dat 
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slechts een op de vijf gezinsvoogden het hulpverleningsplan binnen de wettelijke 
termijn van zes weken heeft afgerond. 
Uit de interviews komt verder naar voren dat vrijwel alle gezinsvoogden (88%) het 
hulpverlenersplan bespreken met de ouders. De gezinsvoogden bespreken het hulp
verleningsplan niet altijd met de kinderen. Bijna drie-kwart van de gezinsvoogden 
(74%) heeft dit wel gedaan en een kwart (26%) niet. Deze laatste groep geeft daar
voor diverse redenen aan zoals: het kind interesseert zich er niet voor, is boos of de 
gezinsvoogd heeft daar nog geen gelegenheid voor gehad (kind uithuis geplaatst). 
Opvallend is dat de gezinsvoogden het plan meestal wel laten lezen aan de ouders 
maar niet aan de jongeren; ze bespreken het in de regel met de jongeren. De reacties 
van de ouders en de kinderen nemen de gezinsvoogden op in het plan of zij sturen die 
in een begeleidende brief aan de kinderrechter. In het onderzoek van Mertens (1996) 
blijkt dat niet meer dan in ongeveer de helft van de gevallen overleg plaats vindt met 
de cliënten en dat zijn doorgaans de ouders van de minderjarige. 

7.3.2.5 De contactfrequentie 

De gesprekken tussen de gezinsvoogden, de ouders en de kinderen vinden plaats in de 
thuissituatie maar ook op kantoor. De gesprekken vinden soms gezamenlijk, soms 
alleen met de ouders en soms alleen met het kind plaats. Indien de jongere uithuis 
geplaatst is, bezoekt de gezinsvoogd de jongere in de instelling waar die zich op dat 
moment bevindt. De gemiddelde contactfrequentie die de gezinsvoogden noemen, 
komt overeen met de gegevens van de ouders en de kinderen (zie hoofdstuk 5 en 6). 
De gezinsvoogden onderhouden met name de eerste maanden van de uitspraak van de 
OTS wekelijks telefonisch contact met het gezin'. Na een halfjaar wordt dit contact 
minder (zie hoofdstuk 5). Volgens de gezinsvoogden is het wisselend van wie het 
initiatief tot contact uitgaat. Tijdens de telefonische contacten wordt er onder andere 
gesproken over activiteiten die de gezinsvoogd zou regelen (nieuwe school zoeken, 
aanmelding) en de voortgang hierin; over eventuele problemen die er zich in de tus
sentijd hebben afgespeeld; of er worden nieuwe afspraken gemaakt. 

Zodra de kinderen uithuis geplaatst zijn nemen de contacten tussen de gezinsvoogd 
en de jongere sterk af. Zo één keer in de vier à acht weken gaat de gezinsvoogd op 
bezoek bij de jongere. 

' Op twee uizonderingen na. Deze gezinnen hebben geen telefoon. De gezinsvoogd 
schrijft dan een kort briefje met daarin de tijd waarop hij langs komt. Indien het tijdstip 
niet uitkomt, kan de ouder in kwestie contact opnemen om de afspraak te verzetten. 
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Tabel 7.4 Voldoende 'face to face' contact met het cliëntsysteem volgens de ge
zinsvoogden; eerste, tweede, derde meetmoment 

Voldoende contact in OTS- Eerste ronde Tweede ronde Derde ronde 

zaken (N = 19) (N = 18) (N=17) 

ja 12 (63%) 14 (78%) 11 (65%) 

nee 4 (21%) 1 (6%) 5 (29%) 

ja/nee 1 (5%) 3 (17%) -
niet gevraagd 2 (11%) - 1 (6%) 

Het merendeel van de gezinsvoogden vindt de contactfrequentie met het cliëntsysteem 
gedurende het jaar voldoende (zie tabel 7.4). Op het eerste, tweede en derde meetmo
ment geven de gezinsvoogden voor respectievelijk 63%, 78% en 65% van de OTS-
zaken een bevestigend antwoord. Er ligt namelijk volgens hen eveneens een hulpver
lenende taak ligt bij andere hulpverleningsinstellingen. De contactfrequentie is ook 
afhankelijk van de aard van de problematiek binnen het gezin: "Ja, in dit gezin is het 

contact voldoende. Ik kan goed met ze samenwerken, ze willen graag en zijn gemo

tiveerd". De gezinsvoogden die een ontkennend antwoord geven (resp. 21%, 6% en 
29%) of daar wat dubbel in zijn (resp. 5% en 17%), leggen uit dat ze een te hoge 
case-load hebben en te weinig tijd om meer voor het gezin te kunnen betekenen: 
"We hebben gewoon altijd te weinig tijd. Wij moeten met die nieuwe wet veel meer 

gaan rapporteren. Dat juridische aspect moetje veel meer verantwoorden. Op zich is 

dat prima maar het gaat ten koste van de inhoudelijk hulpverlening". 

IA Problemen definieren, doelen stellen en evalueren; GAS 

In de hulpverlening is het verzamelen van informatie omtrent het cliëntsysteem een 
belangrijke stap voordat er sprake kan zijn van 'hulpverlenen'. Op basis van de hier
voor genoemde informatiebronnen (onder andere het raadsrapport en het cliëntsys
teem) is het GAS-formulier door de gezinsvoogd en de onderzoeker ingevuld. De 
probleemgebieden waaraan zij gedurende het jaar van de ondertoezichtstelling willen 
werken zijn in kaart gebracht. Vervolgens hebben de gezinsvoogden aangegeven 
welke doelen ze willen bereiken. Met behulp van de zogenaamde indicatoren (zie 
hoofdstuk 3) wordt gemeten of deze doelen ook bereikt zijn. Hieronder worden staps
gewijs de verschillende fasen beschreven. 

Fase 1: Probleemgebieden formuleren 

In totaal zijn er door de gezinsvoogden 19 GAS-evaluatieformulieren ingevuld, 
waarin tijdens het eerste meetmoment 76 probleemgebieden zijn geformuleerd. Het 
uitgangspunt bij het formuleren van de probleemgebieden is dat alleen die problemen 
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worden beschreven waarop de hulpverlening van de gezinsvoogden zich richt en waar 
daadwerkelijk iets veranderd kan worden. Het zijn ook de probleemgebieden die de 
gezinsvoogden het belangrijkst vinden (Melief, 1979). 
De geformuleerde probleemgebieden zijn onderverdeeld in drie categorieën, namelijk 
problemen van het kind, problemen van de ouders en problemen in de relatie kind-
ouder(s). De meerderheid van de problemen (59%) die de gezinsvoogden formuleren 
hebben betrekking op de kinderen. Vervolgens heeft bijna een kwart (24%) van de 
problemen betrekking op de ouders en 17% van de problemen hebben betrekking op 
de relatie tussen het kind en de ouders. In onderstaande tabellen (7.5 en 7.6) zijn de 
geformuleerde probleemgebieden voor twee categorieën (jongeren en ouders) speci
fiek weergegeven. 

Tabel 7.5 Geformuleerde probleemgebieden met betrekking tot de jongeren op het 
eerste meetmoment (N=21, n=45, meerdere antwoorden mogelijk) 

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

school 9 (64%) 4 (57%) 13 (62%) 
leefsituatie 8 (57%) 2 (29%) 10 (48%) 
psych./ontw. problemen 3 (21%) 3 (43%) 6 (29%) 
vrije tijd/soc.activiteiten 4 (29%) 1 (14%) 5 (24%) 
zelfstandigheid 4 (29%) - 4 (19%) 
steelgedrag 3 (21%) - 3 (14%) 
overige 2 (14%) 2 (29%) 4 (19%) 
totaal 33 12 45 

De gezinsvoogden situeren in alle OTS-zaken problemen bij de kinderen. De meeste 
probleemgebieden die de gezinsvoogden voor de kinderen formuleren zijn gericht op 
school (62%). Het gaat hier met name om het spijbelgedrag van de kinderen en het 
niet of nauwelijks huiswerk maken. De helft van de jongeren (48%) heeft volgens 
hen problemen op het gebied van de leefsituatie. De gezinsvoogden overwegen een 
uithuisplaatsing of een terugplaatsing naar huis. Verder heeft bijna een derde van de 
kinderen (29%) psychische en/of ontwikkelingsproblemen. Een kwart van de kinde
ren (24%) heeft problemen met vrije tijd en sociale activiteiten. Dat betekent dat de 
kinderen weinig tot geen hobbies hebben, thuis rond hangen of juist met verkeerde 
vrienden omgaan. Een vijfde van de kinderen (19%) heeft volgens de gezinsvoogden 
problemen op het gebied van zelfstandigheid: de kinderen moeten volgens de gezins
voogden op kamertraining en/of werk zoeken en moeten leren meer verantwoorde
lijkheid te dragen. 

In twaalf OTS-zaken (63%) plaatsen de gezinsvoogden problemen bij de ouders. Dat 
betekent niet dat de gezinsvoogden vinden dat de ouders minder problemen hebben 
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dan de kinderen, maar wel dat zij meer belang hechten aan de aanpak van problemen 
van de kinderen. 

Tabel 7.6 Geformuleerde problemen met betrekking tot de ouders tijdens het eerste 
meetmoment (N=12, n=18, meerdere antwoorden mogelijk) 

Probleemgebieden OTS-zaken 
(N=12) 

opvoedingsproblemen 11 (92%) 
rel./echtscheiding 2 (17%) 
persoonlijke probl. 2 (17%) 
overige 3 (25%) 

totaal 18 

In 11 OTS-zaken (92%) kampen de ouders volgens de gezinsvoogden met opvoe
dingsproblemen (zie tabel 7.6), zoals problemen met structuur aanbrengen in de op
voedingssituatie, opvoedingsverantwoordelijkheid voor het kind dragen of autori
teitsproblemen. Verder noemen twee gezinsvoogden (17%) rela
tie/echtscheidingsproblemen, en twee gezinsvoogden (17%) persoonlijke problemen 
van de ouders (drankmisbruik). Deze problemen hebben volgens hen invloed op de 
problemen van de kinderen. 

De derde categorie probleemgebieden gaat over de relatie tussen de ouders en de kin
deren. Bijna de helft van de gezinsvoogden (47%) noemen in totaal 13 probleemge
bieden op dat terrein. Dat zijn met name communiatie- en omgangsproblemen tus
sen een ouder en het kind of tussen een stiefouder en het kind (ruzies, niet luisteren 
naar elkaar). 

Fase 2: Het toekennen van gewichten 

Aan de gezinsvoogden is gevraagd om aan de geformuleerde probleemgebieden een 
cijfer toe te kennen tussen één en tien. Met het toekennen van een cijfer aan de pro
bleemgebieden geeft men aan welk probleemgebied het belangrijkst is om aan te 
werken. 
Uit onderzoek blijkt namelijk dat ouders van kinderen geneigd zijn een groter ge
wicht toe te kennen aan de problemen van het kind dan aan hun eigen problemen 
(Van Buggenum & Hermanns, 1995). 
Daarom is nagegaan of de rangorde van de gewichten (cijfers) die door de gezins
voogden zijn toegekend aan de drie probleemcategorieën systematisch verschillen. 
Hier is dus afgezien van de oorspronkelijke absolute gewichten omdat niet zeker is 
dat deze zonder meer tussen de gezinsvoogden onderling vergelijkbaar zijn (zie hoofd
stuk 3). Per gezinsvoogd zijn de toegekende gewichten van de drie categorieën geor-
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dend naar het belang. De gemiddelde rangorde score voor de categorie kinderen be
draagt 2.37. Die voor de categorie ouder bedraagt 1.84 en voor de categorie relatie 
ouders-kinderen is deze 1.79. De non-parametrische Friedman toets (Norusis, 1991) 
wijst echter uit dat de gemiddelde rangorde gewichten van de categorieën niet statis
tisch significant van elkaar verschillen op 5% niveau (X -3.89, df=2, p=.14). 

Fase 3: Doelen stellen 

Nadat de probleemgebieden in kaart zijn gebracht en de gewichten toegekend, wordt 
er per probleemgebied een doel gesteld. 
De gezinsvoogden noemen voor de kinderen met name problemen op het terrein van 
school (62%). Wanneer bijvoorbeeld 'spijbelgedrag' wordt genoemd, kan het doel dat 
gezinsvoogden willen bereiken zijn: 'het regelmatig naar school gaan' of 'het behalen 

van een diploma'. Bij problemen op het terrein van de leefsituatie van het kind 
(52%) wordt bijvoorbeeld als doel gesteld: 'kamertraining', of 'terugplaatsing naar 

huis'. 

Wanneer de problemen in de opvoedingssfeer (63%) liggen, wordt bij 'geen duide

lijke structuur van moeder' als doel gesteld: 'duidelijkheid van regels in huis'. 

Wanneer het erom gaat dat een ouder geen verantwoordelijkheid draagt voor zijn kind 
is het doel juist die ouder weer zover zien te krijgen. 
De problemen in de relatie ouder-kind spelen zich met name af op het terrein van 
communicatie en omgang. De doelen die gesteld worden door de gezinsvoogden zijn 
bijvoorbeeld: 'vader houdt zich aan de wensen van Evelien wat betreft de contactfre

quentie', 'geen strijd moeder-dochter' of 'gezinsleden luisteren naar elkaar'. 

Fase 4: Beschrijven van de verschillende niveau's; 

De volgende stap is het operationaliseren van het doel door het kiezen van indicato
ren. Met behulp daarvan kan het probleemgebied geconcretiseerd en 'gemeten' wor
den. Zij dienen dan ook direct waarneembaar te zijn. Bijvoorbeeld 'het aantal keren 
spijbelen per week' of 'het aantal ruzies per week'. Zoals uit de voorbeelden duidelijk 
wordt kunnen de indicatoren zowel kwalitatief als kwantitatief beschreven worden 
(Buggenum & Hermanns, 1995). Indien de gezinsvoogden kiezen voor een kwalita
tief begrip (angstig gedrag) is ernaar gestreefd dit zoveel mogelijk concreet te om
schrijven. 

Met behulp van deze indicatoren worden de vijf verschillende niveau's van doelreali
satie ingevuld namelijk: 

- veel lager dan verwacht (-2) 
- lager dan verwacht (-1) 
- verwacht niveau (0) 
- hoger dan verwacht niveau (1) 
- veel hoger dan verwacht niveau (2). 
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De gezinsvoogden hebben in het eerste meetmoment per probleem ingevuld op welk 
niveau van doelrealisatie zij zich op dat moment bevinden. 

Fase 5: Verandering in concrete problemen 

In het tweede en derde meetmoment is opnieuw het GAS-formulier aan de gezins
voogden voorgelegd en aan hen is gevraagd of zij konden aangeven op welk niveau 
van doelrealisatie zij zich op dat moment bevinden. Dat wil zeggen, de mate waarin 
de doelen die zijn gesteld door de gezinsvoogden bereikt zijn. 

In de tabel 7.7 zijn de drie meetmomenten weergegeven. De doelen die de gezins
voogden hebben geformuleerd, zijn opgesplitst in de eerder genoemde categorieën: 
ouders, kinderen en de relatie ouders-kinderen°. Daaronder zijn de totaalscores van 
zowel de verschillende categorieën als per niveau van doelrealisatie weergegeven. De 
percentages in de tabel zijn per rij gepercenteerd. Op die manier wordt een overzicht 
verkregen van een eventuele 'vooruitgang' of 'achteruitgang' die volgens de gezins
voogden is bereikt tijdens het jaar van hulpverlening aan de gezinnen. 

De N is per meetmoment verschillend door 'uitval' van de gezinsvoogden. 
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Tabel 7.7 Doelen van de gezinsvoogden voor problemen van de ouders, kinderen en 
de relatie ouder-kind verdeeld over de verschillende niveau's van 
doelrealisatie (-2, -1,0, 1,2); eerste, tweede en derde meetmoment. 

- 2 - 1 0 1 2 

1 (6%) -
1 (1%) 

1 (1%) 1 (1%) 

1 (5%) -
5 (12%) -

2 (14%) 1 (7%) 

totaal (75) 22(29%) 15(20%) 29(39%) 8 (11%) 1 (1%) 

OTS-zaken (N=17) 
3e meetmoment 

OTS-zaken (N=19) 
Ie meetmoment 

doelen ouders (18) 9 (50%) 7 (39%) 1 (6%) 

doelen kinderen (45) 19 (42%) 1 5 (33%) 10 (22%) 

doelen ouder-kind (13) 4 (31%) 7 (54%) 2 (15%) 

totaal (76) 32(42%) 29 (38%) 13 (17%) 

OTS-zaken (N= 18) 
2e meetmoment 

doelen ouders (19) 6 (32%) 5 (26%) 7 (37%) 

doelen kinderen (42) 1 5 (36%) 6 (14%) 16 (38%) 

doelen ouder-kind (14) 1 (7%) 4 (29%) 6 (43%) 

doelen ouders (18) 5 (28%) 3 (17%) 3 (17%) 4 (22%) 3 (17%) 

doelen kinderen (41) 9 (22%) 5 (12%) 19 (46%) 4 (10%) 4 (10%) 

doelen ouder-kind (11) 1 (9%) 1 (9%) 3 (27%) 3 (27%) 3 (27%) 

totaal (70) 15 (21%) 9 (13%) 25 (36%) 11 (16%) 10(14%) 

Bij het invullen van het GAS-formulier (eerste meetmoment) schalen de gezins
voogden 80% van alle problemen in op niveau -1 en -2. De overige problemen wor
den op verwacht (0) en hoger niveau gescoord (1 +2). 

Na ruim een halfjaar (tweede meetmoment) lijkt er een effect te zijn: voor iets meer 
dan de helft van de problemen (51%) binnen de gezinnen geven de gezinsvoogden aan 
op het verwachte niveau (0) of op een hoger niveau (1 + 2) te zitten wat betreft de 
doelrealisatie. Dat betekent dat de hulpverlening aan de gezinnen door de gezinsvoog
den resultaat heeft. Het bereiken van doelen zoals geformuleerd voor de drie verschil
lende categorieën levert enige verschillen op: volgens de gezinsvoogden zitten de ou
ders op 42% van de genoemde doelen op verwacht en hoger dan verwacht niveau, 
voor de kinderen is dat percentage 50% en voor de doelen relatie ouders-kinderen is 
dat percentage 64%. 

Na een jaar (derde meetmoment) lijkt het effect van de hulpverlening groter te wor
den: voor twee derde (66%) van alle problemen binnen de gezinnen geven de gezins-
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voogden aan, zich op verwacht (0) en hoger niveau ( 1 + 2 ) van doelrealisatie te be
vinden. Daarbij komt dezelfde tendens naar voren als in het tweede meetmoment: de 
doelrealisatie voor de problemen in de relatie ouders-kinderen scoort het hoogste, 
namelijk 81%. Als tweede categorie scoren de doelen met betrekking tot de kinderen 
hoog, namelijk 66%. Voor de laatste categorie doelen, met betrekking tot de ouders, 
is dat percentage 56%. 

Geconcludeerd kan worden dat gedurende het jaar de meeste effecten van de hulpverle
ning bereikt zijn voor de doelen gesteld op het niveau van de relatie ouders-kinderen. 
Vervolgens voor de problemen van de kinderen en als laatste de problemen van de 
ouders. 
In fase 6 wordt berekend of de gevonden resultaten statistisch significant zijn. 

Fase 6 De begin- en eindindex 

Met de berekening van de begin- (Tb) en eindindex (Te) kan men een indicatie krij
gen van de effectiviteit van de hulpverlening. In navolging van Van Peet (1997) is 
de formule van Schmidt (1974) gehanteerd (zie hoofdstuk 3). 
Een 'vooruitgang' in het proces van hulpverlenen betekent dat de eindscore groter is 
dan de beginscore (Te>Tb). Een 'achteruitgang' betekent dat de eindscore kleiner is 
dan de beginscore (Te<Tb). Wanneer er geen enkele voor- of achteruitgang is ge
boekt, is de eindscore gelijk aan de beginscore (Te=Tb). Per gezinsvoogd en per 
meetmoment zijn deze scores berekend. Er is een vergelijking gemaakt tussen het 
eerste en tweede meetmoment om het effect te meten na een halfjaar hulpverlening. 
Daarnaast is een vergelijking gemaakt tussen het tweede en derde meetmoment waar
bij het effect is gemeten in de tweede helft van het jaar. Als laatste is een vergelij
king gemaakt tussen het eerste en derde meetmoment. Met behulp van de McNemar 
rekentoets (Siegel, 1956) is vervolgens een X -waarde voor elk van de drie vergelij
kingen berekend. Bij de statistische toetsing is een significantie-niveau van 5% ge
kozen. De overschrijdingskansen (p) van de X^-waarden wijzen op significante ver
anderingen tussen de drie opeenvolgende meetmomenten. 

Tabel 7.8 Begin- en eindindex; vergelijking van de meetmomenten 

Te>Tb 
Te<Tb 
Te=Tb 
X2 

P 

le/2e 2e/3e le/3e 
meetmoment meetmoment meetmoment 

(N=18) (N = 16) (N=17) 

15 (83%) 12 (75%) 15 (88%) 

3 (17%) 3 (19%) 2 (12%) 

- 1 (6%) -
9.39 6,67 11,53 

<.005 <.01 <.001 
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Uit tabel 7.8 blijkt dat bij de vergelijking tussen het eerste en tweede meetmoment 
een positief effect te zien is. Na ruim een halfjaar is er bij 15 (83%) gezinnen een 
vooruitgang te zien. Bij slechts drie (17%) gezinnen is er sprake van een negatief ef
fect. 
Tussen het tweede en derde meetmoment is bij 15 gezinnen (75%) een vooruitgang 
te constateren. Bij drie gezinnen (19%) is er sprake van een achteruitgang en bij één 
gezin (6%) is de situatie volgens de gezinsvoogd gelijk gebleven. 
Het effect van de hulpverlening over een jaar bezien laat het volgende beeld zien: 15 
gezinnen (88%) boeken vooruitgang en slechts bij twee gezinnen (12%) is er sprake 
van een negatief effect. 

7.5 De aanpak van de problemen: de werkwijze van de gezinsvoogd 

Om de doelen te bereiken die de gezinsvoogden voor zichzelf hebben gesteld met be
trekking tot het specifieke gezin is een bepaalde aanpak noodzakelijk. Behalve het 
geven van 'hulp en steun' (art. 1: 257 lid 1 en 2 BW) is de gezinsvoogd voor meer
dere taken gesteld wanneer het gaat om het bereiken van een effect in de hulpverle
ning (zie paragraaf 7.2.1). Om inzicht te krijgen in hun manier van handelen is on
derzocht op welke manier de gezinsvoogden denken de problemen, zoals geformu
leerd met behulp van GAS, op te lossen. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen 
de aanpak van problemen van de ouders (tabel 7.9) en de aanpak met betrekking tot 
problemen van de kinderen (tabel 7.10). 

Tabel 7.9 Werkwijze gezinsvoogden m.b.t de ouders (N=19, n=23, meerdere ant
woorden mogelijk) 

Werkwijze gezinsvoogden Ouders (N=19) 

hulp/steun/advies 12 (63%) 

inschakelen/initiëren ver 7 (37%) 

dere hulpverlening 

contact onderhouden hvl 2 (11%) 

overige 2 (11%) 

totaal 23 

Uit tabel 7.9 blijkt dat de meeste gezinsvoogden de problemen willen oplossen door 
het voeren van gesprekken met de ouders (63%). Daarin bieden zij hulp en steun in 
de vorm van advies over de opvoeding van het kind. Tijdens die gesprekken proberen 
ze bijvoorbeeld de problemen van de ouders te erkennen, ze maken de rol van de ou
ders duidelijk en proberen op die manier de relatie tussen de ouder en hun kind te her
stellen. Vervolgens wil ruim een derde (37%) van de gezinsvoogden andere vormen 
van hulpverlening inschakelen voor de ouders. Voorbeelden daarbij zijn het inschake-
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len van gespecialiseerde gezinsverzorging, videohometraining of gezinstherapie. 
Twee gezinsvoogden (11%) noemen het onderhouden van contact met reeds inge
schakelde hulp (Riagg). 

Tabel 7.10 Werkwijze gezinsvoogd m.b.t de jongeren (N=21, n=32, meerdere ant
woorden mogelijk) 

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

uithuisplaatsing 8 (57%) 2 (29%) 10 (48%) 
gesprekken; inzicht geven 5 (36%) 2 (29%) 7 (33%) 
regelen therapie 1 (7%) 3 (43%) 4 (19%) 
regelen werk/kamertr. 3 (21%) 1 (14%) 4 (19%) 
contact school 2 (14%) 2 (29%) 4 (19%) 
overige 2 (14%) 1 (14%) 3 (14%) 
totaal 21 11 32 

Bij de kinderen ligt het accent met name op de 'regelactiviteiten' (zie tabel 7.10). De 
gezinsvoogden zijn bijvoorbeeld bezig met het realiseren van uithuisplaatsing 
(48%), overigens voornamelijk voor de jongens en in mindere mate voor de meisjes. 
Daarnaast dragen de gezinsvoogden zorg voor het volgen van therapie voor de kinde
ren (19%) of het regelen van werk of kamertraining (19%). De gezinsvoogden heb
ben met een derde van de kinderen (33%) gesprekken om een vertrouwensrelatie aan 
te gaan en om inzicht te geven in de problematiek. Als laatste noemen de gezins
voogden contact met school (14%). 

Kortom, de gezinsvoogden voeren met de ouders voornamelijk gesprekken waarbij ze 
hulp en steun geven en advies over de opvoeding. Daarnaast schakelen de gezins
voogden hulp van derden in om deze taak over te nemen. In hoofdstuk 5 komt naar 
voren dat de ouders voornamelijk wensen hebben voor hun kinderen en niet voor 
zichzelf. Zij willen wel een goed overleg, geïnformeerd worden en serieus genomen 
worden. Voor hun kinderen verwachten zij in eerste instantie begeleiding door middel 
van gesprekken over problemen op school of met vrienden. Lukt dat niet op die ma
nier, dan moet de gezinsvoogd hun kind maar wat harder aanpakken. De gezinsvoog
den voldoen niet aan deze verwachtingen. Het gevolg is dan ook dat de ouders aan het 
einde van het jaar deze wens ten aanzien van hun kinderen niet meer noemen. 
De werkwijze bij de kinderen is voornamelijk gericht op regelactiviteiten voor de 
kinderen en veel minder op inzichtgevende gesprekken, zoals bij de ouders het geval 
is. Dat is een opvallend gegeven aangezien de kinderen de puberleeftijd (vanaf 12 
jaar) hebben bereikt en daarmee in principe goed in staat zijn tot een gesprek. 
Blijkbaar hebben de gezinsvoogden voor de kinderen meer een functie als casemana
ger. In hoofdstuk 6 komt naar voren dat de kinderen de verwachting uitspreken dat de 
gezinsvoogd gesprekken heeft met hun familie (ouders, broertje of zusje). Voor zich-
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zelf verwachten zij hulp op het gebied van hun woonsituatie en het regelen van prak
tische zaken. Kortom, het hulpaanbod van de gezinsvoogden sluit in eerste instantie 
aan bij de verwachtingen die de kinderen van de opgelegde hulp hebben. Voor het 
hulpaanbod van de gezinsvoogden aan de ouders geldt dit niet. 

De gezinsvoogd als casemanager? 
Het werk van de gezinsvoogd onderscheidt zich van andere werksoorten doordat de 
taak van hulpverlenen gekoppeld is aan de verplichting om zorg en dienstverlening 
te organiseren en coördineren. Deze taak hoort bij de functie van casemanager 
(Vedivo, 1995). Uit de voorgaande paragraaf komt naar voren dat de gezinsvoogden 
zelf aangeven dat zij zich bij de aanpak van de problemen richten op het inschakelen 
van hulpverlening, het zorg dragen voor uithuisplaatsing door aanmelding en de zo
genaamde regelactiviteiten voor de jongeren (werk, kamertraining). De functie van de 
gezinsvoogd als casemanager is verder onderzocht door na te gaan of de gezinsvoog
den gedurende het jaar hulp van derden hebben ingeschakeld. De coördinerende taak 
van de gezinsvoogd is getoetst door na te gaan of zij contacten onderhouden met de 
personen en instanties die betrokken zijn bij het gezin. Daarbij worden de contacten 
van de gezinsvoogd met de reeds gerealiseerde hulpverlening (uithuisplaatsing) bui
ten beschouwing gelaten. 

In bijna drie-kwart van de OTS-zaken (74%) heeft de gezinsvoogd gedurende het jaar 
hulp van derden ingeschakeld. Deze hulp betreft bijvoorbeeld een aanmelding bij een 
observatietehuis, een aanmelding voor gezinstherapie, kamertraining of het instellen 
van een persoonlijkheidsonderzoek. 
De meeste gezinsvoogden onderhouden naast het reguliere contact met de instelling 
waar kinderen geplaatst zijn eveneens contacten met de personen en instanties 
rondom het gezin. In het eerste meetmoment is dat in iets meer dan de helft van de 
OTS-zaken (53%) het geval. In het tweede meetmoment en derde meetmoment ge
beurt dat in drie-kwart (resp. 78% en 76%) van de OTS-zaken. 
Kortom, uit de gegevens komt naar voren dat de gezinsvoogden in de praktijk de taak 
van casemanager uitvoeren door het veelvuldig inschakelen van andere vormen van 
hulp en het onderhouden van contacten met instanties en personen rondom het gezin. 
Na een halfjaar neemt deze coördinerende taak in omvang toe. 

De 'aanwijzing' 
In paragraaf 7.2.1 is beschreven dat een van de taken van de gezinsvoogd is het wer
ken met en vanuit gezag. De gezinsvoogd kan bijvoorbeeld via het geven van 
aanwijzingen deze taak uitoefenen (Vedivo, 1995). 
Nagegaan is welke betekenis de gezinsvoogden geven aan de aanwijzing en of zij in 
de praktijk aanwijzingen geven aan de ouders en het kind. 

Bijna drie-kwart van de gezinsvoogden (71%) ziet een aanwijzing, zoals eerder door 
Berenschot aangegeven, als laatste redmiddel: 'een drastisch middel', 'het opleggen 
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van een verplichting'. De onduidelijkheid in de wetgeving over het schriftelijk en/of 
mondeling geven van aanwijzingen (zie hoofdstuk 2) komt ook in de praktijk naar 
voren. Er lijkt een keuzemogelijkheid te bestaan: "Een eis stellen en dat kan je 

schriftelijk of mondeling doen. Ik vind datje dat schriftelijk moet doen. De ouders 

en het kind hebben zich daaraan te houden en zo niet, dan moeten ze naar de kinder

rechter". 

De overige gezinsvoogden (29%) zien een aanwijzing meer in de zin van het geven 
van opvoedingsadviezen:"77/w hoe ze problemen moeten oplossen, inzicht geven. 

Na twee weken kijken of dat gelukt is". 

De gezinsvoogden zien wel degelijk het verschil tussen het geven van raad en het 
geven van aanwijzingen. Raad geven is meer vrijblijvend van aard. Tegen een aan
wijzing kunnen ouders in beroep gaan. Het doel van beide is hetzelfde: ter verbete
ring van de gezinssituatie en in het belang van het kind. In de praktijk maakt bijna 
de helft van de gezinsvoogden gebruik van aanwijzingen aan zowel de ouders als aan 
het kind. Dit gebeurt, behalve wanneer het gaat om een uithuisplaatsing9, in de re
gel mondeling: "Aan moeder maak ik duidelijk dat zij zich niet onder druk moet laten 

zetten door M. " "Ik geef aan dat ze niet mag drinken wanneer T. de weekenden thuis 

komt". De inhoud van de antwoorden maakt echter duidelijk dat het gaat om adviezen 
met een dwingend karakter. 

Kortom, een hulpverleningsplan wordt, zoals Berenschot voorstelde, niet gezien als 
een aanwijzing. Verder blijkt dat 'de aanwijzing' in de praktijk van de gezinsvoogdij 
niet wordt gehanteerd zoals in de wet is bedoeld. Een verklaring kan liggen in het 
feit dat meer dan de helft van de gezinsvoogden geïnterviewd is net voor de invoering 
van de nieuwe wet. 

7.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk is ingegaan op de vraag hoe de gezinsvoogden gedurende een jaar 
uitvoering geven aan de ondertoezichtstelling. Allereerst is duidelijk dat de gezinnen 
volgens de gezinsvoogden zeker thuis horen in het gedwongen circuit. De noodzaak 
van de maatregel leggen zij voornamelijk bij de kinderen: het gezag dat zij als ge
zinsvoogd kunnen uitoefenen is noodzakelijk om de kinderen weer in het gareel te 
krijgen. De kinderen moeten verplicht worden weer te luisteren, zich aan afspraken te 
houden of naar school te gaan. Dit zou betekenen dat het accent in de hulpverlening 
van de gezinsvoogden ligt op de gezagskant, de 'ethic of justice'. 
De gezinsvoogden starten het jaar met het schrijven van een hulpverleningsplan. 
Hierbij maken zij gebruik van diverse informatiebronnen. Dit is in eerste instantie 
het raadsrapport, informatie van het gezin zelf, andere hulpverleningsinstanties of 
school. Het belangrijkst vinden zij echter het raadsrappport en de informatie vanuit 

9 Hierbij is een machtiging nodig van de kinderrechter en dit wordt dus vanzelfsprekend 
op schrift gesteld. 
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het gezin zelf. Dat laatste verkrijgen zij door de eerste weken na de uitspraak van de 
OTS regelmatig bij het gezin langs te gaan. De gezinsvoogden vinden dat ze onvol
doende tijd hebben voor het maken van het hulpverleningsplan. Na ruim een half 
jaar zijn de plannen af. Dit hulpverleningsplan wordt in de regel door de ouders gele
zen en met hen besproken. Opvallend is dat de gezinsvoogden het plan mondeling 
doornemen met de kinderen. In sommige gevallen bespreken ze het plan helemaal 
niet met de kinderen. 
De gezinsvoogden signaleren vele problemen binnen de gezinnnen. De meeste pro
blemen waarop zij de hulpverlening willen richten formuleren zij voor de jongeren, 
vervolgens voor de ouders en in de relatie ouder-kind. Met behulp van GAS is het ef
fect gemeten gedurende het jaar. Bij de meeste gezinnen is een vooruitgang gemeten. 
De meeste effecten zijn bereikt in de relatie ouder-kind. Dan volgt het effect voor de 
kinderen en als laatste voor de ouders. Dit is opmerkelijk aangezien de gezinsvoog
den het meest hechten aan het verminderen van de problemen van de kinderen. 
De werkwijze ten aanzien van de ouders en de kinderen is verschillend. Voor de ou
ders hebben de gezinsvoogden meer een inzichtgevende, ondersteunende en advise
rende taak middels gesprekken die zij voeren. Daarmee ligt in hun werkwijze ten 
aanzien van de ouders de nadruk op 'zorg', op de 'ethic of care'. Aangezien de ouders 
zelf geen grip meer hebben op de kinderen verwachten ze eigenlijk dat de gezins
voogd zijn invloed aanwendt via het voeren van vertrouwelijke gesprekken met hun 
kinderen of via een harde aanpak. Aan die laatste eis voldoen de gezinsvoogden niet. 
Na een jaar is dat voor de ouders duidelijk en spreken zij deze verwachting dan ook 
niet meer uit. Dat betekent dat de gezinsvoogden te kort schieten in het antwoord op 
de behoefte aan zorg. Voor de kinderen hebben de gezinsvoogden voornamelijk een 
regeltaak, zoals het zorg dragen voor aanmeldingen voor werk, therapie, kamertrai
ning of uithuisplaatsing. De ondersteuning van de kinderen in de vorm van gesprek
ken verwachten ze van de instanties om de kinderen heen. De kinderen verwachten 
ook van de gezinsvoogd dat deze hen helpt met zaken van praktische aard. In die zin 
sluit het hulpaanbod en de hulpvraag van de gezinsvoogden-kinderen goed op elkaar 
aan. De gezinsvoogden zijn dus wel in staat om antwoord te geven op de hulpbe
hoefte van de kinderen. In de praktijk blijkt dan ook dat de gezinsvoogden zich mani
festeren als casemanager, namelijk door het veelvuldig inschakelen van hulp van der
den, variërend van een aanmelding voor gezinstherapie tot aan het initiëren van een 
persoonlijkheidsonderzoek voor de jeugdige. De gezinsvoogd is eveneens coördine
rend bezig: hij onderhoudt contacten met de instellingen waar de kinderen geplaatst 
zijn, met school en met de Riagg. 
Het geven van aanwijzingen, als onderdeel van de taak als gezinsvoogd, wordt gezien 
als laatste redmiddel. Toch blijkt in de praktijk dat de helft van de gezinsvoogden aan 
zowel de ouders als de kinderen aanwijzingen geven. In de regel gebeurt dit monde
ling en anders dan de wetgever heeft bedoeld. Het zijn meer aanwijzingen in de vorm 
van dringende adviezen. 
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Enkele opvallende bevindingen verdienen hier nog de aandacht. Voor de gezinsvoogd 
zijn er in de beginfase van de OTS twee momenten waarop hij inzicht kan krijgen in 
de belevingswereld van de ouders en de kinderen. Allereerst is dat het gesprek bij de 
kinderrechter. Dit moment wordt door de helft van de gezinsvoogden gemist. Het 
tweede moment is de overdracht tussen de raadsmedewerker, de gezinsvoogd en het 
gezin. Voor het gezin kan op dat moment duidelijk worden gemaakt dat de raadsme
dewerker stopt en de gezinsvoogd verder gaat met de hulpverlening. Voor de gezins
voogden zijn dit de momenten om de eerste inzichten te verkrijgen in de belevings
wereld van de betrokkenen en te toetsen of het gezagsaspect helder is. Een overdracht 
vond slechts in ongeveer één op de drie gezinnen plaats. 
Een ander belangrijk gegeven is dat, hoewel de gezinsvoogden de problemen van de 
kinderen het belangrijkst vinden, zij zich in de aanpak van de problemen op de ou
ders richten. De hulpverlenende taak voor de kinderen zien zij vooral liggen bij an
dere hulpverlenings-instellingen. Zij scheppen voor de kinderen een aantal basis
voorwaarden door het inschakelen en regelen van zaken van praktische aard. Een ge
volg van deze aanpak is dat de meeste effecten zijn bereikt voor de problemen in de 
relatie ouder-kind. De gezinsvoogd als casemanager is een toepasselijke term in deze. 
Casemanagement zou tijdswinst opleveren. Uit de gegevens komt echter naar voren 
dat dit niet het geval is, vermoedelijk omdat de invoering van de nieuwe wet in eer
ste instantie meer bureauwerk met zich meebrengt. Een gestructureerde aanpak in de 
hulpverlening levert uiteindelijk tijdswinst op. Een voorbeeld van een gestructu
reerde aanpak is de toepassing van GAS en ondanks de moeite die de gezinsvoogden 
hadden met het invullen van GAS, werd dit toch zeer op prijs gesteld. Het leerde hen 
om in een grote hoeveelheid van problemen die binnen de gezinnen aanwezig waren 
hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. De winst is bovendien een gerichte en in-
zichtgevende manier van werken. 
Als derde punt is het opvallend dat de gezinsvoogden de noodzaak van het ingrijpen 
koppelen aan het gedwongen karakter. 'Dwang' is volgens hen noodzakelijk. 
Daarmee zou het accent in de hulpverlening aan de kinderen komen te liggen op de 
'ethic of justice'. Toch blijkt uit hun werkwijze naar de kinderen toe niet direct dat 
zij hun gezag gebruiken. Zoals gezegd, ik ben in dit hoofdstuk voornamelijk inge
gaan op de hulpverlenende elementen van hun werk en in minder mate op hun gezag. 
In het volgende hoofdstuk wordt het gezag van de gezinsvoogd dan ook onder de loep 
genomen: op welke manier, wanneer en hoe geven zij vorm aan dit bijzondere aspect 
van hun werk? 
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