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Hoofdstuk 8 

De gezagsrelatie onder de loep 

8.1 Inleiding 

Het vorige hoofdstuk ging voornamelijk in op de 'ethic of care'. Dit hoofdstuk beschrijft 
de gezagsrelatie tussen de gezinsvoogd en het cliëntsysteem. Het accent ligt hier op de 
'ethic of justice', op het recht-doen; wat houdt het begrip gezag nu eigenlijk in? Wordt er 
gezag toegepast en op welke manier gebeurt dat? 
Daartoe is het noodzakelijk om eerst de begrippen in het algemeen te beschrijven (8.2). 
Macht is niet gelijk aan gezag. Juridisch gezag en pedagogisch gezag kunnen samenval
len maar zijn niet hetzelfde (8.2.1). Voor kinderen geldt dat het aanvaarden en gevoelig 
zijn voor een bepaalde vorm van gezag samenhangt met de manier waarop ze tot een mo
reel oordeel komen. Of kinderen - en meer in het algemeen mensen - regels naleven is 
onder meer afhankelijk van hun oordeel daarover. Vinden zij besluiten rechtvaardig? 
Instemming met wat er gebeurt is een voorwaarde voor het accepteren van gezag, maar 
evengoed voor het toepassen van gezag In paragraaf 8.2.2 worden de verschillende vor
men van het toepassen van gezag beschreven met daaraan gekoppeld de motivatie van de 
ondergeschikte om dat gezag daadwerkelijk te accepteren. 
Onderzoek naar gezinssituaties lijdt vaak aan een zekere eenzijdigheid omdat de nadruk 
ligt op wat mis kan gaan. Maar er gaat ook heel veel goed tussen ouders en kinderen. Er 
doen zich in Nederland in het algemeen gesproken betrekkelijk weinig gezagsproblemen 
voor tussen ouders en kinderen (8.2.3). Paragraaf 8.2.4 gaat in op de loyaliteit van kinde
ren naar hun ouders. Die kan een belangrijke rol spelen bij het aanvaarden van het gezag 
van de gezinsvoogd. Het theoretische gedeelte wordt afgesloten met enkele opmerkingen 
over de betekenis daarvan voor de onderzoeksresultaten. 
Na deze beschouwingen worden mijn onderzoeksresultaten beschreven. Allereerst is na
gegaan wat de gezinsvoogden eigenlijk verstaan onder 'een bedreigende situatie'. Als daar
van sprake is, is de volgende stap in theorie het opheffen van die bedreigende situatie 
door het gezag van de ouders te herstellen (8.3.2). 
Het moment waarop gezinsvoogden hun gezag kunnen laten gelden is wanneer zich con
flicten en onenigheden voordoen. Nagegaan is welke strategieën worden gehanteerd door 
de gezinsvoogden en vervolgens of de ouders en de kinderen dezelfde ideeën over deze stra
tegieën hebben (8.4 t/m 8.4.4). Afsluitend ga ik in op de mogelijkheid tot klagen 
(8.4.5). Gezinsvoogden hebben uit hoofde van hun functie de vrijheid om beslissingen te 
nemen tegen de wil van de betrokkenen in. Ouders en kinderen beschikken over de moge
lijkheid om daar tegen in te gaan. 
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8.2 Macht en gezag 

Het woordenboek van Van Dale verwijst bij het begrip macht onder andere naar 'het 
vermogen om iets te doen', 'kracht', naar 'heerschappij over personen of zaken' en naar 
'invloed', 'betekenis' of 'belang'. Daarnaast naar 'mogendheid', 'staat' en 'overheid'. Macht 
is het vermogen om tegen de wil van anderen bepaalde doelstellingen te bereiken. Macht 
is een vorm van dominantie (dwang) en machtsrelaties zijn per definitie asymmetrisch. 
Bij het begrip gezag verwijst Van Dale weer terug naar macht. Gezag wordt gedefinieerd 
als een 'machtsbevoegdheid': 'een in de rechtsorde verankerde en omlijnde bevoegdheid 
om uiteindelijk zo nodig door macht te handhaven beslissingen te nemen'. Daarnaast 
wordt eveneens verwezen naar 'de overheid' of 'de lichamen of personen die haar 
vertegenwoordigen' en naar 'de regering'. Als laatste wordt verwezen naar 'macht op grond 
van geestelijk overwicht'. 

Macht kan overgaan in gezag en gezag kan omslaan in macht. Dat is van belang wanneer 
we kijken naar opvoeding. Gehoorzaamheid van kinderen is in eerste instantie gebaseerd 
op de macht van ouders. Wanneer de kinderen ouder worden zien zij de legitimiteit ervan 
in en ervaren zij de macht van de ouder als wettig (legitiem) gezag. Het moment waarop 
gezag omslaat in macht is wanneer er dwang wordt gebruikt. Zowel macht als gezag zijn 
bijzondere vormen van sociale beïnvloeding. 

In diverse vormen van hulpverlening is veelvuldig nagedacht over de machtsverhouding 
tussen hulpverlener en de cliënt(en). In deze studie beperk ik mij tot de gezagsrelatie tus
sen de ouders en de kinderen. Omdat de gezinsvoogd in deze gezagsrelatie een eigen posi
tie inneemt, staat ook de verhouding tussen gezinsvoogd, ouders en kinderen centraal. 
Dat maakt het extra complex'. 

8.2.1 Juridisch en pedagogisch gezag 

Juridisch gezag en pedagogisch gezag kunnen samenvallen, maar ze zijn niet hetzelfde. 
Pedagogisch gezag wordt ondersteund door juridisch gezag. Met juridisch gezag legiti
meert de wetgever als het ware het pedagogisch gezag van de ouders. 
Pedagogisch gezag kan slechts bestaan wanneer opvoeders iets inhoudelijks te vertellen 
hebben. Dan gaat het om het hele scala aan waarden en normen tot huis-tuin-en keuken
zaken toe (Van der Linden, 1993). Het is aan de ouders de pedagogische relatie inhoud te 
geven en aan te sluiten bij de mogelijkheden van het kind zodat het zich kan ontwikke
len. De wijze waarop dat gebeurt is bepalend voor de kwaliteit van de opvoeding (Van 
Nijnatten, 1993). Pedagogisch gezag biedt de basis voor de ontwikkeling van het kind. 
Binnen deze gezagsrelatie leert het kind onder andere zichzelf te ontwikkelen en rekening 
met een ander te houden. 
Een van de redenen om in te grijpen in het gezin is wanneer er sprake is van pedagogi
sche onmacht bij de ouders (zie hoofdstuk 5). Het gaat er dan om dat zij geen overwicht 

1 Vergelijk 'Het gezicht van gezag' van Van Nijnatten (1995). 
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(meer) hebben op hun kind en zich machteloos voelen wanneer het gaat om de grenzen 
die zij aan hun kinderen zouden willen stellen. Door de uitspraak van de kinderrechter 
wordt het ouderlijk gezag van de ouders beperkt. Met behulp van het verkregen juridisch 
gezag neemt de gezinsvoogd een deel van het pedagogisch gezag over. Ook al heeft de ge
zinsvoogd juridisch gezag van de rechter gekregen, pedagogisch gezag dient hij zelf te 
verwerven door de manier waarop hij met zijn specifieke kennis en vaardigheden de ou
ders en de kinderen tegemoet treedt. Gezag dat slechts berust op het toepassen van macht 
en dwang is uiteindelijk gedoemd om te mislukken (Vedivo, 1995). Voor de gezinsvoog
den is dus een moeilijke taak weggelegd; ouders en kinderen hebben immers een lange 
geschiedenis met elkaar terwijl de gezinsvoogd, daarin een eigen plek moet zien te ver
werven. 
Van der Linden (1993) merkt in deze context op dat de gezinsvoogd juridisch gezag niet 
zozeer hoeft te verdienen als wel waarmaken. Om het pedagogisch gezag van de ouders te 
ondersteunen moet de gezinsvoogd een hulpverleningsrelatie aangaan met het kind en de 
ouders. Met juridisch gezag alleen is het moeilijk helpen. Volgens Van der Linden 
(1993) is het effect van het gezag van de gezinsvoogd het grootst wanneer gezinsvoogd 
en de ouders op één lijn zitten. In de praktijk is dat echter niet altijd het geval. 

8.2.2 Toepassen van gezag en acceptatie van gezag 

Kinderen worden voor het eerst geconfronteerd met gezagsverhoudingen binnen de relatie 
die zij hebben met hun ouders. Het zijn de ouders die aan hun kinderen duidelijk maken 
waar grenzen liggen, wat mag en wat kan. Het kind gehoorzaamt daaraan, of niet. Zodra 
een kind niet gehoorzaamt, wordt het geconfronteerd met het gezag van de ouders. Het 
krijgt een 'nee' te horen met eventueel de redenen waarom het niet mag. Een kind krijgt 
te maken met primaire regels ofwel met primaire normen (bijvoorbeeld je mag een ander 
geen pijn doen), maar ook met secundaire regels of secundaire normen (zie ook paragraaf 
4.2). Deze secundaire regels zijn de spelregels waaraan een kind leert te voldoen. In de 
morele ontwikkeling gaat het voornamelijk om deze secundaire regels. 
Volgens van Nijnatten (1995) is de positie die kinderen als gezagsobject en later als ge
zagsdrager innemen afhankelijk van hun morele oordeelspatronen. Een morele ontwikke
ling houdt in dat een kind zich steeds bewuster wordt van en een toenemende gevoelig
heid krijgt voor de behoeften en uitgangspunten van andere mensen. Het kind krijgt met 
andere woorden een moreel besef van 'goed' en 'kwaad'. 

Als een moreel oordeelspatroon onvoldoende tot stand komt, wordt dat beschouwd als de 
verantwoordelijkheid van de ouders. Maar als er dan, als gevolg van het opleggen van de 
maatregel een interventie plaatsvindt, neemt de gezinsvoogd een deel van die verantwoor
delijkheid over. Juist wanneer de morele oordeelsvorming niet voldoende tot stand komt, 
kan dat invloed hebben op de acceptatie van gezag. Het kan ook van invloed zijn op de 
rol van de gezagsdrager in het toepassen van gezag. 
Op welke manier kan gezag worden toegepast door de gezinsvoogden en welke motieven 
kunnen ouders en kinderen hebben om dit gezag van de gezinsvoogd te accepteren? Wat 
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zijn de redenen om deze gezagsrelatie te rechtvaardigen? Kortom, hoe zit het legitimatie
proces in elkaar? 
Inzake de legitimatie van macht en gezag sluit ik me aan bij de indeling van French & 
Raven (1968) en Wrong (1988). Zij gaan namelijk in op het toepassen van gezag door 
gezagsdragers, vooral waar het gaat om de strategieën die zij hanteren, en op de motivatie 
van ondergeschikten om gezag te gehoorzamen. Zij maken een onderscheid tussen vijf 
machtsbronnen: het vermogen om te straffen, het vermogen te belonen, legitimiteit, des
kundigheid en identificatie. 
Allereerst onderscheiden zij gezag op basis van dwang. De ondergeschikte kan bang zijn 
voor straf als hij niet doet wat de gezagsdrager zegt. Uit angst voor geweld zal iemand 
zich schikken in wat de ander wil. Hierbij is sprake van negatieve sanctiemacht. 
Ten tweede onderscheiden zij acceptatie van gezag op basis van motiverende prikkels 
door beloning. Iemand gehoorzaamt omdat er een beloning in het vooruitzicht wordt 
gesteld. Er wordt geen geweld gebruikt en de weerstand zal minder zijn. Dit wordt 
positieve sanctiemacht genoemd. 
Ten derde onderscheiden zij gezag op basis van legitimiteit. Deze gezagsrelatie veronder
stelt gemeenschappelijke normen en waarden van gezagsdrager en gezagssubject. 
Gehoorzaamheid hoeft niet te worden afgedwongen. Van belang is hier de inhoud van het 
bevel, waarbij verwezen wordt naar gezamenlijke normen, niet alleen van twee partijen 
maar ook van de grotere groep waartoe beide partijen behoren (legitieme macht). 
De vierde vorm is gezag op basis van bevoegdheden en bekwaamheden. Iemand erkent 
het gezag van de gezagsdrager door de inschatting dat de gezagsdrager deskundig is op een 
bepaald terrein (deskundigheidsmacht). 
De laatste vorm (identificatiemacht) is een gezagsrelatie op grond van persoonlijke 
kwaliteiten. Mensen kunnen op grond van een persoonlijke uitstraling van de ander hem 
gezag toebedelen (charisma). Deze vorm van gezag kan gebaseerd zijn op bewondering, 
liefde of vriendschap (identificatiemacht). Met name in sterke afhankelijkheidsrelaties kan 
deze vorm aanwezig zijn. 
Op grond van bovenstaande indeling, is het onderzoeksmateriaal geanalyseerd. 

8.2.3 Gezag en jongeren 

In Nederland verloopt de relatie tussen ouders en kinderen meestal zonder veel problemen. 
Uit onderzoek van Van der Linden & Dijkman (1989) blijkt dat bijna drie kwart van de 
jongeren zich houdt aan de regels van hun ouders. Zij hebben het gevoel dat zij zelf be
slissingen kunnen nemen maar houden daarbij wel rekening met wat hun ouders daarvan 
vinden. Meer dan de helft van de jongeren (51%) vindt hun ouders niet streng, slechts 5% 
is die mening wel toegedaan en de overige jongeren menen dat hun ouders daartussen in 
zitten. 

Dijkman & Terpstra (1991) onderzochten de wijze waarop jongeren in de leeftijd van 16 
tot 21 jaar gezag waarnemen en aanvaarden in een drietal situaties, namelijk onderwijs, 
werk en militaire dienst. Daarnaast betrokken zij het gezag van ouders in hun onderzoek. 
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Zij hanteren bij de operationalisatie van de gezagsrelatie de hiervoor genoemde bronnen 
van macht van French & Raven (1968). Uit het onderzoek komt naar voren dat het 
ouderlijk gezag in de beleving van de ondervraagde jongeren niet (meer) berust op de 
mogelijkheid die ouders hebben om te straffen (negatieve sanctiemacht). Veel 
belangrijker is de mogelijkheid van ouders om te belonen, het bestaan van een affectieve 
band tussen de kinderen en de ouders, het aanzien dat de ouders bij hun kinderen hebben 
en de deskundigheid of ervaring waarover ouders beschikken. De positieve sanctiemacht 
'belonen' en identificatie met de ouders worden iets vaker genoemd dan legitimiteit en 
deskundigheid. Verder geeft ruim 70% van de jongeren aan dat zij goed met hun ouders 
kunnen praten over dingen die hen bezig houden. Gezagsdragers buiten het gezin (school, 
werk, dienst) worden door de jongeren minder beoordeeld op hun deskundigheid, dan wel 
op de bijdrage die zij leveren aan een goede sfeer (werk- en schoolklimaat). Daarbij weegt 
voor de jongeren het persoonlijk functioneren van de gezagdrager zwaar (vijfde vorm van 
French & Raven). Dat zou kunnen betekenen dat jongeren het gezag van de gezinsvoogd 
zouden accepteren op basis van vriendschap of persoonlijke uitstraling (zie ook paragraaf 
8.4.4). 

Dijkman & Terpstra concluderen op basis van hun onderzoek dat gezagsrelaties aan van
zelfsprekendheid hebben ingeboet. Jongeren gaan eisen stellen aan het gezag dat over hen 
wordt uitgeoefend en aan de regels die worden opgelegd. Zij menen dat het dragen van ei
gen verantwoordelijkheid een grotere plaats heeft ingenomen in de samenleving. 
Jongeren zijn, zo mogen we concluderen, in de regel niet ontevreden over de relatie met 
hun ouders. Maar hoe kijken die op hun beurt aan tegen de relatie met hun kinderen? Du 
Bois-Reymond e.a.(1994) concluderen in hun onderzoek dat de meeste ouders geen ern
stige opvoedingsproblemen rapporteren. Een kwart van de ouders hebben wel opvoe
dingsproblemen en dat zijn voornamelijk ouders uit een midden-milieu. Spanningen in 
deze gezinnen hebben te maken met een vrij hoog ambitieniveau van de ouders met be
trekking tot de school- en opleidingscarrière van hun kinderen. Hun verwachtingen bot
sen met de behoeften van de kinderen die niet zo doelbewust leren als de ouders voor 
ogen staat. In een 'onderhandelingshuishouden' is opvoeden steeds minder 
vanzelfsprekend. Ouders moeten nadenken over hun opvoedkundige waarden, normen en 
handelen. Uit het onderzoek blijkt verder dat het opvoedingsideaal van zelfstandigheid 
door alle betrokkenen wordt geaccepteerd. Ouders passen hun opvoedingsmethoden 
daaraan aan. Zij blijven grenzen trekken en reiken criteria aan, maar ze laten veel ruimte 
voor overleg en maken op die manier ruimte voor de eigen verantwoordelijkheid van 
jongeren. Ouders en kinderen onderhandelen over wat wel of niet is toegestaan en de 
ouders stimuleren de jongeren in het dragen van verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd 
trachten ouders hun eigen doelstellingen te bereiken (Dijkman & Terpstra, 1991; Du 
Bois-Reymond e.a., 1994). Er zijn aanwijzingen voor toegenomen geïndividualiseerde 
waarden op twee terreinen, namelijk op het gebied van relaties en van werk (Du Bois-
Reymond e.a., 1994). Van Nijnatten (1995) spreekt van een moderne liberale 
gezagsrelatie waarbij het kind de mogelijkheid heeft om over veel zaken een eigen 
mening te vormen en deze ook te ventileren. Ouders blijven hun kinderen volgens 
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bepaalde idealen opvoeden maar reiken hun kinderen tegelijkertijd instrumenten aan voor 
een kritische stellingname. 

Het bovenstaande overzicht leidt tot de conclusie dat het in hedendaagse opvoedingsrela
ties niet zozeer gaat om een meer gelijkwaardige verhouding tussen ouders en kinderen 
(zoals de wetgever dat eerder benoemde, zie hoofdstuk 2). Het gaat om het langzamerhand 
ontstaan van wat Du Bois-Reymond e.a. (1994) omschrijven als een 'meer evenwichtige 
machtsbalans tussen ouders en kinderen'. 

8.2.4 Gezag toepassen en loyaliteit van kinderen 

Naast morele ontwikkeling is een andere invalshoek van belang, die van loyaliteit tussen 
ouders en kinderen. In hoofdstuk 6 kwam naar voren dat de jongeren, ondanks alle kritiek 
die zij uiten op hun ouders, vaak en ogenschijnlijk onverwachts, loyaal aan hen blijven. 
Uit het onderzoek van Bontekoe (1984) komt naar voren dat de kinderen met hun nega
tieve uitlatingen over de gezinsvoogden, willen benadrukken dat zij niet te afhankelijk 
van hen willen zijn. Bovendien uiten de kinderen zich ook zo over de hulpverleners naar 
hun ouders toe waardoor de ouders de hulpverleners ook niet als een bedreiging ervaren. 
Mijn veronderstelling is dat de kinderen door deze wat onverschillige en afwijzende hou
ding vooral tonen, dat ze loyaal blijven met hun ouders. 
De belangrijkste auteur op dit terrein is Boszormenyi-Nagy. Zijn uitgangspunt is dat re
laties tussen ouders en kinderen principieel asymmetrisch zijn. Ouders hebben de plicht 
om hun kinderen te verzorgen en op te voeden en zeker in het begin krijgen ouders daar 
weinig voor terug. Stoornissen in de gezagsontwikkeling kunnen ontstaan wanneer ou
ders wèl verwachten dat kinderen daar iets tegenover stellen. De relationele ethiek van 
Nagy kent twee hoofdcomponenten. De eerste is loyaliteit. De verticale loyaliteit (tussen 
ouders en kinderen) vormt de basis van loyaliteiten in andere relaties (horizontale loyali
teit) (Boszormenyi-Nagy & Spark, 1973). Mensen blijven loyaal aan hun gezin van her
komst. Volwassen worden betekent in deze visie: loyaliteit integreren. De wijze waarop 
dit gebeurt, bepaalt de vorm van andere relaties. Deze loyaliteit is overigens wederkerig. 
Men geeft aan zijn kinderen door wat men van z'n ouders gekregen heeft: transgeneratio-
nele solidariteit of ook wel transgenerationeel mandaat of legaat. In de tweede plaats ge
bruikt Nagy de term 'gerechtigd zijn' (tweede component). Daar verstaat hij onder dat elke 
relatie gekenmerkt wordt door een dynamische balans van verdiensten en verplichtingen. 
Het 'gerechtigd zijn' is het gevolg van verworven diensten. In een gelijkwaardige relatie 
dient men de belangen van de ander te respecteren. Men verdient op deze manier recht op 
erkenning en zorg door de ander. Door aan hun kinderen te geven, bouwen ouders ver
diensten op. Wanneer kinderen ouder worden, wordt deze relatie meer symmetrisch maar 
blijft fundamenteel ongelijk. Het kind kan zijn schuld gedeeltelijk inlossen door voor 
hen te zorgen als ze oud zijn geworden. Op dat moment bouwt het kind weer verdiensten 
op (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986). Wanneer vanuit deze optiek ouders een groot 
beroep doen op de dankbaarheid en loyaliteit van kinderen, kunnen kinderen zich schuldig 
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voelen wanneer zij daar niet aan voldoen. Zij kunnen boos worden en het gevoel hebben 
dat ze onrechtvaardig worden behandeld. Het gevolg is wantrouwen van kinderen jegens 
hun ouders. Wantrouwen kan door kinderen vervolgens als een onderdeel worden be
schouwd van relaties in het algemeen, met alle consequenties vandien voor de relaties 
met anderen. 
Zo heeft loyaliteit ook diepingrijpende consequenties voor de relatie van ouders en kinde
ren met de gezinsvoogd: immers, hij is een derde partij. De gezinsvoogd is bovendien 
een gezagsdrager. Betekent dat dat hij een gemeenschappelijke 'vijand' wordt? Komt dit 
tot uitdrukking in conflicten? En als er dan een onenigheid of conflict voorkomt, passen 
de gezinsvoogden gezag toe? En geven zij zich rekenschap van diepgewortelde gevoelens 
van loyaliteit? 

8.3. Onderzoeksresultaten 

De rechtvaardiging van het rekestreren van de maatregel van ondertoezichtstelling is in 
eerste instantie gelegen in de beoordeling van de gezinssituatie door de raadsmedewerkers. 
Zij bepalen of er sprake is van een bedreiging met zedelijke of lichamelijke ondergang 
van het kind, of zoals is geformuleerd in de herziene OTS-wet, 'indien een minderjarige 
zodanig opgroeit, dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig 
worden bedreigd' (art. 1: 254 lid 1 BW). Hoewel de verheldering van de ingreep in min of 
meer standaardformuleringen geschiedt, besluit de Raad niet lichtvaardig over het 
rekestreren van een maatregel (Mertens, 1993; Van Montfoort, 1993). De rechter heeft 
een eigen beoordelingsmarge. Volgt hij het rekest van de Raad (hetgeen over het 
algemeen gebeurt), dan is daarmee de ingreep in het ouderlijk gezag gerechtvaardigd. In de 
volgende paragrafen zal ik ingaan op de praktische uitwerking die gezinsvoogden geven 
aan deze begrippen. Vervolgens ga ik in op de manier waarop ze in de praktijk omgaan 
met hun gezagstaak. 

8.3.1 'Ernstige bedreiging' vanuit de praktijk 

In hoofdstuk 2 kwam naar voren dat de grondslag van de OTS vaag is, ondanks de 
nieuwe formulering in de wet. De invulling van 'ernstige bedreiging' is volgens de 
wetgever afhankelijk van de feitelijke omstandigheden en brengt de noodzakelijke 
discretionaire bevoegdheden met zich mee. De gezinsvoogd wordt met deze bevoegdheid 
in de praktijk belast. Wanneer de gezinsvoogd bijvoorbeeld besluit de OTS te laten 
verlengen door de kinderrechter zou er nog steeds sprake moeten zijn van een bedreigende 
situatie voor het kind. Om die reden is onderzocht hoe de gezinsvoogden invulling geven 
aan het begrip 'bedreigende situatie'. 

In hun beoordeling van 'bedreigende situatie' onderscheiden de gezinsvoogden factoren die 
te maken hebben met het kind, ouder-factoren en factoren in de relatie ouders-kinderen. 
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Tabel 8.1 'Bedreigende situatie' (N=18, n=24, meerdere antwoorden mogelijk)2 

Gezinsvoogden 

(N= =18) 

kind 15 (83%) 
ouder(s) 5 (28%) 
relatie ouder-kind 3 (17%) 
overige 1 (6%) 

totaal 24 

Meer dan drie kwart (83%) van de gezinsvoogden beschouwen de (negatieve) ontwikke
ling van het kind als belangrijkste indicator voor de aanwezigheid van een bedreigende si
tuatie. Er is sprake van 'ernstige bedreiging' wanneer de kinderen in het strafrechtelijk cir
cuit dreigen te geraken, wanneer er de dreiging is van verslaving of wanneer er sprake is 
van ernstig schoolverzuim. Met ouder-factoren wordt de pedagogische onmacht van de 
ouders weergegeven. De gezinsvoogden (28%) geven daarbij minder concrete 
voorbeelden: "Wanneer moeder haar kinderen niet kan beschermen tegen negatieve 
invloeden van buitenaf'. "E. wordt stuurloos en richtingsloos opgevoed". Als laatste 
wordt de relatie ouders-kinderen genoemd (17%) die een bedreigende situatie kan 
opleveren: "Ze kunnen elkaar te lijf gaan". 

8.3.2 Herstel van het ouderlijk gezag in de praktijk 

Het herstellen van het ouderlijk gezag is een van de taken van de gezinsvoogd (Vedivo, 
1995). Zoals we eerder hebben gezien, kiest de wetgever wanneer het gaat om het ouder
lijk gezag voor de juridische invalshoek en koppelt het zorgaspect daarvan los. Het be
grip gezag .impliceert volgens de minister 'zeggenschap', 'verantwoordelijkheid' en 
'beslissingsbevoegdheid' (zie paragraaf 2.4.1). Het accent wordt daarmee gelegd op het ju
ridisch gezag en niet op het pedagogisch gezag. Wat verstaan de gezinsvoogden in mijn 
onderzoek onder het begrip gezag? En hoe zien zij de betekenis van hun taak, namelijk 
het herstel van het ouderlijk gezag? 

De antwoorden van de gezinsvoogden op bovenstaande vragen zijn uitgebreid. Zij hebben 
over het algemeen veel woorden nodig om in te gaan op zoiets als 'gezag', hun positie 
als gezagsdrager naar het gezin toe of 'herstel van het ouderlijk gezag'. Wanneer het gaat 
om het begrip 'gezag' denken de gezinsvoogden met name aan hun juridisch gezag. Deze 
'beslissingsbevoegdheid' hebben ze verkregen via de kinderrechter. Daarnaast betekent dit 
gezag volgens hen 'verantwoordelijkheid dragen voor' en 'leiding nemen in' een gezinssi
tuatie. Zij hebben de bepalende stem in het geheel van beslissingen die er moeten worden 

2 Deze vraag is gesteld in het tweede meetmoment. 
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genomen. Het gezag zien zij voornamelijk als een middel om hun doel te bereiken, bij
voorbeeld als ze veel weerstand ondervinden van het gezin. Gezag toepassen wordt in de 
antwoorden van de gezinsvoogden gezien als een vorm van dwang. Het kan tegen de wil 
van betrokkenen worden toegepast. Het hebben van gezag kan ook een averechtse uitwer
king hebben op het bereiken van het doel van de gezinsvoogden, namelijk hulp bieden 
om iets aan de gezinssituatie te veranderen: "Ik versta onder 'gezag' een machtsmiddel, 
zoals een aanwijzing tot een uithuisplaatsing. In de praktijk is dat niet effectief voor het 
doel watje wilt bereiken (...) Je kan macht uitoefenen maar als je geen vertrouwen hebt 
van de cliënt, kom je nog geen steek verder". 

Sommige gezinsvoogden realiseren zich wel dat juridisch verkregen gezag niet betekent 
dat je als persoon gezag hebt. Twee gezinsvoogden verwoorden dat als volgt: "Als ge
zinsvoogd heb je geen gezag, dat heeft de kinderrechter. Ik heb een ander gezag. Ik kan 
dat krijgen door consequent te zijn of te adviseren". "Kijk, het is geen natuurlijk 
verkregen gezag. Dat heb ik wel bij M. gekregen. Ik ben een man. Verder ben ik lang en 
maak schijnbaar op die manier wel enige indruk op hem". 

Er bestaat meer eenduidigheid wanneer het gaat om de betekenis van "herstel van het ou
derlijk gezag". Het gezag is hersteld wanneer de ouders in staat zijn om zonder hulp van 
derden regels te handhaven naar de jongeren toe; wanneer de ouders de verantwoordelijk
heid voor de opvoeding en begeleiding van de jongeren weer op zich nemen. Dat betekent 
onder andere dat de ouders vasthoudender en consequenter moeten optreden naar hun 
kinderen toe. De jongeren moeten op hun beurt weer luisteren naar de ouders en zich aan 
die regels houden. De gezinsvoogden zien het als hun taak om de ouders daarin te 
begeleiden in de vorm van adviezen. 

Overigens blijkt dat 'herstel van het ouderlijk gezag' niet per definitie het doel hoeft te 
zijn. In drie OTS-zaken menen de gezinsvoogden dat het ouderlijk gezag aanwezig is. Er 
wordt dan alleen gewerkt wordt aan het zelfstandig worden van de jongere en niet aan te
rugkeren naar huis: "De ouders gedragen zich als kleine kinderen". 

De meeste gezinsvoogden kiezen voor de juridische uitleg van gezag. Dit is in tegen
spraak met de resultaten van het onderzoek van Hoogsteder & Suurmond (1997). Uit hun 
onderzoek blijkt namelijk dat de gezinsvoogden geen eenduidige visie hebben op het ge
bruik van macht en gezag. De onderzoekers noemen drie verschillende visies op gezag 
van de gezinsvoogden; gezag tegenover hulp, gezag irrelevant voor hulp, gezag en hulp 
in eikaars verlengde. In de eerste visie zien gezinsvoogden gezag als het tegengestelde 
van hulp. De gezinsvoogd ziet zich daarbij het liefst als hulpverlener voor wie de 
begrippen empathie en vertrouwen centraal staan. Gezag is is dan controle en toezicht 
houden. In de tweede visie menen de gezinsvoogden dat zij gezag kunnen uitdragen 
wanneer zij geaccepteerd worden. Acceptatie wordt verkregen door deskundigheid en een 
professionele houding. De derde visie houdt in dat er een juridisch kader bestaat en dat 
binnen die kaders een hulprelatie tot stand komt. Duidelijkheid, zakelijkheid en het 
maken van reële afspraken kunnen leiden tot professioneel gezag. Dit laatste moeten de 
gezinsvoogden verwerven door ook het vertrouwen te winnen. 
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Een verklaring voor het feit dat de gezinsvoogden in mijn onderzoek de juridische uitleg 
van gezag verkiezen, kan liggen in het feit dat de gezinsvoogden uit mijn onderzoek in
tensief bezig waren met de invoering van de OTS-wet en de consequenties daarvan. De 
gezinsvoogden werden door informatie daarover (functieprofiel en voorlichting) zich meer 
bewust van de gezagskant van hun werk. Uit de interviews kwam naar voren dat de ge
zinsvoogden het idee hadden zich sterker te moeten profileren wat betreft dit aspect aange
zien zij (of eigenlijk de (gezins) voogdij-instelling) nu verantwoordelijk worden gesteld 
voor de uitvoering van de OTS. 

8.3.3 Toepassen van gezag in de praktijk 

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat vertrouwen een belangrijk aspect is van het 
werk van de gezinsvoogden (De Savornin Lohman & Steketee, 1996; Mertens, 1996). In 
de praktijk blijkt dat de gezinsvoogd, wil zijn interventie slagen, afhankelijk is van de 
medewerking van de cliënt. De gezinsvoogden zijn daarom in eerste instantie gericht op 
consensus en het overtuigen van cliënten. Het tegen de wil van de betrokkenen in ingrij
pen wordt als laatste mogelijkheid gehanteerd. Daarnaast heeft de gezinsvoogd te maken 
met het proportionaliteitsbeginsel hetgeen inhoudt dat het gehanteerde middel in de juiste 
verhouding moet staan tot het te bereiken doel (Doek & Vlaardingerbroek, 1993). Het 
gaat er dan bijvoorbeeld om dat een kind uithuis geplaatst kan worden als de verwachting 
is dat de uithuisplaatsing beter zal zijn voor het kind dan thuis blijven. 

In deze paragraaf wordt beschreven of gezinsvoogden hun gezag laten gelden en in welke 
situaties. Na een halfjaar is aan de gezinsvoogden gevraagd of zij met gezag hebben 
moeten optreden naar zowel de ouders als naar de kinderen toe (zie tabel 8.2). Vervolgens 
is gevraagd om een voorbeeld te noemen. 

Tabel 8.2 Optreden met gezag door de gezinsvoogden in 18 OTS-zaken 

OTS-zaken (N=18) Ouders Kinderen 

ja 10 (56%) 16 (89%) 
nee 8 (44% 2 (11%) 

De gezinsvoogden treden voornamelijk met gezag op naar de kinderen toe (89%) en in 
mindere mate naar de ouders (56%). De argumenten die de gezinsvoogden aandragen voor 
dit verschil is dat zij het idee hebben dat de meeste ouders met hen willen samenwerken. 
De gezinsvoogden treden met gezag op naar zowel de ouders als naar de kinderen wanneer 
zij het initiatief nemen om een uithuisplaatsing te realiseren. Daarnaast gebruiken zij 
hun gezagspositie wanneer er een bezoekregeling moet komen tussen de ouders en de 
kinderen waarbij de verschillende partijen het niet eens zijn over de contactfrequentie. Bij 
de kinderen treden gezinsvoogden ook op met gezag als het gaat om meer praktische za-
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ken zoals het zich houden aan gemaakte afspraken tussen de gezinsvoogd en de jongere. 
Dit kan het naar school gaan betekenen, huiswerk maken of een bezoekregeling nakomen 
met de andere ouder. 
Uit het onderzoek van Mertens (1996) komt echter naar voren dat gezinsvoogden niet 
snel gezag toepassen. In de beschrijving die de gezinsvoogden geven van hun werk be
schouwen zij het gedwongen karakter als een minder belangrijk onderdeel van hun werk
wijze. Volgens Mertens vinden gezinsvoogden het bieden van steun en het geven van 
hulp van meer gewicht. Mijn onderzoek wijst daarentegen uit dat dat niet betekent dat ge
zag toepassen in de praktijk niet voorkomt. 

8.4. Conflicten en onenigheden 

Omdat het gebruik van gezag niet eenvoudig te achterhalen is, heb ik getracht dit aspect 
te onderzoeken door nadrukkelijk te vragen naar het voorkomen van onenigheden of con
flicten tussen de gezinsvoogden en het cliëntsysteem. Met een onenigheid bedoel ik een 
verschil van mening tussen twee partijen. Met een conflict doel ik op een ruzie, een bot
sing of een strijd. Mijn veronderstelling is dat de gezagsfunctie van de gezinsvoogd pas 
goed helder wordt wanneer er sprake is van een onenigheid of een conflict tussen de ge
zinsvoogd en de ouders en tussen de gezinsvoogd en de kinderen. Indien dat het geval is 
heeft de gezinsvoogd de bepalende stem in wat er gebeurt. De vraag is welke vorm van 
sanctiemacht de gezinsvoogd zal hanteren. De gezinsvoogd kan bijvoorbeeld trachten via 
onderhandeling tot een overeenstemming te komen waardoor niet noodzakelijkerwijs het 
gezagsaspect naar voren hoeft te komen (legitieme macht). De gezinsvoogd kan zich ook 
beroepen op zijn gezagsfunctie en zonder overeenstemming zijn wil doorzetten (negatieve 
sanctiemacht). Om inzichten te krijgen in het toepassen van gezag tijdens het hulpverle
ningsproces is aan alle partijen gevraagd of er sprake is geweest van conflicten en on
enigheden en zo ja, waarover, en vervolgens naar de reactie van de gezinsvoogd. 

8.4.1 Onderwerpen van onenigheid en conflict 

De onderwerpen van onenigheid en/of conflict tussen ouders en gezinsvoogden betreffen 
allereerst (uithuis)plaatsingen. Daaraan zitten drie aspecten. Het gaat allereerst om de 
vraag óf het kind uit huis moet worden geplaatst. Vervolgens in welke instelling het 
kind geplaatst moet worden. Ten derde gaan de discussies over de lange wachttijden. 
Ouders worden bijvoorbeeld geconfronteerd met uitstel van de plaatsing en thuis kunnen 
intussen de zaken escaleren. De gezinsvoogden richten zich op dat moment op het geven 
van advies aan de ouders over hoe met hun kind om te gaan. 

Het tweede onderwerp van onenigheid en/of conflict is de contactfrequentie tussen de ou
ders en de kinderen. De gezinsvoogd heeft de bepalende stem (in overleg met de instellin
gen) in hoe vaak de ouders hun kinderen mogen zien of bellen. Soms voelen ouders zich 
machteloos wanneer dat minder frequent is dan zij zouden willen. Als laatste zijn er me-
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ningsverschillen over de inzichten in de problematiek zoals de gezinsvoogd deze om
schrijft in tussentijdse rapportages. 
De onenigheden en/of ruzies van de kinderen met de gezinsvoogden betreffen vrijwel de
zelfde onderwerpen als met de ouders. De jongeren worden boos als zij het gevoel hebben 
dat er over hun hoofd heen beslissingen worden genomen. Sowieso hebben zij het gevoel 
dat zij onder toezicht zijn komen te staan zonder dat zij een daadwerkelijke stem daarin 
hebben gehad. Zij zijn daarom erg gevoelig voor alles wat er vervolgens over hen wordt 
besloten. De relatie met de ouders is vaak al verstoord en ze zijn in eerste instantie ook 
wantrouwig naar de persoon en de rol die de gezinsvoogd in hun leven kan en gaat spe
len. Vooral wanneer het gaat om hun plaatsing elders kunnen de gemoederen bij de jon
geren hoog oplaaien, al noemen zij dit eerder een onenigheid dan een ruzie. De jongeren 
hebben eveneens discussies over de contactfrequentie die zij met hun ouders onderhouden. 
De ene jongere vindt dat hij tè vaak contact moet hebben van de gezinsvoogd met de ou-
der(s). De andere jongere vindt dit weer te weinig. Verder zijn er meningsverschillen met 
de gezinsvoogd over heel praktische zaken, zoals het regelmatig naar school gaan, het 
zoeken van werk binnen een bepaalde termijn en het nakomen van afspraken met de ge
zinsvoogd. 

8.4.2 Conflict en onenigheid vanuit het perspectief van de gezinsvoogd 

Hoe vaak ? 
Uit de interviews met de gezinsvoogden komt naar voren dat zij onenigheden en conflic
ten hebben gehad met zowel de ouders als met de kinderen. Indien de gezinsvoogden mi
nimaal één keer gedurende het jaar een conflict en/of onenigheid hebben gehad, is dit 
gescoord als ja'. Indien er zich geen enkel conflict en/of onenigheid heeft voorgedaan is 
dit gescoord als 'nee' (zie tabel 8.3). 
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Tabel 8.3 Onenigheden en conflicten gezinsvoogden met de ouders en jongeren 

volgens de gezinsvoogden (N=19)3 

OTS-zaken (N=19) Onenigheid Conflict 

Ouders 

ja 

nee 

totaal 

Jongeren 

ja 
nee 

totaal 

13 (68%) 7 (37%) 

6 (32%) 12 (63%) 

19 19 

13 (68%) 7 (37%) 

6 (32%) 12 (63%) 

19 19 

Drie kwart (68%) van de gezinsvoogden geeft aan gedurende het jaar met zowel de ouders 

als met de kinderen onenigheden te hebben. Ruim een derde (37%) heeft conflicten met 

zowel de ouders als de kinderen. 

Strategieën van de gezinsvoogd: ouders4 

In geval van onenigheid tussen de gezinsvoogd en de ouders (68%) proberen vrijwel alle 

gezinsvoogden, op één uitzondering na, hun gezag op basis van legitimiteit uit te oefe

nen. Zij proberen begrip op te brengen voor het standpunt van de ouders en geven ver

volgens hun visie op de zaak om op die manier tot overeenstemming te komen. Zij pro

beren aansluiting te vinden bij de ideeën van de ouders en dat lukt niet altijd. Soms laten 

gezinsvoogden het meningsverschil dan rusten en constateren ze dat ze er niet uitkomen. 

De lijn die zij voorstellen houden ze dan toch meestal vast:"/À; bleef rustig. Ik heb uitge

legd wat m'n beleid is. Ik ga ook wel eens weg en kom de volgende dag terug". Slechts 

één keer verwijst een gezinsvoogd naar zijn deskundigheid. Negatieve sanctiemacht wordt 

vrijwel niet gehanteerd: bij de ouders gebeurde dit één keer. De gezinsvoogd dreigde een 

kind uithuis te plaatsen. 

Hoewel sommige gezinsvoogden in conflict met de ouders (37%) rustig proberen te blij

ven, tot overleg trachten te komen en begrip proberen op te brengen voor de boosheid 

van de ouders (legitieme macht), eindigen alle ruzies met een negatieve sanctiemacht. 

Dat betekent dat de gezinsvoogden aangeven dat zij op hun standpunt blijven staan, een 

beslissing doorvoeren, of de ouders dat willen of niet. Indien de ouders het er niet mee 

3 Deze vraag is in het tweede en derde meetmoment voorgelegd. 
4 De gezinsvoogden hanteren in sommige gevallen één bron van macht. Bijvoorbeeld een 
vorm van legitieme macht: de gezinsvoogden hebben overleg met de ouders en proberen zo
veel mogelijk samen te werken. In andere gevallen hanteren de gezinsvoogden meerdere bron
nen van macht. Bijvoorbeeld eerst een legitieme vorm van macht en vervolgens een 
negatieve sanctiemacht: eerst is er overleg en vervolgens wordt er gedreigd met het 
inschakelen van een kinderrechter. Er zijn dus meerdere antwoorden mogelijk. 
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eens zijn, wijzen ze de ouders erop dat zij het probleem kunnen voorleggen aan de 
kinderrechter. Dit is uiteindelijk in geen enkele door mij onderzochte OTS-zaak 
voorgekomen. 

Strategieën van de gezinsvoogd: kinderen 
Wanneer er onenigheden voorkomen tussen de gezinsvoogd en de kinderen (68%) hante
ren de gezinsvoogden dezelfde strategie als bij de ouders: ze oefenen gezag uit op basis 
van legitimiteit. In drie gevallen verwijzen ze daarnaast naar hun deskundigheid als ge
zinsvoogd. Zij proberen inzicht te geven in de problematiek om de kinderen duidelijk te 
maken waarom zij een bepaalde beslissing willen nemen. Negatieve sanctiemacht is één 
keer gehanteerd. 
Tijdens een conflict met de kinderen (37%) hanteren de gezinsvoogden in drie-kwart van 
de gevallen een negatieve sanctiemacht. Wanneer de gezinsvoogden dwang toepassen bij 
de kinderen (5), kan dit vrij radicaal zijn: "Hij wilde niet terug naar de instelling en ik 
heb de politie erbij gehaald om hem op te halen". In de overige gevallen (3) proberen de 
gezinsvoogden te praten met de kinderen, de situatie uit te leggen en begrip te hebben 
voor de boosheid van de kinderen (legitimatie). Slechts in één geval stelt de gezinsvoogd 
een beloning in het vooruitzicht: een meisje van 15 jaar wordt niet uit huis geplaatst als 
ze belooft weer naar school te gaan. 

Met het oog op de toenemende aandacht voor de professionalisering binnen het gezins
voogdij werk is het opvallend dat in de antwoorden weinig tot geen gezag wordt gehan
teerd (en verkregen) op basis van professionaliteit. Gezinsvoogden vermelden in geen en
kel geval dat zij in zo'n situatie proberen inzichten te geven in de problematiek. De oor
zaak kan liggen in het feit dat een open vraag is gesteld, waarin niet expliciet naar pro
fessionaliteit is verwezen. 

8.4.3 Conflicten en onenigheden vanuit het perspectief van de ouders 

Hoe vaak? 
De ouders kunnen een geheel eigen visie en beleving hebben op conflicten en onenighe
den en de manier waarop zij tegemoet worden getreden door de gezinsvoogd. Per meet
moment is getoetst of de ouders onenigheden en/of conflicten hebben gehad met de ge
zinsvoogd. Indien de ouders minimaal één keer gedurende het jaar een conflict en/of on
enigheid hebben gehad, is dit gescoord als ja'. Indien er zich geen enkel conflict en/of 
onenigheid heeft voorgedaan is dit gescoord als 'nee' (zie tabel 8.4). 
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Tabel 8.4 Onenigheden en conflicten ouders met de gezinsvoogd volgens de ouders 
(N=19) 

Ouders (N=19) Onenigheid Conflict 

ja 15 (79%) 8 (42%) 
nee 4 (21%) 11 (59%) 
totaal 19 19 

Meer dan drie kwart van de ouders (79%) heeft minimaal één keer gedurende het jaar een 
onenigheid gehad met de gezinsvoogd. Conflicten hebben zich in mindere mate voorge
daan: 42% van de ouders heeft gedurende het jaar een conflictsituatie gehad met de ge
zinsvoogd. Dit komt ongeveer overeen met de antwoorden van de gezinsvoogden op deze 
vraag. 
Nadere analyse toont aan dat in het eerste meetmoment slechts één keer een conflict 
voorkomt terwijl bijna de helft van de ouders al wel een onenigheid achter de rug heeft 
met de gezinsvoogd. In het tweede meetmoment ontstaat er een soort piek: er vinden 
meerdere conflicten plaats (zes keer) en meer dan de helft van de ouders (11) heeft een on
enigheid met de gezinsvoogd gehad. Na een jaar nemen zowel het aantal conflicten 
(slechts één ouder) als het aantal onenigheden af (zes ouders)*. 

Strategieën van de gezinsvoogd volgens de ouders 
De ouders noemen, net als de gezinsvoogden, meerdere bronnen van macht. Volgens de 
ouders hanteren de gezinsvoogden in geval van een onenigheid (79%) in meer dan de helft 
van de gevallen (9) een legitieme vorm van macht: de gezinsvoogden pogen de zaak uit 
te praten en de ouders te overtuigen om zo tot overeenstemming te komen. In bijna de 
helft van de gevallen (7) hanteren de gezinsvoogden een negatieve sanctiemacht: het 
gesprek met de gezinsvoogd wordt beëindigd doordat de gezinsvoogden aangeven dat er 
geen alternatieven zijn. De gezinsvoogden verwijzen naar hun gezagsrol of naar de 
kinderrechter: "Hij praat wat met me en zegt dan dat hij degene is die uiteindelijk 
bepaalt". Slechts in twee gevallen geven de ouders aan dat de gezinsvoogd inzicht geeft 
in de problematiek om op die manier de ouders te overtuigen (deskundigheidsmacht). 
Kortom, de ouders beleven de gezinsvoogden bij een onenigheid negatiever dan de 
gezinsvoogden zelf aangeven. 

Bij conflicten komt er een ander beeld naar voren dan van de gezinsvoogden. Tijdens de 
meeste conflicten (6) hanteren de gezinsvoogden volgens de ouders een legitieme vorm 
van macht. De gezinsvoogd luistert, toont zich begripsvol, constateert dat er een verschil 
van mening is om vervolgens het gesprek te beëindigen. Dit laatste gebeurt volgens de 
ouders wanneer de gezinsvoogden een escalatie willen voorkomen. Ondanks het begrip 
dat de gezinsvoogden kunnen tonen, zetten de gezinsvoogden hun acties wel door: "M'n 

5 Vijf (paar) ouders geven in ieder meetmoment aan wel een onenigheid te hebben gehad met 
de gezinsvoogd. Voor de conflicten geldt dat het per meetmoment verschillende ouders zijn. 
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man en ik waren ertegen. Ze heeft weinig geantwoord en gewoon doorgezet". Slechts in 
drie van de acht gevallen verwijzen de ouders naar het hanteren van een negatieve sanc-
tiemacht. 

Hoewel de gezinsvoogden aangeven bij conflicten gebruik te maken van een negatieve 
sanctiemacht, ervaren de ouders dat niet altijd op die manier. Het verschil in beleving kan 
verklaard worden door de onduidelijkheid die er ontstaat wanneer de gezinsvoogden het ge
sprek beëindigen. Ouders krijgen het idee dat de gezinsvoogd er later op terug zal komen 
om verder te praten. Het uitstellen of laten rusten van het gesprek blijkt achteraf niet te 
leiden tot het niet doorzetten van bepaalde 'acties'. 
Verder lijkt het of er gedurende het jaar relatief weinig conflicten voorkomen tussen de 
ouders en de gezinsvoogden. De ouders en de gezinsvoogd zijn het echter wel veelvuldig 
met elkaar oneens. Tijdens die onenigheden wordt toch ook door sommige 
gezinsvoogden naar hun gezagsrol verwezen. 
Een verklaring voor het ontbreken van conflicten in het onderzoek van Hoogsteder & 
Suurmond (1997) is dat de gezinsvoogden en de ouders het niet aansturen op een confron
tatie, genoegen nemen met een oppervlakkige consensus, en op die manier conflicten 
maskeren. 

8.4.4 Conflicten en onenigheden vanuit het perspectief van de jongeren 

Hoe vaak? 
Net als bij de ouders is op drie verschillende meetmomenten gevraagd naar onenigheden 
en conflicten met de gezinsvoogd. De jongere kinderen (12 en 13 jaar) begrepen niet al
tijd wat met de term "conflict" bedoeld werd. Dit is vertaald naar de term "ruzie". Meer 
dan driekwart van de kinderen (81%) is het wel eens oneens geweest met de gezinsvoogd 
en slechts een vijfde (19%) heeft gedurende het jaar een conflict gehad (zie tabel 8.5). 

Tabel 8.5 Onenigheden en conflicten jongeren met de gezinsvoogd volgens de 
jongeren (N=21) 

Jongeren (N=21) Onenigheid Conflict  

ja 17 (81%) 5 (24%) 
nee 4 (19%) 16 (76%) 
totaal 21 21 

De jongeren zijn het vaker oneens met de gezinsvoogd dan de gezinsvoogden zelf aange
ven (68%). Conflicten daarentegen komen volgens de jongeren minder voor dan de ge
zinsvoogden aangeven (37%). Er is hier eenzelfde tendens waar te nemen als bij de ou
ders: er vinden gedurende het jaar relatief weinig conflicten plaats tussen de gezinsvoogd 
en de kinderen (totaal zes conflicten met vijf kinderen). Onenigheden komen frequent 
voor. In het eerste en tweede meetmoment heeft meer dan de helft van de kinderen een 
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onenigheid gehad met de gezinsvoogd. Aan het einde van het jaar wordt dit minder (zeven 
kinderen). 

Strategieën van de gezinsvoogd volgens de jongeren 
Terwijl de gezinsvoogden menen bij onenigheid vrijwel altijd gezag toe te passen op ba
sis van legitimiteit, zijn de jongeren een andere mening toe gedaan. 
De strategieën van de gezinsvoogd zijn volgens de jongeren bij onenigheid in meer dan 
de helft van de gevallen (10) gebaseerd op legitimiteit. De gezinsvoogden geven uitleg, 
bieden ruimte aan de jongeren om hun verhaal te vertellen. Komen ze er samen niet uit, 
dan trekken de gezinsvoogden zich ook wel terug en stellen beslissingen uit: "Ze zei dat 
ze ging kijken wat ze kon doen". In zeven gevallen hanteren de gezinsvoogden volgens 
de jeugdigen een negatieve sanctiemacht. Het gesprek met de jongere wordt afgekapt of er 
wordt gedreigd met een uithuisplaatsing. 
Bij het relatief klein aantal conflicten tussen de jongere en de gezinsvoogd wordt er vol
gens de jongeren in drie van de vijf gevallen gedreigd met een uithuisplaatsing: "ƒ& ging 
tegen hem schreeuwen en hij zei toen ik weer ging zitten: als je de deur was uitgelopen 
had je naar de kinderrechter gemoeten en daarna naar een internaat". In de twee andere ge
vallen wordt er getracht om de jongere tot bedaren te brengen door met hem of haar te 
praten. 

Net als bij de ouders zien we wederom het toepassen van de techniek van de 'time-out' 
door de gezinsvoogden: hij beëindigt het gesprek. In tegenstelling tot de ervaring van de 
ouders en de mening van de gezinsvoogden, beleven de jeugdigen dit wel degelijk als ne
gatieve sanctiemacht. 
Jongeren accepteren het gezag van de gezinsvoogd niet op basis van 'charisma', op per
soonlijke uitstraling dat gebasserd kan zijn op vriendschap. Gewend aan het feit dat 
vreemden (op school, op straat) de baas zijn, zo accepteren zij het gezag van de gezins
voogd als een soort natuurverschijnsel. Bovendien is het persoonlijk contact met de kin
deren in sommige OTS-zaken minimaal waardoor er weinig kans bestaat dat er zich een 
wat meer vriendschappelijke relatie zou ontstaan. 

Gezag toepassen en loyaliteit 
Volgens Van Nijnatten (1995) kan het vermijden van conflicten voor zowel de ouder(s) 
als de gezinsvoogd winst opleveren. De gezinsvoogd kan verder gaan met zijn poging tot 
samenwerken en probleem oplossen. De ouders hopen dat zonder conflicten verder ingrij
pen voorkomen kan worden. 
Mijns inziens speelt loyaliteit tussen ouders en kinderen bij het vermijden van conflicten 
onder de oppervlakte wel degelijk een belangrijke, maar moeilijk zichtbaar te maken rol. 
De gezinsvoogden houden rekening met die loyaliteit en anticiperen daarop. Aan de hand 
van een voorbeeld zal ik dit duidelijk maken. 
In een OTS-zaak gaat het om een gezin bestaande uit een moeder met elf kinderen. Haar 
zoon van dertien jaar is onder toezicht gesteld omdat hij niet meer naar school gaat en 
daar met geen mogelijkheid naar toe te krijgen is. Hij luistert niet naar zijn moeder en 
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niet naar de gezinsvoogd. De gezinsvoogd is van mening dat hij uithuis moet worden ge
plaatst. Moeder is ambivalent in haar gevoelens over de uithuisplaatsing. Dat laat ze 
merken aan de gezinsvoogd en ook tijdens het interview komt dat naar voren. De gezins
voogd besluit een aantal weken te wachten. Ten eerste wacht hij op een eventuele escala
tie tussen moeder en zoon waardoor hij hoopt dat moeder compleet achter de uithuisplaat
sing komt te staan. Ten tweede hoopt hij dat, als moeder achter de beslissing staat, haar 
zoon eerder in zal stemmen en de kans op mislukking (bijvoorbeeld weglopen) afneemt. 
Bovendien wordt op die manier de kans kleiner dat moeder en zoon solidair met elkaar 
zijn ten koste van de relatie met de gezinsvoogd. 
Het toepassen van gezag wordt op dat moment op verschillende manieren ervaren. De ge
sprekken tussen de gezinsvoogd, moeder en zoon verlopen heel rustig. Toch is de gezins
voogd van mening dat hij gezag toepast. Moeder ervaart dat niet als zodanig, er is geen 
ruzie of conflict en er is geen sprake van een dreiging. Zij vindt de gezinsvoogd juist een 
beetje "te soft". Haar zoon daarentegen vindt de situatie bedreigend. Hij ervaart een span
ning tussen zijn moeder en de gezinsvoogd en vreest voor een keuze. 
Juist door het daar niet op aan te laten komen, geeft de gezinsvoogd aan dat hij zich be
wust is van de latente loyaliteitsgevoelens. Door een conflict te vermijden wil hij hij dat 
niet laten uitlopen op een openlijke confrontatie. 

8.4.5 Klachtrecht 

Zoals in de voorgaande paragraaf naar voren kwam, zijn de ouders en de kinderen het niet 
altijd eens met de beslissingen van de gezinsvoogd. Soms loopt een verschil van mening 
uit op een ruzie. In geval van onenigheid of een conflict bestaat er de mogelijkheid tot 
het indienen van een klacht. Iedere gezinsvoogdij-instelling heeft de taak om een aparte 
klachtenprocedure te regelen ter versterking van de positie van het cliëntsysteem. 
Daarover moeten de ouders en de kinderen worden ingelicht. Voor de ouders en de kinde
ren betekent dat ze de mogelijkheid hebben om hun hart te luchten. Er zijn allerlei aan
knopingspunten voor de ouders en de kinderen in de nieuwe wet neergelegd om tegen het 
gezag van de gezinsvoogd in te gaan. Zo kunnen ouders bezwaren indienen tegen een 
schriftelijke aanwijzing^. Minderjarigen kunnen bijvoorbeeld een andere voogd vragen7. 

" Ouders kunnen de kinderrechter verzoeken deze aanwijzing geheel of gedeeltelijk vervallen 
te verklaren (art. 1: 259 lid 1 BW) of een aanwijzing wegens gewijzigde omstandigheden ge
heel of gedeeltelijk in te trekken of de duur ervan te bekorten (art. 1: 263 BW lid 4). Hoger be
roep staat open van de beslissing inzake de ondertoezichtstelling, de verlenging daarvan, de 
opheffing van de ondertoezichtstelling en het verlenen en verlengen van de machtiging tot 
plaatsing. Een verzwakking van de rechtspositie is gelegen in het feit dat niet langer hoger 
beroep open staat van een afwijzende beschikking van de kinderrechter in gevallen waarin 
tussen de (gezins)voogdij-instelling en de ouder een verschil van mening bestaat over de af
wijzing. Er is een informele procedure voorgesteld (voor de herziening was hoger beroep wel 
mogelijk). 
' De rechtspositie van minderjarigen vanaf twaalf jaar is verbeterd door hen toegang tot de 
rechter te verschaffen. Bijvoorbeeld wanneer zij de gezinsvoogdij-instelling (lees: gezins-
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6 (32%) 6 (29%) 
8 (42%) 13 (62%) 
5 (26%) 2 (10%) 
9 21 

De vraag is of dat in de praktijk ooit gebeurt. Ik ben daarom nagegaan of de ouders en de 
kinderen iets van het bestaan van het klachtrecht af weten. 

Tabel 8.5 Het recht om te klagen 

Ouders (N=19) Jongeren (N=21) 

ja 
nee 
ja/nee 
totaal 

Uit tabel 8.5 komt naar voren dat slechts een derde (32%) van de ouders op de hoogte is 
van het klachtrecht, 42% van de ouders is dat niet en de overige ouders (26%) weten het 
niet precies. Deze laatste groep is wel op de hoogte van het feit dat ze bij onenigheden 
met de gezinsvoogd iets kunnen ondernemen. Niet altijd helder is waar ze moeten zijn. 
Geen van de ouders uit mijn onderzoek heeft ooit een klacht ingediend. Behalve de ge
noemde onbekendheid daarmee, denken ouders dat het indienen van een geen effect heeft 
en speelt de angst voor de gevolgen van zo'n actie een rol: "Het maakt niet uit, de ge
zinsvoogd wordt beschermd. Je staat machteloos. Verder was ik bang voor een negatief 
effect". Drie ouders namen wel enkele initiatieven: zij vroegen een gesprek aan met res
pectievelijk een werkbegeleider, een kinderrechter of schakelden een advokaat in. 
Voor de kinderen geldt dat ruim een kwart (29%) op de hoogte is van het klachtrecht. 
Meer dan de helft (62%) is dat niet. Twee kinderen (10%) twijfelen. De kinderen die niet 
op de hoogte zijn van het klachtrecht en de kinderen die twijfelen, weten van deze moge
lijkheid af door de informatie verkregen vanuit het vrijwillige circuit (JAC, Riagg, cri
sisopvang). Zij weten echter, net als bij de ouders het geval is, niet precies waar en bij 
wie ze moeten klagen8. 
Geen van de kinderen heeft een klacht ingediend. Naast bovengenoemde factoren zien de 
kinderen het nut van het klagen niet in: "Ach, het is z'n karakter, hij weet ook niet be
ter". "Waarom wel? Die man doet ook z'n werk". "Ik kan wel een klacht indienen omdat 
ik van die slechte berichten krijg maar die wordt toch ongegrond verklaard. Ik win het 
nooit". 

De conclusie is dat de rechtspositie van ouders en kinderen in bepaalde opzichten is ver
beterd. Toch blijkt dat de ouders en de kinderen vrijwel niet op de hoogte zijn van de mo-

voogd) willen vervangen (art.l: 254 lid 4 BW) of de ondertoezichtstelling willen opheffen 
(art.l: 256 lid 3). Minderjarigen kunnen verder verzoeken een aanwijzing wegens gewijzigde 
omstandigheden geheel of gedeeltelijk vervallen te verklaren (art. 1: 260 lid 1 BW) en een 
machtiging tot uithuisplaatsing wegens gewijzigde omstandigheden geheel of gedeeltelijk in 
te trekken of in duur te bekorten (art.l: 263). 
8 Twee meisjes hadden op een eerder moment een klacht ingediend over een maatschappelijk 
werker van de Riagg. 
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gelijkheid om te klagen. De vraag is dan ook in hoeverre zij ooit gebruik zullen maken 
van de andere mogelijkheden, zoals de mogelijkheid om tegen een aanwijzing in beroep 
te gaan. 

8.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk ben ik ingegaan op een deel van de taken van de gezinsvoogd, namelijk 
het herstel van het ouderlijk gezag en het toepassen van gezag in de praktijk. Allereerst 
is nagegaan wat de gezinsvoogden als een bedreigende situatie zien om vervolgens te 
toetsen wat zij onder het begrip herstel van het ouderlijk gezag verstaan. Vervolgens is 
het begrip gezag verder belicht door na te gaan of er conflicten en/of onenigheden zich 
hebben voor gedaan tussen de gezinsvoogd en het cliëntsysteem. Onderzocht is welke 
strategieën gezinsvoogden hanteren wanneer zij gezag toepassen en eveneens of de ouders 
en de kinderen dat ook zo ervaren hebben. 
De gezinsvoogden zien als belangrijkste indicator voor de aanwezigheid van een bedrei
gende situatie de (negatieve) ontwikkeling van het kind. Dat betekent dat er wordt inge
grepen wanneer het kind in het strafrechtelijk circuit terecht dreigt te komen, verslaafd 
kan raken of niet meer naar school gaat. Wanneer het gaat om het begrip 'gezag' refereren 
de gezinsvoogden met name naar hun juridisch gezag. Gezag betekent volgens hen 
'beslissingsbevoegdheid', 'verantwoordelijkheid dragen voor' en 'leiding nemen in' de ge
zinssituatie. Het gezag van de ouders is hersteld wanneer de ouders in staat zijn om zon
der hulp van derden de regels handhaven naar de jongeren toe en wanneer ouders de ver
antwoordelijkheid voor de opvoeding en begeleiding weer op zich kunnen nemen. 
Overigens blijkt het herstel van het ouderlijk gezag niet altijd het doel te zijn van de ge
zinsvoogd: zij zien hun rol meer als die van begeleider en ondersteuner van de ouders. 
Gezag toepassen is volgens hen een middel om je doel te bereiken, een vorm van dwang 
wanneer er sprake is van weerstand van het cliëntsysteem. De gezinsvoogden treden 
voornamelijk met gezag op naar de kinderen en in mindere mate naar de ouders. 
Het moment waarop gezag wordt toegepast is wanneer er zich onenigheden of conflicten 
voordoen. In de praktijk blijkt dat conflicten nauwelijks voorkomen, onenigheden daaren
tegen des te meer. Gezinsvoogden, ouders en kinderen zijn het oneens wanneer het bij
voorbeeld gaat om het wel of niet uit huis plaatsen of de contactfrequentie tussen de ou
ders en de kinderen. Verder zijn er er meningsverschillen over verschillen in inzicht in de 
problematiek en over de tussentijdse rapportages van de gezinsvoogden. 
Wanneer er dan zo'n onenigheid of conflict ontstaat, zijn de strategieën van de gezins
voogden vooral gericht op het uitoefenen van gezag op basis van legitimatie. Zij probe
ren via overleg hun standpunt duidelijk te maken, begrip voor de ander op te brengen, 
om op die manier tot een overeenstemming te komen. Indien de zaak hoog oploopt en er 
een ruzie ontstaat, hanteren de gezinsvoogden zowel bij de ouders als bij de kinderen een 
negatieve sanctiemacht. 
Opvallend is dat de ouders dit niet altijd zo ervaren. Zij beleven de acties van de gezins
voogd bij onenigheden in sommige gevallen als een negatieve sanctiemacht. Bij conflic
ten daarentegen hanteren de gezinsvoogden volgens de ouders een legitieme vorm van 
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macht. Dit verschil kan verklaard worden door de onduidelijkheid die ontstaat wanneer de 
gezinsvoogd het gesprek afkapt en aangeeft de zaak te laten rusten. De ouders verwachten 
dat de gezinsvoogd erop terug komt. Achteraf gezien zet de gezinsvoogd in het algemeen 
zijn voorgenomen acties door. Verder is opvallend dat de jongeren sneller geneigd zijn de 
strategieën van de gezinsvoogd als een negatieve sanctiemacht te ervaren dan de gezins
voogden zelf aangeven. Deels ligt de verklaring daarvoor in het feit dat de kinderen de 
'time-out' direct als negatief beleven. Streng toespreken wordt ook negatiever uitgelegd 
dan de gezinsvoogden vermoeden. 

Zowel de ouders als de kinderen zijn niet goed op de hoogte van het klachtrecht. Indien 
zij daar wel iets over weten, komt deze informatie vanuit het vrijwillige circuit. Zij we
ten echter niet precies waar zij een klacht in moeten dienen en daarnaast speelt de angst 
voor eventuele gevolgen daarvan. 
Op grond van deze resultaten wil ik het volgende opmerken. De eerste opmerking heeft 
te maken met het onderzoeken van gezag in de praktijk. Dat blijkt moeilijk te 
onderzoeken als het gaat om de feitelijke handelingen die bij het toepassen van gezag 
horen. Uit de resultaten komt naar voren dat het niet alleen belangrijk is te onderzoeken 
of er zich conflicten voordoen. Het is ook belangrijk om na te gaan of er zich 
onenigheden voordoen. Een negatieve sanctiemacht wordt namelijk ook gehanteerd of als 
zodanig beleefd als er sprake is van een onenigheid. De ervaringen van de ouders en de 
kinderen lijken daarmee onmisbaar. 

Een verklaring voor het feit dat er weinig conflicten lijken voor te komen is enerzijds dat 
het vermijden van conflicten voor gezinsvoogden en ouders winst oplevert. De gezins
voogd kan verder gaan met zijn poging tot samenwerken en probleem oplossen en de ou
ders hopen dat zonder conflicten verder ingrijpen voorkomen kan worden. Naar mijn me
ning zit aan vermijding van conflicten nog een aspect vast: de gezinsvoogd brengt ouders 
en kinderen bij voorkeur niet in een open loyaliteitsconflict. Op die manier probeert hij 
tegenwerking te voorkomen wanneer hij moet ingrijpen in een gezin. 
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