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Bijlage 1 

(In deze bijlage is de vragenlijst van de ouders en de kinderen weergegeven. De vra

genlijsten verschillen slechts op kleine punten - dit wordt apart in de tekst vermeld -

van elkaar en zijn samengevoegd omwille van overzichtelijkheid en ruimtebesparing. 

Op drie verschillende meetmomenten zijn de vragenlijsten afgenomen. Per meetmo

mentzijn de vragenlijsten aangepast. Op het eerste meetmoment is bijvoorbeeld ge

vraagd naar de zitting en op het tweede en derde meetmoment niet.) 

Vragenlijst ouder en kind 

Achtergrond 

Gezin nr.: 
Naam: 
Geslacht: 
Leeftijd: 
Opleiding (school): 

Beroep: 
Partner: 
Kinderen + leeftijd: 
Gezinsvoogd: 

Datum: 
Duur van het interview: 

Voordat de gezinsvoogd bij u (jou) thuiskwam, heeft (heb) u (je) een oproep gekre

gen om bij de kinderrechter te komen. Ik ga u (je) daar nu een paar vragen over stel

len. 

Juridische procedure 

- Bent (ben) u (je) bij het gesprek met de kinderrechter aanwezig geweest? 

OJa 
ONee 

- Hoe lang duurde het gesprek bij de kinderrechter? 

- Wie waren bij dat gesprek aanwezig? 
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- Begreep u (je) wat er werd besproken? 

OJa 

ONee 

Zo ja, kunt (kan) u (je) vertellen wat er in dat gesprek werd besproken? Kunt (kan) u 
(je) ook aangeven wat u (je) niet begreep? 

Zo nee, kunt (kan) u (je) vertellen wat u (je) niet begreep? Kunt (kan) u (je) ook 
aangeven wat u (je) wel begreep? 

- Heeft (heb) u (je) tijdens de zitting nog iets tegen de kinderrechter gezegd? 

OJa 

ONee 

Zo ja, kunt (kan) u (je) vertellen wat u (je) heeft (hebt) gezegd? 
Zo nee, heeft (heb) u (je) wel de kans gekregen om iets te zeggen? 

- Wat verwachtte u (je) van het gesprek bij de kinderrechter, voordat u (je) er heen 
ging? 

- Bent (ben) u (je) tevreden over het gesprek bij de kinderrechter? 

OJa 
ONee 

Zo ja, kunt (kan) u (je) aangeven waar u (je) tevreden mee was? Zijn er nog dingen 
die u (je) anders had gewild? 

Zo nee, kunt (kan) u (je) aangeven wat u (je) anders had gewild? Kunt (kan) u (je) 
aangeven waar u (je) wel tevreden mee was? 

- Heeft u een maatregel gekregen voor uw kind? 
(Heb je een maatregel gekregen?) 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat betekent deze maatregel (OTS) volgens u (j°u)? 
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- Bent (ben) u (je) het daarmee (met deze maatregel) eens? 

O Ja 

O Nee 

Zo ja, kunt (kan) u (je) aangeven waarom u (je) het eens bent met de maatregel 

(waarom u (je) dat nodig vindt)? 

Zo nee, kunt (kan) u (je) aangeven waarom u (je) het niet eens bent met de maatregel 

(wat had u (je) anders gewild)? 

Apart voor het kind: 

Van wie heb je gehoord datje een gezinsvoogd kreeg toegewezen, dat er een gezins

voogd zou komen? 

0 ouders 
0 broer(s), zus(sen) 

0 anders, nl 

Heb je zelf bericht gehad over de toewijzing van de gezinsvoogd? (brief) 

- Wanneer heb u (je) de gezinsvoogd voor het eerst ontmoet (gezien)? 

0 Raad voor de Kinderbescherming 

0 zitting 
0 thuis 
0 anders, nl 

Apart voor de ouders: 
- Heeft u contact gehad met de Raad voor de kinderbescherming? 

OJa 
ONee 

- Is er een gesprek geweest met de raadsmedewerk(st)er, de gezinsvoogd en (het ge

zin) uzelf? 

OJa 
ONee 

Zo ja, kunt u aangeven wie bij dit gesprek met de raadsmedewerker allemaal aanwe

zig waren? 
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- Begreep u wat er tijdens dit gesprek werd besproken? 

OJa 
ONee 

Zo ja, kunt u vertellen wat er werd besproken? Kunt u ook aangeven wat u niet goed 

begreep? 

Zo nee, kunt u aangeven wat u niet goed begreep? Wat heeft u wel begrepen? 

- Wat verwachtte u van dit gesprek? 

Beiden: 

- Weet u (je) waarom de gezinsvoogd bij jullie is aangesteld (bij u (jou) thuis 

komt)? 

OJa 
ONee 

Zo ja. wat is volgens u (jou) de reden? 

- Bent (ben) u (je) het er mee eens dat de gezinsvoogd bij u (jou) is aangesteld (thuis 

komt)? 

OJa 

ONee 

Zo ja, kunt (kan) u (je) aangeven waarom u (je) het ermee eens bent dat de gezins

voogd bij u (jou) (thuis) komt? 

Zo nee, kunt (kan) u (je) aangeven waarom u (je) het er niet mee eens bent dat de ge

zinsvoogd bij u thuis komt 

Ik heb u (je) net een vraag gesteld over de reden(en) waarom de gezinsvoogd bij u 
thuis komt. In dit gedeelte wil ik graag met u (jou) daar iets uitgebreider ingaan. U 
(je) heeft (hebt) de vrijheid, wanneer u (je) van mening bent dat de vragen té persoon
lijk zijn, de vraag niet te beantwoorden. Vervolgens zou ik graag van u (je) willen 
weten of u (je) hulp wilt ontvangen voor deze problemen. 

Problematiek en hulpvraag ouders en kind 

- Zijn er volgens u (jou) sprake van financiële problemen? 

OJa 

ONee 
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Zo ja, wat zijn volgens u (jou) de oorzaken van deze financiële problemen? 

0 Oorzaak bij zichzelf of partner (zichzelf) 

0 Oorzaak bij kind ((stiefouders) 

0 Oorzaak bij broer(s), zus(sen) 

0 Oorzaak situationele factoren 

0 Anders, nl 

- Wilt (wil) u (je) hulp ontvangen bij het oplossen van deze financiële problemen! 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat verwacht u (je) van deze hulp? 

- Zijn er volgens u (jou) sprake van problemen met de huisvesting! 

OJa 

ONee 

Zo ja, wat zijn volgens u (jou) de oorzaken van deze huisvestingsproblemen! 

0 Oorzaak bij zichzelf of partner (zichzelf) 

0 Oorzaak bij kind ((stief)ouders) 

0 Oorzaak bij broer(s), zus(sen) 

0 Oorzaak situationele factoren 

0 Anders, nl 

Wilt (wil) u (je) hulp ontvangen bij het oplossen van deze huisvestingsproblemen! 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat verwacht u (je) van deze hulp? 

Zijn er volgens u (jou) sprake van problemen met het werk (werksituatie) van uw 

partner of uzelf (je (stiefjouders)? 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat zijn volgens u (jou) de oorzaken van deze werkproblemen (werkloosheid)! 
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O Oorzaak bij zichzelf of partner (zichzelf) 
0 Oorzaak bij kind ((stief)ouders) 
0 Oorzaak bij broer(s), zus(sen) 
0 Oorzaak situationele factoren 
0 Anders, nl 

Wilt (wil) u (je) hulp ontvangen bij het oplossen van deze problemen met 
werk(werkloosheid) ((stief)ouder(s)7 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat verwacht u (je) van deze hulp? 

- Zijn er volgens u (jou) problemen met uw (ex)partner (tussen je (stieflvader en 
(stieflmoeder)! 

Oja, nl 

0 nee 

Zo ja, wat zijn volgens u (jou) de oorzaken van uw problemen met uw (ex)partner 

(huwelijks/relatie problemen)! 

0 alcoholisme 
0 geweld 
0 kinderen 
0 anders, nl 

- Wilt (wil) u (je) hulp ontvangen bij het oplossen van deze problemen met uw 
(ex)partner (je (stiefjmoeder en (stiefjvader)? 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat verwacht u (je) van deze hulp? 

- Zijn er volgens u problemen met de opvoeding van uw kind (ondertoezicht ge
steld)? 
(Zijn er volgens jou problemen die te maken hebben met jezelf!) 

Oja, nl 

0 nee 
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Zo ja, wat is volgens u (jou) de oorzaak van deze problemen? 

0 Oorzaak bij zichzelf of partner (zichzelf) 
0 Oorzaak bij kind ((stiefouders) 
0 Oorzaak bij broer(s), zus(sen) 
0 Oorzaak situationele factoren (bv huisvesting) 
0 Anders, nl 

- Wilt u hulp ontvangen bij het oplossen van deze problemen met de opvoeding van 
uw kind ? 
(Wil je hulp ontvangen bij het oplossen van deze problemen?) 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat verwacht u (je) van deze hulp? 

Apart voor ouders: 
- Heeft u zelf contact gezocht met de Raad voor de Kinderbescherming? 

OJa 
ONee 

Zo ja, kunt u vertellen waarom u contact heeft gezocht met de raad? 
Zo nee, kunt u vertellen wie er contact heeft gezocht met de raad? 

0 partner 
Okind 
0 broer(s)/ zus(sen) 
0 hulpverleningsinstelling: 
0 anders, nl 

Apart voor kind: 
Heeft er iemand om hulp gevraagd voor jullie problemen? 

OJa 
ONee 

Zo ja, kan je vertellen wie er om hulp heeft gevraagd? Bij wie (persoon, instelling) 
is er om hulp gevraagd? 
Zo nee, kan je vertellen op welke manier jullie bij de (gezins)voogdij-instelling te
recht zijn gekomen? 

233 



Hulpverleningsgeschiedenis 

- Bent (ben) u (je) eerder met hulpverleningsinstellingen in contact gekomen? 

OJa 
ONee 

Zo ja, met welke instellingen? 

instelling 1: 
jaartal: 

instelling 2: 
jaartal: 

instelling 3: 
jaartal: 

instelling 4: 
jaartal: 

instelling 5: 
jaartal: 

Zo nee, kunt (kan) u (je) mij vertellen op wat voor manier u (je) bij de 
gezinsvoogdijinstelling terrecht bent gekomen? 

Apart voor ouders: 
- Wat was volgens u de reden dat de hulpverlening van de genoemde instellingen 
toen niet is voortgezet? 

- Heeft u naast de contacten met de gezinsvoogd ook nog contacten met anderen? 
(psycholoog, pedagoog, psychiater) 

OJa 
ONee 

Zo ja, met welke personen/instelling(en) heeft u nog steeds contact? 
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- Heeft u het gevoel dat u geholpen wordt door deze contacten (noemen van 

naam/instelling uit vorige vraag) 

OJa 
ONee 

Zo ja, door wie voelt u zich geholpen? Kunt u ook aangeven waarmee u zich gehol

pen voelt? 

U Ge) heeft (hebt) een gezinsvoogd toegewezen gekregen. Hij/zij is een aantal keer 

bij u (je) langs geweest. Ik ga u (je) nu een paar vragen stellen over de komst van de 

gezinsvoogd, hoe u (je) deze komst ervaart en wat uw (je) verwachtingen zijn van de 

gezinsvoogd. 

Wensen en verwachtingen van de ouders en kinderen 

- Voordat de gezinsvoogd bij u (jullie) thuis kwam, had u (je) toen een voorstelling 

van wat zo'n man of vrouw zou komen doen? 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat voor voorstelling had u (je)? 

- Heeft iemand dat u (jou) verteld? 

OJa 
ONee 

Zo ja, wie heeft u (je) dat verteld? 

- Denkt (denk) u (je) dat er door de komst van de gezinsvoogd iets zal veranderen? 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat denkt (denk) u Ge) dat er zal gaan veranderen? Wat denkt (denk) u Ge) dat 

er niet veranderd? 

Zo nee, wat denkt (denk) u Ge) dat er niet veranderd? (Wilt u dat er iets veranderd?) 

Wat denkt (denk) u Ge) dat wel veranderd? 

- Wat vindt (vind) u Ge) van de komst van de gezinsvoogd? 
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- Wat vindt (vind) u (je) van de gezinsvoogd zelf? 

- Heeft de komst van de gezinsvoogd invloed op uw (je) dagelijks leven? 

OJa 
ONee 

Zo ja, kunt (kan) u (je) daar voorbeelden bij noemen? (pos/neg) 
Zo nee, kunt (kan) u (je) dat uitleggen? Waarom denkt (denk) u (je) dat de 

gezinsvoogd geen invloed heeft op uw (je) dagelijks leven? 

- Wat zou u (je) willen dat hij/zij komt doen? 

Ervaringen ouders en kinderen 

- Hoe vaak komt de gezinsvoogd bij u langs? En hoe vaak wordt u uitgenodigd op 
kantoor? 

thuis: kantoor: 
0 twee keer per week 0 twee keer per week 
0 één keer per week 0 één keer per week 
0 één keer per twee weken 0 één keer per twee weken 
0 één keer per maand 0 één keer per maand 

- Vindt (vind) u (je) dat voldoende? 

OJa 
ONee 

Zo nee, wat had u (je) liever gewild? 

- Heeft (heb) u (je) naast telefonisch contact voor het maken van afspraken met de 
gezinsvoogd, ook telefonisch contact over problemen die u (je) bespreekt met de ge
zinsvoogd? 

OJa 
ONee 

Zo nee, zou u (je) dat willen? 
Zo ja, kunt (kan) u (je) aangeven hoe vaak u (je) telefonisch contact heeft met de ge
zinsvoogd om over problemen te praten? 
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O twee keer per week 
O één keer per week 
O één keer per twee weken 
O één keer per maand 
O anders, nl 

- Vindt (vind) u (je) dat voldoende? 

O Ja 
O Nee 

Zo nee, wat had u (je) anders gewild? 

- De gezinsvoogd is een paar keer bij u (je) langs geweest. Kunt (kan) u (je) mij ver

tellen wat er precies gebeurt wanneer de gezinsvoogd langskomt? (praktische voor

beelden: wat doet de gezinsvoogd? Praten, mee eten, opruimen, met kinderen bezig 

zijn etc.) 

- Wat vindt (vind) u (je) daarvan? 

'Overleg' 

- Heeft (heb) u (je) overleg met de gezinsvoogd over wat er wel en niet moet gebeu

ren? 

OJa 
ONee 

Zo ja, kunt (kan) u (je) een voorbeeld van geven van waar dit overleg over gaat? 

Zo nee, wat vindt (vind) u (je) daarvan? 

- Bent (ben) u (je) tevreden over dat overleg? 

OJa 
ONee 

Zo ja, kunt (kan) u (je) aangeven waar u (je) tevreden over bent. Kunt (kan) u (je) 

ook aangeven waarover u (je) niet tevreden bent? 

Zo nee, kunt (kan) u (je) aangeven waar u (je) niet tevreden over bent. Kunt (kan) u 

(je) ook aangeven waar wel tevreden over bent? 
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- Praat de gezinsvoogd met uw kind (jou)? 

OJa 
ONee 

Zo ja, waar denkt u dat de gezinsvoogd met uw kind over praat? (Waar praatje met 
de gezinsvoogd over?) Wat vindt (vind) u (je) daarvan? 
Zo nee, wat vindt (vind) u (je) daarvan? 

- Bent (ben) u (je) op de hoogte van het begeleidingsplan/behandelplan? 

OJa 
0 Nee (ga verder met vraag ..) 

- Heeft de gezinsvoogd dit begeleidingsplan/behandelplan met u (jou) besproken? 

OJa 
ONee 

- Weet u (je) wat er in dat plan staat? 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat staat er volgens u (jou) in dat plan? 

- Wat vindt (vind) u (je) daarvan (mee eens, oneens)? 

'gezag' 
- Bent (ben) u (je) het wel eens oneens met de gezinsvoogd? 

OJa 
ONee 

Zo ja, waarover bent (ben) u (je) het dan oneens? 

- Wat doet/zegt de gezinsvoogd dan? 

- Heeft (heb) u (je) wel eens een conflict met de gezinsvoogd? 

OJa 
ONee 
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Zo ja, waarover gaat dat conflict? 

- Wat doet/zegt de gezinsvoogd dan? 

- Heeft (heb) u (je) het gevoel dat u (je) verplicht wordt te doen wat de gezinsvoogd 
tegen u (je) zegt? 

OJa 
Onee 

Zo ja, kunt (kan) u (je) daar voorbeelden bij noemen? 

- Bent (ben) u (je) bang dat het gevolgen kan hebben wanneer u (je) niet precies doet 
wat de gezinsvoogd u (jou) verteld te doen? 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat voor gevolgen kan dat volgens u (jou) hebben? 

'hulp en steun' 
- Voelt (voel) u (je) zich (je) op dit moment geholpen door de gezinsvoogd? 

OJa 
ONee 

Zo ja, kunt (kan) u (je) voorbeelden noemen waar de gezinsvoogd u (jou) geholpen 
heeft? Kunt (kan) u (je) voorbeelden geven waarbij u (je) zich (je) niet geholpen 
voelt? 
Zo nee, kunt (kan) u (je) voorbeelden geven waarmee u (je) zich (je) niet geholpen 
voelt? (Wat zou de gezinsvoogd volgens u (jou) moeten doen waardoor u (jij) zich 
(je) wel geholpen voelt?) Kunt (kan) u (je) voorbeelden geven waarbij u (je) zich (je) 
wel geholpen voelt? 

- Voelt (voel) u (je) zich (je) gesteund door de gezinsvoogd? 

OJa 
ONee 
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Zo ja, waarin voelt (voel) u (je) zich (je) gesteund? Kunt (kan) u (je) daar een voor
beeld bij geven? Waarin voelt (voel) u (je) zich (je) niet gesteund? 
Zo nee, waarin zou u (je) gesteund willen worden? Waarin voelt (voel) u (je) zich 
(je) wel gesteund? 

- Bent (ben) u (je) tevreden over hoe tot dusver de gesprekken zijn verlopen tussen u 
(jou) en de gezinsvoogd? 

OJa 
ONee 

Zo nee, wat vindt (vind) u (je) dat er veranderd moet worden? Kunt (kan) u (je) daar 
voorbeelden bij geven? 

- Bent (ben) u (je) ooit gedurende dit afgelopen jaar ergens heel boos en ontevreden 
over geweest? 

OJa 
0 nee 

- Heeft (heb) u (je) daarover een klacht indiend? 

Oja 
0 nee 

Zo nee: kunt (kan) u (je) kort omschrijven waarom u (je) geen klacht heeft inge
diend? 

0 ik wist niet dat ik een klacht kon indienen 
0 anders, namelijk 

- Heeft (heb) u (je) tijdens de hulpverlening een wisseling meegemaakt van hulpver
lener? 

Oja 
0 nee 

-Weet u (je) de reden van de wisseling? 

Oja 
Onee 

- Wat vond u (je) van de wisseling van gezinsvoogd(es) 
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- Was er naar u (jou) idee voldoende overleg met u (jou) over deze wisseling? 

Oja 
0 nee 

Afsluiting 

- Wordt de OTS verlengd? 

Oja 
0 nee 

- Wat is volgend u (jou) de reden dat de OTS wel/niet wordt verlengd? 

- Wat vindt (vind) u (je) daarvan? 

- Wilt (wil) u Ge) nog iets zeggen wat u (je) graag kwijt wilt of waar ik geen vragen 
over gesteld heb? 
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