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Bijlage 2 

(Hieronder wordt de vragenlijst van de gezinsvoogd weergegeven. Op drie verschil
lende meetmomenten is een vragenlijst afgenomen die op sommige punten verschil
lend was van de vorige. Bijvoorbeeld: indien in het eerste meetmoment het hulpver
leningsplan was afgerond en besproken met de ouders, is in het tweede meetmoment 
niet opnieuw gevraagd naar het hulpverleningsplan, behalve als er sprake was van 
gewijzigde omstandigheden. Op dat moment werden de plannen weer aangepast). 

Vragenlijst gezinsvoogd 

Naam: 
Leeftijd: 
Geslacht: 
Opleiding: 
Gezinsvoogdij-instelling : 
Jaren werkzaam bij gezinsvoogdij: 
Naam gezin: 
Naam kinderrechter: 
Datum uitspraak OTS: 

Datum: 
Duur van het interview: 

In dit eerste gedeelte ga ik u een paar vragen stellen over de periode voorafgaande aan 
het uitspreken van de OTS. Deze vragen betreffen onder andere de zitting, de aanmel
ding bij de Raad voor de kinderbescherming en de hulpverleningsgeschiedenis van 
het gezin. 

De fase van aanmelding: 

'het cliëntsysteem' (significante anderen) 
- Kunt u, voordat we ingaan op de aanmelding van het gezin, aangeven welke be
langrijke anderen bij de opvoeding van het kind (OTS) zijn betrokken? 

'zitting kinderrrechter' 
- Van wie krijgt u te horen dat u dit gezin toegewezen zou krijgen? 
(hoeveel tijd voor de zitting?) 

- Binnen welk tijdsbestek neemt u gemiddeld contact met het gezin op? Op wat voor 
manier gebeurd dat? (telefonisch, per brief). 
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- Bent u zelf bij de zitting aanwezig geweest? 

O Ja 
O Nee 

Zo ja, kunt u vertellen wat er tijdens de zitting besproken werd? 
Zo nee, wie is er van de gezinsvoogdijinstelling aanwezig geweest? 

- Kunt u aangeven wie er aanwezig waren van het gezin? 

OJa 
ONee 

Zo ja, wie waren aanwezig? 

- Denkt u dat de (stief)ouder(s) hebben begrepen wat er gezegd werd tijdens die zit
ting? 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat denkt u dat ze ervan begrepen hebben? Kunt u weergeven wat ze er niet 
van begrepen hebben? 
Zo nee, wat denkt u dat niet begrepen hebben? Kunt u ook aangeven wat ze wel be
grepen hebben? 

- Denkt u dat het kind heeft begrepen wat er gezegd werd tijdens die zitting? 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat denkt u dat hij/zij ervan begrepen heeft? Kunt u weergeven wat ze hij/zij 
niet begrepen heeft? 
Zo nee, wat denkt u dat hij/zij niet begrepen heeft? Kunt u ook aangeven wat hij/zij 
wel begrepen heeft? 

'aanmelding' 
- Kunt u aangeven wie het gezin heeft aangemeld bij de Raad voor de 
Kinderbescherming 
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O (stief)ouder(s) 
0 politie 
0 buren 
0 familie 
OAMW 
0 anders, nl 

- Heeft u zelf contact gehad met een raadsmedewerker? 

OJa 
ONee 

- Is er sprake geweest van een gesprek met de raadsmedewerker, het gezin 
(cliëntsysteem) en uzelf (overdracht)! 

OJa 
0 Nee (ga door met vraag ..) 

Zo ja, kunt u vertellen wie van het gezin aanwezig waren en wat er toen besproken 
is? 

- Wat waren de reacties van de (stief)ouder(s) op dit gesprek? 

- Wat was de reactie van het kind op dit gesprek? 
(ga door met vraag ..) 

(/n geval er geen sprake is van overdracht:) 
- Heeft u het raadsrapport doorgenomen met de (stieflouder(s)l 

OJa 
ONee 

Zo ja, kunt u vertellen wat er toen besproken is? 

- Wat waren de reacties van de (stief)ouder(s) op dit gesprek over het raadsrapport? 

- Heeft u het raadsrapport besproken met het kind (OTS)l 

OJa 
ONee 

Zo ja, kunt u vertellen wat er toen is besproken? 
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- Wat was de reactie van het kind daarop? 

'hulpverleningsgeschiedenis ' 

- Kunt u aangeven met welke instanties/personen het gezin contacten heeft gehad? 
(contacten met vrijwillige hulpverlening, huisvesting, sociale dienst, etc.) 

- Met welke instanties/personen heeft het gezin nog steeds contact? 

- Onderhoudt u zelf contacten met instanties/personen die betrokken zijn bij dit ge

zin? 

OJa 

Onee 

Zo ja, met welke instanties/personen onderhoudt u het contact? 

- Heeft u hulp van derden ingeschakeld? (psychiater, psycholoog, pedagoog of andere 
vormen van hulp (hometraining)) 

OJa 
ONee 

Zo ja, welke instanties/personen? Wat is de reden daarvan? 

(in geval van vrijwillige hulpverlening:) 

- Wat is volgens u de reden dat de vrijwillige hulpverlening niet geslaagd is bij dit 

gezin? 

Hiervoor hebben we onder andere gesproken over de hulpverleningsgeschiedenis van 
de cliënt. In het volgende gedeelte wil ik een aantal vragen stellen over de intakefase 
en het begeleidingsplan. 

Beginfase van de uitvoering OTS 

'Informatiebronnen ' 
- Kunt u aangeven wat voor u de belangrijkste informatiebronnen zijn m.b.t dit ge

zin? 

- Waaraan geeft u het meeste gewicht? Kunt u ook uitleggen waarom u het meeste 

gewicht geeft aan... en wat doet u met deze informatie? 
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- Heeft u overleg met de (stieflouder(s) van het kind? 

OJa 
o Nee 

Zo ja, waar over gaat dat overleg? Kunt u daar voorbeelden van geven? 

Zo nee, wat is de reden dat geen overleg heeft gehad met de ouder(s) 

- Heeft u gesproken met het kind (dat ondertoezicht is gesteld)? 

OJa 
ONee 

Zo ja, waar gaat dat gesprek over? Kunt u daar voorbeelden van geven? 
Zo nee, kunt u aangeven wat de reden is dat u niet met het kind gepraat heeft? 

- Vonden bovenstaande gesprekken individueel of gezamelijk plaats? 

0 gezamelijk (moeder en kinderen) 
0 gezamelijk (moeder en kind (OTS) 
0 individueel (moeder) 
0 individueel (kind (OTS)) 
0 individueel (broers/zussen) 
0 anders, nl 

'hulpverleningsplan ' 
- Wat is volgens u het doel van het hulpverleningsplan? 

- Binnen hoeveel tijd moet dat worden vastgesteld? 

0 5-6 weken 
0 7-8 weken 
0 9-10 weken 
0 11-12 weken 
0 anders, nl 

- Hoe vaak heeft u contact gehad met het gezin vanaf het moment dat de OTS is uit

gesproken? 
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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 u dat ook voldoende? 

- Onderhoudt u telefonisch contact met het gezin? 

OJa 

ONee 

Zo ja, hoe vaak heeft u telefonisch contact met dit gezin? 

- Vindt u dat u voldoende tijd heeft om het hulpverleningsplan te maken? 

OJa 

ONee 

Zo nee, hoeveel tijd denkt u nodig te hebben? 

- Stelt u dit plan in de loop van het jaar bij? 

- Heeft u het hulpverleningsplan besproken met de (stief)ouder(s)! 

OJa 

ONee 

Zo ja, kunt u aangeven wat zij van het plan vonden? (mee eens, oneens) 

Zo nee, wat is de reden dat u daar niet met de ouder(s) over heeft gesproken? 

- Heeft u het hulpverleningsplan besproken met het kind (OTS)l 

OJa 
ONee 

Zo ja, kunt u aangeven wat het kind van dit plan vond? 
Zo nee, wat is de reden dat u daar niet met het kind over gesproken heeft? 

{in geval van bespreken van het hulpverleningsplan:) 

- Wat doet u met de informatie van de (stief)ouder(s) en het kind? 
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Instructie GAS en invullen van evaluatieformulier 

- Op welke manier denkt u deze doel(en) te kunnen bereiken? En hoe zou u de boven 
geschetste problemen aanpakken? Kunt u voorbeelden geven hoe u te werk wil gaan? 
(splitsing ouder en kind) 

Probleemgebied 1 : 

Probleemgebied 2: 

Probleemgebied 3: 

Probleemgebied 4: 

Probleemgebied 5: 

- Denkt u dat de (stief)ouder(s) begrijpen welke doel(en) u wilt bereiken? 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat denkt u dat ze begrijpen? 
Zo nee, wat denkt dat ze niet begrijpen? Wat denkt u dat ze wel begrijpen? 

- Denkt u dat het kind begrijpt welke doel(en) u wilt bereiken? 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat denkt u dat het kind begrijpt? Wat denkt u dat het niet begrijpt? 
Zo nee, wat denkt dat het kind niet begrijpt? Wat denkt u dat het kind wel begrijpt? 

'gezag' 
- Bent u het afgelopen periode het wel eens oneens geweest met de ouder(s) 

Oja 
0 nee 

Zo ja, waar was u het over oneens? 

- Hoe reageerde u daarop? 

- Heeft u wel eens een conflict met de ouder(s) 
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0 Ja 

O Nee 

Zo ja, waarover gaat dit conflict? 

- Hoe reageert u daarop? 

- Bent u het de afgelopen periode wel eens oneens geweest met het kind? 

Oja 
0 nee 

Zo ja, waarover was u het oneens? 

- Hoe reageerde u daarop? 

- Heeft u wel eens een conflict met het kind (onder toezicht gesteld) 

OJa 
ONee 

Zo ja, waarover gaat dit conflict? 

- Hoe reageert u daarop? 

- Kunt u aangeven wat u verstaat onder het begrip gezag in relatie tot dit gezin? 

- Heeft u het gevoel dat u met gezag moet optreden mbt dit gezin? 

ouder(s) kind 

0 Ja 0 Ja 
0 Nee 0 Nee 

Zo ja, kunt u aangeven waarom u dat nodig vindt? Kunt u voorbeelden geven waar
bij u met gezag moest optreden? 
Kunt u ook aangeven waarom u vindt dat u niet met gezag moet op treden? Kunt u 
daar voorbeelden bij geven? 
(idem:) Zo nee, kunt u aangeven waarom u vindt dat u niet met gezag moet optre
den? Kunt u daar voorbeelden bij geven? Kunt u ook aangeven waarom u het wel 
nodig vindt om met gezag op te treden? Kunt u voorbeelden geven waarbij u met ge
zag moest optreden? 
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Ouder(s): 

Kind: 

- Kunt u aangeven wat u precies onder het begrip "herstel van het ouderlijk gezag" 

verstaat mbt dit gezin? Wat zou dat praktisch betekenen? 

'bedreigende situatie' 
- Denkt u dat er dit gezin sprake is van een bedreigende situatie? 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat is volgens u de bedreigende situatie (voor wie?) Op welke wijze denkt u 

daar iets aan te doen? 

Zo nee, wat is volgens u een bedreigende situatie? 

'aanwijzing' 
- Wat verstaat u onder een aanwijzing? 

- Geeft u aanwijzingen aan de ouders? 

OJa 
ONee 

Zo ja, kunt u voorbeelden geven van zo'n aanwijzing? 

- Geeft u aanwijzingen aan het kind (de kinderen)? 

OJa 
ONee 

Zo ja, kunt u daar voorbeelden bij noemen? 

'raad geven' 

- Geeft u raad aan de ouders? 

OJa 

ONee 

Zo ja, kunt u daar voorbeelden bij noemen? 
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- Denkt u dat er een verschil bestaat tussen 'aanwijzingen geven' en 'raad geven'? 

O Ja 
O Nee 

Zo ja, wat is volgens u het verschil? Zijn er volgens u overeenkomsten? 

Zo nee, wat wat zijn volgens u de overeenkomsten? Zijn er volgens u verschillen? 

De belevingswereld van de ouders/kinderen volgens de gezinsvoogd 

- Denkt u dat de (stief)ouder(s) begrijpt(en) wat deze maatregel inhoudt? 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat denkt u dat de ouder(s) denken wat de maatregel voor hen inhoudt? Wat 
denkt u dat ze niet begrijpen? 
Zo nee, wat denkt u dat de ouders niet begrijpen? Wat denkt u dat de ouders wel be
grijpen? 

- Denkt u dat de ouder(s) het met de maatregel eens is (zijn)? 

OJa 
ONee 

Zo ja, op grond waarvan denkt u dat de ouders het met de maatregel eens zijn 
(argumenten)? 
Zo nee, op grond waarvan denkt u dat de ouders het niet met de maatregel eens zijn 
(argumenten)? 

- Denkt u dat het kind begrijpt wat deze maatregel inhoudt? 

OJa 
ONee 

Zo ja, wat denkt u dat het kind denkt wat de maatregel voor hem/haar inhoudt? Wat 
denkt u dat hij/zij niet begrijpt? 
Zo nee, wat denkt u dat het kind niet begrijpt? Wat denkt u dat het kind wel be
grijpt? 

252 



- Denkt u dat het kind het met de maatregel eens is? 

O Ja 
O Nee 

Zo ja, op grond waarvan denkt u dat het kind het met de maatregel eens is 
(argumenten)? 
Zo nee, op grond waarvan denkt u dat het kind het niet met de maatregel eens is 
(argumenten)? 

- Hoe denkt u dat de ouder(s) uw komst heeft (hebben) ervaren? 

- Waarom denkt u dat? (Waarop basseert u dat?) 

- Hoe denkt u dat het kind uw komst heeft ervaren? 

- Waarom denkt u dat? (Waarop basseert u dat?) 

Is er nog iets dat ik vergeten ben te vragen en wat u nog wel kwijt wilt? 
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