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Voorwoord

Sinds het begin van de jaren tachtig wordt de maatregel van ondertoezichtstelling
in toenemende mate uitgesproken. Deze ontwikkeling deed vragen rijzen omtrent

de achtergronden van de toepassing van maatregelen van kinderbescherming in

het algemeen en in het bijzonder van de ondertoezichtstelling. In de voorafgaande

decennia was immers sprake van een aanhoudende afname van het aantal onder

toezicht gestelde minderjarigen. De vragen hadden niet alleen betrekking op de

kwantitatieve ontwikkeling,van de maatregeltoepassing, maar ook op de kenmerken

van de minderjarigen en de gezinnen die met deze vorm van overheidsbemoeienis

te maken krijgen. In een eerder verschenen rapport is van de kwantitatieve en de

kwalitatieve ontwikkeling in de jaren zeventig en tachtig en de factoren die daarmee

samenhangen, verslag gedaan (Mertens, 1993).

Het rapport dat nu voor u ligt, bevat de resultaten van een onderzoek naar de uit-

voering van de meest toegepaste kinderbeschermingsmaatregel (ots). Om een

beeld te krijgen van de inhoud en de wijze waarop medewerkers van gezinsvoogdij-

instellingen uitvoering geven aan deze maatregel, zijn 199 gezinsvoogden uitvoerig

geïnterviewd over hun werkzaamheden en werkwijzen in een van hun ots-casussen.

Ondanks de zware belasting die het gezinsvoogdijwerk met zich meebrengt, hebben

gezinsvoogden zich zeer bereidwillig getoond om aan dit onderzoek hun volle mede-

werking te verlenen. Ik zou hen daarom uitdrukkelijk willen bedanken voor hun

inzet om de uitvoering van dit onderzoek mogelijk te maken. Daarnaast is een bij-

zonder woord van dank verschuldigd aan allen die als interviewer aan de omvang-

rijke dataverzameling hebben meegewerkt. Tot slot gaat mijn dank uit naar de voor-

zitter en leden van de begeleidingscommissie, die bewezen hebben over een lange

adem te beschikken.
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Samenvatting

In 1989 heeft het WODC besloten tot het verrichten van een tweeledig onderzoek.

Aan het eind van de jaren tachtig bestond er behoefte meer inzicht te krijgen in

de ontwikkeling van de toepassing van kinderbeschermingsmaatregelen. Met deze

maatregelen kan de overheid ingrijpen in het ouderlijk gezag. In het eerste deel-

onderzoek wordt een beschrijving gegeven van de kwantitatieve en de kwalitatieve

ontwikkeling van de toepassing van deze maatregelen in de jaren zeventig en tachtig

(Mertens, 1993).

Wat de ontwikkeling van de omvangvan de kinderbeschermingspopulatie betreft,

is er sprake van een afname in de jaren zeventig, gevolgd door een periode van '

stabilisatie en daarna van een toename in de jaren tachtig. Het aantal pupillen met

een maatregel van kinderbescherming blijft ook daarna onverminderd stijgen. De

maatregel van ondertoezichtstelling (ots) speelt hierin een cruciale rol. In de eerste

helft van de jaren tachtig is er een verschuiving van de meer ingrijpende maat-

regelen van ontheffing en ontzetting uit de ouderlijke macht (voogdijmaatregelen)

naar de minder ingrijpende maatregel van ots. De stijgende trend in de tweede helft

van de jaren tachtig is volledig toe te schrijven aan de toename bij de ots-pupillen.

In de jaren tachtig heeft zich ook een verschuiving voorgedaan in de leeftijds-

verdeling van de kinderbeschermingspopulatie: steeds meer jonge kinderen (vooral

0- t/m 5-jarigen) staan onder een maatregel. Ook hier geldt dat het aandeel jonge

kinderen in de ots-populatie het meest spectaculair is gegroeid.

Om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van de populatie kinderen die met een

kinderbeschermingsmaatregel te maken krijgen en de gezinnen waartoe ze behoren,

is een dossieronderzoek uitgevoerd bij een aantal Raden voor de

kinderbescherming. In bijna alle kinderbeschermingszaken die de rechtbank

behandelt, dient de Raad voor de kinderbescherming een verzoek tot een maatregel

(rekest) in. Een vergelijking tussen raadsdossiers van 1979 en 1988 waarbij jonge

kinderen (0- t/m 7-jarigen) betrokken zijn, wijst uit dat in de tussentijd een ver-

schuiving in de besluitvorming van de raad heeft plaatsgevonden. In 1988 besluit

de raad ten aanzien van 0- t/m 7-jarigen vaker tot het rekestreren van een maatregel

dan in 1979. De gerekestreerde maatregel is in 1988 ook vaker de minst ingrijpende,

namelijk de ots. Er zijn twee factoren aanwijsbaar die met de verschuiving in de

besluitvorming van de raad samenhangen.

In de eerste plaats is in de jaren tachtig sprake van een toenemende ernst van de

problematiek in gezinnen die bij de raad terechtkomen. Naast de problemen in de

opvoedingsrelatie tussen ouder(s) en kind, hebben ouders van jonge kinderen in

1988 in veel gevallen allerlei andere problemen. Een andere indicatie die wijst op

de ernst van de problematiek, is de hulpverleningsgeschiedenis van deze gezinnen.

In 1988 is aan de gezinnen waarmee de raad bemoeienis krijgt, al door verschillende
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instanties vrijwillige hulp geboden, zonder dat het gewenste resultaat bereikt is.

In de tweede plaats heeft de raad zich in de jaren tachtig het terughoudende beleids-

voorschrift eigen gemaakt bij het verzoeken van kinderbeschermingsmaatregelen.

Terughoudendheid bij justitiële bemoeienis houdt in dat raadsinterventie en het

aanwenden van een maatregel zo lang en zo veel mogelijk voorkomen dan wel uitge-

steld dient te worden. Wanneer de vrijwillige hulpverleningsmogelijkheden beproefd

en onvoldoende toereikend gebleken zijn, is een kinderbeschermingsmaatregel, bij

voorkeur de minst ingrijpende ots, geïndiceerd. De raad volgt deze gedachtengang

bij haar maatregelrekesten: in 1988 worden verhoudingsgewijs meer ots-maatrege-

len en minder `zwaardere' maatregelen gerekestreerd dan in 1979.

Naast de vraag naar de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van de kinder-

beschermingspopulatie rezen vragen omtrent de inhoud van de uitvoering van deze

maatregelen, in het bijzonder de ots. Het tweede deelonderzoek, waarvan in dit

rapport verslag wordt gedaan, heeft tot doel een beschrijving te geven van de uit-

voering van de ots. De gezinsvoogdij-instellingen zijn daarmee belast. Een mede-

werker van de gezinsvoogdij-instelling wordt aangewezen als contactpersoon voor

het onder toezicht gestelde kind (ots-pupil) en diens ouders. De contactpersoon

wordt ook wel gezinsvoogd genoemd. Om een beeld te krijgen van de wijze waarop

gezinsvoogden vorm en inhoud geven aan de uitvoering, richt het onderzoek zich op

de werkzaamheden en werkwijzen van gezinsvoogden in praktijkgevallen (casussen).

Binnen het tijdsbestek van het onderzoek is het niet mogelijk gebleken om casussen

vanaf de uitspraak van de ots tot de afloop ervan te volgen. De gemiddelde duur van

deze maatregel bedraagt namelijk ruim drie jaar. Daarom is ervoor gekozen om de

uitvoering van de ots in drie fasen te verdelen en vervolgens ots-maatregelen in de

verschillende fasen te onderzoeken. De onderscheiden fasen in de uitvoering zijn

de beginfase (de eerste twee maanden), de tussenfase en de eindfase (de laatste

twee maanden). In 1993 zijn interviews gehouden met 199 gezinsvoogden over één

van hun ots-pupillen. Daarbij zijn in de beginfase 50, in de tussenfase 90 en in de

eindfase 50 ots-maatregelen uitvoerig besproken.

Fasen in de uitvoering van de ots

Uit de interviews is gebleken dat de uitvoering van de ots in de drie fasen verschilt.

De beginfase is in velerlei opzicht de meest intensieve fase. Zo is het aantal contac-

ten van de gezinsvoogd met cliënten en met externe personen en instanties in de

beginfase groter dan in de daaropvolgende fasen. Ook het aantal personen dat door

de gezinsvoogd begeleid wordt, neemt na de beginfase af. Tijdens de eerste periode

maakt de gezinsvoogd kennis met de cliënten en verzamelt informatie over de situa-

tie en de problemen van de cliënten. Hij tracht op korte termijn tot een probleem-

stelling te komen waarop de verdere hulpverlening afgestemd wordt. Daartoe maakt

hij ook gebruik van reeds beschikbare informatie van andere personen en instanties

die met de cliënten te maken hebben (gehad).
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De tussenfase is voor de gezinsvoogd minder arbeidsintensief dan de eerste fase. De

gezinsvoogd begeleidt minder cliënten (per casus) en heeft wat minder contacten,

zowel met de cliënten als met externe instanties. Meestal worden er minder werk-

doelen (korte-termijndoelen) nagestreefd en is de termijn voor het bereiken ervan

langer dan in de beginfase. De begeleiding van de ouders of verzorgers van de pupil

komt geregeld voor als werkdoel in de tussenfase van de uitvoering.

In de eindfase van de ots ligt het accent, meer dan in de voorafgaande fasen, op de

pupil en diens ontwikkeling. De leeftijd van de pupillen van wie de ots afloopt, speelt

hier een rol: bij 46% van de onderzochte gevallen eindigt de ots omdat de pupil

meerderjarig wordt. In deze fase heeft de gezinsvoogd in meer gevallen contact met

de pupil alleen dan in de andere fasen. Werkdoelen die betrekking hebben op het

vergroten van zelfstandigheid en van vaardigheden van de pupil, zijn kenmerkend

voor de eindfase.

Problematiek bij ots-pupillen

In het onderzoek hebben de gezinsvoogden een oordeel gegeven over de problemen

bij hun cliënten. De ots-pupillen en de gezinnen waartoe ze behoren, kampen vol-

gens de gezinsvoogden met een omvangrijke problematiek. Het aantal problemen

waarvan melding wordt gemaakt, is het grootst bij de aanvang van de ots (gemiddeld

zestien problemen) en neemt naarmate de ots in een latere fase verkeert, af (tot

gemiddeld twaalf problemen bij afloop). Naast de aanzienlijke omvang van de pro-

blematiek is de grote verscheidenheid van problemen kenmerkend voor de ots-

populatie. Problemen die zich voordoen in de (opvoedings) relatie tussen de pupil

en diens ouders, komen samen voor met problemen van de pupil en van de ouders.

De pupillen vertonen problemen in de ontwikkeling, gedragsproblemen, psychische

problemen, leerproblemen en problemen met vrijetijdsbesteding. De gezinsvoogden

stellen naast (ernstige) pedagogische tekorten andere problemen bij de ouders vast:

relatieproblemen, psychische problemen, problemen met de familie of de buurt,

met (echt)scheiding, huisvesting of financiën.

Tussen de pupillen is geen onderscheid te maken op basis van het soort van proble-

men die gezinsvoogden signaleren. Wat ots-pupillen volgens hun gezinsvoogden

gemeen hebben, is een complexe of'zware' problematiek.

Hulpverleningsplan

De Wet op de jeugdhulpverlening schrijft voor dat binnen zes weken na de uitspraak

van de ots een hulpverleningsplan voorhanden moet zijn. In dit plan behoren in

ieder geval de probleemstelling, de doelstelling(en) van de ots en de activiteiten van

de gezinsvoogd opgenomen te worden. Slechts een op de vijf gezinsvoogden in het

onderzoek slaagt erin het plan binnen de wettelijke termijn op te stellen. De tijd die

gezinsvoogden gebruiken om informatie te verzamelen, tot een probleemstelling

te komen en een plan voor de hulpverlening te ontwerpen, bestrijkt veelal diverse
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maanden. Aan de ene kant zou betere afstemming van de diagnostische activiteiten

van de Raad voor de kinderbescherming - die voorafgaand onderzoek doet naar de

opvoedingssituatie van de pupil - en van de gezinsvoogdijmedewerker ertoe kunnen

bijdragen dat de wettelijke termijn voor het hulpverleningsplan beter haalbaar is.

Het gebruik van dezelfde diagnostische instrumenten bij de verschillende betrokken

instellingen strekt tot aanbeveling. Toch blijft het de vraag of de termijn van zes

weken die de Wet op de jeugdhulpverlening voorschrijft, wel zo realistisch is. Het is

zeker wenselijk deze termijn op zijn haalbaarheid te evalueren. Dit neemt niet weg

dat de gezinsvoogdij-instellingen op naleving van de regelgeving dienen toe te zien

en ervoor behoren te zorgen dat bij elke maatregel een hulpverleningsplan wordt

opgesteld. Voor alle partijen (kinderrechter, gezinsvoogdij-instelling, gezinsvoogd

en cliënten) is dit schriftelijk vastgelegde plan immers een handvat om toezicht te

houden op de uitvoering van de ots en om zonodig afwijkingen van het plan aan de

kaak te stellen.

Doelstellingen van de ots

Gezinsvoogden formuleren doorgaans doelen op lange termijn (wat uiteindelijk met

de ots beoogd wordt) en doelen op korte termijn (ook wel werkdoelen genoemd).

In de praktijk speelt hier een definitieprobleem: de begrippen lange-termijndoel

en werkdoel zijn voor verschillende interpretaties vatbaar. De inhoud van sommige

werkdoelen is verwisselbaar met de inhoud van doelen op lange termijn. Werkdoelen

worden ook wel eens opgevat als voorwaarden om een doel te kunnen bereiken of

als middelen om een doel na te streven. De termijnen die gezinsvoogden voor het

bereiken van werkdoelen voorop stellen, zijn redelijk lang: een half jaar of langer.

Voor de lange-termijndoelstellingen ligt de termijn van een jaar, de periode waar-

voor de ots uitgesproken wordt, voor de hand. Wanneer gezinsvoogden veronder-

stellen dat de ots langer dan een jaar noodzakelijk zal zijn, is het aannemelijk dat zij

de keuze van de doelstellingen hierop zullen afstemmen. Tevens zullen zij impliciet

dan wel expliciet langere termijnen (dan de eenjaarstermijn) voor deze doelen voor

ogen hebben. Sommige gezinsvoogden (20%) geven ook aan dat zij niet met exacte

termijnen werken en impliciet uitgaan van een langdurige ots. Met het oog op regel-

matige evaluatie van de doelstellingen en van de voortgang van de hulpverlening is

het aangewezen expliciete termijnen te bepalen voor zowel lange- als korte-termijn-

doelen. Doelen zouden ook zodanig gekozen moeten worden dat ze binnen een

afzienbare periode bereikt kunnen worden. Met andere woorden, doelen behoren

- voor zover mogelijk - getoetst te worden op hun haalbaarheid binnen een redelijke

tijdspanne. Voor werkdoelen zou een half jaar de maximale termijn moeten zijn,

gelet op de wettelijk verplichte halfjaarlijkse evaluatie. Het denken en plannen in

termijnen brengt in de praktijk een spanningsveld met zich mee. Zo doen zich

opvoedingssituaties voor waarbij de verwachting is dat langdurige (pedagogische)

ondersteuning van de ouder(s) geïndiceerd is. In andere gevallen speelt het gegeven

dat beroep gedaan wordt op schaarse hulpverleningsvoorzieningen, die lang niet
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altijd beschikbaar zijn op het ogenblik dat ze geïndiceerd zijn. Deze knelpunten

onderschrijven alleen maar het nut van het werken met termijnen en van systema-

tische, periodieke evaluatie: dan is het mogelijk de haalbaarheid en wenselijkheid

van doelen en de daarmee verbonden termijnen voortdurend te toetsen.

Activiteiten van de gezinsvoogd

5

Gezinsvoogden hebben in de eerste plaats contacten met de cliënten. Naast de pupil

zijn dat de eigen ouders, de stiefouders of de partners van de ouders of andere ver-

zorgers van de pupil. In de beginfase van de ots worden dikwijls drie of vier perso-

nen begeleid door de gezinsvoogd. Daarna neemt dat aantal enigszins af. Hetzelfde

geldt voor het aantal contacten met de cliënten: in de eerste twee maanden zijn er

gemiddeld vijf contacten, in de tussenfase vier (in twee maanden) en in de laatste

twee maanden nog drie contacten met de cliënten. Begeleiding van de ouders van
de pupil staat in de meeste onderzochte zaken centraal: contacten met hen lopen als

een rode draad door de verschillende fasen heen.

De inhoud van de contacten die gezinsvoogden met hun cliënten onderhouden,

wordt in alle fasen gekenmerkt door het verzamelen en het geven van informatie.

In de beginfase geeft de gezinsvoogd informatie over onder meer de maatregel, de

taken en de functie van de gezinsvoogd en over zijn werkwijze. Hij verzamelt gege-

vens over de problematiek, de voorgeschiedenis, de beleving door de cliënten van

de problemen, wensen en ideeën omtrent de begeleiding. In de contacten tijdens de

tussenfase heeft de informatie van de gezinsvoogd onder meer betrekking op voor-

stellen aan de ouders en de pupil (bijvoorbeeld een omgangsregeling treffen) en op

het gedrag van cliënten (bijvoorbeeld uitleggen aan ouders waarom de pupil zich zo

gedraagt). De gezinsvoogd verzamelt informatie over de situatie op dat moment en

informeert bijvoorbeeld ook naar de beleving van de cliënten (hoe het met hen gaat,

wat ze van de huidige situatie vinden). In de eindfase staat de informatievoorziening

meer in het teken van de gevolgen van het naderende einde van de ots en van de

voorbereiding op de periode daarna. De gezinsvoogd gaat na hoe cliënten tegen het

aflopen van de maatregel aankijken en i f, en zo ja in welke mate, er nog sprake is

van problemen.
In de tweede plaats zijn adviezen en opdrachten van de gezinsvoogd kenmerkend

voor de inhoud van de contacten met cliënten. Ze worden zowel aan het adres van

de ouders als aan de pupil gericht. Daarbij worden er met cliënten afspraken

gemaakt over datgene wat ze de komende tijd moeten doen of moeten oefenen.

Er wordt een termijn afgesproken waarna de gezinsvoogd op de afspraken terug

zal komen.
Het bespreken van problemen, rapportages en te nemen stappen en beslissingen is

af en toe onderwerp van gesprek in de contacten met de pupil en de ouders afzon-

derlijk. Het oefenen van gedrag en vaardigheden komt niet zo veel aan bod: in elke

fase in ongeveer een derde van de gevallen. Het evalueren van de begeleiding van de

gezinsvoogd komt in de tussenfase en aan het einde van de ots-periode aan de orde.
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Er vindt lang niet altijd een eindevaluatie plaats: in ongeveer de helft van de contac-

ten met cliënten in de eindfase wordt de geboden begeleiding besproken.

Behalve de contacten met de cliënten heeft de gezinsvoogd in het kader van de uit-

voering van de ots contact met de kinderrechter. In de begin- en de tussenfase is er

in de helft van de gevallen contact tussen gezinsvoogd en kinderrechter, in de eind-

fase is dat bij de meeste zaken het geval (82%). In de regel gaat het om schriftelijke
dan wel mondelinge rapportage aan de kinderrechter.

Daarnaast hebben gezinsvoogden contact met externe instanties en personen die de

pupil of het gezin waartoe de pupil behoort, kennen. Deze contacten zijn bedoeld

om informatie uit te wisselen of zaken te regelen. De contacten die gezinsvoogden

met andere instanties (waarbij de cliënt niet bekend is) hebben, betreffen onder

andere aanmelding van de pupil, informatie-uitwisseling en advisering. Ook wat de

contacten met externe instanties betreft, is de beginfase de meest intensieve fase: ge-

middeld is er bij aanvang met drie verschillende instanties contact, daarna met één

of twee. De school van de pupil wordt het meest benaderd. Andere instanties zijn

residentiële, semi-residentiële en ambulante-hulpverleningsinstellingen, gemeente-

lijke diensten, politie, huisarts en medische instellingen.

Gezinsvoogden komen niet altijd toe aan alle activiteiten die ze zich voorgenomen

hebben. Ruim een derde van de geïnterviewde gezinsvoogden geeft aan dat ze

bepaalde, geplande activiteiten niet hebben kunnen uitvoeren, meestal ten gevolge

van te grote werklast.

Werkwijze van gezinsvoogden

Gezinsvoogden hebben bij de uitvoering van ots-maatregelen te maken met pupillen

en gezinnen die bemoeienis met de uitoefening van het ouderlijk gezag opgelegd

krijgen. Het aanbod van de gezinsvoogd is met andere woorden niet vrijblijvend, in

tegenstelling tot hulpverlening op vrijwillige basis. Dit heeft gevolgen voor de wijze

waarop de gezinsvoogd te werk gaat. Hij zal, daar waar nodig en voor zover mogelijk

is, met de instemming van de cliënten het ontbrekende gezag moeten aanvullen.

Tot voor kort waren er weinig richtlijnen voor gezinsvoogden om hun werkwijze te

bepalen. Hetzelfde geldt voor het toepassen van methodieken in het gezinsvoogdij-
werk en het gebruik van een theoretisch kader waarbinnen deze bemoeienis

geplaatst wordt. Bij gebrek aan een voorgeschreven en eenduidig kader ontwikkelen

gezinsvoogden 'al doende' een eigen werkwijze als leidraad voor hun handelen. Drie

kwart van de gezinsvoogden in het onderzoek geeft aan een bepaalde werkwijze te

volgen bij het uitvoeren van ots-maatregelen. Wat zij daaronder verstaan, varieert

in sterke mate. De werkwijzen blijken doorgaans individueel samengestelde 'gereed-

schapkisten' te zijn, die uit verschillende componenten bestaan. Zo worden elemen-

ten van planmatig werken genoemd (bijvoorbeeld het opstellen van een hulpverle-

ningsplan), maar ook omgangsvormen en attitudes van de gezinsvoogd ten aanzien

van cliënten. Veel gezinsvoogden rekenen de wijze waarop ze de relatie met de cliën-

ten opbouwen en in stand houden, tot hun vaste werkwijze: 30% geeft aan dat dit in
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ieder geval een onderdeel is van hun aanpak. Velen willen een vertrouwensrelatie en

samenwerking met de cliënten.

Het formeel-juridische kader van de maatregel wordt door gezinsvoogden niet

uitdrukkelijk als onderdeel van hun werkwijze beschouwd. De uitoefening van het

gezag waarmee zij formeel bekleed zijn, komt bijna niet tot uiting in de omschrijving

van de wijze waarop ze handelen.

Diverse methodieken en (theoretische) benaderingen komen in het repertoire van

gezinsvoogden voor: social casework, casemanagement, intergenerationele benade-

ring, leertheoretische principes, sociale vaardigheidstraining enzovoort. De systeem-

theorie wordt veruit het meest genoemd (54% van de gezinsvoogden), gevolgd door

de communicatietheorie en de theorie van Nagy. Ook op dit vlak is er geen sprake

van een eenduidigheid in de benadering: gezinsvoogden pikken uit verschillende

methodieken en theorieën elementen op die ze met hun eigen werkwijze verweven.

Rapportage en evaluatie

Volgens de regelgeving behoort de uitvoering van de ots halfjaarlijks geëvalueerd te

worden en hoort bij afloop van de maatregel een eindevaluatie plaats te vinden. In

de praktijk blijkt dat gezinsvoogden weliswaar met enige regelmaat over de voort-

gang van de uitvoering rapporteren, maar lang niet altijd halfjaarlijks. Het is gebrui-

kelijk dat de gezinsvoogd bij het naderen van de einddatum van de ots (één jaar na

de uitspraak of de verlenging van de ots).aan de kinderrechter rapporteert. Tussen-

tijdse rapportage geeft vooralsnog niet automatisch aanleiding tot evaluatie van

doelen en activiteiten en tot het zonodig bijstellen van het hulpverleningsplan. In

minder dan de helft van de tussentijdse rapportages hebben de gezinsvoogden de

doelen op korte termijn geëvalueerd; evaluatie van hun eigen activiteiten leidt in

een kwart van de gevallen tot bijstelling van het hulpverleningsplan.

Bij het ten einde lopen van de maatregel wordt in drie kwart van de gevallen een

eindrapport opgesteld. Daarin wordt, doorgaans aan de kinderrechter, verslag ge-

daan van het laatste half jaar of van het afgelopen jaar. Evaluatie van de doelen vindt

meestal plaats in het eindverslag. Worden de doelen op lange termijn geëvalueerd,

dan vindt de gezinsvoogd in 16 van de 37 gevallen dat het uiteindelijke doel volledig

bereikt is, in 15 gevallen gedeeltelijk en bij 6 zaken helemaal niet.

Het feit dat er niet altijd gerapporteerd en geëvalueerd wordt aan het einde van de

ots-periode, heeft voor een deel te maken met de reden van afloop van de maatregel.

Er wordt altijd gerapporteerd als het doel van de maatregel naar het oordeel van

de gezinsvoogd bereikt is en als de uitvoering van de maatregel volgens de gezins-

voogd niet (langer) mogelijk is. Eindigt de ots omdat de pupil meerderjarig wordt (in

46% van de gevallen), dan rapporteert de gezinsvoogd maar in de helft van deze

zaken. Eindrapportage bij meerderjarigheid van de pupil en bij voortzetting van de

bemoeienis na de ots met een andere justitiële maatregel wordt door gezinsvoogden

niet altijd nodig geacht.
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Voortzetting van de hulpverlening na de ots

Gezinsvoogden oordelen in de helft van de afgelopen ots-zaken dat voortzetting van

de hulp geïndiceerd is. In één op de twee gevallen met een dergelijke indicatie zorgt

de gezinsvoogd voor continuering van de hulp. In de overige gevallen ziet hij daar-

van af, omdat de cliënten niet verder begeleid willen worden.

De hulpverlening die de cliënten na de ots krijgen, is meestal vrijwillig en in enkele

gevallen opgelegd in het kader van een maatregel (voogdij en plaatsing in een in-

richting voor buitengewone behandeling).

Beschouwing

8

Gezinsvoogden worden belast met een zware taak. De problematiek van de ots-

pupillen wordt gekenmerkt door een grote mate van diversiteit en complexiteit. Bij

de aanvang van de ots staan gezinsvoogden voor de opdracht hieraan het hoofd te

bieden. Zij doen er veel aan om problemen bij cliënten hanteerbaar te maken en, zo

mogelijk samen met de cliënten, aanvaardbare oplossingen te vinden. Hun inspan-

ningen blijven niet zonder resultaat. Dat blijkt uit de medewerking die gezinsvoog-

den bij vele cliënten in de loop van de uitvoering weten te bewerkstelligen en de

resultaten die geboekt worden bij afloop van de ots. De omvang van de problematiek

is aan het einde van de ots-periode teruggedrongen, zij het dat er lang niet altijd

sprake is van een probleemloze situatie. De doelen die bij de uitvoering van de ots

vooropgesteld zijn, worden doorgaans volledig of ten dele gehaald. Toch zijn er bij

een aantal aspecten van de uitvoering kanttekeningen te plaatsen. Mede in het licht

van de op gang zijnde vernieuwingsbeweging in de jeugdbescherming en de aan-

komende inwerkingtreding van de nieuwe ots-wetgeving worden voorstellen gedaan

die kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het gezinsvoogdijwerk.

Een eerste punt van aandacht betreft de informatieverzameling en probleemstelling

in de beginfase van de ots. Zoals eerder is aangegeven, valt er winst te behalen bij

een betere afstemming van de diagnostische activiteiten van de verschillende instan-

ties die bij de behandeling van (potentiële) jeugdbeschermingsklanten betrokken

zijn. Te denken valt aan de Raad voor de kinderbescherming en de instellingen voor

(gezins)voogdij, maar ook bijvoorbeeld aan residentiële voorzieningen. Voorkomen

moet worden dat de gezinsvoogd na de uitspraak van de ots alsnog uitgebreid onder-

zoek gaat doen naar de problematiek en de achtergronden daarvan om tot een pro-

bleemstelling te komen. Het gebruik van gestandaardiseerde rapportages en van

de-zelfde diagnostische instrumenten bij verschillende instanties zou een stap in

de goede richting betekenen. Extra aandacht verdient de afstemming van de rappor-

tages van externe instanties op de informatiebehoefte van de gezinsvoogdij-instel-

ling met het oog op het opstellen van het hulpverleningsplan. Betere afstemming

kan ertoe bijdragen dat de wettelijke termijn van zes weken, meer dan nu het geval

is, haalbaar zal zijn. Het voorhanden zijn van een hulpverleningsplan is wettelijk

verplicht en heeft een belangrijke functie bij de uitvoering van de begeleiding. De
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gezinsvoogdij-instelling dient haar verantwoordelijkheid in dezen op zich te nemen.

Met (meer) sturing vanuit de instelling en met het invoeren van principes van plan-

matig werken wordt het mogelijk het uitvoeringsproces in de gezinsvoogdij inzichte-

lijker te maken en daarmee de voortgang ervan te volgen en, waar nodig, te corrige-

ren. Zo zal de instelling op de naleving van de regelgeving omtrent het hulpverle-

ningsplan moeten toezien, maar zal zij ook moeten waken over de inhoud van het

opgestelde plan en de volledigheid daarvan. Een hulpmiddel daarbij is dat alle

gezinsvoogden een gestandaardiseerd en voorgestructureerd plan gebruiken. Een

ander aspect van een planmatige aanpak is de regel om de uitvoering van het plan

regelmatig te toetsen door middel van het instellen van periodieke (halfjaarlijkse)

evaluaties. Wanneer de evaluatie daar aanleiding toe geeft, dient het hulpverlenings-

plan bijgesteld te worden. Een gelijksoortige standaardactiviteit kan aan het einde

van de ots-periode vastgelegd worden met de eindevaluatie. Hier ligt een taak voor

de praktijk(bege)leiding, die moet toezien of een en ander ook daadwerkelijk ge-

beurt. Met een planmatige aanpak wordt automatisch meer rekening gehouden met

de tijdsfactor. Termijnen komen dan expliciet in het denken en het nemen van
beslissingen over de uitvoering van maatregelen aan de orde. De haalbaarheid van

doelen op afzienbare termijn zal met deze werkwijze regelmatig bekeken worden,

zodat schier onbereikbare doeleinden afvallen.

De activiteiten die gezinsvoogden in het kader van de begeleiding van ots-pupillen

plegen uit te voeren, zijn talrijk. De contacten met de cliënten komen op de eerste

plaats en dat is een goede zaak. De meeste gezinsvoogden slagen erin met een rede-

lijke frequentie het contact met hun cliënten te onderhouden. Toch zijn er tekenen

dat de situatie in de praktijk niet optimaal is. Wanneer het gemiddelde aantal

contacten in elke fase vergeleken wordt met de (minimale) normen van de kwaliteits-

standaard die inmiddels voor de uitvoering van de ots is opgesteld, dan worden die

normen lang niet altijd gehaald. Gezinsvoogden geven ook zelf aan dat ze aan som-

mige activiteiten (met cliënten) niet toekomen door de hoge werklast. In 1995 is tot

verlaging van de (hoge) 'caseload'-norm overgegaan. Toch blijft de vraag overeind

of met de officiële omvang van de caseload een juist beeld verkregen wordt van de

werkelijke belasting van de gezinsvoogd. De caseload geeft het aantal ots-pupillen

weer, terwijl gezinsvoogden betogen dat ze bij de uitvoering van de ots gericht zijn

op het hele gezin of het systeem waartoe de pupil behoort. Het gaat met andere

woorden in de praktijk van de gezinsvoogdij niet alleen om de pupil, maar ook om

de ouders en/of andere verzorgers, andere minderjarige kinderen en/of andere

personen. Men kan zich terecht afvragen of het niet wenselijk zou zijn de met het

gezag belaste ouders met een justitiële maatregel op hun optreden aan te spreken.

Aansluitend op de recente initiatieven ter verbetering van de kwaliteit van het

uitvoerend werk zou de caseloadberekening voor de gezinsvoogdij aan een herijking

onderworpen moeten worden, rekening houdend met de vastgelegde kwaliteits-

normen.
Een gebied waarin de gezinsvoogdij-instellingen nog in de kinderschoenen staan,

betreft het methodologische aspect van het uitvoerend handelen. Vooralsnog
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ontbreekt op methodisch gebied een coherent kader dat gezinsvoogden aangereikt

wordt om hun eigen wijze van interpreteren en handelen te toetsen. Bij gebrek aan

een dergelijk gemeenschappelijk kader hebben gezinsvoogden in belangrijke mate

een eigen werkwijze ontwikkeld op basis van ervaring, kennis en bekendheid met

gangbare sociaal-wetenschappelijke theorieën en methodieken. Het is een taak van

de gezinsvoogdij-instellingen om zich te verdiepen in de methodologische uitgangs-

punten van dit werkveld en de medewerkers een eenduidig kader voor te leggen

waarin aanknopingspunten zitten voor de wijze(n) waarop zij hun taak en functie

behoren uit te voeren. Daarbij dient aansluiting gezocht te worden bij reeds in de

praktijk ontwikkelde inzichten en ervaringen van gezinsvoogden. Waar planmatig

werken vooral een beheersmatige rol te vervullen heeft in het proces van de uitvoe-

ring, kan methodiekontwikkeling een bijdrage leveren aan de vakkundige kwaliteit

van dit werk. Deze voorstellen tot verbetering zijn geen doelen op zich, maar hebben

wel het karakter van essentiële condities op basis waarvan de gezinsvoogdij-

instellingen zich in de nabije toekomst zullen moeten versterken. Met de nieuwe

ots-wetgeving die 1 november 1995 in werking is getreden, komen deze instellingen

voor een vernieuwde taak te staan. De instellingen zijn voortaan verantwoordelijk

voor de uitvoering van de maatregelen. Veel heil mag verwacht worden van een meer

sturende en beheersmatige aanpak die op het niveau van de instellingen stilaan

ingang vindt. Deze aanpak zal vervolgens naar de medewerkers vertaald dienen te

worden. Planmatig werken, gekoppeld aan een gedegen methodiekontwikkeling

bieden daartoe aanknopingspunten. Zijn deze randvoorwaarden door de instellin-

gen gerealiseerd, dan zal de creatieve en flexibele inzet van de gezinsvoogd nog

steeds onontbeerlijk zijn om de uitvoering van de ots in goede banen te leiden.
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Inleiding

Voor u ligt een verslag van een onderzoek naar de uitvoering van een van de maat-

regelen van kinderbescherming, de ondertoezichtstelling (ots). Dit onderzoek is het

tweede deel van een onderzoeksproject waarmee het WODC in 1989 startte en waar-

in de toepassing van kinderbeschermingsmaatregelen centraal staat. De aanleiding

tot het tweeledige onderzoek wordt in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk beschre-

ven. Aansluitend volgt een uiteenzetting over de ots-maatregel in paragraaf 1.2. Het

wettelijke kader van de ots, de nieuwe ots-wetgeving en de recente ontwikkelingen

bij de uitvoerende (gezins)voogdij-instellingen komen hier aan de orde. In de derde

paragraaf worden het eerste deelonderzoek en de uitkomsten daarvan samengevat.

Tot slot wordt in paragraaf 1.4 een overzicht gegeven van de resultaten van andere

onderzoeken op het terrein van de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen.

1.1 Aanleiding tot het onderzoek

Dit onderzoek naar de uitvoering van de ots staat niet geheel op zichzelf. In 1989

heeft het WODC besloten tot het verrichten van een tweeledig onderzoek. Aan het

eind van de jaren tachtig bestond er behoefte meer inzicht te krijgen in de ontwikke-

ling van de toepassing van kinderbeschermingsmaatregelen. Een van de achter-

liggende oorzaken was het feit dat in de tweede helft van de jaren tachtig het aantal

maatregelen van kinderbescherming voortdurend toenam. Een ontwikkeling die

schril afstak tegen de aanvankelijke afname en latere stabilisatie in de voorafgaande

jaren. Deze ommekeer wakkerde de aandacht voor de kinderbescherming in politie-

ke en andere maatschappelijke kringen behoorlijk aan. In het eerste deel van het

onderzoek is de ontwikkeling van de toepassing van kinderbeschermingsmaatrege-

len beschreven en zijn factoren aangewezen die daarmee samenhangen (zie para-

graaf 1.3).

De toename van het aantal kinderbeschermingsmaatregelen vanaf 1985 tot 1990

wordt gevormd door de ots-maatregel. Daarna is er ook sprake van een stijging van

het aantal voogdijmaatregelen.1 Naast de vraag naar de achtergronden van de

stijging van het aantal uitgesproken ots-maatregelen leefden er vragen omtrent de

inhoud van de uitvoering ervan. Er was (te) weinig bekend over de invulling van de

doelstelling van de ots, over de inhoud van de activiteiten van de contactpersonen

van ots-pupillen (gezinsvoogden) en over hun werkwijze. In de praktijk ontstane

begrippen als een 'slapende ots' en een'papieren ots' (een ots waarbij geen actie

1 De toename van het aantal voogdijmaatregelen vanaf 1990 wordt gevormd door het groeiende aantal

alleenstaande minderjarige asielzoekers dat in de jaren negentig in Nederland arriveerde (op basis van

cijfers WODC).
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ondernomen wordt) doen wellicht geen recht aan de diversiteit van de casuïstiek in

de gezinsvoogdij. Geluiden van oudere, onder toezicht gestelde jeugdigen die bewe-

ren dat ze hun gezinsvoogd niet kennen, zetten vraagtekens bij de uitvoering van die

maatregelen. Bij gebrek aan andere, meer objectieve informatie over de uitvoering

van kinderbeschermingsmaatregelen werken dergelijke geluiden contraproduktief

op de beeldvorming. De tijd was met andere woorden rijp om een actueel beeld te

geven van de inhoud en de wijze van begeleiding die gezinsvoogden in het kader

van een ots aan hun cliënten bieden.2 Mede gezien de groei van de populatie onder

toezicht gestelde minderjarigen, is besloten na het eerste onderzoek een tweede

(deel)onderzoek te verrichten. In het tweede deel, waarvan in dit rapport verslag

wordt gedaan, is onderzocht hoe medewerkers van gezinsvoogdij-instellingen de

ots-maatregel in de praktijk invullen.

1.2 De maatregel van ondertoezichtstelling

Indien een kind 'zodanig opgroeit dat het met zedelijke of lichamelijke ondergang

wordt bedreigd', kan de kinderrechter een ots uitspreken (artikel 1:254 lid 1, Burger-

lijk Wetboek). De ots is de meest toegepaste maatregel van kinderbescherming. In

1993 telde de ots-populatie 14.909 minderjarigen (CBS, 1994). In hetzelfde jaar zijn

4.761 nieuwe ondertoezichtstellingen uitgesproken.

Een ots kan worden verzocht door (een van) de ouders, door andere familieleden (tot

en met de vierde graad) van het kind of door de Raad voor de kinderbescherming.

Tevens kan de kinderrechter een kind onder toezicht stellen op vordering van de

officier van justitie. De maatregel wordt door de kinderrechter uitgesproken voor de

duur van een jaar. De ots kan, telkens met één jaar, verlengd worden. De maatregel

kan voortijdig beëindigd worden op verzoek van de betrokkenen zelf of van de

gezinsvoogd. Voortijdige beëindiging van de ots is mogelijk wanneer de wettelijke

grond voor de ots, de bedreiging met zedelijke of lichamelijke ondergang, afgewend

is. Bij het bereiken van de meerderjarigheidsleeftijd (18 jaar sinds 1988), bij huwelijk

of bij overlijden van de minderjarige loopt de ots automatisch af.

Met de rechterlijke uitspraak is het mogelijk het gezag van ouders te beperken. De

kinderrechter benoemt de gezinsvoogd, in de meeste gevallen is dat een instelling

voor gezinsvoogdij. De gezinsvoogdij-instelling wijst vervolgens een contactpersoon

voor het kind en diens ouders aan. Voor de contactpersoon wordt verder 'gezins-

voogd' gebruikt.

De gezinsvoogd houdt, thans nog onder leiding van de kinderrechter, toezicht op

het kind en staat de ouders bij met de verzorging en opvoeding van het kind. De

gezinsvoogd handelt en beslist in het belang van het kind en diens ontwikkeling,

zo mogelijk in overleg en in samenwerking met de ouders. Laatstgenoemden blijven

gezagdragers, maar zij moeten de aanwijzingen en adviezen van de gezinsvoogd

2 Met'cliënten' wordt bedoeld de pupil en andere personen in de omgeving van de pupil met wie de

gezinsvoogd contact heeft in het kader van de uitvoering van de ots.
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opvolgen. Het kind blijft zo mogelijk in het gezin waartoe het behoort. In het kader

van de ots kan een kind echter uit huis geplaatst worden. De kinderrechter geeft dan

een beschikking tot uithuisplaatsing af.

Tot op heden draagt de kinderrechter de verantwoordelijkheid voor de ots en voor de

uitvoering ervan. De dubbelfunctie van de kinderrechter, rechtsprekend en verant-

woordelijkheid dragend voor de uitvoering van de maatregel, zijn al jaren aan kritiek

onderhevig. De scheiding binnen de dubbelfunctie in de ots werd reeds in 1971 door

de Commissie voor de herziening van het kinderbeschermingsrecht bepleit (Wiarda,

1971). Het in februari 1993 bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel tot herzie-

ning van de ots komt tegemoet aan deze regelmatig terugkerende kritiek (Wets-

voorstel, 1993). Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan het in de nota 'Justitiële Jeugd-

bescherming: met recht in beweging' aangekondigde voornemen de ots-maatregel

te herzien.3 De wet tot herziening van deze maatregel is inmiddels gereed en zal

op 1 november 1995 geëffectueerd worden.4 Deze wetswijziging brengt een aantal

veranderingen met zich mee (zie ook Vlaardingerbroek, 1994).

In de eerste plaats wordt de rechtsprekende functie gescheiden van de verantwoor-

delijkheid voor de uitvoering van de ots. De kinderrechter behoudt zijn rechtspre-

kende taken. Alle ambtshalve bevoegdheden van de kinderrechter vallen weg ten

gevolge van de scheiding. Na de beschikking tot ondertoezichtstelling kan de kinder-

rechter nog slechts op verzoek of vordering beslissingen nemen. Deze beslissingen

hebben onder meer betrekking op de verlenging en de beëindiging van de ots en op

het verlenen van een machtiging tot uithuisplaatsing van de minderjarige. De ver-

antwoordelijkheid voor de uitvoering van de ots komt bij de gezinsvoogdij-instelling

te liggen. De beslissingsbevoegdheid van de instellingen wordt daardoor verruimd.

Zo bepaalt de gezinsvoogdij-instelling bijvoorbeeld in het geval van een beschikking

tot uithuisplaatsing, waar het kind feitelijk geplaatst wordt.

De nieuwe wet op de ots bevat andere aanpassingen die tot verbetering van rechts-

waarborgen en tot verscherping van de verantwoordelijkheden van betrokken instan-

ties en personen moeten leiden. De minderjarige en de met het gezag belaste ouder

zijn wettelijk verplicht om de aanwijzingen van de gezinsvoogd op te volgen. Nieuw

is echter dat de gezinsvoogdij-instelling verplicht is om aanwijzingen aan ots-pupil-

len en hun ouders op schrift te stellen. De instellingen zijn bij hun aanwijzingen en

beslissingen - als bestuursorgaan - gebonden aan de zorgvuldigheidseisen van de

Algemene wet Bestuursrecht. Ook is er straks de mogelijkheid van intern beroep: de

minderjarige (van 12 jaar of ouder) en de met het gezag belaste ouder kunnen de

instelling verzoeken een aanwijzing geheel of gedeeltelijk in te trekken.

3 Voor een uitvoerige bespreking van het wetsvoorstel en van veranderingen die het gevolg zullen zijn van

de wetswijziging, wordt verwezen naar Thomassen, 1993.

4 Wet van 26 april 1995 tot herziening van de maatregel van ondertoezichtstelling van minderjarigen

(Stb.. 1995, nr. 255).
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De grond van de maatregel is in de nieuwe wetgeving wat uitvoeriger geformuleerd.5

Het doel van de ots - de bedreiging afwenden door het bieden van hulp aan ouders

en kind - is niet veranderd. Nieuw is de mogelijkheid om de ots aan te wenden ter

vergroting van de zelfstandigheid van de minderjarige wanneer het leeftijds- en

ontwikkelingsniveau daartoe noodzaken. De gezinsvoogdij-instelling dient zo veel

mogelijk de gezinsband tussen de met het gezag belaste ouder en de minderjarige te

bevorderen.

De nieuwe wet bevat ook aanpassingen waardoor de rechtspositie van de ouders, de

minderjarige en de pleegouders versterkt wordt. Betrokken ouders en minderjarigen

krijgen te maken met (op schrift gestelde) beslissingen en aanwijzingen van de

gezinsvoogdij-instelling. Ouders, pleegouders en minderjarigen (van 12 jaar en

ouder) kunnen zich rechtstreeks tot de kinderrechter wenden wanneer ze het niet

eens zijn met een beslissing of aanwijzing van de instelling.6 De pleegouder heeft

in de nieuwe wet de bevoegdheid een ots van het pleegkind te verzoeken. Daarnaast

krijgt de pleegouder, net als de ouder, de mogelijkheid beroep in te stellen tegen

beslissingen die mede op hem betrekking hebben.

Ook zijn de rechtswaarborgen bij een voorlopige ots verbeterd. Een voorlopige ots is

(en blijft) alleen dan mogelijk indien dit dringend en onverwijld noodzakelijk is.

Nieuw is dat deze spoedeisende maatregel aan een termijn van drie maanden wordt

gebonden. De belanghebbenden moeten binnen twee weken nadat de beschikking

gegeven is, in de gelegenheid gesteld worden hun mening kenbaar te maken.

Deze en nog andere wijzigingen die de wet tot herziening van de ots met zich mee-

brengt, betekenen vooral voor de gezinsvoogdij-instellingen een hele aanpassing. Zij

staan voor de taak om binnen hun organisaties de van de kinderrechter overgehevel-

de verantwoordelijkheid (ten opzichte van de ouders) gestalte te geven. Een werk-

groep heeft zich gebogen over de gevolgen van de wetswijziging voor de organisatie

en de uitvoering van de ots bij de instellingen (Werkgroep Taakoverheveling, 1992).

Deze werkgroep concludeert dat met de uitbreiding van de taken en bevoegdheden

van de gezinsvoogdij-instellingen de positie van de instellingen zal veranderen. De

instelling zal naast de uitvoerende taken ook de leiding en het gezag (van de kinder-

rechter) over de uitvoering ter hand moeten nemen. De werkgroep pleit ervoor een

gezagsorgaan op het hoogste niveau in de organisatie van de instelling in te stellen.

Met dit centrale gezagsorgaan zou voor zowel de medewerkers als de cliënten van de

instelling de scheiding tussen `het besluitvormend en het uitvoerend gezag' duidelijk

zijn. Inmiddels is deze visie door de instellingen verlaten (Bleijenberg, 1994). Thans

5 Artikel 1:254 lid 1 van de nieuwe wet op de ots luidt: `Indien een minderjarige zodanig opgroeit, dat zijn

zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd, en andere middelen ter

afwending van deze bedreiging hebben gefaald of, naar is te voorzien, zullen falen, kan de kinderrechter

hem onder toezicht stellen van een gezinsvoogdij-instelling als bedoeld in artikel 60 van de Wet op de

jeugdhulpverlening (Stb. 1989, 360)' (Stb. 1995, nr. 255).

6 Met de herziening van de ots-wetgeving wordt de gang van minderjarigen en hun (pleeg)ouders naar de

kinderrechter overigens ook beperkt. Voor een aantal zaken kunnen zij na de invoering van de wet niet

meer bij de kinderrechter terecht.
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wordt voor een ander organisatiemodel gekozen. Om bureaucratische besluitvor-

ming te voorkomen dienen beslissingen zo laag mogelijk in de organisatie te worden

genomen. Dit gebeurt via'verantwoordelijkheidslijnen' binnen de organisatie en

door middel van het delegeren van bevoegdheden. In de nieuwe organisatie dient

het uitvoerende werk meer expliciet gestuurd te worden om de zorgvuldigheid van

de besluitvorming te garanderen. Een stuurgroep heeft zich beziggehouden met het

opstellen van protocollen voor de uitvoering van de werkzaamheden in de (gezins-)

voogdij (Vedivo, 1994). Daarin worden enerzijds formele eisen aangegeven (bijvoor-

beeld termijnen en procedures), anderzijds worden kwalitatieve en kwantitatieve cri-

teria voor de uitvoering (bijvoorbeeld het minimumaantal contacten met de cliënt)

geformuleerd.

De ontwikkelingen die zich de laatste jaren op het terrein van de inhoud en de orga-

nisatie van het gezinsvoogdijwerk afspeelden, zijn niet alleen door de wetswijziging

in gang gezet. Naar aanleiding van de tussenbalans die het kabinet in januari 1991

presenteerde, is het project 'Heroriëntatie Jeugdbescherming & Reclassering' gestart.

In de tussenbalans is besloten tot een structurele besparing op de begroting van de

directie Jeugdbescherming en Reclassering.7 Het project Heroriëntatie moest onder

andere tot een doelmatige en efficiënte invulling en organisatie van de justitiële

jeugdbescherming leiden met het vastgestelde budget. Het project diende de wijze

van financiering uit te zoeken van de maatregelen die in de nota 'Justitiële Jeugd-

bescherming: met recht in beweging' zijn aangekondigd. Deze maatregelen hebben

onder meer betrekking op de verbetering van de organisatie van de instellingen voor

(gezins)voogdij en van de kwaliteit van het uitvoerende werk.

In het kader van het project Heroriëntatie werd een grondige reorganisatie bij de

gezinsvoogdij-instellingen in gang gezet, de zogenaamde schaalvergrotingsoperatie.

Bijna veertig instellingen voor (gezins)voogdij zouden opgaan in veertien beheers-

organisaties.8 Na de Heroriëntatie kwam eind 1992 een vervolgproject, 'De Vernieu-

wing' geheten. In overeenstemming met de gedachten over de vernieuwing van de

rijksoverheid (het streven naar kleine kerndepartementen en het uitvoeren van

kerntaken) wordt beleid en uitvoering ook binnen de directie Jeugdbescherming &

7 Inmiddels heeft een verschuiving van gelden plaatsgevonden tussen de veldsectoren reclassering,

(gezins)voogdij en Raden voor de kinderbescherming. Daarmee is het totale budget voor de sector

(gezins)voogdij vergroot. Onduidelijk is of er de facto sprake Is van een verruiming van de financiële

middelen in laatstgenoemde sector, omdat er ook veranderingen In het takenpakket van de (gezins-)

voogdij-instellingen hebben plaatsgevonden.

8 Ten tijde van het schrijven van dit rapport is de schaalvergrotingsoperatie nog niet afgerond, Er is enige

discussie geweest over het aantal nieuw te vormen instellingen. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en

de Stichting Overleg Jeugdvoorzieningen Nederland (SOJN) hebben gepleit voor veertien instellingen.

Het ministerie van justitie en de Vereniging van Directeuren voor Voogdij enlof Gezinsvoogdij (Vedivo)

opteerden voor tien organisaties. Hoewel het aantal nog steeds niet helemaal zeker is, is in maart 1994

tot een compromis besloten: er zouden conform het IPO-voorstel veertien rechtspersonen komen, die

voor de subsidiëring, het algemene management, facilitaire diensten en dergelijke opgaan In tien werk-

verbanden (norminstellingen) (Perspectief, 1994).
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Reclassering strikter gescheiden. De drie veldsectoren (reclassering, Raden voor de

kinderbescherming en (gezins)voogdij-instellingen) krijgen meer verantwoordelijk-

heid toegeschoven voor de uitvoering van het beleid. De inhoudelijke component

van `De Vernieuwing' heeft in de sector van de (gezins)voogdij-instellingen geleid tot

activiteiten om de kwaliteit van het uitvoerende werk te verbeteren. In 1992 zijn in

het kader van het project Gezins Informatie Systeem (GIS) kwaliteitsrichtlijnen gefor-

muleerd voor de begeleiding van cliënten in de (gezins)voogdij (Hilferink Croonen,

1992). Deze richtlijnen zijn gebaseerd op minimumeisen inzake de kwaliteit van de

jeugdbescherming. Het project `De Vernieuwing' impliceert dat deze richtlijnen

herijkt moeten worden naar de toekomstige organisatiefilosofie van de bestuurlijk

gereorganiseerde instellingen en naar de eisen die voortvloeien uit de wetswijziging

(Directie Jeugdbescherming en Reclassering, 1994). De bijgestelde kwaliteitsricht-

lijnen worden vertaald in de eerder aangehaalde protocollen. Standaardisering van

onderdelen van de uitvoering (rapportages, hulpverleningsplan en dergelijke) maakt

deel uit van de kwaliteitszorg. De gezinsvoogdij-instellingen zijn krachtens de Wet

op de jeugdhulpverlening verplicht om binnen zes weken na de uitspraak van de

maatregel een hulpverleningsplan op te stellen. Met de inwerkingtreding van de Wet

op de jeugdhulpverlening in 1988 is een stap gezet in de richting van meer samen-

hang binnen de jeugdhulpverlening. De wet omvat zowel de vrijwillige jeugdhulpver-

lening als de jeugdbescherming. Zij heeft onder meer tot doel: verhoging van de

kwaliteit van de aangeboden hulp, het verkrijgen van meer inzicht in de praktijk van

de hulpverlening en het bevorderen van de samenwerking tussen de vele voorzienin-

gen en instellingen op dit terrein.

Er wordt ook aandacht besteed aan professionalisering van het gezinsvoogdijwerk.

Vooral de specifieke houding en de vaardigheden van de gezinsvoogdijmedewerker

vergen nog nadere uitwerking (Deijkers, 1994). Recentelijk is een functie- en een

scholingsprofiel voor (gezins)voogdijmedewerkers verschenen (Vedivo, 1995).

Methodiekontwikkeling staat in deze sector nog in de kinderschoenen. Verschillende

diagnostische instrumenten worden beproefd (Scholte, 1993: Weterings en Pruijs,

1994). Een eenduidige visie op de rol van de diagnostiek en het gebruik van diag-

nostische deskundigheid ontbreekt echter nog. Onlangs is ervoor gepleit dat alle

instellingen in de justitiële jeugdbescherming hetzelfde oriëntatie- en interpretatie-

kader zouden gebruiken (Rink e.a., 1994).

Met de aankomende inwerkingtreding van de nieuwe ots-wetgeving en de op gang

zijnde bestuurlijke en inhoudelijke vernieuwingen staan de gezinsvoogdij-instellin-

gen de komende jaren voor een zware taak. Aan de ene kant worden de taken van

gezinsvoogdij-instellingen uitgebreid en vinden reorganisaties plaats, aan de andere

kant wordt van hen verwacht dat ze zich kwalitatief beter van hun taken kwijten. De

praktijk zal uitwijzen of de instellingen zich goed hebben kunnen voorbereiden en

voldoende zijn toegerust om de nieuwe jeugdbescherming waar te maken. In hoofd-

stuk 5 komen we hier nog op terug.
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In 1989 is gestart met het eerste deelonderzoek naar de toepassing van civiele kinder-

beschermingsmaatregelen (Mertens, 1993). De maatregelen zijn de ondertoezicht-

stelling, de ontheffing van de ouderlijke macht, de ontzetting uit de ouderlijke

macht en de voorlopige toevertrouwing aan de Raad voor de kinderbescherming

(Burgerlijk Wetboek, boek 1). Het zijn maatregelen waarmee de overheid kan

ingrijpen in het ouderlijk gezag.

In de loop van de jaren tachtig heeft zich een verandering in de toepassing van deze

maatregelen voorgedaan. De afname in de jaren zestig en zeventig van het aantal

minderjarigen met een maatregel in verhouding tot de groep minderjarigen in

Nederland, kwam na 1982 tot stilstand. Bij de groep onder toezicht gestelde kinderen

deed zich tezelfdertijd een aanhoudende stijging voor. Deze ontwikkeling deed

vragen rijzen omtrent de redenen van deze toename. Hoe komt het dat de kinder-

beschermingspopulatie groeit? Waarom worden er steeds meer kinderen onder

toezicht gesteld? Om welke kinderen, gezinnen en problemen gaat het? In het eerste

deelonderzoek is een beschrijving gegeven van de kwantitatieve en kwalitatieve

ontwikkeling van de toepassing van kinderbeschermingsmaatregelen.

Kwantitatieve ontwikkeling
Wat de ontwikkeling van de omvang van de totale kinderbeschermingspopulatie

betreft, is er in de jaren tachtig eerst sprake van een stabilisatie, daarna van een

toename. In de eerste helft van de jaren tachtig is er een verschuiving van de meer

ingrijpende maatregelen van ontheffing en ontzetting uit de ouderlijke macht (voog-

dijmaatregelen) naar de minder ingrijpende ots. De stijgende trend in de tweede

helft van de jaren tachtig is volledig toe te schrijven aan de toename van het aantal

ots-pupillen. In de jaren tachtig heeft zich ook een verschuiving voorgedaan in

de leeftijdsverdeling van de kinderbeschermingspopulatie. Er komen steeds meer

jonge kinderen (vooral 0- t/m 5-jarigen) voor met een maatregel.9 Ook hier geldt dat

het aandeel jonge kinderen in de ots-populatie het meest spectaculair is gegroeid.

Geconcludeerd kan worden dat de geschetste ontwikkelingen van de kinderbescher-

mingspopulatie in de jaren tachtig voor een groot deel toe te schrijven zijn aan de

ots-maatregel.

Kwalitatieve ontwikkeling

In bijna alle kinderbeschermingszaken dient de Raad voor de kinderbescherming

een verzoek tot een maatregel (rekest) in bij de rechtbank. De door de raad verzoch-

te maatregel wordt meestal ook uitgesproken. Om een beeld te krijgen van de ont-

9 Voor een deel hangt de toename van vooral het aantal 0- t/m 5-jarigen in de kinderbeschermingspopula-

tie samen met het toenemende aantal kinderen in Nederland uit dezelfde leeftijdscategorie In de periode

1980-1990. Maar ook in relatieve zin - in verhouding tot de omvang van de populatie - is de toename van

het aantal 0- t/m 5-jarige ots-pupillen het grootst.
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wikkeling van de populatie kinderen die met een kinderbeschermingsmaatregel te

maken krijgen en de gezinnen waartoe ze behoren, is een vergelijkend dossier-

onderzoek uitgevoerd bij een aantal Raden voor de kinderbescherming. De raad

doet onder meer onderzoek bij gezinnen naar aanleiding van klachten of opvoe-

dingsproblemen. Deze raadsbemoeienissen worden klachtzaken genoemd. Een

klachtzaak leidt in een aantal gevallen tot het rekestreren van een maatregel van

kinderbescherming. In de andere gevallen oordeelt de raad dat een maatregel niet

geïndiceerd is.

De samenstelling en de kenmerken van de populatie kinderen in klachtzaken is

onderzocht in twee peiljaren, 1979 en 1988. De onderzoeksgroep van 1988 levert

een beschrijving van drie typen van klachtzaken in de jaren tachtig op: oplegzaken

(de raad verzoekt geen maatregel), ots-zaken (de raad verzoekt een ots) en zwaar-

deremaatregelzaken (de raad verzoekt een ontheffing, een ontzetting dan wel een

voorlopige toevertrouwing aan de Raad voor de kinderbescherming).

De oplegzaken, klachtzaken die niet tot een maatregel leiden, zijn in diverse opzich-

ten minder zwaar dan de twee andere typen. De meeste kinderen in oplegzaken

wonen thuis. De problemen in deze gezinnen zijn meestal minder omvangrijk dan
die bij de ots- en de zwaardere maatregelzaken. De hulpverleningsachtergrond in

deze groep is lichter: in een kwart van de gevallen (peiljaar 1988) is geen enkele vorm

van vrijwillige hulpverlening in het verleden toegepast.10 In de oplegzaken waar dat

wel het geval is, is er veelal sprake van ambulante hulpverlening. Bij de hoogste leef-

tijdscategorie (15- t/m 17-jarigen) is het aandeel oplegzaken het grootst.

De problematiek in ots-zaken is in het algemeen complexer van aard dan bij opleg-

zaken. Psychische problemen, financiële moeilijkheden en problemen met pedagogi-

sche vaardigheden bij de ouders worden significant vaker genoemd bij ots-zaken.

Gedragsproblemen en weglopen van het kind zijn typerend voor ots-zaken. Ook de

hulpverlening die aan de raadsbemoeienis voorafgaat, is bij ots-zaken zwaarder dan

bij de twee andere typen: meer verschillende hulpinstanties en in bijna de helft van

de gevallen een combinatie van ambulante en residentiële hulpverlening.

De zwaardere-maatregelzaken onderscheiden zich, net als de ots-zaken, van de

oplegzaken door een complexere problematiek. Problemen als materiële en emotio-

nele verwaarlozing, lichamelijke mishandeling van het kind en het ontbreken van

de feitelijke uitoefening van het gezag door de ouder(s) zijn kenmerkend voor deze

klachtzaken. Zwaardere-maatregelzaken hebben overwegend betrekking op heel

jonge kinderen (0 t/m 3 jaar). De ouders hebben vaker zelf een grote verscheiden-

heid van problemen dan bij opleg- en ots-zaken. Meestal woont het kind niet meer

thuis op het moment dat de raad ingeschakeld wordt. De raad heeft bij deze gezin-

nen vaker al eerder bemoeienis gehad in verband met opvoedingsproblemen.

De vergelijking van kinderen in klachtzaken van 1979 en 1988 heeft ten gevolge van

10 In de onderzoeksgroep van 1988 bedroeg het percentage oplegzaken waarin geen vrijwillige hulpverlening

aan de raadsbemoeienis was voorafgegaan, 25,7. In de onderzoeksgroep van 1979 was zelfs in een derde

van de oplegzaken geen eerdere vrijwillige hulp geweest.



Inleiding 19

een beperkte beschikbaarheid van raadsdossiers betrekking op jonge kinderen

(0 t/m 7 jaar). Er zijn geen opmerkelijke verschillen in demografische kenmerken

gevonden tussen beide groepen. De sociaal-economische positie van de gezinnen

waartoe deze kinderen behoren, is in 1988 eerder zwakker dan sterker in vergelijking

met 1979. De hulpverleningsgeschiedenis van de kinderen en hun gezinnen in 1988

telt meer verschillende hulpinstanties dan in 1979. De melding van een klacht of

opvoedingsprobleem is in 1988 ook vaker afkomstig van een instantie. Het aandeel

meldingen door particulieren is in 1988 gehalveerd in vergelijking met 1979.

De problematiek in de raadsrapportage in 1988 is in veel gevallen complexer dan in

1979. Problemen komen vaker samen voor en ze zijn in meer gevallen over verschil-

lende gebieden verspreid. De ouders van jonge kinderen kampen in 1988 vaker met

verschillende andere problemen (persoonlijke, relationele, financiële problemen)

naast tekortkomingen of moeilijkheden in de opvoeding.

Uit de vergelijking blijkt dat er een verschuiving is opgetreden in de beslissingen

van de raad ten aanzien van jonge kinderen. In 1988 besluit de raad ten aanzien van

0- t/m 7-jarigen vaker tot rekestreren en minder vaak tot het opleggen van de klacht-

zaak (in 63% van de onderzochte klachtzaken in 1988 volgt een rekest tegenover 56%

in 1979). De gerekestreerde maatregel is in 1988 vaker de minst ingrijpende maat-

regel: drie kwart van de gerekestreerde maatregelen in 1988 betreft een ots (64% in

1979). Deze bevinding sluit aan bij de eerder beschreven kwantitatieve ontwikkeling

van de ots-populatie. De toename van het aantal ondertoezichtstellingen in de jaren

tachtig is het sterkst bij de laagste leeftijdscategorie (0 t/m 5 jaar), gevolgd door de

6- t/m 11 -jarige kinderen.11 De toename van het aandeel jonge kinderen in de ots-

populatie in de jaren tachtig is een gevolg van de gewijzigde besluitvorming van de

raad in klachtzaken.

Er zijn twee factoren aanwijsbaar die met de verschuiving in de besluitvorming van

de raad (ten aanzien van 0- t/m 7-jarigen) samenhangen.

In de eerste plaats is er in de jaren tachtig sprake van een toename van het aantal

gezinnen met ernstige problemen in klachtzaken. Naast de problemen in de omgang

en de gezagsrelatie tussen ouders en kind, hebben ouders van jonge kinderen in

1988 in veel gevallen allerlei andere problemen dan in 1979. In het meest recente

peiljaar is aan de gezinnen waarmee de raad bemoeienis krijgt, al door verschillende
instanties vrijwillige hulp geboden, zonder dat het gewenste resultaat bereikt werd.

Vooral ambulante hulpverleningsinstellingen melden in 1988 tweemaal zo vaak

klachten bij de raad als in 1979.

In de tweede plaats heeft de raad zich in de jaren tachtig een terughoudend beleid

eigen gemaakt bij het verzoeken van kinderbeschermingsmaatregelen. Daarmee

heeft de raad gehoor gegeven aan de toenmalige beleidsrichtlijnen waarin (voor de

11 Het gebruik van verschillende, elkaar overlappende leeftijdscategorieën heeft te maken met het gegeven

dat in het dossieronderzoek vergelijking mogelijk was voor de groep 0- t/m 7-jarige kinderen. In de

geraadpleegde cijfermatige overzichten van de populatie kinderbeschermingspupillen wordt een andere

leeftijdsindeling gehanteerd.
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raad) meer terughoudendheid bij justitiële interventie werd voorgeschreven (Notitie

over de Raad voor de kinderbescherming, 1984). Volgens deze richtlijnen dient raads-
bemoeienis zo lang mogelijk te worden voorkomen dan wel uitgesteld wanneer

verwijzing naar vrijwillige hulpverlening mogelijk is. Alleen als de vrijwillige hulp-

verleningsmogelijkheden uitgeput zijn, is een kinderbeschermingsmaatregel, bij

voorkeur de minst ingrijpende, geïndiceerd.

De ernst van de problematiek in klachtzaken is in de jaren tachtig toegenomen.

Gegeven de complexe problematiek en het feit dat meer instanties op vrijwillige

basis tevergeefs gepoogd hebben de problemen het hoofd te bieden, is het plausibel

dat de raad besluit tot het rekestreren van een maatregel. Met het oog op terug-

houdendheid bij justitiële bemoeienis wordt meer dan voorheen de minst ingrijpen-

de maatregel, de ots, gerekestreerd.

1.4 Resultaten van ander onderzoek

Vooraf dient opgemerkt te worden dat hier geen volledig overzicht gegeven wordt

van de literatuur die de afgelopen decennia op het gebied van de toepassing van

kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdbescherming is verschenen. Een aantal

publikaties - voornamelijk onderzoeksverslagen - is geselecteerd, omdat zij raak-

vlakken vertonen met de doelstelling van het onderzoek waarover hier gerappor-

teerd wordt.

Wanneer we ons bezinnen op de gezinsvoogdij-activiteiten, dan kunnen we niet aan

de indruk ontkomen dat er nog weinig inzicht is in de inhoud en het resultaat van de

hulpverlening, ondanks het duidelijke en strakke kader waarin de bemoeienis is

geplaatst door zijn wettelijke kader (Pro Juventute, 1964).

In 1976 heeft de gezinsvoogdij-instelling Pro Juventute een onderzoek laten verrich-

ten naar de beleving van zes gezinnen over de hun geboden gezinsvoogdijhulp

(Clemens Schrtiner en Rijksen, 1976). Het onderzoek richtte zich in hoofdzaak op de

beleving van de ots door de cliënten in de voorbereidingsfase (voorafgaand aan de

uitspraak van de ots) en tijdens de uitvoering. De visie van de gezinsvoogd op de

beleving en verwachtingen van de cliënten en op de relatie met hen, komt zijdelings

aan de orde.

In 1986 is een onderzoek naar de populatie ots-pupillen uitgevoerd door de Jeugd-

sectie van de Katholieke Universiteit Brabant (Vlaardingerbroek, 1987). Het betreft

een dossieronderzoek onder ruim 2.000 ots-pupillen van wie de maatregel in de ja-

ren 1982 tot en met 1986 uitgesproken is. Aan de hand van demografische gegevens,

gezinsachtergrondgegevens, gegevens als de problematiek die tot de maatregel

leidde, de hulpverleningsgeschiedenis en de reden van opheffing wordt de populatie

beschreven. Dit onderzoek richtte zich niet op de inhoud van de uitvoering.

In een, overigens kleinschalig, onderzoek naar de cliëntenpopulatie van de gezins-

voogdij-instellingen in Noord-Brabant en Limburg in 1986 gebeurde dat wel (Van

Esch, 1988). Dit bureau onderzocht of er onderscheid gemaakt kon worden tussen de

`hulpverlening' aan cliënten met een ots, cliënten met een voogdijmaatregel en
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cliënten met vrijwillige, begeleiding. Er is een `hulpverleningsprofiel' samengesteld

op basis van gegevens als de duur van de hulpverlening, de intensiteit en de frequen-

tie van de contacten en de inhoud van de geboden hulp. Ots-cliënten krijgen op

basis van dit profiel de meest intensieve hulpverlening. Het aantal contacten met

ots-cliënten is gemiddeld veel hoger dan met de voogdij- en de vrijwillig begeleide

cliënten (33 contacten in een jaar bij ots-cliënten tegenover 21 bij de twee andere

cliëntgroepen). De geboden hulp aan ots-cliënten is ook inhoudelijk intensiever.

Er is vaker sprake van crisisinterventie en hulp bij het oplossen van niet acute com-

plexe problemen.

Een door hetzelfde bureau in 1990 uitgevoerd onderzoek bij dezelfde instellingen

komt opnieuw tot deze uitkomst (Van Esch en Heidweiller, 1991). Het karakter van

de hulpverlening aan de ots-cliënten blijkt nauwelijks veranderd te zijn, maar de

duur van de geboden hulp is in 1990 korter. In 1986 bedraagt de gemiddelde duur

van de onderzochte ots-maatregelen 3,6 jaar, in 1990 nog maar 2,5 jaar. Er komen

in 1990 ook meer jonge kinderen voor in de ots-groep. Deze uitkomst is ook in de

ontwikkeling van de populatie ots-pupillen in Nederland in de periode 1980-1989

vastgesteld: zoals we zagen neemt het aandeel 0- t/m 7-jarigen voortdurend toe

(Mertens, 1993).
In de jaren negentig komt er hoe langer hoe meer aandacht voor inhoudelijke en

methodische aspecten en in het verlengde daarvan, voor de kwaliteit van de uit-

voering van maatregelen.

In een onderzoek van Scholte e.a. (1992) zijn ook drie groepen jeugdige cliënten ver-

geleken, zij het van drie verschillende hulpverleningsinstellingen. De (psychosocia-

le) problematiek van de jeugdigen die hulp krijgen van het Riagg, het adviesbureau

en de (gezins)voogdij-instelling is naast elkaar gelegd. Onderzocht zijn onder meer

geïnternaliseerd probleemgedrag (bijvoorbeeld angsten), geëxternaliseerd probleem-

gedrag (bijvoorbeeld agressief gedrag) en andere problemen (bijvoorbeeld ontwikke-

lingsachterstand). De cliënten bij de (gezins)voogdij-instelling - waaronder jeugdi-

gen met een ots - vertonen vaker problemen op de verschillende psychosociale

gebieden dan de andere cliënten. Op basis van de ernst van hun problematiek (de

mate waarin problemen voorkomen) vormen zij tevens de meest problematische

groep. De (gezins)voogdijcliënten scoren namelijk als groep gemiddeld hoger op elk

van de probleemgebieden afzonderlijk. Ook is gekeken naar de methodische en

inhoudelijke aspecten van de hulpverlening aan de drie groepen cliënten. Bij de (ge-

zins)voogdij-instelling is de geboden hulp methodisch minder specifiek dan bij het

Riagg. Het behandelen van de jeugdige en de ouders door middel van een therapie

komt veruit het meest voor bij het Riagg. Het zwaartepunt in de (gezins)voogdij ligt

bij begeleiding van de jongere en de (pleeg) ouders door middel van gesprekken en
bij coordinatie van de zorg. De doelen bij de (gezins)voogdijgroep hebben op vele

uiteenlopende probleemgebieden betrekking en de begeleiding is van lange duur. In

de aanbevelingen wordt gepleit voor een betere toerusting van de gezinsvoogdij-

instellingen op het gebied van diagnostiek en methodische ondersteuning, gelet op

de veelzijdige en ernstige psychosociale problematiek van hun cliënten.
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In opdracht van het ministerie van Justitie is in 1990 een onderzoek gestart naar

activiteiten en tijdsbesteding van medewerkers van alle (gezins)voogdij-instellingen

(Hilferink Croonen, 1991). Een van de resultaten van deze studie is dat in de gezins-

voogdij meer tijd besteed wordt aan de cliënten dan in de overige vijf begeleidings-

vormen (voogdij, jeugdreclassering, voortgezette hulpverlening, vrijwillige hulpverle-

ning en vrij patronaat/nazorg). De contactfrequentie in de gezinsvoogdijzaken is

aanzienlijk hoger (gemiddeld 3,8 contacten in vier weken bij ots-zaken tegenover 2,2

à 2,6 contacten bij de andere begeleidingsvormen). Uitgesplitst naar de aard van de

contacten (bezoeken aan en van cliënten, telefonische, schriftelijke contacten)
scoort de gezinsvoogdij over het algemeen het hoogst.

Een kleinschalig onderzoek in Zutphen beschrijft de werkwijze van gezinsvoogden in

de eerste fase van de uitvoering van de ots (Robbroeckx en Metze, 1991). Uit de ana-

lyse van 58 begeleidingsplannen van gezinsvoogden blijkt dat zij problemen, doelen

en middelen in algemene omschrijvingen weergeven. De onderzoekers wijzen erop
dat problemen in operationele termen geformuleerd zouden moeten worden en

gezinsvoogden hun wijze van handelen (meer) zouden moeten expliciteren.

De laatste jaren is de term `kwaliteit' een item geworden in de jeugdbescherming.

Vooral vanuit het departement, maar ook van de instellingen zelf komen initiatieven

voor verbetering en voor bewaking van de kwaliteit van het uitvoerende werk. In

1992 is de zogenaamde kwaliteitsstandaard ontwikkeld voor de uitvoering van kin-

derbeschermingsmaatregelen (Hilferink Croonen, 1992). Voor de verschillende

begeleidingsvormen bij de (gezins)voogdij-instellingen zijn kwantitatieve normen

opgesteld. Met deze normen wordt onder meer aangegeven welke contactfrequentie

in elke fase van de uitvoering minimaal gerealiseerd moet worden om van (een

minimum aan) kwaliteit te kunnen spreken. In de eerste zes weken van de uitvoering

van een ots dient de gezinsvoogd bijvoorbeeld minimaal één keer per week contact

te hebben met de cliënt. Een andere norm is dat er halfjaarlijks een evaluatie van de

ots moet plaatsvinden. Daarnaast zijn voor elke begeleidingsvorm kwaliteitsricht-

lijnen geformuleerd (zie ook paragraaf 1.2).12

Uit deze beknopte literatuurverkenning kunnen we het volgende afleiden. Waar er

voorheen vooral aandacht besteed werd aan de (kenmerken van de) populatie min-

derjarigen die met de kinderbescherming te maken had, is er in de jaren negentig

meer en meer aandacht gekomen voor de kenmerken en de kwaliteit van de geboden

hulp, eventueel in combinatie met de groep cliënten waaraan die hulp geboden
wordt. Vooral wordt vanuit het beleid veel aandacht besteed aan het kwaliteits-

vraagstuk in de jeugdbescherming.

De populatie minderjarigen met een ots telt meer jonge kinderen dan voorheen. De

problematiek van ots-pupillen kan ernstig en complex genoemd worden. Ots-pupil-

len kampen met veel problemen op verschillende gebieden. De begeleiding aan deze

0

12 Voor een volledig overzicht vande kwaliteitsrichtlijnen die ten behoeve van de vijf begeleidingsvormen

opgesteld zijn, wordt verwezen naar Hilferink Croonen, 1992.
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pupillen richt zich op die veelheid van problemen (niet specifiek), is langdurig en

intensiever dan in andere begeleidingvormen. Begeleiding gebeurt vooral door

middel van gesprekken. In de (gezins)voogdij ontbreekt het nog aan (voldoende)

methodische ondersteuning bij het diagnostiseren van problemen, aan het operatio-

naliseren van probleemstellingen en aan het expliciteren van doelen, middelen en

werkwijzen.



z

Opzet van het onderzoek

2.1 Doel van het onderzoek

Dit onderzoek heeft tot doel een beschrijving te geven van de uitvoering van de ots-

maatregel zoals de gezinsvoogden, die ermee belast zijn, daar vorm en inhoud aan

geven. Dat betekent dat geïnventariseerd is wat gezinsvoogden met de ots beogen en

wat zij doen om de vooropgestelde doelen te bereiken. Nagegaan is welke problemen

gezinsvoogden bij de cliënten vaststellen en welke informatie zij gebruiken om de

problematiek in kaart te brengen. Tevens is gekeken naar de activiteiten die gezins-

voogden zelf ontplooien enerzijds, en naar de activiteiten die ze uitbesteden, zoals

diagnostische en hulpverleningsactiviteiten, anderzijds. Zowel de inhoud als de om-

vang van de activiteiten zijn onderzocht.

Naast de inhoudelijke aspecten van de uitvoering is ook de wijze waarop gezins-

voogden werken, beschreven. Het onderzoek poogt een antwoord te geven op de

vraag of er één of meer vaste patronen te ontdekken zijn in de manier waarop gezins-

voogden uitvoering geven aan de ots. Werken zij op basis van theorieën of theoreti-

sche concepten? Welke methodieken worden in het gezinsvoogdijwerk toegepast?

Meer in het bijzonder is nagegaan hoe gezinsvoogden in de praktijk omgaan met

hun (juridische) gezagspositie. Op welke wijze geven gezinsvoogden het gezag waar-

mee ze bekleed zijn in hun omgang met cliënten, vorm? Bij de uitvoering van de ots

hebben gezinsvoogden ook te maken met het opstellen van plannen en met evalua-

tie en rapportage. Geïnventariseerd is of, en zo ja hoe, gezinsvoogden werken met

een hulpverleningsplan, hoe zij de voortgang evalueren en hoe zij rapporteren over

de uitvoering. Tot slot worden eventuele knelpunten gesignaleerd die gezinsvoogden

bij de uitvoering van de ots ervaren.

De focus van dit kwalitatieve onderzoek is het gedetailleerd beschrijven van het

uitvoerende werk van gezinsvoogden in een aantal casussen. Uit die casussen wordt

telkens een segment gelicht en als het ware uitvergroot. Met de neus op de feiten

gedrukt, is gezinsvoogden gevraagd naar concrete handelingen, werkwijzen, beslis-

singen, doelen, enzovoort in een bepaalde periode van de uitvoering. Op deze

wijze wordt wellicht meer inzicht verkregen in de inhoudelijke en methodische

aspecten van de als intensief, langdurig en aspecifiek omschreven begeleiding van

ots-pupillen.

De algemene onderzoeksvraag - een beschrijving geven van de uitvoering van de ots

door gezinsvoogden -wordt in een aantal deelvragen uitgewerkt. Deze deelvragen

kunnen in de volgende rubrieken worden ondergebracht.

- Uitspraak van de ots:
- Hoe geschiedt de overgang van een ots-zaak van de Raad voor de kinder-

bescherming naar de gezinsvoogdij-instelling?
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- Is er bij de uitspraak van de ots sprake van inhoudelijke bemoeienis van de

kinderrechter met de uitvoering van de maatregel?

Problematiek:

- Welke problemen stelt de gezinsvoogd vast bij de cliënten?

- Hoe komt de probleemstelling tot stand?

Doelstellingen, hulpverleningsplan:

- Welke doelstellingen worden door gezinsvoogden geformuleerd?

- Hoe komen de doelstellingen tot stand?

- Waaruit bestaat het hulpverleningsplan?

Activiteiten in het kader van de begeleiding van cliënten:

- Welke activiteiten voeren gezinsvoogden zelf uit?

- Met welke personen en instanties heeft de gezinsvoogd contact?

- Wat is de inhoud van deze contacten?

- Welke activiteiten besteden gezinsvoogden uit?

- Wat is de inhoud van deze activiteiten?

Werkwijze, methodieken, theoretische uitgangspunten:

- Hebben gezinsvoogden een vaste werkwijze?

- Hoe omschrijven gezinsvoogden hun werkwijze?

- Welke methodieken worden door gezinsvoogden toegepast?

- Welke theorieën of theoretische concepten hanteren gezinsvoogden?
(Eind) evaluatie, (eind) rapportage:

- Wanneer wordt er door gezinsvoogden geëvalueerd en wat is de inhoud van de

evaluatie?

- Wanneer wordt er door gezinsvoogden gerapporteerd en wat is de inhoud van

de rapportage?

- Wat zijn de redenen van het aflopen of van de beëindiging van de ots?

- Wanneer wordt begeleiding na de ots door gezinsvoogden wenselijk geacht c.q.

geregeld?

- Welke vorm van begeleiding na de ots wordt wenselijk geacht c.q. geregeld?

Medewerking van cliënten:

- Hoe is de medewerking van de cliënten aan de uitvoering van de ots naar het

oordeel van gezinsvoogden?

Overige:

- Bij welke aspecten van de uitvoering signaleren gezinsvoogden een goede gang

van zaken?

- Bij welke aspecten van de uitvoering signaleren gezinsvoogden knelpunten?

Deze uitgebreide lijst met deelvragen kan de indruk wekken dat elk onderdeel afzon-

derlijk beschreven zal worden. Dat is echter niet de bedoeling. Nadat de deelvragen

beantwoord zijn, worden de verzamelde gegevens op hun onderlinge samenhang

onderzocht. Zo pogen we een beeld te geven van de uitvoering in haar geheel, van

het begin tot het einde van de maatregel. In paragraaf 2.2 wordt uiteengezet hoe we

tot een procesbeschrijving willen komen.
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Op basis van deze beschrijving kunnen we nagaan hoe de uitvoering in de praktijk

zich verhoudt tot de richtlijnen die inmiddels zijn opgesteld voor de kwaliteit van de

uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen (Hilferink Croonen, 1992).

2.2 Onderzoekopzet

2.2.1 Methode van onderzoek

Om een beschrijving te geven van de uitvoering van de ots, richt het onderzoek zich

op de werkzaamheden en werkwijzen van gezinsvoogden in praktijkgevallen (casus-

sen). Het onderzoek beperkt zich tot de activiteiten en de werkwijzen van gezins-

voogden die direct dan wel indirect betrekking hebben op de begeleidingvan de

cliënten. Activiteiten die daarbuiten vallen (bijvoorbeeld bijscholing, algemene

administratie, overleg dat geen betrekking heeft op de uitvoering van een ots), zijn

buiten beschouwing gelaten.

Met het doel een kwalitatief beeld te geven van de uitvoeringsmodaliteiten van de

ots is gekozen voor het houden van retrospectieve interviews met gezinsvoogden

over de uitvoering van de ots van een van hun pupillen in een periode van twee

maanden.13 Op deze wijze wordt heel gericht gevraagd naar wat een gezinsvoogd

precies gedaan heeft voor die pupil in die periode. Het verzamelen van gegevens op

het niveau van (unieke) casussen voorkomt dat gezinsvoogden vragen over hun

werkzaamheden beantwoorden in algemeen beschrijvende en beschouwende zin. 14

De respondent wordt als het ware `gedwongen' informatie te geven over zijn functio-

neren in het kader van een specifiek geval dat gekenmerkt wordt door bepaalde

omstandigheden. Aangenomen mag worden dat de uitspraken die gezinsvoogden

doen over hun activiteiten in een bepaalde zaak in een recente periode, in sterke

mate corresponderen met de activiteiten die ze daadwerkelijk uitgevoerd hebben. Zo

is het mogelijk een nauwkeurige omschrijving te geven van het gezinsvoogdijwerk

dat op de cliënten gericht is. Daarnaast is nagegaan af kenmerken van de uitvoering

samenhangen met bijvoorbeeld kenmerken van de cliënten, met de problemen die

in de onderzochte periode een rol spelen, met de fase waarin de maatregel zich

bevindt, met de duur van de aanstelling van de gezinsvoogd in de zaak, enzovoort.

2.2.2 De uitvoering van de ots in fasen

Een ots wordt meestal voor een jaar uitgesproken. Aan het einde van de periode

beslist de kinderrechter of de maatregel verlengd wordt of niet. In veel gevallen volgt

13 Voor een periode van twee maanden is gekozen op grond van de ervaringen met de proefinterviews.

Gebleken is dat deze periode voor de gezinsvoogden goed te overzien is en daarbij lang genoeg is om alle

facetten van het uitvoerende werk aan bod te laten komen.

14 De registratie van activiteiten van medewerkers van gezinsvoogdij-instellingen en hun tijdsbesteding

heeft in een eerder uitgevoerd onderzoek plaatsgevonden (Hilferink Croonen, 1991).
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er een verlenging; de gemiddelde duur van de ondertoezichtstelling bedraagt de

laatste jaren ruim drie jaar.15 De duur van het onderzoek sluit de mogelijkheid uit

om de uitvoering van ots-maatregelen die bij de aanvang van het onderzoek van

start gaan, te volgen tot ze aflopen. Omdat we de begeleiding gedurende het gehele

verloop van de maatregel in een relatief kort tijdsbestek wilden onderzoeken, was

een andere benadering noodzakelijk.

De uitvoering van de ots kan - ongeacht de duur van de maatregel - in een aantal

fasen ingedeeld worden. Heel eenvoudig kunnen we van een begin-, een midden-

en een eindfase spreken.16

De beginfase betreft de eerste twee maanden van de ots. Er is contact tussen de raad

en de gezinsvoogdij-instelling, er wordt kennisgemaakt met de cliënten, informatie

wordt verzameld en verwerkt. Sinds de inwerkingtreding van de Wet op de Jeugd-

hulpverlening in 1989 is de gezinsvoogd verplicht een hulpverleningsplan op te

stellen binnen zes weken na de uitspraak van de ots. In het plan staan onder meer

de doelstellingen en de activiteiten die de gezinsvoogd voor ogen heeft. In de begin-

fase staat de gezinsvoogd met andere woorden voor een aantal werkzaamheden en

te nemen beslissingen die min of meer specifiek zijn voor deze periode. Voor het

onderzoek is een aantal ots-maatregelen geselecteerd die recentelijk uitgesproken

zijn. Met deze steekproef wordt de uitvoering van recentelijk gestarte ots'en onder-
zocht.

De middenfase heeft een breed tijdsbereik. Afhankelijk van de totale duur van de

maatregel bestrijkt deze fase ruim een half jaar tot meer jaren. De uitvoering van de

voorgenomen activiteiten en het werken aan doelen op korte en/of lange termijn

kenmerken de middenfase. Rapportage aan de kinderrechter over de voortgang van

de begeleiding en de bereikte resultaten gebeurt in principe halfjaarlijks. Het (tus-

sentijds) evalueren van de uitvoering van de ots en het bijstellen c.q. wijzigen van

de doelen, de activiteiten of meer in het algemeen van het oorspronkelijke hulp-

verleningsplan komen aan de orde bij maatregelen die een half jaar of langer van

kracht zijn. Voor het onderzoek is een steekproef ots-maatregelen getrokken waar-

van de duur minimaal een half jaar bedraagt en die ten tijde van het onderzoek

niet ten einde lopen. Met deze steekproef wordt de uitvoering van lopende ots'en

beschreven.

De twee laatste maanden van de ots, de eindfase, staan in het teken van afronding

van de begeleiding en van evaluatie. Met betrekking tot deze fase wordt ook bekeken

15 In 1993, het meest recente jaar waarvan gegevens bekend zijn, bedroeg de gemiddelde duur van de ots

3,2 jaar (WODC, 1995).

16 In het GIS-II-onderzoek is bij het ontwikkelen van een kwaliteitsstandaard in de (gezins)voogdij een

indeling gemaakt in vijf fasen (Hilferink Croonen, 1992). In het vijf-fasenschema worden de startfase, de

planfase, de uitvoeringsfase, de evaluatiefase en de follow-up fase onderscheiden. Bij het formuleren van

kwaliteitsrichtlijnen voor de verschillende fasen wordt ook gebruik gemaakt van drie fasen In de uitvoe-

ring van de ots: fase 1 is de start- en planfase, fase 2 betreft de uitvoeringsfase en fase 3 de evaluatie. De

vierde fase, de nazorg, volgt na afloop van de maatregel en valt daarom bulten de feitelijke periode van

uitvoering van de ots.
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welke activiteiten gezinsvoogden uitvoeren, wat de inhoud is van de contacten met

cliënten, welke problemen (nog) aanwezig zijn bij de cliënten en welke doelen van

toepassing zijn op de laatste maanden van de uitvoering. Een belangrijk onderdeel

van de eindfase betreft de eindevaluatie, al dan niet gepaard gaande met een eind-

rapportage aan de kinderrechter. In hoeverre zijn vooropgestelde doelen bereikt, zijn

activiteiten toereikend (geweest)? De redenen van beëindiging kunnen grofweg in

drie categorieën ingedeeld worden. De meest voorkomende reden is dat de kinder-

rechter besluit de ots niet te verlengen (47% van de in 1993 afgelopen ots-maatrege-

1en17). Het kan zijn dat de gezinsvoogd verlenging van de maatregel niet nodig acht,

omdat er sprake is van een zodanige (positieve) ontwikkeling dat begeleiding in het

kader van de ots niet langer noodzakelijk is. Het is evenwel mogelijk dat de ots niet

verlengd wordt omdat de gezinsvoogd voortzetting van de maatregel niet zinvol

acht. De uitvoering van de ots kan namelijk ook ernstig bemoeilijkt worden of onmo-

gelijk zijn door toedoen van cliënten, door omstandigheden of andere redenen. Een

tweede, veel voorkomende reden is het bereiken van de meerderjarigheid van de

pupil (40% van dein 1993 afgelopen ots-maatregelen). Ook in dit geval geeft de

reden van beëindiging geen uitsluitsel over de resultaten die aan het einde van de

ots-periode bereikt zijn. Tot slot wordt in een aantal gevallen na de ots een andere

(verderstrekkende) maatregel opgelegd (12% van de in 1993 afgelopen ots-maatrege-

len). In veruit de meeste gevallen gaat het om een voogdijmaatregel. Naast de eva-

luatie van de uitvoering wordt ook nagegaan wat gezinsvoogden aan nazorg plegen

te doen. Analoog aan de twee voorafgaande fasen is een steekproef getrokken van

ots-maatregelen die recentelijk beëindigd zijn. De uitvoering van de ots in de laatste

twee maanden wordt met de recentelijk beëindigde ots'en beschreven.

Met de indeling van de uitvoering in drie fasen en het trekken van een steekproef

van ots-maatregelen in de verschillende fasen (recentelijk gestarte, lopende en

recentelijk beëindigde) wordt een dwarsdoorsnede van de populatie ots-pupillen

onderzocht. Zo is het mogelijk in een relatief korte onderzoeksperiode gegevens te

verzamelen over de uitvoering van recentelijk gestarte, kortdurende, langdurende

en afgelopen maatregelen.

2.2.3 Samenstelling van de steekproef

Uit de centrale pupillenregistratie van het ministerie van Justitie is een steekproef

uit de populatie ots-pupillen in Nederland getrokken die voor de steekproeftrekking

is ingedeeld in drie groepen. De eerste groep bestaat uit ots-pupillen met een maat-

regel die maximaal twee maanden duurde op de datum van de steekproeftrekking.

De tweede groep is samengesteld uit ots-pupillen met een maatregel van een half

jaar of langer en die niet geëindigd is op de datum van de steekproeftrekking. De

derde en laatste groep is samengesteld uit ots-pupillen van wie de maatregel in de

twee maanden voorafgaand aan de datum van steekproeftrekking beëindigd is.

17 Bron: WODC, 1995.
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De steekproef voor het onderzoek is samengesteld uit drie strata, namelijk één

stratum uit elke groep,18

Rekening houdend met het feit dat de steekproef landelijk wordt getrokken en de

dataverzameling behoorlijk (tijds)intensief is (uitgebreide interviews) is het aantal

casussen in het onderzoek vastgesteld op 200. De strata uit groep 1 (recentelijk

gestarte ots'en) en groep 3 (recentelijk beëindigde ots'en) tellen elk 50 zaken. Het

grootste stratum bestaat uit 100 zaken uit groep 2 (lopende ots'en). De strata zijn

aselect gevuld met casussen. Het aantal casussen per stratum is tot op zekere hoogte

arbitrair. Er is rekening gehouden met het feit dat het aantal pupillen met een recen-
telijk gestarte ots en het aantal pupillen met een recentelijk beëindigde maatregel in

de populatie ots-pupillen aanzienlijk kleiner is dan het aantal pupillen van wie de

ots langer dan een half jaar loopt en nog niet afgelopen is.

De omvang van de steekproef (200 casussen) bedraagt 1,5% van de omvang van de

populatie onder toezicht gestelde minderjarigen.19 Er is een schaduwsteekproef

getrokken met evenveel casussen.

2.2.4 Vragenlijsten ten behoeve van interviews

Het interview met gezinsvoogden is aan de hand van een gestructureerde vragenlijst

afgenomen. De lijst bestaat voor het grootste deel uit vragen met voorgestructureer-

de antwoordmogelijkheden. Daarnaast is een aantal open vragen opgenomen. De

samenstelling van de vragenlijst en de keuze van relevante antwoordcategorieën zijn

mede tot standgekomen dankzij een stage die de onderzoekers bij twee gezins-

voogden in verschillende instellingen hebben gelopen.

De vragenlijst is opgebouwd uit een aantal rubrieken: activiteiten in het kader van

de overgang van de ots-zaak van de raad naar de gezinsvoogdij-instelling, de uit-

spraak van de ots, problematiek, doelstellingen, activiteiten in het kader van de bege-

leiding, werkwijze, middelen/methodieken, medewerking van cliënten aan de uit-

voering, hulpverleningsplan, (tussentijdse /eind) evaluatie en rapportage en nazorg.

Bij de afsluiting van elke rubriek wordt gevraagd naar positieve dan wel negatieve

bevindingen van de gezinsvoogd.

Niet alle rubrieken komen in elk interview aan bod. Er is voor elke fase van de uit-

voering een versie van de vragenlijst gemaakt waarin alleen die rubrieken opgeno-

men zijn die relevant zijn voor de desbetreffende fase.

De drie vragenlijsten zijn door middel van proefinterviews met gezinsvoogden bij

twee gezinsvoogdij-instellingen getest en vervolgens aangepast.20 Voor de deel-

18 Het stratum met recentelijk beëindigde ots'en is in een latere periode uit de pupillenregistratie getrokken

dan de andere strata in verband met de planning van de dataverzameling: de interviews die betrekking

hebben op de beëindigde maatregelen zouden in het najaar van 1993 gehouden worden. Opdat de perio-

de tussen de einddatum van de ots en de datum van het interview niet te lang zou worden, is besloten tot

een latere peildatum voor dit stratum.

19 Op 31 december 1992 telde de populatie onder toezicht gestelde pupillen 13.332 minderjarigen (WODC,

1995).
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nemende gezinsvoogden is een toelichting opgesteld waarin de begrippen die in de

vragenlijsten gehanteerd worden, gedefinieerd zijn.

2.2.5 Data verzameling bij de gezinsvoogdij-instellingen

Alle gezinsvoogdij-instellingen in Nederland zijn schriftelijk op de hoogte gesteld

van het onderzoek. Het was niet mogelijk om van tevoren aan te geven af elke instel-

ling uiteindelijk voor de dataverzameling benaderd zou worden en zo ja, hoeveel

gezinsvoogden er per instelling benaderd zouden worden. Dat was afhankelijk van

de samenstelling van de steekproef.

Na de steekproeftrekking zijn de gezinsvoogdij-instellingen die verantwoordelijk zijn

voor de uitvoering van de maatregel van de ots-pupillen in de steekproef, voor een

tweede keer schriftelijk benaderd. Hen werd gevraagd de naam van de medewerker

bekend te maken die als gezinsvoogd fungeerde van de pupil in de steekproef. Daar-

opvolgend is de medewerker schriftelijk benaderd met het verzoek medewerking te

verlenen aan een interview. De vragenlijst die bij het interview gebruikt, is met een

toelichting voorafgaand aan het interview aan de gezinsvoogd toegestuurd. Daarbij

is aan de gezinsvoogd meegedeeld op welke pupil en op welke periode het interview

betrekking heeft. Afhankelijk van de fase in de uitvoering van de ots ligt het accent

van het interview op de activiteiten in het kader van de begeleiding bij aanvang,

tijdens en bij beëindiging van de ots. In het interview hebben de vragen betrekking

op de activiteiten van de respondent in een recentelijk daaraan voorafgegane perio-

de van twee maanden.

Een medewerker is telkens eenmaal gevraagd mee te werken aan een interview. Wan-

neer meer ots-pupillen van een zelfde medewerker in de steekproef voorkwamen, is

een ots-pupil uit de schaduwsteekproef getrokken om een andere gezinsvoogd te

benaderen. Op deze wijze is de (extra) belasting voor gezinsvoogden die aan het

onderzoek deelnamen, beperkt gehouden.

Bij de keuze van interviews met gezinsvoogden kan de volgende kanttekening ge-

plaatst worden. Het is plausibel om - gegeven de doelstelling van dit onderzoek -

ook gegevens over de uitvoering te verzamelen bij de ontvangers van de begeleiding,

de cliënten. Om redenen van beperking van de onderzoeksvragen is ervoor gekozen

om dit onderzoek uitsluitend te richten op de werkzaamheden en werkwijzen van

gezinsvoogden zoals zij dat zelf beschrijven. Dit neemt niet weg dat een onderzoek

naar de uitvoering van de ots vanuit het perspectief van de cliënten zeker zinvol is.

20 De volledige versies van de drie vragenlijsten zijn op te vragen bij de onderzoekster.
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De onderzoeksgroep

In juni 1993 is gestart met het interviewen van de gezinsvoogden. Conform de opzet

zijn 50 interviews gehouden over recentelijk gestarte maatregelen. Met 99 gezins-

voogden is een interview gehouden over een lopende ots.21 Tijdens de dataverzame-

ling is gebleken dat de centrale pupillenregistratie doorgaans de juiste informatie

oplevert wat betreft de pupillen met een recentelijk gestarte en een lopende ots.

De pupillenregistratie levert echter geen betrouwbaar beeld van de groep pupillen

met een recentelijk beëindigde maatregel.22 Het merendeel van de maatregelen die

in het stratum recentelijk beëindigde ots'en voorkomen, blijkt volgens de gegevens

van de gezinsvoogdij-instellingen niet beëindigd te zijn. In die gevallen is er sprake

van verlenging van de maatregel. In het najaar van 1993 is daarom besloten om via

een andere weg alsnog recentelijk beëindigde ots'en te traceren. De gezinsvoogdij-

instellingen die aangaven dat de als beëindigd veronderstelde ots'en van pupillen in

de steekproef feitelijk niet beëindigd zijn, zijn in oktober opnieuw benaderd. Hen is

verzocht aan de hand van hun eigen registratie pupillen aan te wijzen van wie de ots

recentelijk beëindigd is. De gezinsvoogden die de laatste twee maanden van de aldus

getraceerde maatregelen hebben uitgevoerd, zijn op de gebruikelijke wijze bena-

derd. Zo is het toch gelukt om de beoogde 50 interviews te houden over de laat-

ste twee maanden van recentelijk beëindigde maatregelen.23 De onderzoeksgroep

telt 199 ots-pupillen en wordt beschreven aan de hand van een aantal gegevens over

de pupillen zelf, over hun maatregel en over hun gezinsvoogd. De gegevens worden

vergeleken met de landelijke gegevens, voor zover die beschikbaar zijn.24

21 Met één gezinsvoogd is het niet gelukt om binnen de geplande termijn van de dataverzameling een inter-

view te houden.

22 De centrale pupillenregistratie van het ministerie van Justitie is een geautomatiseerd systeem met gege-

vens over minderjarigen die onder een kinderbeschermingsmaatregel vallen. De instellingen die verant-

woordelijk zijn voor de uitvoering van de maatregelen, geven voortdurend nieuwe of gewijzigde gegevens

over pupillen door wanneer zich wijzigingen in bijvoorbeeld verblijfsituatie en soort van maatregel voor-

doen. Deze mutaties worden dikwijls pas na enige tijd aan het ministerie doorgegeven. Vervolgens wor-,

den ze (nog later) in het registratiesysteem ingevoerd. Een gevolg hiervan Is dat bij raadpleging van de

pupillenregistratie op een bepaald tijdstip mutaties van de gegevens niet tot op dat tijdstip In de registra-

tie verwerkt zijn. Zo komt het regelmatig voor dat ots-maatregelen die als beëindigd geregistreerd staan,

feitelijk verlengd zijn met een jaar.

23 Hierbij dient vermeld dat de bereidwilligheid van instellingen en hun medewerkers tot medewerking aan

het onderzoek - na een moeizame start - bijzonder groot was. De instellingen leverden - in vele gevallen

herhaaldelijk - de gevraagde informatie. Slechts vier gezinsvoogden weigerden deel te nemen aan een

interview. In drie gevallen werd tijdgebrek als reden opgegeven en in één geval dat het (onderzoeks) geld

beter aan de pupillen zelf besteed zou kunnen worden. Veel gezinsvoogden die aan het onderzoek mee-

werkten, gaven aan dat ze het prettig vonden om over hun eigen werkzaamheden geïnterviewd te worden.

24 Ten tijde van het schrijven van dit hoofdstuk waren cijfers over de ots-populatie In 1992 beschikbaar bij

het WODC.
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3.1 Kenmerken van de pupillen
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Geslach t

Er komen meer jongens dan meisjes voor in de onderzoeksgroep: 113 jongens

(56,8%) en 86 meisjes (43,2%). In de populatie ots-pupillen in 1992 is er ook een licht

overwicht van jongens (53,9% tegenover 46,1% meisjes).

Leeftijd

De leeftijd van de pupillen is op twee tijdstippen berekend: bij de aanvang van de ots

en ten tijde van het onderzoek (zie tabellen 1 en 2). Bij de pupillen met een recente-

lijk gestarte ots vallen deze tijdstippen samen.

De verdeling naar leeftijd van de pupillen in de recentelijk gestarte ots-groep wijkt

enigszins af van de totale groep pupillen met een nieuwe ots in 1992. Er komen rela-

tief meer 0- t/m 5-jarigen en minder 6- t/m 11-jarigen voor in de onderzoeksgroep

met een nieuwe ots (respectievelijk 32% tegenover 24,1% landelijk en 12% tegenover

24,7% landelijk). Het aantal pupillen per leeftijdscategorie in de recentelijk gestarte

ots-groep is echter klein. Bij de pupillen van wie de ots recentelijk is beëindigd, is de

meerderheid zowel bij aanvang als bij beëindiging van de maatregel 12 jaar of ouder.

Ook voor dit stratum geldt de kanttekening dat het aantal pupillen per leeftijdscate-

gorie klein is. Het overwicht van 15- t/m 17-jarige pupillen bij beëindiging van de ots

wordt overigens voor een deel verklaard door het feit dat in 44% van de gevallen de

maatregel ophoudt, omdat de pupil meerderjarig wordt. In 1992 bedroeg het lande-

lijke percentage van beëindiging bij meerderjarigheid 38.

Etnische achtergrond

De meeste pupillen in de onderzoeksgroep zijn Nederlands (64,8%). Het aandeel

Nederlandse kinderen in de landelijke ots-populatie in 1992 is wat groter (74,8%).

Marokkaanse en Surinaamse pupillen vormen de twee grootste allochtone groepen

in de onderzoeksgroep (respectievelijk 7,5% en 7%). Dat geldt ook voor de landelijke

ots-populatie in 1992. Er komen weinig Turkse en Antilliaanse kinderen in de onder-

zoeksgroep voor (3,5% en 2%).

Gezin van herkomst

De meeste pupillen (72,4%) komen uit een gezin dat niet (meer) intact is (zie tabel

3). In de helft van de gevallen is de moeder van de pupil alleen of met een nieuwe

partner in het gezin aanwezig.

Verblijfsituatie

Ots-pupillen kunnen thuis wonen of elders verblijven. In het laatste geval is er

meestal sprake van een beschikking van de kinderrechter tot uithuisplaatsing. De

verblijfsituatie van de pupillen ten tijde van de onderzoeksperiode is opgenomen

in tabel 4. Bijna de helft van de pupillen woont ten tijde van het onderzoek thuis

(47,7%). In 1992 was 49,1% van de landelijke ots-populatie thuiswonend.
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Tabel 1: Leeftijd van de pupillen bij aanvang van de ots

leeftijd recentelijk lopend

gestart

n % n %

0 t/m 5 jaar 16 32 36 36,4

6 t/m 11 jaar 6 12 32 32,3

12 t/m 14 jaar 12 24 20 20,2

15 t/m 17 jaar 16 32 11 11,1

totaal 50 100 99 100

Tabel 2: Leeftijd van de pupillen ten tijde van het onderzoek

leeftijd recentelijk lopend

gestart

n oh n %

0 t/m 5 jaar 16 32 15 15,2

6 t/m 11 jaar 6 12 38 38,4

12 t/m 14 jaar 12 24 15 15,2

15 t/m 17 jaar 16 32 31 31,3

totaal 50 100 99 100

Tabel 3: Samenstelling van het gezin van herkomst

samenstelling gezin recentelijk lopend

gestart

n % n Wo

beide ouders 14 28 24 24,2

moeder 17 34 33 33,2

moeder met nieuwe partner 10 20 18 18,2

vader 6 12 13 13,1

vader met nieuwe partner 3 6 5 5,1

overige - - 6 6,1

totaal 50 100 99 100
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recentelijk

beëindigd

totaal

n % n %

9 18 61 30,7

12 24 50 25,1

11 22 43 21,6

18 36 45 22,6

50 100 199 100

recentelijk

beëindigd

totaal

n % • n Wo

3 6 34 17,7

8 16 52 26,1

6 12 33 16,6

33 66 80 40,2

50 100 199 100

recentelijk

beëindigd

totaal

n % n Mo

17 34 55 27,6

12 24 62 31,2

11 22 39 19,6
4 8 23 11,6

4 8 12 6,0

2 4 8 4,0

50 100 199 100

De onderzoeksgroep is samengesteld uit ots-pupillen in het hele land. Er is een rede-

lijke spreiding van pupillen naar arrondissement in verhouding tot het totale aantal

ots-pupillen per arrondissement.

Op basis van de vergelijking van de karakteristieken van de onderzoeksgroep met de

landelijke gegevens, kan geconcludeerd worden dat de groep ots-pupillen in het

onderzoek een redelijke afspiegeling is van de ots-populatie.
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Tabel 4: Verblijfsituatie ten tijde van het onderzoek

verblijfsituatie recentelijk lopend recentelijk totaal
gestart beëindigd
n 0/0 n % n % n %

beide ouders 7 14 10 10,1 9 18 26 13,1

moeder 6 12 18 18,2 4 8 28 14,1

moeder + nieuwe partner 6 12 10 10,1 8 16 24 12,1

vader 5 10 5 5,1 2 4 12 6,0

vader + nieuwe partner - - 4 4,0 1 2 5 2,5

pleeggezin 8 16 20 20,2 2 4 30 15,1

familie/vrienden 5 10 4 4,0 10 20 19 9,5

tehuis 10 20 17 17,2 4 8 31 15,6

crisisopvangcentrum 2 4 - - - - 2 1,0

opvang (detentie) - - 2 2,0 - - 2 1,0

begeleid kamerwonen - - 2 2,0 1 2 3 1,5

zelfstandig - - 2 2,0 8 16 10 5,0
overige 1 2 5 5,1 1 2 7 3,5

totaal 50 100 99 100 50 100 199 100

3.2 De maatregelen

De duur van de onderzochte maatregelenis in tabel 5 weergegeven. Alle recentelijk

gestarte maatregelen hebben dezelfde duur, namelijk twee maanden. Bij de lopende

en recentelijk beëindigde ots'en is het aandeel langdurende maatregelen (vier jaar of

langer) groot te noemen (respectievelijk 25,3% en 18%). De gemiddelde duur van de

lopende ots'en en van de beëindigde ots'en is drie jaar. Dat gemiddelde komt in de

buurt van de gemiddelde duur van de maatregel in de landelijke ots-populatie: in

1992 bedroeg het gemiddelde 3,2 jaar. Eveneens in 1992 heeft bijna een kwart van

alle ots-maatregelen die beëindigd zijn, langer dan vier jaar geduurd.

De maatregelen van de pupillen in de onderzoeksgroep geven dus een representatief

beeld van het geheel van uitgesproken ots-maatregelen.

3.3 De gezinsvoogden

Landelijk zijn ruim 600 medewerkers van (gezins)voogdij-instellingen als (gezins-)

voogd actief. Dat betekent dat ongeveer een derde van hen aan het onderzoek heeft

deelgenomen.

Van alle geïnterviewde gezinsvoogden is 60% vanaf de uitspraak van de ots uitvoer-

der van de maatregel. De overigen hebben op een later tijdstip de uitvoerende werk-

zaamheden van een collega overgenomen (zie tabel 6). Bij 9 van de 50 recentelijk

gestarte ots-zaken blijkt er reeds een vervanging van de gezinsvoogd plaatsgevonden

te hebben in de twee eerste maanden. Van de gezinsvoogden die geïnterviewd zijn
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Tabel 5: Duur van de maatregel (in jaren) ten tijde van het onderzoek
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duur recentelijk lopend recentelijk totaal

gestart beëindigd

n % n % n % n %

<1 jaar 50 100 16 16,2 5 10 71 35,7

1-2 jaar - - 27 27,9 11 22 38 19,1

2-3 jaar - - 14 14,1 11 22 25 12,6

3-4 jaar - - 17 17,2 9 18 26 13,1

4-5 jaar - - 7 7,1 5 10 12 6,0

5-10 jaar - - 16 16,2 9 18 25 12,6

>10 jaar - - 2 2,0 - - 2 1,0

50 100 99 100 50 1001 99 100

Tabel 6: Aantal geïnterviewde gezinsvoogden dat sinds het begin van de ots of later de

maatregel uitvoert

tijdstip uitvoering recentelijk lopend recentelijk totaal

maatregel gestart beëindigd

n % n % n % n %

vanaf aanvang 41 82 53 53,5 26 52 120 60,3

later 9 18 46 46,5 24 48 79 39,7

totaal 50 100 99 100 50 100 199 100

over lopende en recentelijk beëindigde ots-zaken, verschilt het percentage 'eerste'

gezinsvoogden maar weinig: ruim 50% is vanaf de uitspraak van de ots gezinsvoogd.

Anders geformuleerd heeft in bijna de helft van deze zaken reeds een wisseling van

de wacht plaatsgevonden.25 Ook naar de duur van de benoeming in de onderzochte

zaak vertonen die twee groepen met gezinsvoogden veel overeenkomsten. Een aan-

zienlijk deel van de gezinsvoogden (ongeveer 40%) in de lopende en de recentelijk

beëindigde ots-zaken is voor een kortere periode dan een jaar de contactpersoon

(zie tabel 7).

25 Het is niet bekend of zich in deze zaken meer dan één wisseling van gezinsvoogd heeft voorgedaan sinds

de uitspraak van de ots.
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Tabei 7: Duur van de benoeming van de gezinsvoogd in de onderzochte zaak in jaren

duur recentelijk lopend recentelijk totaal

gestart beëindigd
n % n % n % n %

38

<1 jaar 50 100 42 42,4 19 38 111 55,8

1-2 jaar - - 22 22,2 9 18 31 15,6

2-3 jaar - - 17 17,2 11 22 28 14,1

3-4 jaar - - 9 9,1 6 12 15 7,5

4-5 jaar - - 3 3,0 2 4 5 2,5

5-10 jaar - - 5 5,1 3 6 8 4,0

>10 jaar - - 1 1,0 - - 1 0,5

totaal 50 100 99 100 50 100 199 100
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De uitvoering van de ots

In dit hoofdstuk wordt de uitvoering van de ots beschreven aan de hand van een aan-

tal aspecten die gedurende de ots in min of meer chronologische volgorde aan bod

komen. Deze aspecten worden besproken aan de hand van de onderzoeksgegevens,

waarbij aandacht besteed wordt aan het kader waarbinnen gezinsvoogden werken

en aan de complexiteit van de casuïstiek in de gezinsvoogdij. Op deze manier wordt

getracht recht te doen aan de dagelijkse praktijk van het gezinsvoogdijwerk anno

1993.26 Een van de aspecten van de uitvoering waaraan gezinsvoogden aandacht

besteden is een goed beeld krijgen van de situatie en de problemen van de cliënten

(paragraaf 4.1). Een ander aspect is het maken van een plan voor de begeleiding, het

hulpverleningsplan (paragraaf 4.2). De activiteiten van de gezinsvoogd in het kader

van de begeleiding van de cliënten vormen een derde wezenlijk onderdeel van de uit-

voering van de ots (paragraaf 4.3). Daarnaast werpt een beschrijving van de werk-

wijze van gezinsvoogden enerzijds en de toepassing van methodieken en theorieën

anderzijds een licht op de vraag hoe gezinsvoogden uitvoering geven aan de gezags-

beperkende maatregel (paragraaf 4.4). Ten slotte hoort bij de uitvoering van de ots

ook de rapportage en de evaluatie (paragraaf 4.5). Dat gebeurt normaliter halfjaar-

lijks en aan het einde van de maatregel.

4.1 Informatieverzameling en probleemstelling

De beginfase van de ots staat in het teken van informatieverzameling en kennis-

making. De gezinsvoogd moet op afzienbare termijn een zo goed mogelijk beeld zien

te krijgen van de opvoedingssituatie van de pupil om op basis daarvan te bepalen

welke hulp het meest aangewezen is. Daartoe zal hij in eerste instantie gebruik

maken van reeds beschikbare informatie.27 In tweede instantie zal hij zelf aanvullen-

de informatie verzamelen. Doel hiervan is tot een weloverwogen probleemstelling te

komen. Wanneer de probleemstelling duidelijk gedefinieerd is, is het mogelijk een

op maat gesneden hulpverleningsplan op te stellen.

Een vraag waarvoor gezinsvoogden zich in de praktijk gesteld zien, is wanneer de in-

formatieverzameling toereikend is. De gezinsvoogd moet de afweging maken welke

beschikbare bronnen hij raadpleegt, welke activiteiten hij zelf nog onderneemt en

welke waarde hij vervolgens aan de hem bekende informatie toekent. De kwaliteit en

de volledigheid van de verzamelde informatie zijn immers van cruciaal belang voor

een heldere probleemindicatie.

26 De beschrijving in dit hoofdstuk vande uitvoering vande ots en het kader waarin deze geplaatst wordt

zijn gebaseerd op de situatie in 1993 en op de wetgeving zoals die toen van kracht was.

27 De gezinsvoogd wordt verder met'hij' aangeduid, waarmee ook'zij' bedoeld is.
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Informatieverzameling

Uit het onderzoek blijkt dat gezinsvoogden doorgaans gebruik maken van informatie

van diverse instanties die voorafgaand aan de ots met het gezin waartoe de pupil be-

hoort, te maken hebben gehad (zie voor een overzicht bijlage 2, tabel 1). In de eerste

plaats wordt informatie van de raad gebruikt. Het is meestal de Raad voor de kinder-

bescherming die een rekest tot een ots indient bij de kinderrechter. Veelal wordt een

bereidverklaring van de gezinsvoogdij-instelling meegezonden. Bij de aanvang van

de ots is er in de regel contact tussen de raad en deze instelling. Dat kan gebeuren

voorafgaand aan of na de zitting waarop de ots uitgesproken wordt, of beide. In de

meeste gevallen worden het raadsrapport en het raadsrekest voorafgaand aan de

zitting naar de instelling gestuurd. Na de zitting hebben de raad en de gezinsvoogdij-

instelling doorgaans contact om het raadsrapport te bespreken. In de meerderheid

van de gevallen (42 van de 50 zaken) verschaft de raad (ook) andere informatie dan

in het rapport of het rekest opgenomen is. Het gaat dan om aanvullende informatie

over onder meer de gezinssituatie, over de pupil of over diens ouders.

De cliënten worden niet altijd op de hoogte gesteld van de aanvullende informatie-

verstrekking van de raad aan de gezinsvoogdij-instelling. Wanneer dat wel geschiedt

(in twee derde van de gevallen), wordt soms alleen melding gemaakt van het feit dat

er contact is geweest tussen de raad en de gezinsvoogdij-instelling. In andere geval-

len wordt ook de inhoud van het contact toegelicht. De redenen die gezinsvoogden

noemen als cliënten niet worden ingelicht, zijn dat het af niet relevant is om dat te

doen, af niet strategisch, ef dat er sprake is van vermoedens die niet geuit kunnen

worden. In de eerstgenoemde situatie gaat het om het actualiseren van de reeds

beschikbare gegevens waarbij de 'boodschap'~ het raadsrapport in z'n algemeen-

heid niet wezenlijk verandert. Bij de twee laatstgenoemde redenen ligt dit anders. Zij

illustreren het dilemma waarvoor gezinsvoogden (evenals raadsmedewerkers) zich

weleens geplaatst zien. Enerzijds dienen de betrokken instanties zich te houden aan

de regel van openheid van stukken waaraan cliënten het recht ontlenen om van alle

informatie kennis te nemen. Anderzijds doen zich situaties voor waarin, met het oog

op het toekomstige hulpverleningsproces of het belang van de pupil, ervoor gekozen

wordt bepaalde gegevens niet openbaar te maken. Zo kunnen bij de raad bijvoor-

beeld vermoedens van mishandeling bestaan, die als zodanig aan de gezinsvoogd

meegedeeld worden, zonder dat daar in schriftelijke stukken melding van gemaakt

is. In dit soort van gevallen staat de gezinsvoogd voor de beslissing wat naar zijn

mening het zwaarst weegt: strikte naleving van de regelgeving of rekening houden

met specifieke inhoudelijke of strategische overwegingen in het desbetreffende

geval.

Naast de informatie van de raad maken gezinsvoogden gebruik van informatie van

onder meer de school van de pupil (48% van de gevallen) en van hulpverlenings-

instanties die voorafgaand aan of tijdens de ots contact hebben met de cliënten.

Af en toe worden gegevens van de huisarts gebruikt (24% van de gevallen). In de

beginfase en vooral in de tussenfase, worden onderzoeksrapportages van gedrags-

deskundigen geraadpleegd om de problemen in kaart te brengen.
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De gezinsvoogden ondernemen meestal ook zelf activiteiten om inzicht te krijgen

in de situatie en de problematiek van de cliënten (zie ook paragraaf 4.3). Dat doen

ze door middel van contacten met de cliënten en met instanties die bij het gezin be-

trokken zijn en door middel van intern overleg. In het begin van de ots zijn er door-

gaans gesprekken met de ouders van de pupil. Iets minder vaak wordt er met de
pupil en met zijn verzorgers gepraat. In een wat later stadium maakt de gezinsvoogd

gebruik van observatie in het leefmilieu van de pupil. Het inschakelen van een

externe deskundige gebeurt ook vaker pas na verloop van tijd. Het gaat dan om een

onderzoek door een multidisciplinair onderzoeksbureau, een gedragsdeskundige of

een medisch specialist. Hetzelfde geldt voor de interne bespreking van de casus.

Probleemstelling

In het onderzoek hebben de gezinsvoogden een oordeel gegeven over de problemen

bij hun cliënten. De ots-pupillen en de gezinnen waartoe ze behoren, kampen vol-

gens de gezinsvoogden met een veelheid van problemen. Naast de aanzienlijke om-

vang van de problemen is ook de verscheidenheid van problemen die gezinsvoogden

bij hun cliënten signaleren, groot (bijlage 2, tabellen 2, 3 en 4). Problemen die zich

afspelen in de opvoedingsrelatie, komen samen voor met problemen van de pupil en

van de ouders. In de relatie tussen de pupil en diens ouders komen ernstige proble-

men met de gezagsuitoefening en in de (dagelijkse) omgang voor. Er is sprake van

lichte dan wel ernstige pedagogische verwaarlozing. 28 De pupillen vertonen proble-

men in de ontwikkeling, gedragsproblemen, psychische problemen, leerproblemen

en/of problemen met vrijetijdsbesteding. De ouders van de pupillen vertonen vol-

gens de gezinsvoogden in het algemeen (ernstige) pedagogische tekorten. Daarnaast

stellen zij andere problemen bij de ouders vast: relatieproblemen, psychische pro-

blemen, problemen met de familie of de buurt, met (echt)scheiding, huisvesting of

financiën.

Tussen de pupillen is geen onderscheid te maken op basis van het soort van proble-

men die gezinsvoogden signaleren. Een gemeenschappelijk kenmerk is de veelheid

van problemen die de gezinsvoogd per geval vaststelt. Deze uitkomst bevestigt het in

de praktijk gegroeide beeld van de ots-populatie als een groep met een complexe of

`zware' problematiek. Het blijft evenwel een hachelijke zaak om op basis van de

oordelen van gezinsvoogden harde uitspraken te doen over de problematiek die bij

gezinsvoogdij cliënten voorkomt. Probleemcategorieën lijken op het eerste gezicht

eenduidig interpreteerbaar en gemeengoed te zijn, maar het ontbreekt bij deze

begrippen (bijvoorbeeld pedagogische verwaarlozing) vooralsnog aan gemeen-

schappelijk gehanteerde definities en operationalisaties. Er is met andere woorden

een gebrek aan intersubjectieve betrouwbaarheid en validiteit bij het benoemen van

problemen. Een stap in de goede richting zou zijn dat gebruik gemaakt wordt van

28 Gezinsvoogden noemen in 84% van de recentelijk gestarte ots-zaken pedagogische verwaarlozing als pro-

bleem; bij de lopende en de recentelijk beëindigde ots'en wordt dit probleem in respectievelijk 70% en

55% van de zaken genoemd.
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diagnostische instrumenten waarin (theoretische) concepten zodanig geoperationa-

liseerd zijn dat de gebruikers hetzelfde interpretatiekader hanteren.

De omvang van de problematiek (het aantal problemen) is het grootst (gemiddeld

16) bij de aanvang van de maatregel. Naarmate de ots in een latere fase verkeert,

neemt het aantal problemen enigszins af.29 Dat zou er enerzijds op kunnen wijzen

dat met de uitvoering van de ots enige verbetering optreedt. Anderzijds wordt hier-

mee aangegeven dat de problemen bij afloop van de ots niet volledig opgelost zijn.

Gezien de vele problemen die bij aanvang van de ots door de gezinsvoogden gecon-

stateerd worden, is dat niet verwonderlijk. De gezinsvoogd staat voor de moeilijke

taak een plan op te stellen dat gericht is op de aanpak van een verscheidenheid van

problemen.

4.2 Het hulpverleningsplan

Volgens de Wet op de jeugdhulpverlening dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk

binnen zes weken na de aanvang van de ots, een hulpverleningsplan opgesteld te
zijn, afgestemd op de problemen van de pupil. In het plan moet een omschrijving

zijn opgenomen van de situatie en de problematiek en moeten de voorgenomen

activiteiten worden beschreven in relatie tot de doelen op korte en op lange termijn.

Vermeld wordt welke deskundigen ingeschakeld zullen worden met betrekking tot de

hulpverlening aan de pupil en wanneer er geëvalueerd wordt. Er wordt aangegeven

met wie overleg gepleegd wordt voordat het plan vastgesteld wordt. Het hulpverle-

ningsplan kan nog meer elementen bevatten (zoals achtergrondgegevens van de

pupil en van andere cliënten, eerdere hulpverlening). Het plan moet bijgesteld wor-

den wanneer de hulpverlening een andere wending neemt dan in overleg met de

cliënten is afgesproken. Het plan legitimeert namelijk de wijze waarop de hulpverle-

ning ingevuld wordt.

Sinds 1988 is het hulpverleningsplan wettelijk verplicht. Voor sommige gezinsvoog-

dij-instellingen was dat aanleiding om een gestandaardiseerd hulpverleningsplan te

ontwikkelen. Met een plan moet de gezinsvoogd meer dan voorheen voor zichzelf en

voor anderen de daadwerkelijke uitvoering van de ots expliciteren. Het opstellen van

zo'n plan vergt van de gezinsvoogd evenwel een aanzienlijke tijdsinvestering in de

toch al intensieve beginfase. Desondanks loont het de moeite hierin tijd te investe-

ren. Enerzijds is het plan een leidraad voor de gezinsvoogd om aan de uitvoering

expliciet richting te geven. Anderzijds maakt het plan zowel aan de gezinsvoogd, de

cliënten als aan de gezinsvoogdij-instelling duidelijk wat er in het hulpverlenings-

traject te gebeuren staat. Een kanttekening is hier op z'n plaats. Er kunnen zich

(crisis) situaties voordoen waarbij de gezinsvoogd niet in de gelegenheid is om

conform het hulpverleningsplan te werk te gaan. Daarnaast noopt de complexiteit

van sommige ots-zaken gezinsvoogden er toe ad hoc op situaties en noden van cliën-

29 In de tussenfase noemen gezinsvoogden gemiddeld 15 problemen, in de eindfase wordt met gemiddeld 12

problemen een statistisch significant lager aantal aangegeven.
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ten te reageren en beslissingen te nemen die niet (te) voorzien zijn. Er is dan sprake

van een spanningsveld: het traject dat in het plan is vastgelegd, wordt doorkruist (of

gesaboteerd) door calamiteiten van cliënten die zich te pas en te onpas aandienen.

De gezinsvoogd zal de kans op dergelijke conflictsituaties dienen in te schatten en,

afhankelijk van die inschatting, verscheidene scenario's voor de uitvoering moeten

bedenken.

Uit het onderzoek blijkt dat lang niet altijd een hulpverleningsplan voorhanden is.

Het lukt weinig gezinsvoogden (één op de vijf) om bij nieuwe ots-zaken het plan bin-

nen de wettelijke termijn van zes weken af te hebben. Soms komen zij helemaal niet

aan het opstellen van een plan toe wegens tijdgebrek. Bij sommige instellingen is het

werken met een hulpverleningsplan ten tijde van het onderzoek nog niet (voldoen-

de) ingeburgerd of worden er andere rapportages gebruikt. In de tussen- en eindfase

van de ots is in de meerderheid van de gevallen (respectievelijk 69% en 82%) wel een

hulpverleningsplan voorhanden. Voor de maatregelen die al lang lopen, gold de wet-

telijke verplichting nog niet bij aanvang. Soms zijn de gezinsvoogden niet van plan

om alsnog een plan op te stellen voor deze ots-zaken. In een aantal gevallen waarin

de pupil in een tehuis verblijft, stellen gezinsvoogden geen hulpverleningsplan op,

maar achten zij het hulpverleningsplan van de residentiële voorziening voldoende.

Dan geven zij de verantwoordelijkheid van de uitvoering van de hulpverlening uit

handen. De vraag is of deze manier van werken wenselijk is.

Het hulpverleningsplan blijkt in de praktijk niet altijd volledig. In bijna alle gevallen

(85%) zijn de probleemstelling, de huidige situatie en de doelen op lange en op korte

termijn opgenomen. In veel, maar niet in alle plannen worden de voorgenomen

activiteiten van de gezinsvoogd omschreven (twee derde van de gevallen). Hetzelfde

geldt voor de in te schakelen deskundigen en hulpverlening. In ongeveer de helft van

de plannen wordt de reactie van cliënten op het plan weergegeven. Het vastleggen in

het plan van termijnen voor het bereiken van doelen, van evaluatiemomenten, van

werkafspraken met externe instanties en van de contactfrequentie met cliënten is

niet gebruikelijk.
Bij het opstellen van het hulpverleningsplan zijn, naast de gezinsvoogd, andere per-

sonen betrokken. Er wordt bijna altijd intern overlegd, meestal met de praktijk-

(bege)leider. In ongeveer de helft van de gevallen vindt overleg plaats met de cliën-

ten; doorgaans gebeurt dat met de ouders van de pupil. Het opstellen en het vast-

leggen van het definitieve hulpverleningsplan is voor enkele gezinsvoogden (3%) een

individuele aangelegenheid; zij overleggen daar niet over. De gezinsvoogden die dit

wel doen, leggen het plan voor aan de praktijk(bege)leider, collega's en/of aan de

kinderrechter.

Doelstellingen van de ots

Een belangrijk onderdeel van het hulpverleningsplan betreft (het bepalen van) de

doelstellingen. Logischerwijs sluiten deze aan op de vooraf geformuleerde probleem-

stelling en zijn ze richtinggevend voor het verdere hulpverleningstraject. Doorgaans



Hoofdstuk 4 44

wordt onderscheid gemaakt tussen doelen op lange en op korte termijn. Met de

doelen op lange termijn wordt aangegeven wat de gezinsvoogd met de uitvoering

van de ots uiteindelijk beoogt te bereiken. De doelen op korte termijn, ook werk-

doelen genoemd, kunnen beschouwd worden als kleine (tussen) stappen om het

einddoel te bereiken. In de praktijk speelt hier een definitieprobleem: de begrippen

lange-termijndoel en werkdoel blijken voor verschillende interpretaties vatbaar. De

inhoud van sommige werkdoelen is verwisselbaar met de inhoud van doelen op

lange termijn. Zo wordt bijvoorbeeld het (blijven) volgen van een opleiding door de

pupil in het ene geval als korte-termijndoel en in een ander geval als lange-termijn-

doel geformuleerd. Werkdoelen worden ook wel eens opgevat als voorwaarden om

een doel te kunnen bereiken of als middelen om een doel na te streven. Een voor-

beeld hiervan is uithuisplaatsing; dit wordt zowel een doel op zichzelf genoemd als

een middel om een verdergelegen doel, bijvoorbeeld het doorbreken van de symbio-

tische relatie tussen ouder en kind, te bereiken. Ook hier is een kanttekening op z'n

plaats. Werkdoelen zijn per definitie onderhevig aan verandering; door wijziging van

omstandigheden moeten ze vaak bijgesteld worden. Daarnaast kunnen nieuwe werk-

doelen plots, naar aanleiding van recente of acute gebeurtenissen, ontstaan.

Met het oog op evaluatie van de doelstellingen is het aangewezen termijnen te bepa-

len voor het bereiken van deze doelen. Gezien de duur van de maatregel die opge-

legd wordt (telkens voor een jaar), ligt de termijn van (uiterlijk) één jaar in geval van

lange-termijndoelen voor de hand. Bij werkdoelen zou een kortere termijn verwacht

mogen worden. Wanneer gezinsvoogden veronderstellen dat de ots langer dan een

jaar noodzakelijk zal zijn, is het aannemelijk dat zij de keuze van de doelen hierop af

zullen stemmen. Tevens zullen zij impliciet dan wel expliciet langere termijnen voor

deze doelen voor ogen hebben.

De meeste gezinsvoogden in het onderzoek formuleren doelen op lange en op korte

termijn, ongeacht of ze met een hulpverleningsplan werken.

Bij de aanvang van de ots en in de daaropvolgende fase formuleren gezinsvoogden in

ongeveer de helft van de zaken het garanderen van een stabiele situatie van de pupil

als lange-termijndoel. Iets minder vaak wordt het garanderen van de ontwikkeling

van de pupil genoemd (in een kwart van de gevallen in de beginfase en in een derde

van de gevallen in de tussenfase). Het verbeteren van de relatie tussen de pupil en

de ouders, het regelen van de woonsituatie van de pupil en het begeleiden van de

ouders worden af en toe als doel op lange termijn geformuleerd (in ongeveer een

vijfde van de gevallen). In de eindfase van de ots ligt het zwaartepunt meer bij (de

zorg voor) de ontwikkeling (tot zelfstandigheid) van de pupil dan in de voorafgaande

fasen (in twee derde van de gevallen in de eindfase).

De werkdoelen die door de gezinsvoogden in het onderzoek genoemd zijn, hebben

betrekking op diverse gebieden. De aanvangsfase wordt gekenmerkt door een groter

aantal werkdoelen dan de tussen- en de eindfase (gemiddeld drie werkdoelen in de

beginfase tegenover twee in de andere fasen). Daarnaast zijn sommige werkdoelen

specifiek voor de beginfase. Zo is het verzamelen van informatie over en het inven-

tariseren van de problemen een doel dat gezinsvoogden zich vooral bij de aanvang
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van de ots stellen. Het regelen van de woonsituatie van de pupil (bestendigen van de

verblijfsituatie, uithuisplaatsing, crisisopvang regelen) is niet uitsluitend een werk-

doel in de eerste twee maanden van de ots, maar komt in die fase wel meer voor dan

in de andere fasen. Hetzelfde geldt voor het begeleiden en ondersteunen van ouders

en verzorgers van de pupil. Het regelen van school of werk en het doen volgen of

afmaken van een opleiding worden in elke fase als werkdoel genoemd. Het (laten)

verrichten van onderzoek is een werkdoel dat vooral in de begin- en de tussenfase

genoemd wordt.30 In de tussen- en eindfase komen meer op de pupil gerichte werk-

doelen voor dan in de beginfase. Het gaat dan om het bevorderen van de zelfstandig-

heid van de pupil, het ontwikkelen van vaardigheden, het regelen van praktische

zaken en hulpverlening en in mindere mate om het persoonlijk ondersteunen of

begeleiden van de pupil.

De termijnen die de gezinsvoogden noemen voor het bereiken van werkdoelen, varië-

ren sterk: van twee weken tot een jaar of langer. De vooropgestelde termijnen zijn

wat korter in de beginfase: een termijn van drie maanden is dan niet ongebruike-

lijk.31 Maar in het algemeen is de termijn lang (een half jaar of langer). In een aantal

gevallen (20%) heeft de gezinsvoogd geen tijdlimiet gesteld. Het al dan niet voorop-

stellen van een termijn en de duur ervan hebben volgens de gezinsvoogden te ma-

ken met de aard van het werkdoel. Sommige werkdoelen zijn continu van toepassing

(of zolang de ots duurt) en hebben te maken met begeleiding en ondersteuning van

cliënten (bijvoorbeeld `herstel van de ouder-kindrelatie'). Het realiseren van andere

werkdoelen is afhankelijk van factoren die buiten de invloed van de gezinsvoogd

liggen, waardoor het vooraf bepalen van een termijn moeilijk is. Dit is bijvoorbeeld

het geval wanneer een onderzoek afgewacht of een plaatsing gerealiseerd moet

worden.

4.3 Activiteiten van de gezinsvoogd in het kader van de begeleiding

Behalve de pupil heeft de gezinsvoogd tijdens de uitvoering ook met andere perso-

nen te maken. De gezinsvoogd heeft de taak om de pupil en zijn ouders en/of verzor-

gers met raad en daad bij te staan in de opvoeding en verzorging. De grote leeftijds-

marge binnen de ots-populatie brengt zeer verschillende opvoedingssituaties met

zich mee. Ook de eerder vermelde diversiteit van problemen draagt bij tot de grote

heterogeniteit van deze doelgroep. Gezien de omvang van de caseload (33 ots-pupil-

len per gezinsvoogd in 1993) mag het een opgave genoemd worden om alle cliënten

die begeleiding te geven die nodig is (zie hoofdstuk 5). Elke gezinsvoogd wordt

geconfronteerd met de afweging hoe hij de beschikbare tijd en middelen optimaal

kan benutten. De problematiek en de specifieke situatie van slechts enkele cliënten

30 In 9 van de 50 recentelijk gestarte en in 9 van de 99 lopende ots-zaken Is het (laten) uitvoeren van onder-

zoek een werkdoel.

31 Voor een derde vande werkdoelen in de beginfase is een termijn van drie maanden vooropgesteld; in de

twee andere fasen is dat voor een kwart van de werkdoelen het geval.



Hoofdstuk 4 46

kunnen een dermate groot beroep doen op de gezinsvoogd dat hij zich genoodzaakt

ziet aan de begeleiding van deze cliënten prioriteit te geven. Onvermijdelijk leidt dit

tot minder bemoeienis met de overige cliënten. Het dilemma dat zich hierbij voor-

doet, is dat de keuze om te doen wat nodig is voor de ene pupil, onherroepelijk leidt

tot de wetenschap dat andere pupillen daardoor wellicht tekort worden gedaan. De

gezinsvoogd wordt met andere woorden voortdurend geconfronteerd met het feit

dat wat noodzakelijk is voor elke pupil door de hoge caseload lang niet altijd haal-

baar is. De activiteiten die gezinsvoogden in het kader van de begeleiding van hun

cliënten ontplooien, kunnen bijgevolg niet los worden gezien van de prangende

situatie waarin zij soms verkeren.

Cliën ten

In het onderzoek is aan de gezinsvoogden gevraagd welke personen (cliënten) zij

begeleiden. In de beginfase worden dikwijls drie of vier personen begeleid. Naast de

pupil zijn dat de eigen ouders, stiefouders of partners van ouders, andere verzorgers

van de pupil, de partner van de pupil of andere kinderen in het gezin die niet onder

toezicht staan. In de tussen- en eindfase neemt het aantal personen dat de gezins-

voogd begeleidt, enigszins af. Het gaat dan vooral om de pupil en diens (eigen)

ouders. Wanneer de pupil niet thuis woont, worden de verzorgers van de pupil in

ongeveer de helft vande gevallen door de gezinsvoogd begeleid.32 Het betreft dan

vooral pleegouders.

Contacten met cliënten

Ook wat het aantal contacten met de cliënten betreft, springt de beginfase eruit. In

de eerste twee maanden heeft de gezinsvoogd ongeveer vijf contacten met de cliën-

ten. De tussenfase neemt met vier contacten in twee maanden een tussenpositie in.

Gedurende de laatste twee maanden van de ots heeft de gezinsvoogd gemiddeld nog

ongeveer drie contacten met cliënten.33

Begeleiding van de ouders van de pupil staat in de meeste onderzochte zaken cen-

traal: contacten met de ouders lopen als een rode draad door de verschillende fasen

heen. Er is dan zowel telefonisch als persoonlijk contact. Contacten met de pupil

alleen komen wat meer voor in de eindfase (drie kwart van de gevallen) dan in de

begin- en tussenfase (de helft van de gevallen). Als de gezinsvoogd contact heeft

met de pupil, vindt er altijd een bezoek of gesprek plaats, soms is er ook telefonisch

contact. De contacten die de gezinsvoogd heeft met de pupil en de ouders samen

nemen wat af na de beginfase: in de eerste twee maanden spreekt de gezinsvoogd

hen in de helft van de gevallen samen, daarna in ongeveer 40% van de gevallen. Als

32 Dit betekent overigens niet dat de ouders van de uithuisgeplaatste pupil geen begeleiding krijgen van de

gezinsvoogd.

33 De kwaliteitsstandaard voor de gezinsvoogdij schrijft voor de beginfase (start- en planfase) minimaal

wekelijks contact met de cliënten voor. In de tussenfase is de richtlijn minimaal één contact per twee

weken en voor de eindfase wordt alleen aangegeven dat er `regelmatig' contact moet zijn (Hilferink

Croonen, 1992).
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de gezinsvoogd op bezoek komt voor een gezinsgesprek, dan gebeurt dat meestal in

de beginfase (30% van de gevallen, in vergelijking met 20% in de tussenfase en 10%

in de eindfase). Wanneer de pupil niet thuis woont en door andere personen dan de

ouders verzorgd wordt, houdt de gezinsvoogd in principe in elke fase van de ots con-

tact met de verzorgers van de pupil, zowel telefonisch als persoonlijk.

Inhoud van de contacten met cliënten

Uit het onderzoek blijkt dat de inhoud van de contacten die gezinsvoogden met

cliënten onderhouden, in de eerste plaats wordt gekenmerkt door het verzamelen

en het geven van informatie.34 In de opeenvolgende fasen is de informatie die de

gezinsvoogd verzamelt en geeft, enigszins verschillend. De contacten met cliënten

in de beginfase staan vooral in het teken van het verzamelen van informatie over de

problematiek, de voorgeschiedenis, de beleving door cliënten van de problemen,

wensen en ideeën omtrent de begeleiding. De informatie die aan cliënten gegeven

wordt, betreft onder meer de maatregel, de taken, de functie en de werkwijze van

de gezinsvoogd. Op deze wijze worden verwachtingen en ideeën uitgewisseld. De

gezinsvoogd probeert een beeld te krijgen van de situatie en van de problemen door

met verschillende cliënten afzonderlijk en/of samen te praten. Op basis van die

informatie tracht de gezinsvoogd met de cliënten tot overeenstemming te komen

over de problematiek en wat daaraan gedaan moet worden. Hieruit blijkt dat de

gezinsvoogd in eerste instantie tracht de cliënten op één lijn te krijgen (op dit punt

komen we later in deze paragraaf nog terug).

In de contacten met cliënten in de tussenfase heeft de informatie van de gezins-

voogd betrekking op zijn voorstellen (bijvoorbeeld omgangsregeling treffen, home-
training starten) en op het gedrag van de cliënten (bijvoorbeeld uitleggen aan ouders

waarom de pupil zich zo gedraagt). De gezinsvoogd verzamelt ook informatie over

de situatie op dat moment (het zogenaamde voortgangsgesprek). In de eindfase

staat de informatievoorziening door de gezinsvoogd meer in het teken van de gevol-

gen van het naderende einde van de ots en van de voorbereiding op de periode na de

ots (mogelijkheden tot voortzetting van de hulpverlening, consequenties van zelf-

standig functioneren). Het verzamelen van informatie in de laatste twee maanden is

bedoeld om te achterhalen hoe cliënten tegen het aflopen van de maatregel aankij-

ken af, en zo ja in welke mate, er nog sprake is van problemen.

Behalve het uitwisselen van informatie is in tweede instantie het geven van adviezen

en opdrachten kenmerkend voor de contacten met cliënten. In de beginfase krijgen

de ouders en de pupil in de contacten die ze afzonderlijk met de gezinsvoogd heb-

ben, naast informatie ook altijd adviezen. De gezamenlijke contacten (met de ouders

en de pupil samen of met het gezin) zijn in de eerste twee maanden meer bedoeld

voor het observeren van de omgang tussen ouders en pupil of tussen de gezinsleden

onderling. Vooral in de tussen- en de eindfase worden veelvuldig adviezen en ook

34 Informatie-uitwisseling is in 90% vande recentelijk gestarte zaken in de contacten met de cliënten aan de

orde, bij de lopende en de recentelijk beëindigde zaken in respectievelijk 86% en 90%.
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wel opdrachten gegeven aan de pupil en de ouders afzonderlijk, maar ook in de

contacten met hen samen. Adviezen aan het adres van de pupil hebben onder meer

betrekking op het omgaan met vriendjes, vrijetijdsbesteding en schoolkeuze. De

pupil krijgt opdrachten als de arts bellen, huiswerk aan zijn moeder laten zien en

gedragsinstructies opvolgen. In de adviezen en opdrachten aan de ouders gaat het
hoofdzakelijk om aanwijzingen voor de opvoeding en de omgang van de ouders met

hun kind(eren), maar ook weleens voor de persoonlijke problemen van de ouders.

Daarbij worden met de cliënten afspraken gemaakt over datgene wat ze de komende

tijd moeten doen of moeten oefenen. Bovendien wordt met de cliënten een termijn

afgesproken waarna de gezinsvoogd hierop terug zal komen. In de contacten met de

ouders en de pupil samen wordt geadviseerd over de onderlinge omgang en worden

eventueel afspraken gemaakt over een bezoek- of omgangsregeling.

Het bespreken van problemen, rapportages en de te ondernemen stappen of beslis-

singen (zoals uitkomsten van onderzoek, uithuisplaatsing, terugplaatsing naar huis,

conflicten in de ouder-kindrelatie) is onderwerp van gesprek in de contacten die de

gezinsvoogd met de afzonderlijke cliënten (veelal de pupil en de ouders) heeft. In de

contacten met de verzorgers van de pupil komen het bespreken van behandelings-

en hulpverleningsplannen, het evalueren van de behandeling of begeleiding door de

verzorgers, het begeleiden van de contacten tussen ouders en verzorgers en het

vaststellen van een bezoekregeling aan de orde.

Het oefenen van vaardigheden komt in elke fase in ongeveer een derde van de

gevallen voor. Dan gaat de gezinsvoogd vooral in contacten met de pupil en in

contacten met de ouders wenselijke gedragingen en vaardigheden oefenen.

Het evalueren van de begeleiding van de gezinsvoogd komt in de tussen- en in de

eindfase aan de orde, vooral in de gesprekken met de pupil enerzijds en met de

ouders anderzijds.35 Het gebeurt niet altijd dat de gezinsvoogd aan het einde van de

ots-periode met de cliënten een evaluatiegesprek houdt: in ongeveer de helft van de
contacten wordt de begeleiding geëvalueerd.

Medewerking van cliënten

De begeleiding die in het kader van de ots-maatregel gegeven wordt, heeft een ge-

dwongen karakter. De uitspraak van de ots door de kinderrechter brengt met zich

mee dat de cliënten hulpverlening opgelegd krijgen, ongeacht of ze daarmee instem-

men. De gezinsvoogd ontleent gezag aan de rechterlijke beschikking. De mate waar-

in hij van dit gezag gebruik maakt, hangt af van de opstelling van de cliënten. Het

ligt voor de hand dat de gezinsvoogd eerst probeert de cliënten te overtuigen van de

noodzaak van deze bemoeienis. Wanneer er overeenstemming is over het doel en het

nut van de ots, zal de gezinsvoogd wellicht meer bereiken dan wanneer dit niet het

geval is. Lang niet altijd echter zien de cliënten heil in de ots. In dat geval is het de

35 In ruim de helft van de contacten met de pupil die de gezinsvoogd tijdens de ots en aanhet einde heeft,

komt evaluatie van de begeleiding ter sprake. In de gesprekken met de ouders is dat In de tussenfase in de

helft van de gevallen en in de eindfase in twee derde van de gevallen.
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taak van de gezinsvoogd alles in het werk te stellen de cliënten te motiveren. Lukt dit

niet, dan zal de gezinsvoogd met behulp van het aan hem toegekende gezag bemoei-

enis afdwingen. In het uiterste geval wordt het dwingende karakter ervan door tus-

senkomst van de kinderrechter onderstreept. Medewerking van cliënten aan de uit-

voering van de maatregel betekent derhalve niet per definitie dat het op 'vrijwillige'

basis geschiedt. Zo wordt soms uitsluitend meegewerkt'om erger (bijvoorbeeld

uithuisplaatsing) te voorkomen'. Bovendien valt in de praktijk onderscheid te maken

tussen het 'actief meewerken' (bijvoorbeeld meedenken met de gezinsvoogd over

oplossingen) en het'passief, niet-tegenwerken' (bijvoorbeeld de gezinsvoogd in het

gezin toelaten zonder verder betrokkenheid te tonen). De gezinsvoogd kan er der-

halve niet per definitie op rekenen dat cliënten zullen meewerken en hij zal hier zijn

aanpak op moeten afstemmen (zie ook paragraaf 4.4).

Over de medewerking van de cliënten aan de uitvoering van de ots zijn de gezins-

voogden in het onderzoek in het algemeen goed te spreken.

Voor zover er sprake kan zijn van medewerking van de pupil (jonge kinderen uitge-

zonderd), werken de meeste pupillen (enigszins) mee. In de beginfase werken de

pupillen nog lang niet allemaal mee, maar in de tussen- en in de eindfase is dat bij

de meerderheid het geval. Aan het einde van de ots is het aantal pupillen dat niet

(meer) meewerkt het grootst (6 van de 42).

Ook over de medewerking van de ouders van de pupil zijn de gezinsvoogden over-
wegend positief. Van de vaders en moeders met wie de gezinsvoogd contact heeft, is

de meerderheid cooperatief. Verhoudingsgewijs werken meer vaders dan moeders

niet mee met de gezinsvoogd. In de eindfase is er sowieso in slechts de helft van de

gevallen contact met de vader van de pupil en in die gevallen is de medewerking het

geringst. Het tegengestelde is het geval bij de moeders: in de eindfase is er bijna

altijd contact met de moeder en is er in de meeste gevallen sprake van medewerking.

Contacten met de kinderrechter

Behalve met de cliënten heeft de gezinsvoogd contacten met de kinderrechter in het

kader van de uitvoering van de ots. Dit is vanzelfsprekend, gezien de verantwoorde-

lijkheid die de kinderrechter draagt voor de uitvoering van de maatregel. Uit de resul-

taten blijkt dat er in de begin- en de tussenfase in de helft van de gevallen contact is

en bij afloop van de ots in bijna alle gevallen (82%). In de regel gaat het om schrifte-

lijke dan wel mondelinge rapportage aan de kinderrechter. Af en toe wordt overleg

gevoerd en (wederzijds) om advies gevraagd over te nemen beslissingen (bijvoor-

beeld uithuisplaatsing, terugplaatsing naar huis, een onderzoek aanvragen).

Contacten met externe personen en instanties

Gezinsvoogden hebben contact met externe instanties die de pupil of het gezin waar-

toe de pupil behoort, kennen. Deze contacten zijn bedoeld om informatie uit te

wisselen of zaken te regelen. De contacten die gezinsvoogden met andere instanties

hebben (instanties waarbij de cliënt niet bekend is), betreffen onder andere aanmel-

dingen van de pupil, informatie-uitwisseling en advisering.
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In de beginfase heeft de gezinsvoogd met meer instanties contact en is het aantal

contacten met die instanties het grootst in vergelijking met de andere fasen. Gemid-

deld is er in de aanvangsfase met drie verschillende instanties contact; daarna met

één of twee. De instanties betreffen residentiële instellingen, ambulante-hulpverle-

ningsinstellingen, instellingen voor dagbehandeling, scholen, gemeentelijke dien-

sten, politie, huisarts, medische instellingen, enzovoort.

De gezinsvoogd wendt zich in veel gevallen tot de school van de pupil.36 Soms zit de

pupil niet meer op school en zoekt de gezinsvoogd een school. Met de school wordt

informatie uitgewisseld over de pupil en over het aanbod of de mogelijkheden van

de school. Incidenteel wordt de school geadviseerd over de aanpak van de pupil, de

ouders of verzorgers. Soms wordt er overlegd, worden afspraken gemaakt en activit-

eiten van beide partijen op elkaar afgestemd. Het benaderen van residentiële instel-

lingen is een activiteit die gezinsvoogden vooral in de beginfase uitvoeren (in een

derde van de recentelijk gestarte zaken). De pupil wordt bij tehuizen aangemeld,

gevraagd wordt naar het aanbod en de plaatsingsmogelijkheden. Een enkele keer

vraagt de gezinsvoogd een tehuis om advies over het type residentiële voorziening

dat voor de pupil in aanmerking zou komen. In sommige gevallen wordt de hulp-

verlening van een tehuis ingeschakeld door de gezinsvoogd of worden (hulpverle-

nende) activiteiten op elkaar afgestemd. Met de overige hulpverlenende en dienst-

verlenende instanties waarmee zo nu en dan contact is, wordt veelal informatie

uitgewisseld en de hulpverlening afgestemd.

Niet-uitgevoerde activiteiten

De uitvoering van de ots van de verschillende pupillen brengt met zich mee dat de

gezinsvoogd veel activiteiten moet weten te combineren. Gezinsvoogden kunnen om

allerlei redenen niet toekomen aan bepaalde, geplande activiteiten.

Een aantal gezinsvoogden (ruim een derde) in het onderzoek bevestigt dat. Meestal

gaat het dan om voorgenomen contacten met de pupil en met de ouders of andere

gezinsleden (twee derde van de gevallen). Af en toe is de gezinsvoogd niet in de

gelegenheid andere instanties te benaderen voor overleg of advies. Gezinsvoogden

geven in veel gevallen aan dat ze door een te grote werklast niet aan alle geplande
activiteiten toekomen. Soms is een gebrek aan medewerking bij de cliënten of de

veelheid van problemen debet aan het feit dat geplande contacten niet plaatsvinden.

4.4 Werkwijze van de gezinsvoogd en toepassing van methodieken

Zoals eerder aangegeven is, hebben gezinsvoogden bij de uitvoering van de ots te

maken met pupillen en hun gezinnen die bemoeienis bij de uitoefening van het

ouderlijk gezag opgelegd hebben gekregen. Het aanbod van de gezinsvoogd is met

36 In de beginfase wordt de school van de pupil in bijna de helft vande gevallen (48%) door de gezinsvoogd

benaderd; In de daaropvolgende fasen gebeurt dat minder vaak (respectievelijk in 40% en 34% van de

gevallen).
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andere woorden niet vrijblijvend. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop de gezins-

voogd te werk gaat. Per geval zal hij moeten nagaan welke tekorten in de gezags-

relatie voorkomen. Aansluitend daarop zal hij de meest aangewezen manier zoeken

om het ontbrekende gezag in te vullen. Idealiter zal dit gebeuren op een wijze die de

instemming van de cliënten geniet. Als dit niet het geval is, zal de gezinsvoogd een

evenwicht moeten vinden tussen enerzijds het opleggen van eenzijdig genomen

beslissingen op basis van zijn dwingende gezag en anderzijds het in stand houden

van de (vertrouwens) relatie met de cliënten.

Bij zijn bemoeienissen heeft de gezinsvoogd niet alleen te maken met de cliënten,

maar ook met de bij de cliënten betrokken instanties. Dit betekent dat de gezins-

voogd zowel contacten onderhoudt met cliënten en andere betrokkenen, alsook dat

hij er zorg voor draagt dat alle betrokkenen (uiteindelijk) hetzelfde doel nastreven.

Hij moet actief betrokken zijn bij het nastreven van het gemeenschappelijke doel en

tegelijk anderen ertoe bewegen daar ook aan mee te werken. De rol van de gezins-

voogd is daarmee tweeledig: uitvoeren en bewaken. De wijze(n) waarop gezinsvoog-

den deze dubbelrol vervullen, is onlosmakelijk verbonden met de specifieke aard

van hun bemoeienis. Tot voor kort waren er weinig richtlijnen voor gezinsvoogden

om hun werkwijze te bepalen.37 Het toepassen van methodieken en het gebruik van

een theoretisch kader waarbinnen bemoeienis vanuit de gezinsvoogdij-instelling

geplaatst wordt, is een gebied waarop gezinsvoogden weinig handvatten aangereikt

worden. Hetzelfde geldt voor de noodzakelijke vaardigheden en attitudes die in het

verlengde van methodische en theoretische uitgangspunten liggen. Bij gebrek aan

een voorgeschreven kader vanuit de gezinsvoogdij-instelling ontwikkelen zij wellicht

op individuele basis een eigen werkwijze als leidraad voor hun handelen.

Drie kwart van de gezinsvoogden in het onderzoek heeft een vaste werkwijze bij het

uitvoeren van ots-maatregelen. Wat zij onder een vaste werkwijze verstaan, varieert

in sterke mate. Zo worden elementen van planmatig werken genoemd, maar ook

omgangsvormen en attitudes van de gezinsvoogd ten opzichte van cliënten.

Gezinsvoogden omschrijven methodische aspecten van hun handelen als werkwijze,

evenals het formele (juridische) kader waarbinnen gewerkt wordt.

Het meest genoemd wordt planmatig werken of elementen daarvan. Een kwart van

de gezinsvoogden noemt in ieder geval één element. Een voorbeeld van planmatig

werken is dat een aantal stappen in een bepaalde volgorde wordt uitgevoerd (infor-

matie verzamelen en problemen inventariseren, vervolgens een hulpverleningsplan

opstellen, dan het plan uitvoeren en evalueren en zonodig het plan bijstellen).

Sommigen werken volgens een omschreven cyclus, anderen werken aan de hand van

één of meer losstaande elementen, zoals het hulpverleningsplan.
Veel gezinsvoogden rekenen de wijze. waarop ze de relatie met de cliënten opbouwen

en onderhouden, tot hun vaste werkwijze: 30% geeft dit aan. Zo staan sommigen er

37 Inmiddels zijn protocollenboeken voor de gezinsvoogdij en de voogdij beschikbaar (Vedivo, 1994) en is

een functie- en scholingsprofiel voor (gezins)voogden opgesteld (Vedivo, 1995).
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bijvoorbeeld op in de beginfase kennis te maken met alle cliënten. Velen beogen, is

te werken op basis van het vertrouwen van cliënten. Om dat te bereiken is hun werk-

wijze erop gericht het vertrouwen van cliënten te winnen. Ze proberen een (vertrou-

wens) relatie met hen op te bouwen, waardoor samenwerking mogelijk wordt. Som-

migen nemen zich voor tijdens de ots regelmatig contact te hebben met alle cliënten.

Het formeel-juridische kader van de maatregel wordt door gezinsvoogden minder als

een onderdeel van hun werkwijze beschouwd, althans niet expliciet. Het uitoefenen

van het gezag dat ze vertegenwoordigen, komt bijna niet tot uiting in de omschrij-

ving van de wijze waarop ze handelen. In de beschrijving van de attitudes waar ze als
gezinsvoogd blijk van geven, wordt het accent gelegd op bijvoorbeeld het tonen van

respect voor de cliënten of op het behartigen van het belang van het kind. De werk-

wijze van een aantal gezinsvoogden wordt geleid door de principes van een (hulp-

verlenings) methodiek of een sociaal wetenschappelijke theorie. Social casework,

uideohometraining, systeemtheorie en de eclectische benadering zijn hier voorbeel-

den van.

Wanneer aan gezinsvoogden expliciet gevraagd wordt of ze bepaalde methodieken of

theoretische uitgangspunten toepassen, blijkt dat bij veel van hen (ruim 60%) het

geval te zijn. De systeemtheorie wordt veruit het meest genoemd (in 54% van de ge-

vallen). Andere theorieën die richtinggevend zijn voor het handelen van een aantal

gezinsvoogden, zijn de communicatietheorie, de theorie van Nagy en de leertheorie.

Diverse methodieken en benaderingen komen in het repertoire van gezinsvoogden

voor: social casework, casemanagement, intergenerationele benadering, contextuele

benadering, directieve benadering, (video) hometraining, sociale-vaardigheids-

training enzovoort.

4.5 Rapportage en evaluatie

Volgens de regelgeving behoort de uitvoering van de ots halfjaarlijks geëvalueerd te

worden en hoort bij afloop van de maatregel een eindevaluatie plaats te vinden. De

gezinsvoogd geeft in de halfjaarlijkse rapportage en in het eindrapport aan de kin-

derrechter de activiteiten weer in de afgelopen periode, welke doelen bereikt zijn en

welke niet, en wat de redenen daarvan zijn. In de halfjaarlijkse rapportage dient de

gezinsvoogd na te gaan of de evaluatie van de doelen zodanige wijzigingen met zich

meebrengt dat het hulpverleningsplan bijstelling behoeft. Is dat laatste het geval,

dan wordt het hulpverleningsplan aangepast, conform de Wet op de jeugdhulpver-

lening. Na een periode van zes maanden wordt dan het meest recente plan geëvalu-

eerd. Bij de eindevaluatie van de ots komen tevens nazorg en eventuele voortzetting

van de hulpverlening aan de orde.

Tussentijdse rapportage en evaluatie

In de praktijk blijkt dat gezinsvoogden met enige regelmaat, zij het niet altijd half-

jaarlijks, over de voortgang van de uitvoering rapporteren. Ruim de helft van de

rapportages tijdens de ots heeft betrekking op een langere periode dan een half jaar.
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Het is gebruikelijk dat de gezinsvoogd bij het naderen van de einddatum van de ots

(één jaar na de uitspraak of na de verlenging) aan de kinderrechter rapporteert. In

ongeveer één op de vijf rapporten is er een andere aanleiding dan het aflopen van

een termijn: er doen zich onverwachte gebeurtenissen voor of er komt een zitting in

verband met een uithuisplaatsing. Tussentijdse rapportages bevatten bijna altijd een

beschrijving van de ontwikkelingen in de afgelopen periode en van de huidige situa-

tie van de pupil. De doelen op lange en korte termijn en de activiteiten van de gezins-

voogd zijn in twee derde van de tussentijdse rapportages opgenomen. Tussentijdse

rapportage geeft vooralsnog niet automatisch aanleiding tot evaluatie en tot het

zonodig bijstellen van het hulpverleningsplan door gezinsvoogden. In ruim 40% van

de rapportages hebben gezinsvoogden de doelen op korte termijn geëvalueerd.

Meestal oordelen de gezinsvoogden dat de werkdoelen gedeeltelijk bereikt zijn en

leidt de evaluatie tot een bijstelling van de werkdoelen. In een kwart van de gevallen

met een tussentijdse rapportage geeft evaluatie van de eigen activiteiten van de

gezinsvoogd aanleiding tot het bijstellen ervan. Dat betekent veelal intensivering

van dezelfde activiteiten en in mindere mate vervanging van bestaande door andere

activiteiten.

Eindrapportage en -evaluatie

Bij het ten einde lopen van de ots maken gezinsvoogden in drie kwart van de geval-

len een eindrapportage. Daarin wordt, doorgaans aan de kinderrechter, verslag

gedaan van het laatste half jaar of het laatste jaar van de ots. De ontwikkelingen

in de afgelopen periode en de huidige situatie van de pupil zijn daarin standaard

opgenomen. Evaluatie van doelen op lange en op korte termijn vindt meestal, maar

niet altijd plaats in de eindrapportage. Worden de doelen op lange termijn geëva-

lueerd, dan vindt de gezinsvoogd in ruim 40% van de gevallen dat het doel volledig

bereikt is, in 40% gedeeltelijk en in 16% helemaal niet. De meeste doelen op korte

termijn zijn af ten dele (53%) af volledig bereikt (39%) naar het oordeel van de

gezinsvoogd.

Het feit dat er niet altijd aan het eindevan de ots-periode gerapporteerd en geëvalu-

eerd wordt, heeft voor een deel te maken met de reden van de afloop van de maat-

regel. Er wordt altijd gerapporteerd als het doel van de maatregel naar het oordeel

van de gezinsvoogd is bereikt (in 15 van de 50 gevallen) en wanneer cliënten elke

medewerking aan de uitvoering van de maatregel weigeren of uitvoering door de

gezinsvoogd onmogelijk maken (in 5 gevallen). Wanneer de ots eindigt omdat de

pupil meerderjarig wordt (in 23 van de 50 zaken), heeft de gezinsvoogd in ongeveer

de helft van de gevallen gerapporteerd. In de 4 gevallen waarin na de'ots een andere

(verderstrekkende) maatregel wordt opgelegd, is op één uitzondering na niet gerap-

porteerd. In sommige gevallen achten gezinsvoogden eindrapportage bij meerder-

jarigheid van de pupil en bij voortzetting met een andere maatregel niet noodzake-

lijk. Ook wordt geopperd dat de kinderrechter in die gevallen expliciet om een eind-

rapportage moet vragen. Enkelen geven het gebrek aan tijd op als reden voor het

(nog) ontbreken van een eindrapportage.
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Voortzetting van de hulpverlening na de ots

In de helft van de beëindigde ots'en acht de gezinsvoogd voortzetting van hulp niet

geïndiceerd omdat het doel van de ots is bereikt of omdat cliënten niet verder bege-

leid willen worden. Acht de gezinsvoogd begeleiding na de ots wèl geïndiceerd, dan

zorgt hij in de helft van de gevallen ook voor voortzetting van de hulp. In de andere

helft van de gevallen is de bereidheid of de motivatie van cliënten meestal zo gering
dat de gezinsvoogd ervan afziet.

De hulpverlening die cliënten na afloop van de ots krijgen, is in een aantal gevallen

vrijwillig (ambulante en residentiële begeleiding en behandeling, voortgezette hulp-

verlening) en in enkele gevallen opgelegd in het kader van een maatregel (voogdij en
plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling).

4.6 De uitvoering van de ots in de verschillende fasen

Tot slot van dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten nog eens per fase op

een rijtje gezet. Op deze manier wordt duidelijk welke aspecten in meer of mindere

mate kenmerkend zijn voor een bepaalde fase in de uitvoering van de ots. In tabel 8

wordt daarvan een overzicht gegeven.

Beginfase

De beginfase van de ots is in velerlei opzichten een intensieve fase in de uitvoering.

De gezinsvoogd verzamelt informatie die beschikbaar is over de pupil en de proble-

matiek. Contacten met de Raad voor de kinderbescherming en andere instanties,

zoals de school, zijn daarbij gebruikelijk. Contacten met externe instanties zijn tal-

rijker in de beginfase dan in de daaropvolgende fasen. De meeste contacten staan in

het teken van informatie-uitwisseling en van aanmelding van de pupil.

Op basis van de verzamelde informatie komen gezinsvoogden tot een beeld van de

problematiek van de cliënten. De problemen die gezinsvoogden in de beginfase

inventariseren, zijn divers van aard. Deze diversiteit (het aantal verschillende proble-

men) bij aanvang van de ots is in veel gevallen groter dan in latere fasen. De proble-

men die de gezinsvoogd bij aanvang van de ots signaleert, zijn echter niet wezenlijk

verschillend van de problemen bij de cliënten in de andere fasen; de meeste proble-

men komen alleen in de beginfase in meer gevallen voor. Zo worden problemen met

de uitoefening van het ouderlijk gezag, pedagogische en/of affectieve verwaarlozing

van de pupil en (dagelijkse) omgangsproblemen tussen ouders en pupil in bijna alle

beginnende ots-zaken genoemd door de gezinsvoogd.

Het opstellen van een hulpverleningsplan is een activiteit die in de beginfase thuis-

hoort, maar lang niet alle gezinsvoogden komen daar in die periode aan toe. Een op

de vijf gezinsvoogden slaagt erin het plan binnen de wettelijke termijn van zes we-

ken op te stellen. Een onderdeel van het hulpverleningsplan, de doelen op lange en

op korte termijn, wordt doorgaans wel tijdens de eerste twee maanden uitgewerkt.

Een doelstelling op lange termijn die gezinsvoogden bij aanvang van de ots in

ongeveer de helft van de gevallen formuleren, is het garanderen van een stabiele
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Tabel 8: Aspecten van de uitvoering in de verschillende fasen
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beginfase tussenfase eindfase

contacten

- pupil +
- ouders van pupil + + +
- pupil en ouders +/- +l-

- gezin +/- - -

- verzorgers van pupil + + +
- kinderrechter +/- +/- +
- externe instanties + + +

- intern overleg + + +
aantal cliënten + + +
aantal problemen + + +
doelen

- lange-termijndoelen + + +

- werkdoelen + + +
medewerking cliënten

- pupil +/- + +

- moeder van pupil + +/- +

- vader van pupil +/- +/- -

- verzorgers van pupil + + +

hulpverleningsplan +/- + +

rapportage + +

++ komt (bijna) altijd / het meest voor

+ komt veel voor

+/- komt soms voor

komt weinig / niet voor

niet van toepassing

situatie van de pupil. In de eerste fase van de uitvoering werken gezinsvoogden

meestal met (veel) doelen op korte termijn. Kenmerkend voor de beginfase is dat het

verzamelen van informatie en het inventariseren van de problemen regelmatig voor-

komende werkdoelen zijn. Dat is ook het geval voor het regelen van de verblijfsitua-

tie van de pupil. De termijnen die gezinsvoogden voor het bereiken van de werk-

doelen nodig achten, variëren sterk in duur. In de beginfase zijn de termijnen in de

regel korter (drie à zes maanden) dan in de andere fasen.

De gezinsvoogd heeft in de meeste recentelijk gestarte zaken een groter aantal per-

sonen in begeleiding dan in de andere fasen. Het aantal contacten met de cliënten

is gemiddeld het grootst in de beginfase. In de regel is er contact met de ouders van

de pupil. Naast informatie-uitwisseling worden af en toe adviezen en opdrachten

gegeven of wordt een regeling getroffen met de ouders. In de beginfase komt het

contact dat de gezinsvoogd met de ouders en de pupil samen heeft, het meest voor.

Dat geldt ook voor de gezinsgesprekken die de gezinsvoogd houdt. Deze contacten

met meer gezinsleden samen zijn vooral bedoeld om de onderlinge omgang te obser-
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veren. Het opbouwen van een (vertrouwens) relatie met de cliënten bepaalt voor een

aantal gezinsvoogden de wijze waarop ze uitvoering geven aan de ots. Door middel

van de contacten met de verschillende cliënten in de aanvangsfase maakt de gezins-

voogd kennis met iedereen en onderzoekt hij de mogelijkheden van samenwerking.

Tussenfase

De tussenfase is voor de gezinsvoogd minder arbeidsintensief dan de eerste fase. De

gezinsvoogd begeleidt minder personen dan bij aanvang. Er zijn wat minder contac-

ten met cliënten en met externe instanties in vergelijking met de beginfase. In de

meeste lopende zaken is een hulpverleningsplan voorhanden. De gezinsvoogd heeft

in de regel doelen voor de lange en de korte termijn in het hulpverleningsplan gefor-

muleerd. Meestal worden er minder werkdoelen nagestreefd en is de termijn voor

het bereiken ervan langer dan in de beginfase (een half jaar à een jaar). Het begelei-

den van de ouders of verzorgers van de pupil komt geregeld voor als werkdoel in de

tussenfase van de uitvoering. Dat blijkt ook uit de contacten die de gezinsvoogd

heeft: contacten met de ouders zijn (ook) in de tussenfase de meest voorkomende

activiteit. De contacten met de ouders en met andere cliënten zijn, meer dan in de

beginfase, gericht op het geven van adviezen en opdrachten. De gezinsvoogd maakt

ook afspraken met cliënten om op de aanbevelingen en opgedragen taken terug te

komen. Werken aan de zelfstandigheid van de pupil en het verbeteren of aanleren

van allerlei vaardigheden zijn in de tussenfase doelen op korte termijn, die meer op

de persoon van de pupil gericht zijn. Het bespreken van voorstellen en beslissingen
van de gezinsvoogd, van het hulpverleningsplan en het evalueren van de begeleiding

komen aan bod in de gesprekken die de gezinsvoogd met de pupil en de ouders

afzonderlijk heeft. Spreekt de gezinsvoogd met de pupil en de ouders samen of met

het hele gezin, dan wordt de onderlinge omgang geobserveerd.

In de contacten die de gezinsvoogd met externe instanties heeft, wordt veelal infor-

matie uitgewisseld: over het functioneren en de situatie van de pupil, de rol van de

gezinsvoogd, het aanbod of de werkwijze van de instantie, enzovoort. Het gebeurt

ook weleens dat de gezinsvoogd hulpverlening inschakelt of verschillende hulpvor-

men op elkaar afstemt. Meer dan in de beginfase wordt gebruik gemaakt van onder-
zoek door externe deskundigen.

De meeste gezinsvoogden rapporteren tussentijds over de ontwikkelingen in de

afgelopen periode en omschrijven de situatie van de pupil op het moment van de

rapportage. De periode waarover gerapporteerd wordt, is meestal een jaar. Het rap-

port is doorgaans bestemd voor de kinderrechter, die een jaar na de uitspraak van de

ots moet beslissen over een eventuele verlenging van de maatregel. In sommige

tussentijdse rapportages worden de doelen en de activiteiten van de gezinsvoogd

geëvalueerd.

Eindfase

In de eindfase van de ots ligt het accent van de lange-termijndoelstelling meer dan

in de voorafgaande fasen op (het garanderen van) de ontwikkeling van de pupil. In
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deze fase heeft de gezinsvoogd in meer gevallen contact met de pupil (alleen) dan

in de andere fasen. Werkdoelen die betrekking hebben op het vergroten van zelfstan-

digheid en van vaardigheden van de pupil, zijn kenmerkend voor de eindfase. Toch

blijft ook de begeleiding van de ouders en verzorgers in de eindfase een werkdoel.

Hoewel het (totale) aantal contacten met de cliënten het laagst is in deze fase, is er

toch nog in ruim 70% van de gevallen contact met de ouders. In het algemeen wordt

er informatie uitgewisseld die betrekking heeft op de gevolgen van het aflopen van

de maatregel en op de periode na de ots. In dat verband geeft de gezinsvoogd ook

adviezen en opdrachten aan de pupil en de ouders. Soms wordt de begeleiding

geëvalueerd en worden voorstellen en beslissingen van de gezinsvoogd besproken.

Contacten-met externe instanties komen niet zo veel voor. In de voorkomende

gevallen is er sprake van informatie-uitwisseling, het inschakelen van een hulpverle-

ningsinstantie of het bespreken en evalueren van het hulpverleningsplan van de

gezinsvoogd dan wel van de externe instantie.

In veel, maar niet alle gevallen maakt de gezinsvoogd een eindrapportage. Dit rap-

port wordt soms intern besproken en is meestal bestemd voor de kinderrechter.

De eigen evaluatie van doelen op lange en op korte termijn is doorgaans redelijk

positief of positief. Het ten einde lopen van de ots is lang niet altijd het gevolg van

het bereiken van de vooropgestelde doelen: in ongeveer de helft van de gevallen is

het bereiken van de meerderjarigheid van de pupil de reden van afloop. Voortzetting

van de hulpverlening na de ots achten gezinsvoogden in de helft van de gevallen

geïndiceerd. In ongeveer een kwart van de afgelopen zaken is er ook een vorm van

hulpverlening na de ots. De hulpverlening varieert van vrijwillige ambulante en

residentiële begeleiding, behandeling en verzorging tot voogdij en buitengewone

behandeling.
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Beschouwing

In dit laatste hoofdstuk komen we op basis van de resultaten van het onderzoek tot

een afsluitende beschouwing.

Uit het eerste deelonderzoek naar de toepassing van de kinderbeschermingsmaat-

regelen is gebleken dat de problematiek van ots-pupillen in de jaren tachtig is toe-

genomen. In het tweede deelonderzoek naar de uitvoering van de ots wordt het

duidelijk dat de problemen die gezinsvoogden bij hun pupillen vaststellen, divers

zijn. Het is daarom niet mogelijk een onderscheid te maken tussen de pupillen op

basis van het soort van problemen. Het gemeenschappelijke kenmerk is de grote

omvang van hun problematiek. Gezinsvoogden hebben te maken met ingewikkelde

zaken. De wijze waarop zij uitvoering geven aan de ots, kent daardoor veel variaties.

Als gevolg van deze diversiteit blijkt het niet mogelijk een typering te geven van de

verschillende wijzen van uitvoering. Wel is aangetoond dat de fasen die we in de

uitvoering onderscheiden, van elkaar verschillen. Vooral de activiteiten in de begin-

fase verschillen in diverse opzichten van die in de tussen- en de eindfase.

De gezinsvoogd besteedt in de beginfase veel aandacht aan het verzamelen van

informatie en het inventariseren van de problemen. Er wordt gebruik gemaakt van

de informatie die beschikbaar is, maar daarnaast ondernemen gezinsvoogden zelf

activiteiten om inzicht te krijgen in de problematiek. Het aantal problemen dat

gezinsvoogden signaleren, is het grootst in de beginfase. Zij doen er veel, zo niet

alles aan om daar oplossingen voor te vinden. Naar het oordeel van de gezinsvoog-

den blijven hun inspanningen niet zonder resultaat. Dat blijkt uit de medewerking

die zij bij vele cliënten bewerkstelligen, het terugdringen van de omvang van de pro-

blematiek en het (gedeeltelijk) bereiken van een aantal doelen. Toch zijn er bij een

aantal aspecten van de uitvoering kanttekeningen te plaatsen. Deze aspecten wor-

den besproken tegen de achtergrond van de op gang zijnde vernieuwingsbeweging

in de jeugdbescherming. Tevens worden voorstellen gedaan die bij kunnen dragen

aan de kwaliteit van het gezinsvoogdijwerk.

5.1 Informatieverzameling en probleemstelling

Bij aanvang van de ots beschikken gezinsvoogden meestal over informatie van ande-

re instanties. In de eerste plaats gaat het om het rekest en het rapport van de Raad

voor de kinderbescherming, waarin verslag wordt gedaan van het onderzoek naar de

opvoedingssituatie van de pupil. Meestal wordt door de raad aanvullende informatie

verstrekt aan de instelling. In sommige gevallen gaat het om het actualiseren van de
reeds beschikbare informatie, in andere gevallen om informatie die opzettelijk niet

openbaar wordt gemaakt. Zoals eerder is opgemerkt, worden de cliënten niet altijd

op de hoogte gesteld van de aanvullende-informatieverstrekking. Deze gang van
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zaken is niet alleen formeel onjuist, maar bovendien niet verstandig. Het (bewust)

onthouden van informatie aan cliënten kan de relatie die in het kader van de uit-

voering van de ots met hen opgebouwd wordt, bij voorbaat bemoeilijken. Het strekt

daarom tot aanbeveling dat zowel de Raad voor de kinderbescherming als de gezins-

voogdij-instelling toeziet op naleving van de regel van openheid van stukken, waar-

aan cliënten het recht ontlenen van alle informatie kennis te nemen. Slechts in uit-

zonderlijke gevallen kan van deze regel worden afgeweken (bijvoorbeeld wanneer

verwacht mag worden dat bekendmaking van informatie levensbedreigend is voor

de minderjarige). De beslissing hierover behoort echter niet bij de individuele mede-

werker te liggen, maar op het niveau van de instelling genomen te worden.

Naast de gegevens van de raad gebruikt de gezinsvoogd dikwijls informatie van ande-

re instanties die de pupil of het gezin waartoe de pupil behoort, kennen. Men zou

zich kunnen afvragen in hoeverre de gezinsvoogd nog activiteiten moet ondernemen

om informatie te verzamelen over de situatie van de pupil. De Raad voor de kinder-

bescherming is immers de aangewezen instantie om onderzoek te verrichten. Het

is vanzelfsprekend dat de gezinsvoogd in de eerste contacten met cliënten de pro-

bleemstelling op basis van de beschikbare informatie toetst en nagaat of en hoe de

cliënten de problemen ervaren. Vervolgens moet de gezinsvoogd nagaan wat, gezien

de diagnose, geïndiceerd is om te doen in het kader van de ots. Er blijft dus nog wel

een specifieke, diagnostische taak voor de gezinsvoogd over. Wellicht kan de rappor-

tage door de raad meer afgestemd worden op de informatiebehoefte van de gezins-

voogdij-instelling met het oog op het opstellen van een hulpverleningsplan. Dan

wordt voorkomen dat de gezinsvoogd dubbel werk verricht en dat cliënten extra
worden belast. Nu komt het voor dat de gezinsvoogd zelf niet tot een heldere pro-

bleemstelling kan komen en daarom na verloop van tijd tot extern diagnostisch

onderzoek besluit. Het gebruik maken van gestandaardiseerde rapportages en van

diagnostische instrumenten bij de raad die afgestemd zijn op het vervolgtraject bij

de gezinsvoogdij-instelling, strekt derhalve tot aanbeveling. Het gebruik van bijvoor-

beeld hetzelfde diagnostisch instrument door zowel de raad als de gezinsvoogdij-

instelling zou hiertoe kunnen bijdragen. In een aantal arrondissementen wordt daar

in het kader van een experiment al ervaring mee opgedaan.38

5.2 Hulpverleningsplan

Volgens de Wet op de jeugdhulpverlening dient binnen zes weken na de aanvang van

de ots een hulpverleningsplan opgesteld te zijn. Uit het onderzoek blijkt dat deze

38 In Arnhem loopt bijvoorbeeld een experiment bij de Raad voor de kinderbescherming in samenwerking

niet de Stichting Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening in Gelderland naar de toepassing van de

Vragenlijst Sociaal Pedagogische Situatie (VSPS), een diagnostisch instrument. In Noord-Holland is een

experiment aan de gang waarin, naast de VSPS, ervaring wordt opgedaan met andere instrumenten: de

EBR (Explicitering Besluitvorming Raden) en de EBH (Explicitering Besluitvorming Hulpverlening). De

EBH wordt bij de gezinsvoogdij-instelling ingezet om de vertaalslag van de diagnose naar het hulpverle-

ningsplan inzichtelijk(er) te maken.
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wettelijke termijn in de meeste gevallen overschreden wordt. Er is sprake van twee

verschillende situaties. In sommige gevallen geven gezinsvoogden aan dat ze in de

beginfase aan het hulpverleningsplan werken, maar dat de termijn te kort is. In

andere gevallen stellen gezinsvoogden geen hulpverleningsplan op, omdat daar

vanuit de gezinsvoogdij-instelling niet om gevraagd wordt.

In de eerstgenoemde situatie kan men zich afvragen of de termijn van zes weken

voor het opstellen van een hulpverleningsplan realistisch is, gezien de complexiteit

van de ots-zaken en de huidige manier van werken. Wanneer de diagnostische activi-

teiten van de raad en de gezinsvoogdij-instelling beter op elkaar afgestemd zijn, zal

de termijn van zes weken voor het maken van een hulpverleningsplan wellicht beter

haalbaar zijn. De diagnostische activiteiten van de gezinsvoogd kunnen dan immers
beperkt blijven. Wat de complexiteit van de zaken betreft, zou het tot aanbeveling

strekken de disciplines binnen de gezinsvoogdij-instelling uitte breiden met (een)

gedragsdeskundige(n). Multidisciplinair overleg of consultatie van interne gedrags-

deskundigen leveren misschien geen tijdwinst op, maar het komt wel tegemoet aan

de behoefte bij gezinsvoogden om complexe zaken voor te leggen aan andere des-

kundigen. Wanneer (extern) specialistisch onderzoek nodig blijkt, is het in elk geval
mogelijk om binnen zes weken een `voorlopig' hulpverleningsplan op te stellen.

Daarin wordt dan het voornemen opgenomen tot een duidelijke diagnose en indica-

tiestelling te komen met behulp van specialistisch onderzoek. Het plan wordt nader

uitgewerkt zodra de onderzoeksresultaten bekend zijn. De gezinsvoogdij-instelling

zou, meer dan nu het geval is, op het naleven van de termijn voor het hulpverle-

ningsplan moeten toezien. Dit kan in het kader van de praktijkbegeleiding gebeuren.

Op termijn is het zeker wenselijk de wettelijke periode van zes weken op zijn haal-

baarheid te evalueren. In het verlengde hiervan zou bekeken moeten worden of de

mogelijkheid een voorlopig hulpverleningsplan op te stellen, in de wet opgenomen

dient te worden.
Dat (meer) sturing vanuit de instelling nodig, is blijkt eveneens uit de tweede be-

schreven situatie. De instellingen dienen erop toe te zien dat bij elke maatregel een

hulpverleningsplan wordt opgesteld. In sommige gevallen stelt de gezinsvoogd het

plan alleen op. Eigenlijk dient elk plan collegiaal getoetst te worden en aan de prak-

tijk(bege)leider en de kinderrechter te worden voorgelegd. Daarnaast moet met de

cliënten gesproken worden over de opzet van het plan. Voor alle partijen (kinderrech-

ter, gezinsvoogdij-instelling, gezinsvoogd en cliënten) is het hulpverleningsplan een

handvat om op de uitvoering van de ots toe te zien en zonodig afwijkingen van het

plan aan de kaak te stellen. Met de inwerkingtreding van de nieuwe ots-wetgeving

(november 1995) zal de gezinsvoogdij-instelling deze controle nadrukkelijker

moeten uitoefenen.
Deze verantwoordelijkheid geldt evenzeer wanneer de pupil in een residentiële

voorziening verblijft en deze voorziening een hulpverleningsplan opstelt voor zijn

begeleiding of behandeling. Sommige gezinsvoogden achten het niet nodig om in

dat geval nog met een overkoepelend hulpverleningsplan te werken waarin (onder
meer) aangegeven wordt wat de gezinsvoogd met de residentiële hulp beoogt. Een
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vraag hierbij is of de gezinsvoogd zich inhoudelijk moet bemoeien met de invulling

van de begeleiding van de pupil door andere instanties. In ieder geval dient de

gezinsvoogd de hulpverlening te coordineren en aan de hand van een (totaal) hulp-

verleningsplan leiding te geven aan de uitbestede hulpverlening. Het bespreken van

het plan van aanpak van een instantie die hulp verleent aan de pupil, het toezien op

de uitvoering van het plan en het evalueren daarvan behoren tot de opdrachten van

de gezinsvoogd. Het is echter wel de vraag of bij gezinsvoogden de specifieke des-

kundigheid aanwezig is om over de keuze en de inhoud van bijvoorbeeld een behan-

deling te kunnen oordelen. Mocht de (uitbestede) hulpverlening aan de pupil een

specialistisch karakter hebben, is het aangewezen dat andere disciplines dan die in

de gezinsvoogdij-instelling vertegenwoordigd zijn, de gezinsvoogd op enigerlei wijze

ondersteunen. Naast versterking door gedragswetenschappers ten behoeve van

inhoudelijke vraagstukken wordt ook gedacht aan juridische deskundigen voor de

behandeling van (nieuwe) procedurele aangelegenheden.

Wanneer naar de inhoud van de hulpverleningsplannen gekeken wordt, valt het op

dat de doelen van de ots niet altijd helder geformuleerd zijn. Doelen op lange ter-

mijn hebben doorgaans betrekking op het garanderen van de ontwikkeling van de

pupil of op het waarborgen van een stabiele of veilige situatie voor de pupil. De

werkdoelen zijn zeer gevarieerd. In hoofdstuk 4 is reeds gewezen op de inwisselbaar-

heid van korte- en lange-termijndoelen en op voorkomende begripsverwarring

(doelen en middelen). Een eenduidige begripsomschrijving van een doelstelling en

van een middel (om een doel te bereiken) zou veel onduidelijkheid voor medewer-

kers en cliënten in de jeugdbescherming en jeugdhulpverlening uit de wereld kun-

nen helpen. Dit pleit voor het opstellen en hanteren van een gemeenschappelijk

begrippenkader voor de (gezins)voogdij- en aanverwante instellingen (zoals de Raad

voor de kinderbescherming, ambulante en residentiële instellingen).

Een ander punt van aandacht betreft de termijnen die gezinsvoogden voor het berei-

ken van werkdoelen nodig achten. In de praktijk zijn deze termijnen (redelijk) lang:

een half jaar en langer. Het werken met afzienbare termijnen in de uitvoering van de

ots lijkt niet gebruikelijk te zijn. Wellicht speelt de wetenschap dat de maatregel in

ieder geval voor een jaar en mogelijk voor langer van kracht is, in sterke mate mee

bij het kiezen van doelen en de daaraan verbonden termijnen. Uit de meest recente

gegevens blijkt dat bijna een kwart van de maatregelen vier jaar of langer duurt. Dit

geeft aanleiding tot bezinning over de looptijd van ots-maatregelen. Met het oog op

meer planmatig werken zouden gezinsvoogden hun (werk) doelen zodanig moeten

kiezen dat deze binnen een afzienbare periode bereikt kunnen worden. Met andere

woorden, doelen behoren - voor zover mogelijk - getoetst te worden op hun haal-

baarheid binnen een redelijke termijn. Met het oog op tussentijdse evaluatie zou

een half jaar de maximale termijn moeten zijn. Het denken en plannen in termijnen

brengt in de praktijk een spanningsveld met zich mee. Zo doen zich opvoedings-

situaties voor waarbij op basis van de ingeschatte pedagogische kwaliteiten van de

ouders, de verwachting wordt uitgesproken dat langdurige begeleiding geïndiceerd
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is. In andere gevallen speelt het gegeven dat een beroep gedaan wordt op (schaarse)

hulpverleningsvoorzieningen die lang niet altijd beschikbaar zijn op het ogenblik

dat ze geïndiceerd zijn (capaciteits- en wachtlijstproblematiek). Deze knelpunten

onderschrijven alleen maar het nut van systematische, periodieke evaluatie: dan is

het mogelijk de haalbaarheid en wenselijkheid van doelen en de daarmee verbonden

termijnen voortdurend te toetsen.

Doelen worden bijna altijd in het hulpverleningsplan opgenomen. Dat is niet het

geval voor de activiteiten die de gezinsvoogd vervolgens gaat ondernemen om aan

de doelen te werken. Toch is het van belang dat in het hulpverleningsplan de

stappen vastgelegd worden die volgens de gezinsvoogd nodig zijn om een doel te

verwezenlijken. Het lijkt aan te bevelen een voorgestructureerd en gestandaardi-

seerd hulpverleningsplan te gebruiken, waarin ook alle voorgenomen activiteiten

van de gezinsvoogd zijn opgenomen. De voordelen van het werken met een stan-

daardplan zijn legio. De kans dat bepaalde aspecten van de uitvoering buiten be-

schouwing blijven, wordt tot een minimum gereduceerd. Daarmee is niet alleen het

doel van de ots voor alle betrokkenen inzichtelijk, maar ook de wijze waarop hier

naartoe gewerkt zal worden. Een standaardraamwerk kan ertoe bijdragen dat de

termijn van zes weken voor het opstellen van het hulpverleningsplan haalbaar is.

Wanneer er overdracht van de zaak plaatsvindt, biedt het hulpverleningsplan inzicht

voor de nieuwe gezinsvoogd(ij-instelling) in de ingeslagen weg. Daarnaast is bewa-

king van de kwaliteit van de uitvoering door de instelling beter mogelijk. De inhoud

van het hulpverleningplan kan bijvoorbeeld getoetst worden aan de opgestelde

richtlijnen voor de kwaliteit van de uitvoering (Hilferink Croonen, 1992).

Door sommige gezinsvoogdij-instellingen wordt reeds met een standaardhulpverle-

ningsplan gewerkt c.q. geëxperimenteerd. Zo wordt er gebruik gemaakt van bestaan-

de diagnostische instrumenten die tevens een bijdrage leveren aan het hulpverle-

ningsplan (bijvoorbeeld Vragenlijst Sociaal Pedagogische Situatie) of van een door de

gezinsvoogdij-instelling zelf ontworpen lijst, die elke gezinsvoogd bij elke (nieuwe)

ots invult. Deze werkwijze is nog betrekkelijk nieuw; de gezinsvoogden die ermee

werken, oordelen er in het algemeen positief over. De tijd die ermee gemoeid is,

wordt door sommigen echter als een nadeel beschouwd. Het invullen van zo'n lijst

zou ten koste gaan van de:begeleiding van de cliënten. Het is maar de vraag of er

sprake is van `verloren' tijd. De verzamelde informatie wordt voor elke zaak overzich-

telijk opgeslagen en is later op elk gewenst ogenblik direct voorhanden.

Deze werkwijze sluit aan bij recente geluiden binnen de jeugdhulpverlening en

jeugdbescherming over de wenselijkheid van een op te zetten cliëntvolgsysteem.

Met een dergelijk systeem is het mogelijk overzicht te houden op het hulpverlenings-

traject van individuele cliënten, ongeacht de duur van hun traject en de daarbij

betrokken instanties. De hulpvraag van de cliënten zou, meer dan tot op heden het

geval is, bepalend moeten zijn voor de aan te bieden hulp, en niet omgekeerd.

Samenwerking van instanties werkzaam in verschillende sectoren (jeugdhulpverle-

ning, jeugdbescherming, onderwijs en geestelijke gezondheidszorg) en onderlinge
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afstemming van het hulpaanbod kunnen daartoe bijdragen. Het gebruik van één en

hetzelfde registratie- en volgsysteem strekt dan tot aanbeveling. Afstemming van het

diagnostisch instrumentarium van deze instanties zou er onder andere toe kunnen

leiden dat hetzelfde instrument op verschillende momenten in het hulpverlenings-

traject gebruikt wordt. Zo is het bijvoorbeeld denkbaar om de eerdergenoemde VSPS

in de uitgebreide versie bij het raadsonderzoek toe te passen en de verkorte versie

die van deze lijst voorhanden is, vervolgens bij de uitvoering van de ots te gebruiken

(zie ook Scholte, 1993).

5.3 Activiteiten van de gezinsvoogd in het kader van de begeleiding

Een wezenlijk onderdeel van de activiteiten van de gezinsvoogd betreft de contacten

met cliënten. De gezinsvoogden in het onderzoek hebben doorgaans regelmatig

contact met hun cliënten. In de beginfase is het gemiddelde aantal contacten het

hoogst, in de eindfase het laagst (respectievelijk vijf en drie contacten per twee

maanden). Het is niet verwonderlijk dat de beginfase gekenmerkt wordt door een

hoge frequentie van contacten: kennismaking, probleeminventarisatie en het op-

stellen van het hulpverleningsplan vereisen nu eenmaal veel contacten. Wanneer we

de gevonden gemiddelden afzetten tegen de (minimale) normen van de kwaliteits-

standaard voor de uitvoering, dan worden die normen wel benaderd, maar lang niet

altijd gehaald. Daarnaast dient te worden vermeld dat de aard van de contacten vari-

eert van een informatief telefonisch gesprek tot een uitgebreid huisbezoek waarbij

beslissingen besproken worden of problemen worden voorgelegd.

De hoge caseload in aanmerking genomen, mag het overigens een verdienste van de

gezinsvoogden genoemd worden dat zij met een redelijke frequentie het contact met

hun cliënten onderhouden. Inmiddels is de caseloadnorm verlaagd.39 Dit zou de

belasting van gezinsvoogden enigszins moeten doen afnemen. Het is nog maar de

vraag of dat in de praktijk werkelijk het geval zal zijn. Een aantal gezinsvoogden in

het onderzoek merkt op dat zij weliswaar slechts één kind uit een gezin onder toe-

zicht hebben, maar feitelijk ook de belangen behartigen van de overige kinderen van

dat gezin. Deze praktijk vloeit voort uit de, vaak complexe gezinssituatie waarmee

gezinsvoogden geconfronteerd worden, en die doorgaans alle kinderen uit het gezin

betreft. Het komt zelfs voor dat slechts één kind uit een gezin `preventief' onder

toezicht wordt gesteld, zodat de gezinsvoogd gelegitimeerd is om (ook) toezicht te

houden op de opvoedingssituatie van de overige kinderen. Gezinsvoogden geven

aan dat ze hun activiteiten op het hele gezin of het systeem waarvan de pupil deel

uitmaakt, richten. Daar staat tegenover dat er ots-zaken zijn die (tijdelijk) weinig

belasting voor de gezinsvoogd vormen. De officiële omvang van de caseload geeft

derhalve niet altijd een juist beeld van de werkelijke belasting van de gezinsvoogd.

Bovenstaande bevindingen pleiten er voor een meer gedifferentieerd systeem op te

39 Met de subsidiewijziging in 1995 is de caseloadnorm voor eerstejaars ots-maatregelen 20 pupillen, voor

langer lopende ots-maatregelen 27 pupillen en voor voogdijmaatregelen 30 pupillen.
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zetten met betrekking tot de berekening van de caseload(norm), waarbij onder meer

de fase waarin de ots zich bevindt, meegewogen wordt. Daarmee wordt meer recht

gedaan aan de feitelijke werkbelasting van gezinsvoogden. De praktijk van de uit-

voering van ots-maatregelen zet ook vraagtekens bij de insteek van deze justitiële

bemoeienis. Het is namelijk de minderjarige die onder toezicht wordt gesteld, terwijl

het in feite om begeleiding van de ouders gaat, wier gezag door de ots-maatregel

beperkt wordt. Men kan zich terecht afvragen of het niet wenselijk zou zijn om de

met het gezag belaste ouder(s) door middel van een maatregel van kinderbescher-

ming aan te spreken.

5.4 Werkwijze van de gezinsvoogd

Uit het onderzoek is gebleken dat, ondanks de diversiteit en complexiteit van de

ots-zaken, de meerderheid van de gezinsvoogden een min of meer vaste werkwijze

hanteert. In hoofdstuk 4 is reeds opgemerkt dat dit begrip door gezinsvoogden heel

verschillend ingevuld wordt. Hoewel een aantal gezinsvoogden aangeeft planmatig

te werken of elementen daarvan in hun werkwijze geïntegreerd te hebben, betekent

dit niet automatisch dat in de praktijk wezenlijke aspecten van planmatig werken

systematisch toegepast worden.

Een planmatige aanpak betekent dat gewerkt wordt volgens een vooropgezet plan,

dat zonodig bijgesteld wordt. In de uitvoering van de ots maakt het hulpverlenings-

plan deel uit van deze aanpak. Met het opstellen van een plan wordt aangegeven

waarnaartoe gewerkt moet worden, en vervolgens via welke weg, door wie en met

behulp van welke middelen het doel gerealiseerd moet worden. Daarbij dient het

traject dat afgelegd moet worden om het doel te bereiken, zo veel mogelijk uitgezet

te worden: bijvoorbeeld door het vastleggen van een tijdspad, het formuleren van

(minimale) criteria, het periodiek evalueren en zonodig bijstellen van het oorspron-

kelijke plan. Zo is het mogelijk de uitvoering van een plan op een systematische

manier te beheersen en te sturen. Hier ligt een taak voor de praktijkbegeleiding, die

moet toezien of een en ander ook daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat met (meer) planmatig werken in de gezins-

voogdij zeker voordeel te behalen valt, maar dat de mogelijkheid tot een dergelijke

aanpak tevens begrensd is. Het is nu eenmaal een gegeven dat in een werkveld als de

gezinsvoogdij rekening gehouden dient te worden met factoren die niet of moeilijk

te beheersen zijn, maar die de gang van zaken danig kunnen beïnvloeden. Te denken

valt aan onverwachte wendingen in de opstelling van cliënten, situaties die tot crisis-

interventie noodzaken, problemen die latent aanwezig zijn, maar die de gezinsvoogd

niet boven tafel krijgt, enzovoort. Planmatig werken is niet bedoeld om de creatieve

en vaak inventieve aanpak van de gezinsvoogd aan banden te leggen. Integendeel,

een planmatige aanpak zou het kader kunnen vormen waarin de uitvoering van een

ots in grote, zij het sturende, lijnen omschreven wordt met inachtneming van de

beschikbare middelen en menskracht. Gezinsvoogden behouden nog voldoende

'vrije ruimte' om uit te maken welke concrete handelingen, onderhandelingsstrate-
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gieën en communicatieve vaardigheden aangewend zullen worden om tot het

gewenste resultaat te komen.

Veel gezinsvoogden in het onderzoek geven aan dat ze op basis van systeemtheo-

retische en gezinstherapeutische principes werken. Verwacht mag worden dat dan

vooral contacten plaatsvinden waarbij meer dan één gezinslid (in ieder geval de

pupil en zijn ouders) betrokken is. In hoeverre de begeleiding die gezinsvoogden aan

cliënten bieden, ook werkelijk systeemgericht is, valt op basis van dit onderzoek niet

te zeggen. Uit het onderzoek is wel gebleken dat gezinsvoogden zeker zoveel

contacten hebben met cliënten afzonderlijk als met hen samen. Gezinsvoogden

geven in het onderzoek ook aan dat zij lang niet altijd één bepaalde theorie of me-

thodiek toepassen, maar dat ze naar gelang hun eigen inzicht en behoefte uitgangs-

punten of elementen uit sociaal-wetenschappelijke theorieën en methodieken op-

pikken en in hun werkwijze integreren. Gezinsvoogden die al `lang in het vak' zitten,

merken overigens op dat ze moeite hebben om hun werkwijze te ontrafelen; in de

loop der jaren hebben ze zoveel theoretische en methodologische stromingen mee-

gemaakt dat hun werkwijze daar ongetwijfeld door gekleurd is. Deze opmerkingen

zijn wellicht illustratief voor de manier waarop gezinsvoogden zelf al doende een

methode van werken hebben ontwikkeld. In het kader van kwaliteitsverbetering

besteden gezinsvoogdij-instellingen sinds kort (meer) aandacht aan methodiek-

ontwikkeling en professionalisering van dit werkterrein. Inmiddels wordt steeds

meer onderkend dat de functie van gezinsvoogd specifieke kennis en vaardigheden

vereist. De gezinsvoogdij-instellingen kunnen hier door middel van deskundigheids-

bevordering aan tegemoet komen. Ook dient hieraan expliciet aandacht besteed te

worden in de opleidingen die toekomstige gezinsvoogden voorbereiden op hun

werk. In het verlengde van de wenselijkheid van (meer) sturing en beheersing vanuit

de gezinsvoogdij-instellingen is het aangewezen dat zij ook op methodisch gebied
een coherent kader aanreiken, waarop gezinsvoogden hun (individueel gekleurde)

werkwijze kunnen afstemmen.

Een niet onbelangrijk aspect van de uitvoering van de ots is de uitoefening van het

gezag waarmee gezinsvoogden bekleed zijn. In het onderzoek is dit gezagselement

niet uitdrukkelijk aan de orde gekomen. In de contacten met cliënten en in de om-

schrijving van de wijze waarop ze handelen, geven gezinsvoogden aan dat ze zich

meer als hulpverlener dan als (mede)gezagsdrager opstellen. Met de kinderrechter

als autoriteit op de achtergrond is dat nog een denkbare situatie. Maar met de inwer-

kingtreding van de nieuwe wet komt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van

de ots en de daarmee verbonden autoriteit bij de gezinsvoogdij-instelling te liggen.

Daarom is een bezinning op de wijze waarop de gezinsvoogd de gezagsrelatie met de

cliënten vorm en inhoud geeft, meer dan ooit nodig. Ook hier geldt dat vanuit de

gezinsvoogdij-instelling duidelijk omschreven moet worden met welke functies en

taken de gezinsvoogd bij de uitvoering van de ots belast wordt, maar ook welke

attitude en welke werkwijze daarbij gepast is. Zowel voor de gezinsvoogd als voor de

cliënten moet duidelijk zijn welke de gedelegeerde bevoegdheden zijn van eerst-
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genoemde, waar ze ophouden en waar vervolgens de (eind)verantwoordelijkheid van

de gezinsvoogdij-instelling ligt. De inmiddels voorhanden zijnde protocollenboeken

voor de uitvoering van de (gezins)voogdijmaatregelen en de informatiebrochure

voor cliënten komen hieraan tegemoet.

5.5 Rapportage en evaluatie

Een van de aspecten van planmatig werken betreft periodieke rapportage en evalu-

atie. Uit het onderzoek blijkt dat tussentijdse rapportages in de regel na een jaar

worden opgesteld, waar dat volgens de regelgeving halfjaarlijks dient te gebeuren.

Wanneer een ots afloopt, vindt niet altijd een eindevaluatie en eindrapportage

plaats. Ook wat het aspect van systematische rapportage en evaluatie betreft, breekt

het onvoldoende planmatig werken in de praktijk dus nog op. Met het oog op kwali-

teitsbewaking is het van belang om (systematisch) halfjaarlijkse evaluatiemomenten

te plannen. Dit biedt garanties voor het toezicht op de uitvoering en voor een tijdige

bijstelling van het hulpverleningsplan. Een ander punt van aandacht is dat eindrap-

portage c.q. eindevaluatie niet mag ontbreken bij de afloop van de ots, ongeacht de

reden van beëindiging. Ook hier dient de gezinsvoogdij-instelling, door middel van

praktijkbegeleiding, uitdrukkelijk op toe te zien.

Voor zover er sprake is van evaluatie van doelen aan het einde van de ots, is het oor-

deel van gezinsvoogden meestal gematigd positief. Doelen zijn vaak niet helemaal,

maar toch gedeeltelijk bereikt. Doorgaans is bij afloop van de ots nog sprake van

problemen, zij het in mindere mate dan bij aanvang. Dit is niet geheel verwonderlijk,

gegeven het feit dat in de meerderheid van de gevallen het aflopen van de maatregel

volkomen los staat van de bereikte resultaten of van de nog aanwezige problemen,

namelijk bij het bereiken van de meerderjarigheid van de pupil.

Het is met andere woorden lang niet altijd zo dat de ots eindigt, omdat de doelen

bereikt zijn of omdat de problemen opgelost zijn. Het gegeven dat gezinsvoogden in

veel gevallen voortzetting van de hulpverlening na de ots geïndiceerd achten, onder-

schrijft het belang van evaluatie van de uitvoering van de maatregel en van aanslui-

ting op de voortgezette hulp. Met het oog op een optimale doelmatigheid van de ots

dient ervoor gewaakt te worden dat datgene wat met de ots is opgebouwd, daarna

niet verloren gaat. Invoering van het eerdergenoemde cliëntvolgsysteem zou bij

kunnen dragen aan de noodzakelijke continuïteit in de opeenvolgende interventies

aan cliënten. Een reflectie over de ots als een van de schakels in de hulpverlenings-

keten zou deel uit moeten maken van de wijze waarop gezinsvoogdij-instellingen

leiding en invulling geven aan de uitvoering van deze maatregel.

5.6 Tot slot

Gezinsvoogden hebben een zware taak te vervullen. Gezien de diversiteit en de
complexiteit van de problematiek van de cliënten in de gezinsvoogdij kan gerust van

een moeilijke doelgroep gesproken worden. Daar komt nog bij dat deze sector sinds
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een aantal jaren voortdurend in beweging is: vernieuwingsprojecten, reorganisaties

en inhoudelijke bezinningen volgen elkaar onafgebroken op. Voorlopig kunnen de

gezinsvoogdij-instellingen nog niet uitblazen: de nieuwe ots-wetgeving is inmiddels

ingevoerd. Veel heil mag verwacht worden van een meer sturende en beheersmatige

aanpak van de vernieuwde taak waarmee deze instellingen belast worden. Deze aan-

pak, waarmee op het niveau van de instelling het een en ander in gereedheid wordt

gebracht, zal ook op het niveau van de uitvoerende medewerkers zijn uitwerking

moeten krijgen. Planmatig werken levert daarvoor aanknopingspunten. Een plan-

matige aanpak zou het kader kunnen vormen waarin de uitvoering van een ots in

grote lijnen vastgelegd wordt. Planmatig werken kan een belangrijke bijdrage leve-

ren aan zowel het verhelderen als het harmoniseren van de uitvoeringspraktijk.

Tevens biedt een planmatige werkwijze de mogelijkheid om, meer dan nu het geval

is, toe te zien op het werken met (wettelijke) termijnen in de uitvoering van ots-

maatregelen. Halfjaarlijkse evaluatie van het hulpverleningsplan, werken met afzien-

bare termijnen voor werkdoelen en met de eenjaarstermijn van de maatregel zullen

deel uitmaken van de wijze waarop de uitvoering gepland en gevolgd wordt.

Meteen dient aangetekend te worden dat planmatig werken niet als doel op zichzelf

beschouwd moet worden; deze manier van werken zou deel uit kunnen maken van

een referentiekader waarin ook de toepassing van diagnostische instrumenten,

methodiekontwikkeling en andere aspecten aan de orde komen. Afstemming van het

diagnostische instrumentarium en het begrippenkader met andere instellingen in de

jeugdbescherming en jeugdhulpverlening strekt tot aanbeveling.

Uit de praktijk van de uitvoering van ots-maatregelen is gebleken dat de caseload-

norm anno 1993 een te zware belasting voor gezinsvoogden met zich meebrengt.

De kwaliteitsrichtlijnen voor de uitvoering van de ots bleken niet haalbaar met de

toenmalige caseload. Een herijking van de caseloadnorm heeft inmiddels plaats-

gevonden. Het is echter nog maar de vraag of met de herziene caseload de minimale

kwaliteitsrichtlijnen daadwerkelijk gehaald worden. Daarnaast werpen gezinsvoog-

den op dat de uitvoering van de ots doorgaans niet op de minderjarige alleen

betrekking heeft, maar op het hele gezin of het systeem waarvan hij deel uitmaakt.

Zij richten zich in een gezin niet louter op het onder toezicht gestelde kind (en de

ouders), maar ook op de andere kinderen. Een bezinning op de invalshoek vanwaar-

uit deze kinderbeschermingsmaatregel toegepast wordt, is daarom wenselijk.
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Supervisors at work

The application of the supervision measure in

the Netherlands in 1993

In 1989 the WODC (Research and Documentation Centre of the Ministry of Justice)

decided to do a twofold research project into the application of child protection
measures. These are measures with which the government can overrule parental

authority. The first phase consisted of a retrospective description of the develop-

ment in the application of the measures in the seventies and eighties; qualitatively

as well as quantitatively (Mertens, 1993). The second phase, on which is reported

here, is meant to describe how one of these measures, the supervision measure,

actually is executed. For decades this supervision measure is the most frequently

applied child protection measure. The supervision measure limits parental authority

and is decided to by the Juvenile Court. Part of the measure is the appointment of

an institution to supervise and guide the parents in the process of raising their

children.
To gain insight in the ways in which the supervisors shape the execution of the meas-

ure, the study focuses primarily on the activities and methods of the supervisors in

particular cases. In the course of 1993 the researchers interviewed extensively each

of 199 supervisors about one of their pupils. The sample of pupils was devided into

three segments. One quarter of the sample consisted of pupils still in the early phase

of the measure (first two months), half of the sample of pupils in the intermediate

phase and another quarter in the final phase (last two months).

The interviews showed distinctively that the execution of the measure can be de-

scribed in terms of phases. The early phase is identified as the phase with the most

intensive and frequent contacts with the clients and external institutions. Also the

clientsystem (the number of persons who are supervised) is larger in the early phase

than in the later phases.
The intermediate phase is characterized as less intensive. There are less short term

goals and the term to realize these goals is longer. The guidance of the client system

often is mentioned as an activity in this intermediate phase. In the final phase of the

supervision measure the maturation and mental progress of the pupil is accentuat-

ed. Obviously, the pupil grows older when the measure is approaching its cessation:

46% of the measures terminate because the pupil reaches the age of 18.
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The complex of problems which causes the judge to place the child under super-

vision, is according to the supervisors severe and very diverse. The number of identi-

fied problems decreases as the measure approaches its termination. However, often

the problems are not completely solved when the supervision comes to an end.

The execution of the supervision measure takes place within a detailed described

frame of rules. It is required that the supervisor formulates a so-called supervision

plan within six weeks after the judge placed the pupil under supervision. During the

measure the activities and progress are mandatory evaluated; once after half a year

and again at the end of the measure. These legal obligations are not always met. It is

necessary that the institutions who formally are executing the measure, pay more

attention to these legal obligations and urge the supervisors to meet the require-

ments. This becomes possible if some principles of `a step by step approach' are put

into practice. Another important issue are the methodological flaws in the expertise

of the supervisors. Because the use of a generally accepted method often is lacking,

the supervisor developed his own eclectic method, derived from experience and

(some) knowledge of social scientific theories and methods. It is the task of the

institutions not only to formulate and elaborate on the most effective methodologic-

al framework hut also to present a shared set of interpretative tools to work with.

These two suggestions ('a step by step approach' and development of methods) are

essential conditions to strengthen the institutions in the near future. November 1,

1995 the new Supervision Measure Act came into effect. From this date on the

institutions will be held responsible for the execution of the measure.



Résumé

Les tuteurs familiaux

L'exécution de la mise sous tutelle familiale

En 1989, le WODC a décidé d'effectuer une étude en deux parties sur l'application

des mesures d'assistance éducative. II s'agit de mesures par le biais desquelles l'Etat

peut intervenir dans l'autorité parentale. La première partie de l'étude consiste en

une description de l'évolution quantitative et qualitative de l'application de ces

mesures dans les années soixante-dix et quatre-vingts (Mertens 1993). La seconde

partie de l'étude, dont il est question dans le présent rapport, a pour objectif de

décrire 1'exécution de la mesure de mise sous tutelle familiale (ondertoezichtstel-

ling, ots). L'ots est depuis de nombreuses années la mesure d'assistance éducative la

plus appliquée. Cette mesure, qui est ordonnée par le juge des enfants, limite 1'auto-

rité parentale. Le juge des enfants désigne une institution, dite de tutelle familiale,

qui est chargée d'aider les parents à élever leur enfant. Pour avoir une idée de la

manière avec laquelle les tuteurs familiaux mettent en application Pots, Ie WODC a

étudié les activités et les méthodes de travail des tuteurs familiaux dans des cas

pratiques. L'exécution de Pots a été étudié dans trois phases distinctes : la première

phase (les deux premiers mois), la phase intermédiaire et la phase finale (les deux

derniers mois). En 1993, des entretiens ont eu lieu avec 199 tuteurs familiaux au su-

jet d'un de leurs pupilles. Au cours de ces entretiens, il a été question de 50 mesures

d'ots dans la première phase, de 99 mesures d'ots dans la phase intermédiaire et de

50 mesures d'ots dans la phase finale.

Les entretiens ont montré que l'exécution de 1'ots diffère selon la phase dans laquel-

le elle se trouve. La première phase est sous de nombreux rapports la phase la plus

intensive. C'est ainsi que le nombre de contacts du tuteur familial avec ses 'clients'

et des personnes et instances externes est plus élevé qu'au cours des phases suivan-

tes. Le nombre de personnes dont s'occupe le tuteur familial est également le plus

élevé durant la première période. La phase intermédiaire s'avère beaucoup moins
intensive que la première phase. Les objectifs à atteindre à court terme sont moins

nombreux. Lassistance aux parents ou aux personnes qui s'occupent du pupille est

un objectif qui apparalt régulièrement au cours de la phase intermédiaire de l'exé-

cution de 1'ots. Quant à la phase finale, l'accent y est mis, plus que dans les deux pha-

ses précédentes, sur le pupille et son éducation. L'áge du pupille dont 1'ots s'achève

joue ici un r6le : dans 46% des cas étudiés, 1'ots prend fin parce que le pupille atteint

sa majorité (18 ans).

Selon les tuteurs familiaux, les problèmes des enfants mis sous tutelle familiale et

des familles auxquels ils appartiennent, sont graves et de nature très différente. Le

nombre de problèmes diminue au fur et à mesure que 1'ots évolue. Lorsque 1'ots

s'achève, tous les problèmes n'ont souvent pas encore été résolus.
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L'exécution de Pots est soumise à certaines règles. C'est ainsi qu'un plan d'assistance

doit être élaboré dans un délai de six semaines après que la mesure a été ordonnée.

A la fin des six premiers mois et lorsque la mesure s'achève, une évaluation doit

avoir lieu. Ces activités légales ne sont pas toujours exécutées dans la pratique. Les

institutions de tutelle familiale devraient diriger (encore plus) l'exécution des mesu-

res d'ots, ce que permettrait l'introduction d'un certain nombre de principes de

planification des activités dans la pratique de la tutelle familiale. Un autre aspect

important est la méthode de travail des tuteurs familiaux. L'absence de tout cadre

méthodique a, dans une large mesure, conduit les tuteurs familiaux à développer

leur propre méthode de travail fondée sur leur expérience, leur savoir et leurs con-

naissances de certaines théories et méthodes dans le domaine des sciences sociales.

11 incombe aux institutions de tutelle familiale de définir les principes méthodolo-

giques de ce champs d'activités et de fournir à leurs collaborateurs un cadre d'inter-

prétation commun. L'introduction de principes de planification des activités ainsi

que l'élaboration d'une méthode de travail sont les conditions sine qua non à partir

desquelles les institutions de tutelle familiale devront s'affirmer dans les années à

venir. La nouvelle réglementation relative à Pots, entrée en vigueur au Ier novembre

1995, rend les institutions de tutelle familiale responsables de l'exécution des ots.
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Tabellen

Tabel 1: Instanties waarmee contact is geweest in recentelijk gestarte ots-zaken (n=41)

instanties

school van de pupil

residentiële voorzieningen
(huis)arts

politie

Centrale voor pleeggezinnen

gedragsdeskundige

Riagg
algemeen maatschappelijk werk

(gespecialiseerde) gezinszorg

gemeente

onderzoeksbureau

voorziening voor dagbehandeling
mogelijk pleeggezin

overige (bv. advocaat, ziekenhuis)

Tabel 2: Problemen bij de cliënten naar het oordeel van de gezinsvoogd in recentelijk

gestarte ots-zaken (n=50)

aantal

problemen niet licht sterk totaal

bij het kind

- ontwikkelingsproblemen/-achterstand 17 21 12 50

- gedragsproblemen thuis 11 16 23 50

- gedragsproblemen op school' 22 14 13 49

- gedragsproblemen elders 23 19 8 50

- psychische problemen' 16 18 15 49

- psychosomatische problemen 34 14 2 50

- lichamelijke problemen 36 13 1 50

- weglopen/zwerven 43 4 3 50

- leerproblemen 18 20 12 50

- spijbelen 34 6 10 50

- licht delictgedrag 41 7 2 50

- ernstig delictgedrag 45 3 2 50

- verslaving 47 2 1 50

- psychiatrische problemen 43 4 3 50

- problemen met vrije tijd 26 14 10 50

- overige problemen** 32 5 13 50

' In één geval beschikt de gezinsvoogd niet over voldoende Informatie om hierover een uitspraak te doen.

Bijvoorbeeld geestelijke handicap, rouwverwerkingsproblemen, gebrekkig tijdsbesef.
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vervolg tabel 2

problemen niet licht sterk totaal

in de ouder-kindrelatie

- problemen in de omgang ouder(s)-kind 4 13 33 50
- lichamelijke verwaarlozing 34 8 8 50
- affectieve/pedagogische verwaarlozing 8 19 23 50
- lichamelijke mishandeling 33 11 6 50
- seksuele mishandeling 43 7 - 50
- problemen met gezagsuitoefening 2 6 42 50

- problemen t.g.v. cultuurverschillen 39 3 8 50

- (vermoedens van) incest 42 8 - 50

- overige problemen' 38 - 12 50

problemen bij ouders

- pedagogische onmacht 6 10 34 50
- psychische problemen 13 14 23 50

- psychiatrische problemen 36 9 5 50

- relatieproblemen 12 12 26 50

- problemen met (echt)scheiding' 26 11 12 49

- problemen met omgangs-/bezoekregeling" 36 5 8 49
- materiële problemen 28 12 10 50

- verslavingsproblemen 36 8 6 50
- lichamelijke ziekte/handicap 42 7 1 50

- geestelijke handicap 47 3 - 50

- problemen met familie/buurt' 18 15 16 49

- delinquentie 43 5 2 50

- overige problemen` 36 5 9 50

Bijvoorbeeld strijd tussen ouders om kind, adoptieproblemen, stiefouderproblemen.

" In één geval beschikt de gezinsvoogd niet over voldoende informatie om over het voorkomen van het probleem

een uitspraak te doen adoptieproblemen, stiefouderproblemen.

Bijvoorbeeld werkloosheid, taal- en cultuurproblemen, ontkennen van problemen.
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Tabel 3: Problemen bij de cliënten naar het oordeel van de gezinsvoogd In lopende ots-zaken

(n=98)`

problemen aantal zaken

niet licht sterk totaal

bij het kind
- ontwikkelingsproblemen/-achterstand 26 46 26 98
- gedragsproblemen thuis 28 37 33 98
- gedragsproblemen op school 52 34 12 98

- gedragsproblemen elders 54 31 13 98
- psychische problemen 38 39 21 98

- psychosomatische problemen 70 26 2 98

- lichamelijke problemen 80 15 3 98
- weglopen/zwerven 84 7 7 98

- leerproblemen 33 36 29 98

- spijbelen 82 7 9 98

- licht delictgedrag 86 9 3 98

- ernstig delictgedrag 93 3 2 98

- verslaving 91 6 1 98

- psychiatrische problemen 84 12 2 98

- problemen niet vrije tijd 57 26 15 98
- overige problemen- 70 11 17 98

in de ouder-kindrelatie
- problemen in de omgang ouder(s)-kind 22 33 43 98

- lichamelijke verwaarlozing 79 9 10 98

- affectieve/pedagogische verwaarlozing 29 32 37 98

- lichamelijke mishandeling 75 14 9 98

- seksuele mishandeling 89 8 1 98

- problemen met gezagsuitoefening 25 26 47 98
- problemen t.g.v. cultuurverschillen 82 11 5 98

- (vermoedens van) incest 90 6 2 98

- overige problemen*' 69 10 19 98

" In één geval kan de gezinsvoogd niet beoordelen of er, en zo ja welke, problemen voorkomen. De pupil is namelijk

spoorloos.

Bijvoorbeeld geestelijke handicap, problemen met sociaal functioneren, onzelfstandigheid.

Bijvoorbeeld verlatingsangst, symbiotische relatie, stiefouderproblemen.
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vervolg tabel 3

79

problemen niet licht sterk totaal

bij ouders

- pedagogische onmacht 4 20 74
- psychische problemen 25 30 43
- psychiatrische problemen 65 16 17

- relatieproblemen 38 15 45

- problemen met (echt)scheiding 47 19 32
- problemen met omgangs-/bezoekregeling 65 13 20

- materiële problemen 45 23 30

- verslavingsproblemen 64 12 22

- lichamelijke ziekte/handicap 74 14 10

- geestelijke handicap 74 16 8

- problemen met familie/buurt' 32 31 35

- delinquentie 83 10 5

- overige problemen' 69 3 26

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

' Bijvoorbeeld problematische jeugd, incestervaring, sociaal Isolement.

Tabel 4: Problemen bij de cliënten naar het oordeel van de gezinsvoogd In recentelijk

beëindigde ots-zaken (n=49)'

problemen niet licht sterk totaal

bij het kind

- ontwikkelingsproblemen/-achterstand 26 15 8 49

- gedragsproblemen thuis 20 15 14 49

- gedragsproblemen op school 34 6 9 49

- gedragsproblemen elders 31 11 7 49

- psychische problemen 27 14 8 49

- psychosomatische problemen 35 9 5 49

- lichamelijke problemen 40 6 3 49

- weglopen/zwerven 42 6 1 49

- leerproblemen 20 19 10 49

- spijbelen" 38 4 6 48

- licht delictgedrag 42 4 3 49

- ernstig delictgedrag 45 3 1 49

- verslaving 42 5 2 49

- psychiatrische problemen 44 2 3 49

- problemen met vrije tijd 23 18 8 49

- overige problemen bij het kind 37 3 9 49

In één geval kan de gezinsvoogd niet beoordelen of er, en zo ja welke problemen voorkomen; de pupil verblijft in

het buitenland.

In één geval beschikt de gezinsvoogd niet over voldoende Informatie om over het voorkomen van het probleem een

uitspraak te doen.
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vervolg tabel 4

problemen niet licht sterk totaal

problemen in de ouder-kindrelatie

- problemen in de omgang ouder(s)-kind 14 17 18 49
- lichamelijke verwaarlozing 44 3 2 49
- affectieve/pedagogische verwaarlozing 22 13 14 49

- lichamelijke mishandeling 42 4 3 49
- seksuele mishandeling 46 1 2 49
- problemen met gezagsuitoefening 13 14 22 49

- problemen t.g.v. cultuurverschillen 41 5 3 49
- (vermoedens van) incest 45 1 3 49

- overige problemen 31 8 10 49

problemen bij ouders

- pedagogische onmacht 12 13 24 49
- psychische problemen 18 14 17 49

- psychiatrische problemen 31 8 10 49

- relatieproblemen 16 17 16 49

- problemen met (echt)scheiding 29 8 12 49

- problemen met omgangs-/bezoekregeling 38 4 7 49
- materiële problemen 31 11 7 49

- verslavingsproblemen 43 3 3 49

- lichamelijke ziekte/handicap 41 6 2 49
- geestelijke handicap 45 4 - 49

- problemen met familie/buurt 29 9 11 49
- delinquentie 45 2 2 49

- overige problemen bij ouders 40 2 7 49
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