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Vanaf 2002 is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe werkwijze voor de uitvoering van de 

ondertoezichtstelling (OTS), de Deltamethode Gezinsvoogdij. Het doel van het huidige 

onderzoek was het in kaart brengen van de vordering van de landelijke implementatie van de 

Deltamethode Gezinsvoogdij en de effecten van de ‘werkwijze Delta’ op de duur van de 

ondertoezichtstellingen en het aantal en de duur van uithuisplaatsingen tijdens de OTS. Binnen 

de 15 Bureaus Jeugdzorg zijn gegevens verzameld bij 30 teamleiders, 58 gezinsvoogden en uit 

dossiers van 224 onder toezicht gestelde jeugdigen. De OTS van de onder toezicht gestelde 

jeugdigen duurde gemiddeld 37,5 maanden. Van deze jeugdigen kreeg 58% tijdens de OTS te 

maken met een uithuisplaatsing, die gemiddeld 17 maanden duurde. 

 Binnen alle Bureaus Jeugdzorg wordt inmiddels gewerkt volgens de Deltamethode 

Gezinsvoogdij. De mate waarin en de manier waarop bij de Deltamethode Gezinsvoogdij 

behorende hulpmiddelen worden gebruikt, verschilt echter tussen de Bureaus Jeugdzorg. Zo 

gaven de bevraagde teamleiders aan dat 69% van de gezinsvoogden de actie-agenda niet gebruikt 

en vult 31% van de gezinsvoogden niet consequent een veiligheidslijst in. Bij verschillende 

Bureaus Jeugdzorg wordt ook gewerkt met aangepaste versies van de instrumenten en 

hulpmiddelen die horen bij de Deltamethode. Hierdoor komt de landelijke uniformiteit van de 

werkwijze in het geding. Doorontwikkeling van de methode dient daarom plaats te vinden vanuit 

een landelijk kader.  

 De aanvankelijke verlaging van de caseload van gezinsvoogden is sinds de invoering van 

de Deltamethode onder druk komen te staan. In 57% van de teams van gezinsvoogden is het niet 

meer mogelijk om een caseload van 17 gezinsvoogdijzaken te handhaven en is de caseload 

opgelopen naar 18 tot 20 gezinsvoogdijzaken. Ook de werklast van teamleiders en 

gedragswetenschappers is toegenomen. Dit komt enerzijds doordat zij meer gezinsvoogden 

moeten begeleiden, en anderzijds doordat een intensievere begeleiding van gezinsvoogden nodig 

is om te kunnen waarborgen dat de Deltamethode wordt uitgevoerd zoals bedoeld. 

 Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat 13 tot 21 procent van de verschillen in 

de duur van de OTS toegeschreven kan worden aan kenmerken van de gezinsvoogd, waaronder 



zijn of haar werkwijze. Dit betekent dat de duur van de OTS voornamelijk wordt bepaald door 

cliëntkenmerken, of anders gezegd, door de ernst van de problematiek van de jeugdige en zijn of 

haar opvoeders en de noodzaak om hier in een civielrechtelijk kader op in te grijpen. De 

mogelijkheden voor de gezinsvoogd om de duur van de OTS te beïnvloeden zijn dus begrensd. 

Desalniettemin zijn er belangrijke effecten van de werkwijze van de gezinsvoogd gevonden op de 

uitkomstmaten van dit onderzoek.  

 Zo heeft het methodisch werken volgens de Deltamethode een positief effect op de duur 

van de OTS, de kans op uithuisplaatsing en de duur daarvan. Wanneer de gezinsvoogd samen 

met de opvoeders van de jeugdige concrete opvoedingsdoelen stelt in het Plan van Aanpak, hangt 

dit samen met een verkorting van de duur van de OTS met 8 maanden. Terwijl een toename van 

de werkervaring van de gezinsvoogd met één jaar gerelateerd is aan een verlenging van de duur 

van de OTS met een halve maand, blijkt elk extra jaar werkervaring met de Deltamethode juist 

samen te gaan met een verkorting van de duur van de OTS met 3 maanden. Verder betekent een 

Plan van Aanpak dat is opgesteld volgens de Deltamethode een halvering van de kans op een 

uithuisplaatsing. Wanneer er in het Plan van Aanpak bovendien concrete opvoedingsdoelen 

worden gesteld, kan de duur van de uithuisplaatsing met 14 maanden worden verkort. Hoewel 

het werken met het Plan van Aanpak en andere hulpmiddelen behorend bij de Deltamethode 

door een deel van de gezinsvoogden als een ‘administratieve last’ wordt ervaren, tonen de 

onderzoeksuitkomsten het belang van deze methodische werkwijze aan. 

 In dit onderzoek werden nog geen positieve effecten gevonden van houdingsaspecten van 

de gezinsvoogd. Dit zijn bijvoorbeeld kenmerken van de manier waarop de gezinsvoogd 

communiceert met de jeugdige of de mate waarin de gezinsvoogd de opvoeders weet te 

motiveren en activeren om de ontwikkelingsbedreigingen voor het kind op te heffen. Wanneer 

voldoende tijd wordt vrijgemaakt voor training en begeleiding van gezinsvoogden op dit gebied, 

kan hier mogelijk verandering in worden gebracht. De methodische werkwijze die verbonden is 

met de Deltamethode Gezinsvoogdij heeft er volgens teamleiders toe geleid dat het gevoel van 

veiligheid en zekerheid bij gezinsvoogden is vergroot. Tevens geven teamleiders aan dat zij 

profiteren van de structuur die de Deltamethode biedt, doordat deze hen de gelegenheid geeft 

om gezinsvoogden beter te laten focussen op de belangrijkste doelen van de OTS. Hierdoor 

kunnen ondertoezichtstellingen mogelijk sneller worden afgesloten. 


