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SAMENVATTING

Voogdij
Kinderen tot achttien jaar worden juridisch beschouwd als afhankelijk en
handelingsonbekwaam. In de meeste gevallen oefenen ouders het gezag uit
over een kind. In een aantal gevallen is dit gezag niet aanwezig of wordt het
gezag van ouders door een gerechtelijke uitspraak opgeheven. De rechter
spreekt dan een voogdijmaatregel uit. Voogdij kan door een natuurlijk persoon
worden uitgeoefend, zoals een familielid van de jeugdige, of door een
instelling (Bureau Jeugdzorg of een landelijk werkende instelling). In het
laatste geval is de feitelijke uitvoering van de voogdij belegd bij een
jeugdbeschermer, die een voogdijwerker wordt genoemd.1

In 2003 constateerde de Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming
dat er geen duidelijke en eenduidige opvatting bestaat over de doelen en
middelen van de voogdij. Ook ontbrak het aan aandacht van wetenschappers
voor de theoretische en empirische onderbouwing van het voogdijwerk. Er was
behoefte aan een meer systematische, gestandaardiseerde en transparante
werkwijze, waarmee meer garanties voor professionele kwaliteit gegeven
konden worden. Vervolgens is naar aanleiding van het regeringsprogramma
‘Beter Beschermd’ een ‘methode voogdij’ ontwikkeld en ingevoerd.

De methode voogdij
In 2010 is de methode voogdij ontwikkeld door Collegio en Van Montfoort.
Deze methode is mede gebaseerd op het theoretisch fundament ‘Verschoven
gezag’, dat is opgesteld door Hermanns (2008). De methode voogdij is voor
een belangrijk deel opgebouwd rondom zes domeinen, die betrekking hebben
op het leven van de jeugdige. De domeinen die binnen de methode voogdij
worden onderscheiden, zijn: opvoeding en verzorging, medische en
psychosociale hulp, veiligheid van de jeugdige, ontwikkeling van de jeugdige
en toekomstperspectief, juridisch gezag en financiën. De voogdijwerker dient
voor elk van deze domeinen aandacht te hebben door zich een beeld te
vormen van de stand van zaken op het domein. Waar nodig kan dit leiden tot
acties van de voogdijwerker.

Het pedagogische doel van de voogdij is gericht op het vinden en opbouwen
van een (nieuw) perspectief voor het kind en een nieuwe opvoedingssituatie
die stabiel en duurzaam is en van waaruit de jeugdige zich kan ontwikkelen en
(weer) kan deelnemen aan het ‘gewone leven’. Mede om die reden zijn

1 Per 1 januari 2015 is de herziening van de kinderbeschermingswetgeving van kracht,
alsmede de Jeugdwet. Met de herziening van de kinderbeschermingswetgeving zijn de
maatregelen ontheffing en ontzetting vervangen door één kinderbeschermingsmaatregel: de
maatregel tot beëindiging van het gezag. Daarnaast wordt met de inwerkingtreding van de
Jeugdwet de voogdij niet langer overgedragen aan Bureau Jeugdzorg of een landelijk
werkende instelling, maar aan een daartoe aangewezen gecertificeerde instelling. De
evaluatie van de methode voogdij is voor genoemde wijzigingen uitgevoerd en in het
onderzoeksrapport zal derhalve gesproken worden over ontheffing en onzetting,
respectievelijk Bureaus Jeugdzorg en landelijk werkende instellingen.
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kernonderdelen van de methode voogdij onder andere het in kaart brengen en
activeren van het netwerk, het organiseren van een perspectiefbijeenkomst
om het perspectief van de jeugdige helder te krijgen en het, waar mogelijk,
toewerken naar voogdijoverdracht naar natuurlijke personen. Een belangrijke
doelstelling van de invoering van de methode voogdij is dat 5 jaar na de start
van de implementatie blijkt dat 30 procent van de uitstroom uit de voogdij het
gevolg is van voogdijoverdracht naar een natuurlijk persoon.

Doelstelling van het onderzoek
De implementatie van de methode voogdij is medio 2012 gestart. In opdracht
van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van
het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft Regioplan een onderzoek
uitgevoerd met als doel na te gaan (1) in welke mate volgens de methode
voogdij wordt gewerkt, (2) in welke mate de beoogde resultaten worden
bereikt en (3) wat de ervaringen zijn van diverse betrokkenen met de methode
voogdij. Tot slot (4) is nagegaan welke duiding er kan worden gegeven aan de
ontwikkeling van het aantal voogdijpupillen en het aantal voogdijoverdrachten.

Opzet van het onderzoek
Het onderzoek is in de tweede helft van 2014 uitgevoerd. Om een volledig
zicht te krijgen op de mate waarin er volgens de methode wordt gewerkt,
welke ervaringen daarbij worden opgedaan en of de beoogde resultaten
worden gerealiseerd, zijn de volgende drie stappen ondernomen:
1. Een telefonische landelijke inventarisatieronde onder hoofdzakelijk

teamleiders jeugdbescherming en/of gedragsdeskundigen van zestien
voogdijinstellingen.

2. Een verdiepingsonderzoek bij een steekproef van negen
voogdijinstellingen (zes bureaus jeugdzorg en drie landelijk werkende
instellingen). In dit deel van het onderzoek spraken we met vijftig
voogdijwerkers over de wijze waarop zij de methode toepassen en de
ervaringen die ze daarbij opdoen. Om een verder beeld te krijgen van de
toepassing van de methode zijn 96 voogdijdossiers geanalyseerd met
behulp van een analysekader.

3. Tot slot hielden we telefonische interviews met zes pleegouders en drie
voogdijpupillen om na te gaan in welke mate zij onderdelen van de
(methode) voogdij, zoals het toewerken naar voogdijoverdracht dan wel
meerderjarigheid, ervaren.

Resultaten van het onderzoek

Overdracht van dossiers
In het onderzoek kwamen we slechts eenmaal tegen dat er een formeel
overdrachtsgesprek heeft plaatsgevonden met de Raad voor de Kinder-
bescherming om de informatie uit het raadsonderzoek over te dragen aan de
voogdijwerkers. Voogdijwerkers beschouwen het overdrachtsgesprek niet van
waarde, wanneer de voogdij volgt op een eerdere ondertoezichtstelling. Zij zijn
dan vaak al bekend met de casus. Tegelijkertijd is echter bekend dat niet alle
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voogdijzaken volgen op een ondertoezichtstelling. Daarnaast blijkt uit het
onderzoek dat wanneer een voogdij wel op een ondertoezichtstelling volgt, in
een kwart van de gevallen de gezinsvoogd niet de voogdijwerker wordt (waar
vanuit de grondslagen van de methode, bieden van continuïteit, wel de
voorkeur ligt).

Het kind in de sociale context: inventariseren van het netwerk
De methode voogdij hanteert als grondregel van de jeugdbescherming dat de
positieve krachten in het netwerk van de jeugdige worden gezocht en zoveel
mogelijk worden benut voor de opvoeding van de jeugdige. Voogdijwerkers,
teamleiders en gedragsdeskundigen geven aan dat de methode voogdij er
inderdaad voor zorgt dat vaker dan voorheen aandacht is voor het
inventariseren (en activeren) van het netwerk van de jeugdige. Dit blijkt ook uit
de dossiers: in een grote meerderheid van de voogdijplannen is het netwerk
van de jeugdige in kaart gebracht.

Het organiseren van perspectiefbijeenkomsten
Volgens de methode hoort bij de start van de voogdij (en soms ook gedurende
het traject) een perspectiefbijeenkomst. Deze bijeenkomst heeft tot doel de
actuele opvoedingssituatie van de jeugdige in kaart te brengen en het
toekomstperspectief van de jeugdige te verhelderen. Het onderzoek wijst uit
dat het gedachtegoed van de perspectiefbijeenkomst door voogdijwerkers,
teamleiders en gedragsdeskundigen gedragen wordt, maar dat in de praktijk in
nog geen derde van de trajecten een perspectiefbijeenkomst wordt
georganiseerd. Daar liggen zowel praktische als inhoudelijke redenen aan ten
grondslag. Praktische redenen zijn bijvoorbeeld dat er onvoldoende tijd
beschikbaar is om dergelijke bijeenkomsten zorgvuldig voor te bereiden en te
organiseren (mobiliseren van het netwerk en het houden van voorbespre-
kingen) of dat de leden van het netwerk de Nederlandse taal onvoldoende
beheersen. Inhoudelijke redenen zijn dat de jeugdige een beperkt of
onbetrouwbaar netwerk heeft of dat het perspectief van de jeugdige voor de
jeugdige zelf, het netwerk en de jeugdbeschermer al helder is.

Opstellen van voogdijplannen en aandacht voor de zes domeinen
We vonden in alle voogdijdossiers een voogdijplan, dat in een meerderheid
van de gevallen was opgesteld in samenwerking met de pupil en het netwerk.
De methode voogdij beoogt dat in het voogdijplan aan alle aspecten van het
leven van de jeugdige (de zes domeinen) aandacht wordt besteed. Dat
betekent dat er in ieder geval aandacht moet zijn voor huidige stand van zaken
op het domein, alsmede wat de sterke en zorgpunten op de betreffende
domeinen zijn. Uit het dossieronderzoek blijkt dat dit op het domein ‘opvoeding
en verzorging’ in gemiddeld 92 procent van de plannen gebeurt, op het
domein ‘ontwikkeling’ in gemiddeld 90 procent van de plannen, op het domein
‘veiligheid’ in 82 procent van de plannen en op de domeinen ‘hulpverlening’ en
‘financiën’ ieder gemiddeld 69 procent van de plannen. Voor het domein
‘gezag’ geldt dat daar niet zo zeer een inventarisatie wordt gemaakt van de
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huidige situatie en sterke en zorgpunten, maar de mogelijkheden tot
voogdijoverdracht worden onderzocht (zie verderop).

Voogdijoverdracht, voorwaarden en knelpunten
Het uitgangspunt van de methode voogdij is dat, waar mogelijk, wordt
toegewerkt naar uitoefening van de voogdij door een natuurlijk persoon
(pleegouder of burgervoogd). Dit impliceert dan ook dat de voogdijwerker in
het traject onderzoekt of voogdijoverdracht een reële mogelijkheid is.
Respondenten geven aan dat dit inderdaad gebeurt, maar uit de dossierstudie
blijkt dat dit vaker het geval is wanneer de jeugdige in een pleeggezin verblijft
dan wanneer de jeugdige in een residentiële instelling verblijft. Omdat een
jeugdige die in een residentiële instelling verblijft niet door ‘natuurlijke
opvoeders’ wordt opgevoed, is het zoeken naar een persoon die mogelijk (op
termijn) de voogdij kan dragen moeilijker.

Uit registratiegegevens blijkt dat in 2014 19.1 procent van de uitstroom uit de
voogdij het gevolg was van voogdijoverdracht naar pleegouders (in 2012
betrof dit 10,5% en in 2013 betrof dit 7,5%).

Als het gaat om pleegoudervoogdij menen voogdijwerkers dat het belangrijk is
dat pleegouders volledig gecommitteerd zijn aan de jeugdige, er een
perspectief biedende plek is, pleegouders zelfstandig de weg naar eventueel
benodigde hulpverlening kunnen en zullen vinden, het netwerk van de
jeugdige (waaronder de ouders) door pleegouders een plek kan worden
gegeven in het leven van de jeugdige en bovenal: de voogdijoverdracht in het
belang is van de jeugdige zelf.  Ook al wordt aan de hierboven gestelde
condities voldaan, in de praktijk blijken bezwaren en aarzelingen van zowel
pleegouders als ouders (de mogelijkheid tot) voogdijoverdracht te
belemmeren. Deze hebben vooral betrekking op het wegvallen van een
intermediair tussen pleegouders en ouders.

Voor voogdijoverdracht naar een burgervoogd, niet zijnde pleegouders, geldt
dat dit door respondenten als een onvoldoende uitgewerkt onderdeel van de
methode wordt ervaren en vooralsnog leidt tot praktische en inhoudelijke
vragen. Voogdijoverdracht naar een burgervoogd blijkt (volgens registratie-
gegevens) dan ook nagenoeg niet voor te komen.

Ervaringen met de methode: meerwaarde en betrokkenheid
Voogdijwerkers, teamleiders en gedragsdeskundigen zijn van mening dat de
methode voogdij van waarde is. Dat komt doordat er expliciet aandacht is voor
de onderscheiden domeinen, gerichter toegewerkt wordt naar meerderjarig-
heid, er meer aandacht is voor de rol en positie van ouders en de mogelijkheid
van voogdijoverdracht bewuster bespreekbaar wordt gemaakt. Dit vraagt over
het algemeen een grotere betrokkenheid en inspanning van voogdijwerkers.
De toenemende aandacht voor voogdij wordt als positief ervaren, maar
voogdijwerkers vinden het belangrijk dat deze betrokkenheid ook door de
instellingen zelf wordt ondersteund, bijvoorbeeld in de vorm van agendering bij
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casuïstiekoverleg en door (bij)scholing en begeleiding. Ook het gelijkstellen
van de normering voor de ondertoezichtstelling en de voogdij (bij het bepalen
van de caseload) wordt in dit verband genoemd.

Stijging van het aantal voogdijpupillen
De afgelopen jaren is sprake van een toenemend aantal voogdijpupillen. De
stijging van het aantal voogdijpupillen laat zich verklaren doordat ook het
aantal ondertoezichtstellingen in eerdere perioden sterk is gestegen, gevolgd
door een toenemende uitstroom in de daarop volgende perioden. Omdat een
voogdijmaatregel vaak volgt op een ondertoezichtstelling, leidt uiteindelijk een
toename in het aantal ondertoezichtstellingen in enig jaar tot een toename van
het aantal voogdijpupillen in de daarop volgende jaren. De toenemende
uitstroom heeft te maken met de implementatie van de Deltamethodiek voor
gezinsvoogdij. Het uitgangspunt van de Deltamethode is namelijk dat de
ondertoezichtstelling een tijdelijke maatregel is; zodoende wordt vaker dan
voor de implementatie van de Deltamethode een verzoek ingediend bij de
Raad voor de Kinderbescherming voor een verstrekkende maatregel, voogdij.

Tot slot

Het onderzoek laat zien dat de methode bij alle instellingen is geïmplemen-
teerd en dat er een breed draagvlak voor is. Voogdijwerkers stellen
voogdijplannen op waarin stelselmatig aandacht is voor de zes leefgebieden
van de jeugdige (de domeinen). In vergelijking met de situatie die de Inspectie
Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming in 2003 constateerde, is er in
grotere mate sprake van een systematische, gestandaardiseerde en
transparante werkwijze in de voogdij.

Er is een aantal aandachtspunten in de uitvoering. Dit zijn het ontbreken van
overdrachtsgesprekken met de Raad voor de Kinderbescherming; het geringe
aantal perspectiefbijeenkomsten dat wordt georganiseerd; de inventarisatie op
het domein veiligheid, waarbij er op basis van het voogdijplan onduidelijkheid
bestaat of de veiligheid is beoordeeld en de communicatie met de voorziening
voor pleegzorg dan wel de residentiële instelling over de veiligheidssituatie.
Ook het overdragen van voogdij naar een burgervoogd roept bij de
professionals in de jeugdbescherming vragen op die (nog) niet beantwoord
zijn. Daarom is het wenselijk de methode voogdij op dit onderdeel nader uit te
werken en te bezien hoe de zoektocht naar burgervoogden, alsmede de
screening en opleiding van burgervoogden kan worden georganiseerd.

Voogdijtrajecten waren voorheen veelal ‘slapende’ trajecten, die eindigden
wanneer de jeugdige meerderjarig werd. Uit ons onderzoek is gebleken dat de
methode voogdij niet alleen bijdraagt aan het planmatig werken gedurende de
voogdijperiode, maar ook aan het vaker (en periodiek) beoordelen van
mogelijkheden voor voogdijoverdracht naar pleegouders. Uit de meest recente
registratiegegevens blijkt dat er steeds vaker voogdijoverdracht plaatsvindt.
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