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Voorwoord 

Dit rapport vomit de afronding van een twee jaar durend onderzoek naar de gesprekken tussen 
gezinsvoogden en clienten in de eerste weken van de ondertoezichtstelling. Hoewel de inhoud 
van dit rapport vaak getuigt van een gepaste wetenschappelijke distantie, drong de problema-
tiek van de gezinnen zich vaak aan ons op. Het ging vaak om gezinsproblemen die je onmo-
gelijk koud kunnen laten. We hebben in die twee jaar ongelooflijk veel gezien en gehoord. 

Op weg naar het gezin. Met de gezinsvoogd in de auto of in de tram, pratend over de 
doelen voor het gesprek, maar ook over de gezinssituatie van de clienten. Bij het gezin aange-
komen. Altijd een gastvrij onthaal, koffie, een koekje. Je nam het aan, al wist je van de peni-
bele financiele situatie. Dan het gesprek tussen de gezinsvoogd en de ouders en de kinderen. 
Vaak over zware en uiterst gevoelige onderwerpen. Een moeder die boos wegloopt van het 
gesprek, een dreigende uithuisplaatsing, mensen die huilen. En ondanks de soms uitzichtloze 
situatie hebben we samen met de ouders en de gezinsvoogden gelachen. Om een grapje of om 
de kinderen die wel heel prominent voor de camera gingen staan. En als het gesprek ten einde 
was, pakten we de camera in en verliet en we het gezin en de problemen. 

Op de terugweg met de gezinsvoogd, pratend over het gesprek over de problemen, de 
oplossingen. Vaak ook werd er stoom afgeblazen. Hulpverlening in deze gezinnen is zwaar, 
maar als het lukt geeft het zo veel voldoening. 

Als onderzoekers trokken we ons weer terug in onze ivoren toren. Het beeldmateriaal 
bekij ken en analyseren. En er meestal een week later met de gezinsvoogd op reflecteren. Wat 
ging er goed, wat ging er minder goed, wat ging er mis. 

In dit rapport worden de gesprekken in de beginfase van de ondertoezichtstelling uitgebreid 
geanalyseerd en beschreven. We hebben getracht naast alle lcritische beschouwingen de posi-
tieve punten te belichten. Bij de lezer zou de indruk kunnen ontstaan dat in de gespreksvoe-
ring veel verbeterd kan worden. Dat is ook zo. Maar als beste stuurlui aan wal zijn we de eer-
sten om te erkennen dat het eenvoudig is kritiek te leveren. Er gaat echter ook heel veel goed 
in de gesprekken. Misschien is dat ondergesneeuwd. Daarom zij bij voorbaat gezegd dat we 
hebben gezien hoe zwaar het gezinsvoogdijwerk is en hoe weerbarstig de problematiek. Het 
respect voor gezinsvoogden en de gezinnen staat voor ons bovenaan. 

We hebben dit onderzoek niet kunnen uitvoeren zonder de medewerking van de gezinsvoog-
den en de gezinnen. Een speciaal woord van dank gaat daarom uit naar hen. De gezinsvoog-
den willen we bedanken voor het feit dat we mochten meekijken tijdens hun werkzaamheden, 
ook op de lastige momenten. Verder voor hun openheid in de interviews en de tijd die ze voor 
ons vrijmaakten. De ouders en kinderen willen we bedanken voor het feit dat we aanwezig 
mochten zijn bij de gesprekken waarin de gezinsproblematiek werd besproken. Verder danken 
we hen voor hun gastvrijheid. 

We willen Els Deijkers, Marjan Hamstra, Karl-Ernst Hesser, Hanneke Houtkoop, 
Willemien de Jongste, Martha Komter en Mike Rozijn bedanken voor hun bijdrages als lid 
van de begeleidingscommissie. 



Verder willen we Nienke Boesveldt bedanken die als stagiaire veel werk heeft verricht 
in de dataverzameling en Nadine van den Berg die als studente een inhoudelijke bijdrage heal 
geleverd aan het onderzoek. 

De verwerking van het materiaal hadden we nooit zonder de hulp van diverse studen-
ten kunnen doen die de gesprekken letterlijk hebben ungeschreven. Ook hebben we veel steun 
gehad van de medewerkers van de Dienst Audio-Visuele Media van de Faculteit Sociale We-
tenschappen die ons hebben bijgestaan in de technische afwikkeling van het project. 

Dit onderzoek is gefinancierd door het WODC van het Ministerie van Justitie. 'Be-
schennengel II' is een voortzetting van 'LI krijgt er een besehermengel bij Wij pleiten er 
voor dat soortgelijk onderzoek naar de gesprekken tussen gezinsvoogden en clienten wordt 
voortgezet. Al tijdens de uitvoering van het project bemerkten we het enthousiasme en de 
leergierigheid van de gezinsvoogden. Ze gaven aan dat de reflectie op hun handelen een posi-
tieve bijdrage vomit aan de professionialisering van hun werk. Zij onderstreepten het belang 
van video-interactie onderzoek in de communicatieve praktijk van de gezinsvoogdij. 

Gerard Hofstede 
Jeanine Suumiond 
Carol van Nijnatten 

Utrecht, augustus 2000 
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1.1 Doel en vraagstelling 

1 INLEIDING 

Nadat een ondertoezichtstelling (ots) is uitgesproken neemt de gezinsvoogd contact op met de 
client voor een eerste gesprek. De gezinsvoogd zoekt de client thuis op of nodigt hem uit op 
de instelling. Binnen zes weken na de uitspraak van de kinderrechter moet de gezinsvoogd 
een hulpverleningsplan klaar hebben. Hierin staat waar gezinsvoogd en client het komende 
jaar aan gaan werken. Om tot dit hulpverleningsplan te komen voert de gezinsvoogd een of 
meerdere gesprekken met de client. 

De beginfase van de ots tot aan de bespreking van het hulpverleningsplan is een cruciale 
fase. In korte tijd wordt kennis met elkaar gemaakt, de ots-maatregel wordt uitgelegd en er 
wordt gezocht naar een gedeelde omschrijving van de problemen in het hulpverleningsplan. 
Hoe de communicatie precies verloopt in deze fase is echter nooit onderzocht. Wel is inmid-
dels gebleken (Hoogsteder & Suurmond, 1997b) dat: 

• de beginfase van de ots door veel gezinsvoogden, teamleiders en stafleden gezien wordt 
als een belangrijke fase. Volgens velen is de eerste klap een daalder waard; 

• gezinsvoogden grote behoefte hebben aan praktische handreikingen voor de eerste ge-
sprekken met de client; 

• gezinsvoogden problemen ervaren in de conununicatie met de client die specifiek zijn 
voor de beginfase van de ots. Een duidelijke positionering van gezag en een gezamenlijke 
definitie van de problemen in het gezin lijken vooral in de beginfase van de ots een be-
langrijke rot te spelen; 

•:. er behoefte bestaat aan inzicht in de wijze waarop communicatie verloopt met specifieke 
groepen clienten zoals allochtonen, clienten met een psychiatrische problematiek of pu-
bers. 

Uit het rapport "U krijgt er een beschermengel bij ..." (Hoogsteder & Suurmond, 1997a) is 
gebleken dat communicatieonderzoek bijdraagt aan inzicht in de gespreksstrategieen van ge-
zinsvoogden. Dit onderzoek richtte zich niet in het bijzonder op de beginfase van de ots. 

Met dit rapport willen wij het hiaat omtrent de kennis van cornmunicatie in de beginfase 
van de ots opvullen. In onze ogen maakt doelgerichte gespreksvoering onderdeel uit van een 
professionele gezinsvoogdij. Daarnaast maken de hoge caseload en werkdnik het noodzalcelijk 
om gespreklcen doelgericht en systematisch te voeren. Doelstelling van dit onderzoek is dan 
ook om de professionalisering van de communicatieve praktijk in de gezinsvoogdij weten-
schappelijk te onderbouwen en een bijdrage te leveren aan de ondersteuning van professionele 
vaardigheden. Om inzicht te krijgen in de gesprekken uit de beginfase van de ots is de vol-
gende vraagstelling ontwiklceld: 

• hoe verloopt de conununicatie tussen gezinsvoogden en clienten in de beginfase van de 
ots?; 

• zijn er verschillen tussen allochtone en autochtone clienten?; 
• wat zijn meer en minder effectieve gespreksstrategieen? 
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We hebben ervoor gekozen een specifieke clientgroep nader te beschouwen, namelijk de 
groep allochtone clienten. Dit op basis van eerder genoemde inventarisatie onder gezinsvoog-
den en staf en op basis van de tocnemende belangstelling voor hulpverlening aan allochtonen 
en de vraag of (westerse) hulpverlening aansluit bij de behoefien en wensen van allochtonen 
(zie Hijmans van den Bergh, 1997). Het lag tevens in de bedoeling de communicatie tussen 
gezinsvoogden en ouders met cen emstige mentale aandocning apart te onderz,oeken. In het 
onderzoek werden echter onvoldoende van dergelijke zaken aangemeld en weigerden de ou-
ders uit de wel aangemelde zaken bij nader inzien medewerking aan het onderzoek te verle-
nen. 

Om antwoord te geven op voomoemde vragen is een onderzoeksprotocol ontwikkeld. 
Daarbij is uitgegaan van de (gezags)functie en de taken van gezinsvoogden in de beginfase 
van de ots, namelijk uitleg geven over de ots-maatregel, informatieverzameling en het berei-
ken van overeenstemming over de probleemstelling en het hulpverleningsplan. De drie cen-
trale thema's van het protocol zijn Cont role over het gesprek, Gezag en Overeenstemming. 

1. 2 Opbouw rapport 

De opbouw van dit rapport is als volgt: 
In hoofdstuk 2 geven we uitleg over de ondertoezichtstelling, specifiek toegesneden op 

de beginfase van de maatregel. Omdat de communicatie tussen gezinsvoogd en client plaats-
vindt binnen de institutie van de kinderbescherming en de gezinsvoogdij-instelling, staat in 
hoofdstuk 3 institutionele communicatie centraal. Verder wordt in dit hoofdstuk aandacht be-
steed aan de interculturele communicatie. In hoofdstuk 4 bespreken we de opzet en uitvoering 
van het onderzoek en er wordt inzicht gegeven in de analyse, de methodiek en het onder-
zoeksprotocol. 

De hoofdstukken 5, 6 en 7 zijn gewijd aan de resultaten van dit onderzoek. Er is geko-
zen om de chronologie van de gesprekken te volgen. Dit betekent dat in hoofdstuk 5 het intro-
ductiegesprek wordt behandeld, in hoofdstuk 6 de gesprekken tot het hulpverleningsplan en 
hoofdstuk 7 het gesprek over dit hulpverleningsplan. Deze hoofdstuldcen kunnen echter ook 
op thema worden gelezen. Als uw interesse bijvoorbeeld uitgaat naar de agendavoering in de 
opeenvolgende gesprelcken dan kunt u achtereenvolgens de eerste paragrafen van hoofdstuk 5, 
6 en 7 lezen. Hetzelfde geldt voor de paragrafen die hierop volgen, te weten: continuileit van 
de hulpverlening, fasering binnen het gesprek, sturing van het gesprek, vragen stellen en ant-
woorden Icrijgen en gespreksdoelen. Deze paragrafen vallen onder de noemer van Controle 

over .'wt gesprek uit het onderzoeksprotocol. 
Ook voor de paragxafen over Gezag en Overeenstemming geldt dat deze in de resulta-

tenhoofdstulcken thematisch kunnen worden gelezen. 
Na de drie resultatenhoofdstuldcen wordt in hoofdstuk 8 een antwoord gegeven op de 

vraag of er verschillen zijn in de communicatie met allochtone of autochtone clienten en in 
hoofdstuk 9 volgt een samenvatting van de resultaten en een nabeschouwing. In hoofdstuk 10 
ten slotte worden meer en minder effectieve gespreksstrategieen besproken en tevens worden 
aanbevelingen gedaan voor de communicatie met clienten in de beginfase van de ondertoe-
zichtstelling. 
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2.1 De ondertoezichtstelling 

2 DE BEGINFASE VAN DE 
ONDERTOEZICHTSTELLING 

"Indien een minderjarige zodanig opgroeit, dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn 
gezondheid emstig 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" (artikel 254 Boek 1 Burgerlijk Wetboek). Deze bre-
de juridische omschrijving maakt het mogelijk om op tat van gronden een ots uit te spreken. 
Hoewel de problemen in de clientsystemen van velerlei aard zijn is het mogelijk om op basis 
van de oordelen van de gezinsvoogden een onderverdeling te maken in drie categorietn: 
• problemen bij het kind met betrekking tot de ontwikkeling, bijvoorbeeld ten aanzien van 

specifieke gedragingen, zoals spijbelen, weglopen en criminaliteit; 
• problemen in de ouder-kind relatie, bijvoorbeeld in de omgang, de lichamelijke of affec-

tieve/pedagogische verzorging, de gezagsuitoefening, en lichamelijke en seksuele mishan-
deling; 

+ problemen bij ouders, bijvoorbeeld met betreldcing tot pedagogisch handelen, psychisch 
functioneren, de ouderlijke relatie en materiele problemen (Mertens, 1996). 

De ots is de minst vergaande en meest voorkomende kinderbeschermingsmaatregel. De afge-
lopen tien jaar is het aantal onder toezicht gestelde jongeren ieder jaar gestegen. Over de pen-
ode 1989 — 1998 is het aantal toegenomen met zeventig procent, van 11.388 in 1989 tot 
19.444 in 1998 (Pupillenregistratie Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid (DPJS), 1999). 
Het aantal jongens dat onder toezicht wordt gesteld is jets hoger dan het aantal meisjes. Ver-
der valt op dat het aantal onder toezicht gestelde jeugdigen in de leeftijdscategorie 13 tot en 
met 16 jaar relatief groot is. 

Voor de uitvoering van de ots benoemt de kinderrechter een gezinsvoogdij-instelling die 
het kind begeleidt en de ouders helpt bij de opvoeding. De bedoeling van de maatregel is de 
band tussen de ouders en de kinderen te herstellen en een betere opvoedingssituatie te creeren. 
Behalve dat de ouders bij de opvoeding hulp en steun lcrijgen van de gezinsvoogd worden zij 
beperkt in hun ouderlijk gezag. Met de ots legt de kinderrechter een justitiele maatregel op 
waaraan het gezin zich niet kan onttrelcken. Het is gedwongen hulpverlening. Ouders moeten 
over belangrijke beslissingen met betrekking tot hun kind overleggen met de gezinsvoogd. De 
gezinsvoogd kan de ouder een schriftelijke aanwijzing geven om bepaalde handelingen ten 
aanzien van het kind te verrichten of juist achterwege te laten. Indien de ouder het hier niet 
mee eens is kan die aanwijzing aan de rechter worden voorgelegd. Als de thuissituatie in de 
ogen van de gezinsvoogd onhoudbaar is kan hij de rechter vragen om een machtiging voor 
uithuisplaatsing. Overigens zullen gezinsvoogden in eerste instantie alles in het werk stellen 
om de kinderen thuis te laten wonen. 

De ots wordt uitgesproken voor de duur van een jaar. In dat jaar moet de gezinsvoogd 
proberen de bedreigende situatie weg te nemen en de banden tussen kind en ouder te herstel-
len. Als de dreiging na dat jaar niet is verminderd kan de kinderrechter de ots weer voor een 
jaar verlengen. Het kan ook gebeuren dat het tijdens het eerste jaar van de ots zo goed gaat dat 
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de maatregel wordt opgeheven, maar dat gebeurt niet zo heel van. De ots wordt automatisch 
opgeheven op het moment dat het kind meerderjarig wordt. Gemiddeld duurt een ots in Ne-
derland drie jaar (Mertens, 1996). 

2.2 Het voortraject 

Ouders kunnen zelf om een ots verzoeken, als zij bijvoorbeeld denken hulp nodig te hebben 
bij een omgangsregeling of ze zien hun kind afglijden maar weten niet hoe dat te stoppen. In 
de meeste gevallen echter melden andere instanties zoals school, de leerplichtambtenaar of de 
politic, problematische gezinssituaties aan bij de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad 
onderzoekt of vrijwillige hulp nog een oplossing kan bieden voor de gerezen problemen. Zo 
niet, dan start de Rand een onderzoek naar de venneende problematiek in het gezin en brengt 
rapport uit aan de rechtbank. Van alle onderzoeken die de Rand uitvoert, mondt ongeveer de 
helft uit in een verzoek aan de kinderrechter om een maatregel van ondertoezichtstelling uit te 
spreken (Veldkamp, 1995). 

De ondertoezichtstelling wordt gezien als een uiterste redmiddel. Pas als vrijwillige 
hulpverlening niet heeft gebaat wordt overgegaan tot een gedwongen interventie. Bovendien 
geldt in de kinderbescherming het adagium dat ingrepen in gezinnen zo licht mogelijk en zo 
dicht mogelijk bij huis zijn en zo kort mogelijk moeten duren (proportionaliteitsvereiste). 
Steeds geldt dat het belang van het kind de interventie via de ots noodzakelijk maakt (subsidi-
ariteitvereiste) (Vlaardingerbroek, 1995). 

Nadat hij de ots heeft uitgesproken benoemt de kinderrechter een gezinsvoogdij-
instelling. De kinderrechter vertelt de ouders en de jeugdige dat zij de aanwijzingen van de 
gezinsvoogd en de instelling moeten opvolgen. Op de zitting van de kinderrechter is naast de 
raadsonderzoeker een vertegenwoordiger van de gezinsvoogdij-instelling aanwezig. Vanzelf-
sprekend worden ook de clienten geacht bij de uitspraak aanwezig te zijn. Na de zitting is er 
op de rechtbanlc contact tussen de vertegenwoordiger van de gezinsvoogdij-instelling en de 
client. Deze vertegenwoordiger kan bijvoorbeeld teamleider van de instelling zijn, maar vaak 
is het zo dat de gezinsvoogd die de zaak krijgt toegewezen bij de zitting aanwezig is. De eer-
ste kennismaking tussen client en gezinsvoogd kan dus al op de rechtbank plaatsvinden. Bin-
nen vijf dagen na de uitspraak hoort de gezinsvoogd schriftelijk of telefonisch contact op te 
nemen met de nieuwe client. Er wordt dan een afspraak voor een introductiegesprek gemaakt. 

2.3 De beginfase van de ondertoezichtstelling 

De eerste gesprekken tussen gezinsvoogd en client zijn van eminent belang voor het verdere 
verloop van de ots. In deze gespreklcen vindt de kennismaking plaats, de gezinsvoogd geeft 
uitleg over de ots en er wordt gezocht naar een gezamenlijke definitie van de problematiek, de 
doelen en de middelen. Deze gesprekken monden nit in het hulpverleningsplan. Over de ge-
sprekken in deze beginfase - formed de eerste zes weken van de ots - is vooralsnog weinig 
meer bekend dan dat het moet resulteren in een gezamenlijk onderschreven hulpverlenings-
plan. 

In dit hoofdstuk komen de belangrijkste aspecten van de beginfase aan de orde. Eerst 
wordt beargumenteerd waarom de initiele fase zo belangrijk is, daama bespreken we de in-
houd van deze fase en ten slotte gaan we in op de gesprekken die de gezinsvoogd en de clidn- 
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ten voeren. 

Het belang van de beginfase van de ondertoezichtstelling 
Gezinsvoogden achten de beginfase bepalend voor het verdere verloop van de ondertoe-

zichtstelling (Mertens, 1996). Omdat veel gezinsvoogden beogen te werken op basis van ver-
trouwen van clienten zodat samenwerking mogelijk wordt, is een intensief contact in de be-
ginfase onontbeerlijk (zie ook Van Dijk, 1997). In de eerste twee maanden heeft de gezins-
voogd ongeveer vijf contacten met de clienten, in de tussenfase vier en in de laatste twee 
maanden ziet hij zijn clienten drie keer (Mertens, 1996). Naast de inspanningen van de ge-
zinsvoogd om een vertrouwensband te creeren is het intensieve contact nodig om informatie te 
verzamelen en tot een weloverwogen probleemstelling te komen. Gezinsvoogden redeneren 
dat een efficiente en duidelijke werlcwijze in de beginfase van de ots een spoedig verloop van 
de maatregel bevordert (Hoogsteder & Suurmond, 1997b). Bij gezinsvoogdij-instellingen in 
Utrecht, Noord-Holland en Limburg wordt geexperimenteerd met aparte startteams van ge-
zinsvoogden die in de eerste periode na de uitspraak van de rechter extra tijd investeren om tot 
een probleemanalyse en een hulpverleningsplan te komen. De resultaten van deze werkwijze 
lijken bemoedigend (Schols, 2000). 

De inhoud van de beginfase van de ondertoezichtstelling 
De beginfase van ots wordt gekenmerkt door de kennismaking tussen gezinsvoogd en client, 
informatie-uitwisseling en onderhandeling over de problematiek. De gezinsvoogd verzamelt 
informatie over de problematiek en de voorgeschiedenis ervan. Hij informeert hoe de client de 
problemen beleeft en wat voor ideeen en wensen er zijn over de hulpverlening. Op die manier 
probeert de gezinsvoogd een totaalbeeld te lcrijgen van de situatie. Zelf geeft de gezinsvoogd 
informatie over de maatregel, zijn taken, functie en werlcwijze. De gezinsvoogd en de client 
brengen elkaar dus op de hoogte van wederzijdse verwachtingen en ideeen over de problemen 
in het gezin en de functie van de ots. 

Om de problematiek in het clientsysteem adequaat aan te kunnen paldcen zal de gezins-
voogd ernaar streven overeenstenuning te bereiken over de aard van de problematiek en de 
mogelijke aanpak. Dat in veel gevallen hierin juist de moeilijkheid schuilt behoeft geen be-
toog. Clienten hebben hun eigen visie op de problematiek en komen hiermee op verschillende 
manieren naar buiten (Jagt, 1997). Sommigen herkennen de problemen, maar vinden niet dat 
zij daar zelf een aandeel in hebben. Anderen willen er wel over praten, maar zijn niet geneigd 
de visie van de hulpverlener te aanvaarden. Weer anderen hebben last van een probleem maar 
kunnen of willen geen verandering in de situatie brengen. De gezinsvoogd zal in deze geval 
len veel met de client moeten onderhandelen om tot overeenstemming te komen over de for-
muleringen in het hulpverleningsplan. 

Het introductiegesprek 
In het introductiegesprek moet de gezinsvoogd een aantal formele zalcen met de client 

afhandelen (Vedivo, 1995). We zullen deze punten belcnopt beschrijven: 
• persoonlijke kennismaking met de clienten; 
• rapportage van de gespreldcen. Deze zijn er ten eerste voor de gezinsvoogd zelf, ten twee-

de om het voor de instelling en de kinderrechter controleerbaar te malcen en ten derde voor 
de clienten die recht hebben op inzage. De gezinsvoogd moet de clienten informeren over 
de inzageplicht van de instelling. Verder moet aan de orde komen dat volgens het privacy-
reglement het dossier strikt vertrouwelijk is. Ook verzoeken om wijzigingen, de beroeps- 
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procedure en de huisregels van de instelling moeten aan de orde komen; 
informatie over het klachtenreglement. Klachten moeten in eerste instantie worden gericht 
aan de teamleider van de gezinsvoogd. Als de client zich dan nog niet voldoende gehoord 
voelt kan een exteme klachtencommissie zich erover buigen en ten slotte kan de client ook 
naar de rechter stappen; 
infommtie over de juridisch gezagspositie van de instelling. De gezinsvoogd kan beslis-
singen nemen tegen de wil van de ouders. De ouders hebben het recht om schriftelijke 
aanwijzingen aan de rechter voor te leggen. 

Bij sommige instellingen is het gebruikelijk dat er een overdrachtsgesprek is tussen de Raad 
voor de Kinderbescherming en de gezinsvoogdij-instelling. Het eerste gesprek tussen gezins-
voogd en client vindt dan plaats in bijzijn van de raadsonderzoeker. Er wordt verschillend 
gedacht over het overdrachtsgesprek. In dit verband willen wij wijzen op twee argumenten die 
door gezinsvoogden naar voren worden gebracht ten gunste van het overdrachtsgesprek. Ten 
eerste vormt het overdrachtsgesprek voor de client een zichtbare en duidelijke overdracht, 
waarbij het contact met de Rand wordt beeindigd en het contact met de gezinsvoogdij wordt 
gestart. yank wordt dat visueel gemaalct doordat de raadsonderzoeker na de formele over-
dracht het gesprek verlaat waama de gezinsvoogd en de client overblijven. Het tweede argu-
ment voor een overdrachtsgesprek is dat alle partijen extra informatie kunnen vragen en ge-
ven. De client kan in sommige gevallen nog eens duidelijk maken dat hij bezwaren heeft te-
gen bepaalde punten in het raadsrapport. 

De gespreklcen tot aan de bespreking van het hulpverleningsplan 
De meeste gezinsvoogden voeren na het introductiegesprek nog twee A drie gespreklcen voor-
aleer ze het hulpverleningsplan met de client bespreken. Deze ftussenliggende gesprelcken 
worden in het functieprofiel van de Vedivo (1995) geschaard onder de noemer 'Clientoverleg 
inzake probleemformulering' waarin de volgende twee gesprekstypen aan de orde moeten 
komen: 
•:* zoveel mogelijk tot overeenstemming komen met kind en ouders/opvoeders over pro-

bleemanalyse en de inhoud van het hulpverleningsplan; in ieder geval het toetsen van de 
punten van overeenstemming en het benoemen van de punten van verschil; 
kind en ouders/opvoeders op de hoogte stellen van de inhoud van het hulpverleningsplan 
en de door de (gezins)voogd genomen beslissingen, wie deze beslissingen genomen heeft 
en op basis van welke overwegingen. 

Deze twee punten zijn gericht op de visies van beide partijen op de problematiek en de ender-
linge overeenstemming. Voordat de gezinsvoogd zich echter een mening kan vormen over de 
problematiek moet hij de daarvoor benodigde informatie verzamelen. In eerste instantie ge-
bruikt de gezinsvoogd de reeds beschikbare informatie van de Raad voor de Kinderbescher-
ming. Daamaast worden de huisarts, de school, gedragsdeskundigen en hulpverleningsinstan-
ties die beroepshalve bij het gezin betrolcken zijn geraadpleegd. Een belangrijk deel van de 
informatieverzameling vindt echter pints in de gesprekken met de clienten. In 90 % van de 
recent gestafte zaken is er informatie-uitwisseling met de clienten (Mertens, 1996). Gezins-
voogden willen weten welke problemen de clienten ervaren en wat ze verwachten en wensen 
van de hulpverlening. Er wordt met de clienten gezocht naar mogelijke oorzalcen van de pro-
blemen en er wordt informatie verzameld over het netwerk van het clientsysteem. Zo voert de 
gezinsvoogd dus na het onderzoek van de Rand zelf nog een onderzoek uit. 
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Het gesprek over het hulpverleningsplan 
De Wet op de jeugdhulpverlening schrijft voor dat de gezinsvoogd binnen zes weken na het 
eerste contact met client een hulpverleningsplan (hvp) moet hebben geschreven. Echter, 
slechts 20% van de gezinsvoogden slaagt erin het hulpverleningsplan binnen deze termijn te 
voltooien (Mertens, 1996). De verschillende diagnostische activiteiten van de Raad voor de 
Kinderbescherming en de gezinsvoogd zijn er debet aan dat de voorgeschreven termijn vaalc 
niet wordt gehaald. In hoeverre opvattingen van de Raad en de gezinsvoogd kunnen verschil-
len blijkt uit het felt dat er gezinsvoogden zijn die eerst de client gesproken willen hebben 
voordat ze het raadsrapport lezen. Daarnaast komt het voor dat het raadsonderzoek niet meer 
up-to-date is. Na afronding van het onderzoek gaan er weken of soms maanden overheen 
voordat de gezinsvoogd voor het eerst bij het gezin thuiskomt. 

Het hulpverleningsplan bestaat uit een schets van de achtergrond van de problemen in 
het gezin, de gronden van de maatregel en de visies van de verschillende partijen op de pro-
blematiek, de doelen en de middelen. De gezinsvoogd bespreekt het hulpverleningsplan in de 
instelling, voordat het aan de clienten wordt voorgelegd (bijvoorbeeld met de interne gedrags-
deslcundige). De teamleider ondertekent het plan na goedkeuring. Het hulpverleningsplan dat 
is besproken met de clienten dient als een leidraad voor de uitvoering van de hulpverlening, 
maar is gezien de gedwongen relatie uitdrulckelijk niet op te vatten als een hulpverlenings-
contract, waarin twee partijen vrijwillig wederzijdse afspralcen maken. 

De gezinsvoogd heeft niet in alle gevallen binnen zes weken een compleet beeld over de 
aard van de problemen in het gezin. Daarnaast komt het voor dat de gezinsvoogd en de clien-
ten van mening blijven verschillen waardoor het (nog) niet mogelijk is om tot een gedeelde 
omschrijving van de problematiek te komen. De uiteindelijke aard van de formuleringen in 
het hulpverleningsplan hangt af van deze factoren. Hulpverleningsplannen verschillen in mate 
van concreetheid. Soms bevat het plan algemeen geformuleerde doelen zoals: opvoedingson-
dersteuning, versterking van de gezagspositie, verbeteren van de relatie tussen moeder en 
dochter, soms is de gezinsvoogd concreter over wat er in het gezin moet gebeuren en staat er 
een videohome-training voor de ouders op het programma waarrnee ze hun pedagogische 
vaardigheden kunnen bijspijkeren. 

In alle gevallen vormt het hulpverleningsplan de neerslag van de plannen die de gezins-
voogd heeft met het clientsysteem en de opvattingen van de clienten daarover. Volgens de 
wettelijke termijn van de maatregel hebben de gezinsvoogd en client een jaar de tijd om de 
plannen uit te voeren. Wanneer de doelen niet worden behaald kan de gezinsvoogd bij de kin-
derrechter het verzoek indienen om de ots te verlengen. Dat niet alle gestelde doelen in een 
jaar worden behaald blijkt uit het felt dat de duur van een ots gemiddeld drie jaar is. 
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3 INSTITUTIONELE COMMUNICATIE 

3.1 Omschrijving van institutionele communicatie 

Onder communicatie verstaan wij alle verbale en non-verbale uitwisselingen tussen personen. 
Deze definitie geldt voor alle interpersoonlijke interacties. Het bijzondere van communicatie 
in de gezinsvoogdij is de interactie tussen een professional en een client in een institutionele 
setting. We spreken dan over institutionele communicatie. Institutionele communicatie zegt 
niets over de plek waar die plaatsvindt. Gesprekken vinden plants bij de client thuis en op de 
instelling. Wel is bij institutionele communicatie de institutionele of professionele identiteit 
van de deelnemers relevant voor de communicatie. Drew & Heritage (1992, p. 25) 
onderscheiden de volgende drie dimensies van institutionele communicatie: 

• orientaties op institutionele taken en functies; 
• beperkingen in het soon bijdragen dat aan het gesprek (kan) worden geleverd; 
• speciale interpretaties. 

Wanneer we deze dimensies beschouwen vanuit de institutionele praktijk van de 
strafrechtspraak dan zien we met betrekking tot orientaties op institutionele taken en functies 
dat een van de doelen van een strafrechtszitting waarheidsvinding is. Dit doel is van invloed 
op de communicatie tussen rechter en verdachte. Het doel van de rechter (waarheidsvinding) 
behoeft namelijk niet te stroken met het doel van de verdachte om zo mm mogelijk straf 
Icrijgen (zie Komter, 1998). Met betreklcing tot de beperkingen in de bijdragen van de 
participanten zien we verder dat de rechter vragen stelt en te lange uitweidingen van de 
verdachte afbreekt. De verdachte heefl deze mogelijkheden nauwelijks. Ten slotte zullen 
uitingen die in een alledaags gesprek als vanzelfsprekend worden gezien, tijdens een 
strafrechtszitting op geheel andere wijze worden geinterpreteerd. 

De institutionele setting bepaalt dus voor een belangrijk deel de mogelijkheden en be-
perlcingen van de deelnemers aan het gesprek. Deze mogelijkheden zijn meestal asymmetrisch 
verdeeld. De professional (de rechter, huisarts, gezinsvoogd) heeft over het algemeen meer 
controle over de communicatie dan de non-professional (de verdachte, patient, client), bij-
voorbeeld door bepaalde gespreksonderwerpen niet of wel ter sprake te brengen, door het ge-
bruik van jargon, of door te bepalen wie wel en niet aan de beurt is. De beperkingen verschil-
len per institutie. Een patient heefit in gesprekken met de arts meer mogelijlcheden om de 
communicatie te controleren dan een verdachte in gesprek met de rechter. Deze laatste vorm 
van communicatie is veel sterker geprotocolleerd dan de cotnmunicatie tussen arts en patient 
of tussen gezinsvoogd en client. Opvallend is verder dat professionals de neiging hebben om 
deze controle te maskeren of te verbergen. We komen bier nog op terug. 

3.2 De gezinsvoogdij als institutionele setting 

De wijze waarop gezinsvoogden en clienten zich in hun relatie tot elkaar verhouden zou in de 
praktijk van de ots het duidelijkst naar voren moeten komen in de communicatie. In geen 
enkele situatie immers worden beide partijen zo direct met ellcaar geconfronteerd als daar. In 
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hoofdstuk 2 hebben we vastgesteld dat een gerechtelijke uitspraak de gezinsvoogd legitimeert 
de client te verplichten hulp te aanvaarden. De client moet dat gezag gehoorzamen. De 
gezinsvoogd fungeert als verlengstuk van de wet en de client moet onder dreiging van sancties 
gehoorzamen. 

De dagelijkse praktijk van de gezinsvoogdij is echter complexer. In werkelijkheid be-
staat geen heldere op juridische gezagsverhoudingen gebaseerde dominantierelatie, maar is er 
een ingewikkelde samenwerkingsrelatie tussen gezinsvoogd en clienten. Gezinsvoogden zien 
ondersteuning en hulpverlening als de belangrijkste onderdelen van hun werk en niet de uitoe-
fening van gezag (Van Nijnatten, 1995). Samenwerking met de ouder(s) van het kind blijkt 
onontbeerlijk. De machtsrelatie tussen gezinsvoogd en client is complex omdat het succes van 
de interventie afhangt van de medewerlcing van de client. Dit betekent dat de gezinsvoogd in 
eerste instantie alles in werk zal stellen om de medewerking van de client te krijgen. Toch 
bezit de gezinsvoogd de forrnele macht om tegen de wil van de ouders in te grijpen en tekent 
deze macht de relatie tussen gezinsvoogd en client (zie ook De Savornin Lohman & Steketee, 
1996). Juist deze stok achter de deur is verantwoordelijk voor de asymmetrie in de gesprek-
ken. 

3.3 Specifieke kenmerken relatie professional -client 

Professionals hebben de beschikking over communicatieve strategieen om de relatie met cli-
enten te sturen. Voordat we deze uitgebreid bespreken in hoofdstuk 4 geven we hier een korte 
karakteristiek van face-strategieen, beurtwisseling en topic control. 

Face-strategieen 
Voor elk individu is het belangrijk om een zo positief mogelijk beeld van zichzelf tegenover 
anderen te scheppen (Goffman, 1959). Het gedrag van individuen in de interactie met anderen 
is er dan ook op gericht dat beeld van zichzelf op te houden, met andere woorden gericht op 
het behoud van het gezicht (face). Men probeert te voorkomen dat het eigen gezicht of dat van 
anderen bedreigd wordt. Toch zijn er soms situaties die mogelijk gezichtsbedreigend zijn 
(bijvoorbeeld directe verzoeken, lcritiek hebben, het stellen van eisen). In deze situaties zal de 
spreker proberen het gezichtsbedreigende effect van zijn handeling te minimaliseren, door 
middel van face-strategieen (facework). Brown & Levinson (1978) onderscheiden 
verschillende face-strategieen die gezichtsverlies kunnen verkleinen. Een verzoek kan 
bijvoorbeeld omkleedt worden met woorden als `even(tjes)', `een klein beetje' of `misschien' 
('zou u misschien even een klein beetje willen meedenken over het hulpverleningsplan'). 
Gezichtsbedreigende uitingen komen uiteraard zowel in het dagelijks leven voor als in een 
institutionele setting. Echter, in een dagelijks gesprek komen deze uitingen in principe bij 
beide deelnemers even vaak voor, terwijl in een institutionele setting het meestal de 
professional is die gezichtsbedreigende beurten heeft. Facework van de professional verkleint 
de asymmetrie in het gesprek en maskeert dat de gezinsvoogd iets wil van de client. Het heeft 
ook een prijs: sommige strategieen creeren meer onduidelijkheid. Zo is het in het voorbeeld 
`zou u misschien even een klein beetje willen meedenken over het hulpverleningsplan' 
onduidelijk wat de gezinsvoogd met 'even' bedoelt (nu? volgende week?) en ook `een klein 
beetje' is onduidelijk (meedenken over wat het probleem is?, over mogelijke oplossingen? 
over de termijn?). 
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Uit het onderzoek van Hoogsteder en Suurmond (1997a) bleek dat warmeer gezins-
voogden hun gezag moeten fommleren in het gesprek met de client, zij dat gezag verhullen, 
verzachten of afzwaldcen, bijvoorbeeld door onduidelijk te zijn over wat zij precies mogen 
doen en wat er precies moet gebeuren ('dan kan best wel eens zijn dat ik zeg ja maar ik vind 
dat we!', `er zal best wel eens jets gezegd worden van zou dat beter zijn voor d'r opvoeding'). 

Beurtwisseling 
In de meeste sociale situaties is het voor de aanwezigen duidelijk wie de beurt heeft en waar-
om. Zo hangt bij de bakker een nummertjesautomaat om te voorkomen dat mensen voor bun 
beurt hun bestelling doen, bij bordspelen wordt de beurt overgedragen door een stuk te ver-
plaatsen en in de kerk mag de schuld pas beleden worden als de pastoor daartoe een teken 
geeft. Echter, wanneer mensen met elkaar in gesprek zijn lijkt het allerminst duidelijk wie de 
beurt heeft, toch is beurtwisseling systematisch georganiseerd. Aan institutionele communi-
catie valt op dat de professional vaak de controle heeft over de beurtverdeling. Hij verdeelt de 
beurten door vragen te stellen en beurten van de ander af te breken. Ook geeft hij instructies 
en advies aan de client die ze ontvangt. Door een volgende vraag te stellen voorkomen profes-
sionals dat (in hun ogen irrelevante) onderwerpen een topic in het gesprek worden (zie Drew 
& Heritage, 1992). Bij een dominant vraag-antwoord patroon is er voor de client weinig mo-
gelijkheid initiatief te nemen. 

Topic control 
In institutionele context is de professional meestal in de positie om onderwerpen te initieren, 
te negeren en af te breken. Ook met non-verbaal gedrag (onder meer kijken, wegkijken) 
bepalen professionals welke onderwelpen besproken worden of welk gedrag van de client 
gewenst is (zie bijvoorbeeld Pilnick & Hindmarsh (1999)). In hierarchische verhoudingen kan 
een consequente topic control er uiteindelijk toe leiden dat de onderliggende partij monddood 
wordt gemaakt. Het is niet verrassend dat patienten op de vraag van de dokter 'of er nog iets 
is' meestal geen antwoord komt. De patienten kennen hun plek (West, 1984). 

Er is veel onderzoek gedaan het ideale verloop van gespreklcen in verschillende institutionele 
contexten. Voor gespreldcen tussen huisarts en patient zou bijvoorbeeld het volgende verloop 
als ideaal gelden (Ten Have, 1989): opening — klachtpresentatie - lichamelijk onderzoek — 
diagnose - behandeling of advies — afsluiting. Dit format is zo sterk dat in veel gevallen de 
huisarts de patient niet eens expliciet hoeft uit te nodigen om de klachten te vertellen. Beide 
deelnemers kennen in de specifieke institutionele context de regels en middelen om von n te 
geven aan het gesprek. Toch kan de patient doorgaan over problemen terwij1 de huisarts het 
gesprek wil afsluiten. Op dat moment ontstaan er twee verschillende patronen: de patient die 
alleen problemen lcwijt wil en de huisarts die wil vasthouden aan het ideale format van het 
consultgesprek. Tapsell (1994) vond in een analyse van gespreklcen over dieetadviezen dat de 
dietist niet te snel met een advies aan de client kon komen. Deed de dietist dit wel dan stuitte 
de dietist op veel weerstand. Warmer de dietist eerst de client uitgebreid de ruimte gaf 
verhaal te doen en daarna advies gaf, ontstond er meer insternming over het advies. Kennelijk 
was er in deze consulten een 'ideate' opeenvolging van fases: eerst de verkenning van het 
perspectief van de client en daarna pas een advies. 

We hebben nu een aantal kenmerken van de asymmetrische relatie genoemd (face-strategieen, 
controle over beurtverdeling en topic control). De interactionele asymmetrie heeft verder nog 
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twee kenmerken. Ten eerste zijn er verschillen in de verdeling van kennis en het recht op 
kennis. Zo kan er bijvoorbeeld een misverstand of conflict ontstaan tussen professional en 
client door verschillen in de uitleg die de professional en de client aan het probleem geven. 
Een bekend voorbeeld is de vraag naar wanneer jets plaatsvond. De client kan dit opvatten als 
een vraag naar waarom jets plaatsvond. Terwijl de professional de vraag bedoelde als een 
vraag naar een exact tijdstip, lcrijgt hij bijvoorbeeld een antwoord in termen van de 
persoonlijke biografie: `toen was ik daar met mijn man' (zie verder bijvoorbeeld Drew & 
Heritage, 1992). Ten tweede zijn zaken voor de professional een beroepsmatige handeling met 
een zekere routine, terwijl het voor de client een unieke en persoonlijke ervaring is. Dit uit 
zich bijvoorbeeld in het gebruik van jargon of in een gebrekkige uitleg van procedures die 
voor de professional vanzelfsprekend zijn. 

3.4 Interculturele communicatie 

Regelmatig wordt verondersteld dat de communicatie met allochtone clienten afwijkt van 
communicatie met autochtone clienten. Zo stellen Niemeyer en Van der Meulen (1990, p. 64) 
dat in de communicatie tussen personen met een verschillende culturele achtergrond 
stoornissen kunnen optreden als het gedrag van de ander wordt geinterpreteerd vanuit het 
eigen referentiekader en er geen rekening wordt gehouden met het referentiekader van de 
ander. Ook Giffin en Patton (1981) zijn van mening dat cultuur misschien wel de 
belangrijkste omgevingsfactor voor interpersoonlijke cotnmunicatie is. Gezinsvoogden 
zeggen eveneens problemen te hebben met gesprekken via een tolk of met ouders die 
gebreldcig Nederlands spreken. Zij ervaren moeilijkheden in de totstandkoming van een 
gezamenlijke probleemdefinitie en zij vragen om specifieke strategieen voor gesprekken met 
allochtonen (zie Hoogsteder & Suurmond, 1997b). De 'condition migrante' wordt gekenmerkt 
door het leven met: 
• de cultuur en tradities uit het land van herkomst met inbegrip van persoonlijke ervaringen 

en de positie die zij daarin innamen; 
de shock die de migratie met zich meebracht, de verwachtingen die verbonden waren met 
de migratie en de vaak teleurstellende en frustrerende ervaringen die ze hier in Nederland 
hebben opgedaan; 

• de gebondenheid aan het land van herkomst, met verplichtingen en verantwoor-
delijkheden; 

•:• de cultuur, de tradities en de organisatie van de Nederlandse samenleving die velen ook na 
jaren verblijf hier nog niet (goed) kennen of begrijpen; 
een heel persoonlijke levensgeschiedenis, waarin al deze verschillende aspecten hun plaats 
moeten krijgen (Hesser & Van lout, 1996, p. 7). 

In deze beschrijving van de situatie van allochtonen wordt niet duidelijk wie onder 
allochtonen verstaan wordt: zijn bijvoorbeeld alle migranten - dus ook Duitsers, Fransen of 
Zwitsers - allochtoon? Daarnaast ligt in deze beschrijving vooral de nadruk op de problemen 
die allochtonen zouden ondervinden. Het is een beschrijving waarin a priori wordt uitgegaan 
van problemen en dilemma's van allochtonen die bovendien altijd aan cultuurverschillen toe 
te schrijven zijn (zie bijvoorbeeld May, 1998). 

Naast dergelijke algemene beschrijvingen bestaan er adviezen aan hulpverleners voor de 
omgang met de allochtone ouders. Allochtone ouders zouden andere verwachtingen hebben 
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dan de autochtone gezinsvoogd. Allochtone ouders wijten de problemen vooral aan een lastig 
kind en verwacht dat de gezinsvoogd dal kind eens aanpakt. De gezinsvoogd plaatst de 

problemen in de gezinssituatie en verwacht dat het gezin zelf iets aan de situatie zal 

veranderen (zie Hijmans van den Bergh, 1997). Op basis van deze inzichten zijn verschillende 
deskundigheidsbevorderende programma's ontwikIceld. Hulpverleners krijgen tips voor hun 
contacten met ouders (zie Hijmans van den Bergh, 1997, p. 14), zoals: 

• benader de ouders met respectvolle en diplomatieke overtuigingslcracht; 

• houd rekeningen met (culturele) gevoeligheden in het woordgebruik; 

• benadruk het feitelijk probleemgedrag van de jongere, wanneer ouders het bestaan van 
problemen ontkennen; 

• toon begrip voor de moeilijke positie waarin de jongere de ouders heeft gebracht; stel het 
belang en de toekomst van het kind centraal; 

• benadruk de (gezamenlijke) verantwoordelijkheid van de ouders, dus ook de positie van 
de moeder; 

• gebruik een sturende benadering, waarbij je je op je professionele autoriteit in een 
Nederlandse instelling beroept. 

Deze tips en adviezen zullen ongetwijfeld een hiaat aan kennis opvullen. De vraag is echter 
wat er zo bijzonder is aan de omgang met allochtone ouders? Is die wel zo anders dan de 

communicatie met autochtone ouders? Uit ander onderzoek blijkt namelijk dat ook autochtone 
ouders andere verwachtingen over de ots hebben dan de gezinsvoogd. Velen van hen 
verwachten ook dat de gezinsvoogd de problemen met het kind zal aanpakken, terwijl de 

gezinsvoogd probeert ouders te laten veranderen in hun aanpalc van het kind (Clemens 

Schroner et al., 1971). Het is nog maar de vraag of het verschil in verwachtingen ten aanzien 
van de ots een kenmerk is van omgang met allochtone ouders. Bovengenoemde tips gaan 

wellicht op voor gesprekken met alle ouders. Zo lijkt voor alle contacten met ouders een 
respectvolle en diplomatieke benadering geboden. 

loch denken hulpverleners dat de communicatie met allochtone ouders anders verloopt 
dan de communicatie met autochtone ouders. Zij ervaren speciale problemen. Het lijkt daarom 
zinvol om interculturele communicatie te onderzoeken omdat daannee recht wordt gedaan aan 
de problemen die hulpverleners ervaren. Tegelijkertijd moeten we ervoor waken niet alle 
problemen met allochtonen op voorhand te culturaliseren. 

Definitie van interculturele communicatie 
Interculturele communicatie bestaat niet (Scollon & Scollon, 1995). Culturen spreken immers 
niet met elkaar. Het zijn de mensen die communiceren, er bestaat dus alleen interpersoonlijke 

communicatie. Er zijn natuurlijk talrijke voorbeelden van interpersoonlijke communicatie 
tussen mensen met verschillende culturele achtergronden, bijvoorbeeld een gesprek tussen een 
Nederlandse hulpverlener en een Turkse client. De Nederlandse hulpverlener zou kunnen 
denken dat Turken niet gemaldcelijk over seksualiteit praten en bier in de gesprelcken zo goed 
mogelijk rekening mee proberen te houden door het onderwerp met omzichtigheid te 
introduceren (Hoffman & Arts, 1994). 

Trainingen in interculturele communicatie zijn vooral gericht op het vergroten van 

kennis over de andere cultuur. Dit heeft hulpverleners geholpen hun eigen kader van normen 
en waarden te relativeren. Het heeft echter ook een averechts effect gehad en geleid tot 

adviezen als: "Het is uit respect dat een Marolckaanse student jou niet aanlcijkt tijdens een 
gesprek"; "Wanneer een Surinaamse medewerker op jouw vraag: `Heb je het begrepen', 
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antwoordt dan betekent dit eigenlijk 'nee' (Hoffman & Arts, 1994, p. 11). Met dergelijke 
adviezen - hoe goed bedoeld ook - wordt het unieke gedrag van een persoon verklaard met 
behulp van algemene kenmerken van een etnische groep. Het gevolg is dat een eenvoudige 
stereotype in de plaats komt van de communicatie met een uniek persoon. Uit onderzoek van 
Hofstede (1994) blijkt dat het niet mogelijk is generaliserende uitspraken te doen over 
culturen of werelddelen. Tussen landen in dezelfde regio blijken grote verschillen te bestaan 
en ook binnen een land bestaat er niet zoiets als de cultuur. 

Toch wordt in de hulpverlening zonder aarzeling over de Marokkaanse en de 
Nederlandse cultuur gesproken zonder rekening te houden met de persoonlijke 
karakteristieken van de clienten en hulpverleners in kwestie. Voorts wordt nauwelijks 
aandacht geschonken aan de invloed van vooroordelen in de ontmoeting tussen mensen uit 
verschillende groepen. Dat resulteert vaak in een vicieuze cirkel: hulpverleners hanteren een 
model dat gebaseerd is op culturele verschillen tussen client en hulpverlener en verklaren op 
grond van diezelfde verschillen de knelpunten in de onderlinge relatie. Dergelijke modellen 
zijn culturalistisch' (Shadid, 1998). 

In de functiescholing voor ervaren gezinsvoogden wordt gebruik gemaakt van een 
dergelijk model (Vedivo, 1997). Men baseert zich voor interculturele communicatie op de 
ideeen van Pinto (1994) die twee wereldculturen onderscheidt: F-culturen en G-culturen. De 
F-cultuur staat voor Fijnmazige culturen met door een gedetailleerde structuur van 
gedragsregels. Individuen in deze cultuur ontlenen aan die gedragsregels veel zekerheid over 
hoe te handelen maar hebben ook weinig keuzemogelijkheden. De G-cultuur staat voor 
Grofrnazige Cultuur met een globale structuur van gedragsregels. Individuen in deze cultuur 
hebben een grote mate van vrijheid om te handelen, wat kan leiden tot onzekerheid. Volgens 
Pinto is het onderscheid tussen een F-cultuur en een G-cultuur gradueel: er zijn maar weinig 
culturen die een pure F- of G-cultuur zijn, zegt Pinto. Ondanks deze nuancering legt Pinto 
vooral de nadruk op de verschillen tussen beide cultuurtypen (Shadid, 1998). Om culturele 
verschillen te overbruggen stelt Pinto, de Drie Stappen Methode (DSM) voor. De eerste stap 
is inzicht in eigen normen en waarden te verlcrijgen. De tweede stap is de normen en waarden 
van de ander te leren kennen. De derde stap is de grenzen tussen acceptatie van de ander en 
aanpassing aan de ander vast te stellen. Deze grenzen worden aan de ander duidelijk gemaakt. 
Dit is een individuele afweging en kan niet in algemene termen beschreven worden, omdat 
elke persoon zijn grenzen ergens anders heeft liggen. 

Ofschoon Pinto concrete aanwijzingen geeft voor gespreksvoeringen, blijven zijn 
aanwijzingen algemeen. Ze zijn niet gericht op specifieke gesprekstechnieken. Bijvoorbeeld, 
hoe maak je grenzen aan een ander duidelijk in een gesprek?; hoe kom je tot gezamenlijkheid 
in een gesprek?; wat benadruk je? Dit soon t vragen blijft onopgelost in het model van Pinto. 
Shadid (1998) stelt bovendien dat "kennis van het left' dat bijvoorbeeld in F-culturen het 
voorkomen van een smet op de eigen naam een centrale plaats inneemt, dienst- en 
hulpverleners immers niet in staat stelt om te begrijpen waarom vaders uit die culturen in 
identieke situaties zo verschillend kunnen reageren: het gedrag van het kind stilzwijgend 
goedkeuren, het kind alleen bestraffend toespreken, ofwel hem een zware sanctie opleggen of 
zijn pink afhakken. Het behandelen van geisoleerde praktijkgevallen brengt het gevaar met 
zich mee dat contextuele en/of structurele factoren een grotere invloed kunnen hebben op het 
waargenomen gedrag. Tot deze factoren behoren onder andere het disfunctioneren van 
bijvoorbeeld de hulpverleningssituatie, de machtsrelaties tussen hulpverlener en client, hun 
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wederzijdse vooroordelen en persoonlijkheidsfactoren" (Shadid, 1998, p. 249).' Wat mis kan 
gaan in de communicatie kan net zo goed aan de hulpverleningsrelatie liggen of tan 
wederzijdse vooroordelen. 

Interculturele communicatie is "het proces van uitwisseling van informatie tussen twee 
personen, die zichzelf in een specifieke context in culturele termen als onderling verschillend 
definieren" (Shadid, 1998, p. 69). Deze definitie omvat meer dan verschillende nationale en/of 
taalkundige achtergronden en houdt rekening met hoe de deelnemers de interactie ervaren. 
Mensen uit verschillende culturen kunnen zich op een andere manier tot elkaar verhouden dan 
via een voorondersteld cultuurverschil. Mensen onderscheiden zich niet alleen van elkaar op 
basis van cultuurverschillen maar ook door sekse, leeftijd en sociaal-economische status. Om 
interculturele communicatie puur als communicatie tussen leden van twee verschillende cultu-
ren te beschouwen is een beperking van wat in de communicatie gebeurt. Belangrijk is dat 
deelnemers op de den of andere manier betekenis geven aan het verschil. We sluiten ons aan 
bij de verdere definitie van Shadid (1998, p. 77): "er is sprake van interculturele communica-
tie wanneer de communicatiepartners in de interactie normen, waarden en praktijken introdu-
ceren die (1) relevant zijn voor de interactie, (2) objectief gezien specifiek zijn voor de sociale 
of culturele groep waartoe ze zichzelf rekenen, of subjectief door den van hen als zodanig 
wordt beschouwd en (3) wanneer de kennis van deze normen en waarden bij de communica-
tiepartner als vanzelfsprekend wordt geacht, hetgeen de communicatie negatief kan beinvloe-
den". flat betekent dat bij een interactie tussen leden van twee verschillende culturen niet per 
se sprake is van interculturele communicatie. Pas wanneer den of meerdere deelnemers dezc 
verschillen benadrukken is er sprake van interculturele communicatie. hen gesprek kan dus 
intercultureel gemaakt worden doordat de deelnemers bepaalde aspecten van de ander relevant 
maken voor het verloop van het gesprek. Het gaat des eerder om hoe deelnemers culturele 
verschillen wel of niet inzetten dan dat die objectief van tevoren waameembaar zijn. 

Hetzelfde geldt, zegt Shadid, voor het TOPOI-model van Hoffman en Arts (1994). Ook bier blijft het problecm 
dat or teveel nadruk blijft liggen op de oorspronkelijke cultuur van de allochtoon, hierdoor worden 
cormnunicatieproblcmcn gcculturaliseerd. 
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4.1 Doel en vraagstelling 

4 HET EMPIRISCH ONDERZOEK 

Na afronding van het rapport "U lcrijgt er een beschemengel bij..." (Hoogsteder & Suur-
mond, 1997a) werd een inventariserend onderzoek gehouden onder gezinsvoogden om te 
achterhalen welke problemen zij ervoeren in de communicatie met clienten. Uit dat onderzoek 
bleek dat gezinsvoogden behoefte hebben aan handreikingen voor de eerste gesprekken (de 
beginfase) van een nieuwe ondertoezichtstelling, vooral als het gaat om de hantering van het 
(formele) gezag en de positionering. Daamaast gaven zij aan problemen te ondervinden in de 
gesprekken met specifieke groepen clienten, onder andere allochtone en psychiatrische ou-
ders. De voorkeur om deze groepen te onderzoeken wordt versterkt door de wetenschap dat de 
groep psychiatrische ouders groeiende is en dat interculturele communicatie een belangrijk 
thema is in veel instellingen. 

Behalve het feit dat gezinsvoogden expliciet kozen voor de beginfase leverde de inven-
tarisatie van nieuwe onderzoeksthema's veel communicatieve kwesties op die of specifiek zijn 
voor de beginfase van de ots of daarin een belangrijke rol spelen. Vanuit deze gegevens werd 
de doelstellingen van het onderzoek als volgt omschreven: 
+ wetenschappelijke onderbouwing van de professionalisering van de communicatieve 

praktijk in de gezinsvoogdij, door effectieve en minder effectieve communicatiepatronen 
in de uitvoering van de ondertoezichtstelling in kaart te brengen; 

• ondersteuning van professionele vaardigheden door taken van gezinsvoogden en feitelijke 
interactiepatronen tussen gezinsvoogden en clienten in verband te brengen met elkaar; 

• methodiekontwildceling door een betere afstemming van opvattingen en intenties van ge-
zinsvoogden over gespreksvoering en de feitelijke interactie die met (specifieke groepen) 
clienten. 

Voor de uitvoering van het onderzoek werden in overleg met het WODC van het Ministerie 
van Justitie de volgende twee deelprojecten opgezet. De eerste betrof de analyse van de coin-
municatie tussen gezinsvoogden en ouders in de beginfase van 20 ots-zaken, vanaf de toewij-
zing van een gezinsvoogd tot aan de totstandkoming en vaststelling van het hulpverlenings-
plan. In 10 zaken betrof het allochtone ouders en in de andere 10 zaken ging het om autochto-
ne ouders. Het tweede deelproject onderscheidde zich alleen wat betreft de clientgroepen. In 
10 zaken betrof het een specifieke groep ouders bij wie psychiatrische stoomissen bekend 
waren. In de andere 10 zaken ging het om ouders van wie geen psychiatrische problematiek 
bekend was. Het doel van beide deelprojecten was te expliciteren welke communicatiepatro-
nen en mechanismen wel en niet bijdragen aan de uitvoering van de feitelijke taken van ge-
zinsvoogden in de beginfase van de ots. 

Om inzicht te krijgen in de gesprekken uit de beginfase van de ondertoezichtstelling 
werd de volgende vraagstelling ontwikkeld: 
+ hoe verloopt de communicatie tussen gezinsvoogden en clienten in de beginfase van de 

ots?; 
+ zijn er verschillen tussen allochtone en autochtone clienten?; 
+ wat zijn meer en minder effectieve gespreksstrategieen?. 
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Uitgaande van de taken van de gezinsvoogden in de beginfase van de ots werd ervoor gekozen 
de vraagstelling uit te werken door een bundeling van de volgende dric thcma's: controle over 
het gesprek, benoemen van gezag en gedeelde visie. Deze thema's vormen de pijlers van het 
onderzoeksprotocol dat uitgebreid wordt besproken in de paragraaf over de analyse. 

Het is met mogelijk gebleken voldoende clienten te werven met een psychiatrische 
stoomis. Daarom }weft het onderzock zich geheel en al gericht op de communicatie tussen 
gezinsvoogden en allochtone of autochtone clienten in de beginfase van de ots. 

4.2 Ontwerp 

Video-opnames van gespreklcen tussen gezinsvoogden en clienten vormden het uitgangspunt 
in dit onderzoek. In iedere casus vomit het introductiegesprek de eerste opname en het ge-
sprek over het hulpverleningsplan (hvp) de laatstc. 

Naast de video-opnames werden de gezinsvoogden en de clienten geinterviewd. Inter-
views met de gezinsvoogd vonden altijd plaats voor en na het gesprek met de client. In het 
voorgesprek werd gevraagd wat het doel van het gesprek met de client was en welke strate-
glean de gezinsvoogd van plan was te gebruiken. In het nagesprek (voortaan: reflectiegesprek) 
werd gecheckt welke doelen wel of niet waren bereikt en waarom. Verder werd het clientge-
sprek samen met de gezinsvoogd geanalyseerd. Dit gebeurde aan de hand van het videomate-
riaal. De clienten werden — indien mogclijk — eenmalig geinterviewd. Dit gebeurde nadat het 
gesprek over het hvp was gevoerd. Het doel van laatstgenoemde interviews was na te gaan 
hoe clienten over de maatregel, de gezinsvoogd en de gesprekken dachten. 

De totale dataverzameling bestond dus uit drie verschillende corpussen: 
• de (transcriptics van) video-opnames van de gesprekken tusscn gezinsvoogden en clienten 

in de beginfase van de ots; 
• geluidsopnames van de interviews met de gezinsvoogden voor en na de gesprelcken met de 

client; 
• geluidsopnames van de interviews met de clienten over de ots-maatregel, de gezinsvoogd 

en de gesprckken met de gezinsvoogd. 

4.3 De onderzoeksgroep 

Werving 
Voordat de actieve werving startle, werden de volgende definities en voorwaarden opgesteld 
met betrekking tot de deelname van ouders en gezinsvoogden: 
• overeenkomstig de definitie van de WRR (1989) hanteerden wij voor deelnemende al-

lochtonen de volgende forrnulering: `alle bier woonachtige vreemdelingen, alle bier 
woonachtige ex-vreemdelingen die tot Nederlanders zijn genaturaliseerd, en alle Neder-
landers die afkomstig zijn nit de (voormalig) overzeese gebiedsdelen; en hun nakomelin-
gen tot in de derde generatie'. Het allochtonenbeleid richt zich op `minderheden van al-
lochtone afkomst', degenen met een zwakke sociaal-economische positie; 

+ ouders met een psychiatrische stoomis stonden alleen als zodanig bekend wanneer dat in 
het raadsrapport was vermeld; 

• ouders die noch als allochtoon, noch als psychiatrisch konden worden bestempeld behoor- 
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den tot de `controlegroepen' in de twee deelprojecten; 
+ alleen de zaken waarbij het eerste gesprek tussen de gezinsvoogd en de client nog moest 

plaatsvinden konden in het onderzoek worden opgenomen. 

Twee maanden voor aanvang van het onderzoek (mei 1998) werden de directies van de ge-
zinsvoogdij-instellingen in Rotterdam/Dordrecht, Amsterdam, Noord-Holland, Arnhem, Nij-
megen, Den Bosch/Oss/Uden en Utrecht aangeschreven met de vraag gezinsvoogden te laten 
deelnemen aan het onderzoek. Uit Arnhem en Nijmegen kwam kort daarop een negatief ant-
woord. Vanwege de moeizame dataverzameling werd in oktober 1998 contact gelegd met de 
instellingen in Heerlen, Eindhoven/Helmond en de William Schrikker Stichting (WSS). 
Laatstgenoemde stichting begeleidt gezinnen waarvan een van de kinderen of een van de ou-
ders een lichamelijke of verstandelijke handicap heeft. WSS werd aangeschreven vanwege het 
uiterst kleine aanbod van psychiatrische clienten in ons onderzoek en vanwege de moeilijkhe-
den die het met zich meebracht deze groep te onderzoeken. Ten slotte werd in april 1999 nog 
een beroep gedaan op de Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. 

De moeizame dataverzameling is onderwerp van gesprek geweest in de begeleidings-
commissie van het onderzoek en is aanleiding geweest het bestuur van Vedivo om overleg te 
verzoeken. In december 1999 is een overleg geweest met het Vedivo-klankbord Wetenschap-
pelijk Onderzoek. Daarin werd onder meer geadviseerd toekomstig onderzoek met een be-
perkt aantal instellingen uit te voeren. 

Voordat we wat gedetailleerd ingaan op de contacten met de verschillende instellingen 
noemen we de problemen bij de dataverzameling. Eerst nog de volgende opmerking: De be-
ginfase is een moeilijk te onderzoeken periode in de ots. De clienten belanden in een voor hun 
vaak nieuwe situatie. Kort voor het kennismakingsgesprek met de gezinsvoogd hebben ze 
voor de kinderrechter moeten verschijnen die ze een justitiele maatregel heeft opgelegd. De 
uitspraak en de uitvoering van de ots brengen, naast de problemen die men al ervaart, span-
ningen met zich mee. Een onbekende onderzoeker die gewapend met een camera vertrouwe-
lijke gesprekken opneemt kan als een bedreigende factor worden ervaren. Voor de gezins-
voogd geldt dat hij in deze fase een vertrouwensrelatie wil opbouwen met de client (Mertens, 
1996). De aanwezigheid van een onderzoeker met een videocamera kan daarbij als een be-
lemmerende factor worden ervaren. De problemen ondervonden we tijdens de werving van 
nieuwe casussen: 
+ gezinsvoogden reageerden negatief op de vraag om deel te nemen aan het onderzoek; 
• gezinsvoogden die bereid waren deel te nemen aan het onderzoek kregen in de onder-

zoeksperiode geen nieuwe zaak of namen alleen bestaande zaken over; 
• vanuit de gezinsvoogdij-instellingen werden problemen/zaken gemeld die een negatief 

effect hadden op de dataverzameling (ziekte van gezinsvoogden, hoge werkdruk bij ge-
zinsvoogden, gezinsvoogden die in de onderzoeksperiode deelnamen aan een ander onder-
zoek, weinig nieuwe zaken, groot verloop van gezinsvoogden, te hoge case-load); 

• clienten reageerden negatief op het verzoek (van de gezinsvoogd of van de onderzoekers) 
om dee, Le nenicn aan het onderzoek. 

De werving van de ondcrzoeksgroep en de video-opnames vonden plaats tussen mei 1998 en 
januari 2000 en heeft in totaal 21 casussen opgeleverd. In de onderstaande tabel is het aantal 
casussen per instelling weergegeven. 
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Libel 1. Het aantal casussen per gezinsvoogdij-instelling (plaats). 

Naam gezinsvoogdij-instelling 

Buro Jeugdbeschenning Heerlen 
Stichting Bureau Jeugdzorg Amsterdam 
Stichting Jeugd & Gezin Noord-Holland 
William Schrikker Stichting 
Stichting Jeugdhulpverlening Midden-Nederland 
Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant (Eindhoven/Helmond) 
Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant (Den 
Bosch/Oss/Uden) 
Stichting Bureau Jeugdzorg Rotterdam/Dordrecht 
Stichting Gerefonneerde Jeugdbescherming  

To taal 

Kenmerken van de onderzoeksgroep 
In de 21 casussen waren 23 gezinsvoogden (13 vrouwen, 10 mannen) betrokken. In een zaak 
nam eat gezinsvoogd de zaak van een collega over en in eon andere zaak werkte eon startteam 
met twee gezinsvoogden aan een zaak. De gezinsvoogden waren werkzaam bij zes verschil-
lende instellingen. In negen casussen hadden de clienten van oorsprong de Nederlandse natio-
naliteit, in de overige twaalf casussen was ofwel den van ouders ofwel waren beide ouders 
(stiefouders en partners incluis) van buitenlandse komaf. In alle gesprekken was Nederlands 
de voertaal. In onderstaand schema zijn per casus de volgende kenmerken opgenomen: 
9 in de eerste kolom zijn de gezinsvoogd en het bijbehorend elientsysteem door middel van 

eon code als den onderzoekseenheid weergegeven; 
• in de tweede kolom staat de cultureel-etnisehe achtergrond van de chenten. In het geval er 

twee nationaliteiten staan venneld, hebben de ouders (of stiefouders en partners) een ver-
schillende achtergrond; 

• in the derde kolom staat het aantal jeugdigen dat onder toezicht is gesteld. Zeven gezins- 
voogden hebben moor dan den pupil binnen dat gezin. In totaal zijn or 33 ots-pupillen; 

C. in de vierdc kolom staat het geslacht van the jeugdige. Onder de 33 ots-pupillen zijn 16 
meisjes on 17 jongens; 

C. in de vijfde kolom staan de leeftijden van de jeugdigen venneld. De leeftijd varieert van 
den jaar tot en met 17 jaar. 18 jeugdigen zijn jonger en 15 jeugdigen zijn ouder dan 12 
jaar; 

• de zesde kolom is gcreserveerd voor de gezinssamenstelling. In vijf zaken zijn de ouders 
van de jeugdige(n) bij elkaar. Op het moment van de eerste video-opnarne (T1) woonden 
doze jeugdigen nog bij hun ouders. In twee zaken hebben moeder en stiefvader samen het 
ouderlijk gezag en in de overige 14 zaken is alleen the moeder belast met het ouderlijk ge-
zag. In 5 van doze 14 zaken heeft moeder eon partner; 

C. in de zevende kolom staat de verblijfplaats van de jeugdige op het moment van de eerste 
video-opname (T1). De term `uitwonendi staat bier voor een verblijf bij kennissen, vrien-
den of familie. 
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Tabel 2. Kenmerken van de onderzoeksgroep. 

Etniciteit Pupil- Jongen/Meisje Leeftijd Gezinssamenstelling Verblijf T1 
len 

AOH 	Neder- 	1 	M 	 15 	Vader + moeder 	Thuis 
lands 

AVA 	Neder- 	2 	2J 	 6, 8 	Vader + moeder 	Thuis 

lands 
BPE 	Pools 	1 	J 	 15 	Moeder + drie kin- Uitwonend 

deren 
CRL/HJL Ned/Duits 5 	1M, 4J 	3-9 	Vader + moeder 	Thuis 
* 

DMH/DB Neder- 	2 	1M, 1J 	9, 11 	Moeder 	 Thuis 

H+ 	lands 
FSA 	Ned/Suri 1 	J 	 2 	Moeder + partner 	Thuis 

GGA 	Antilli- 	1 	M 	 16 	Moeder + partner 	Intemaat 

aans 
GNA 	Sun- 	1 	M 	 14 	Moeder + partner 	Thuis 

naams 
HLL 	Neder- 	1 	J 	 16 	Moeder + partner 	Uitwonend 

lands 
HWO 	Neder- 	1 	J 	 16 	Moeder 	 Thuis 

lands 
IDU 	Turks 	3 	2M, 1J 	1-4 	Vader + moeder 	Thuis 

ISA 	Neder- 	2 	1M, 1J 	11, 12 Moeder 	 Thuis 

lands 
LLR 	Neder- 	1 	M 	 4 	Moeder 	 Thuis 

lands 
LRA 	Marok. 	1 	M 	 15 	Moeder + kinderen Uitwonend 
MA 	Filipijns 1 	M 	 14 	Moeder + partner 	Uitwonend 

OBA 	Antilli- 	3 	2M, 1J 	6-11 	Moeder 	 Thuis 
aans 

PGD 	Antilli- 	1 	J 	 16 	Moeder + stiefvader Thuis 
aans 

PHA 	Sun- 	1 	M 	 16 	Moeder 	 Thuis 
naams 

RKA 	Marok. 	1 	M 	 15 	Moeder + stiefvader Tehuis 
RVH 	Neder- 	2 	1M 1J 	14, 17 Moeder 	 Thuis 

lands 
SEU 	Neder- 	1 	J 	 16 	Vader + moeder 	Thuis 

lands 

* in deze zaak waren twee gezinsvoogden van een startteam actief. 
+ in deze zaalc nam een gezinsvoogd de zaak over van een collega. 
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4.4 video-opnames 

De opnames 
Alle deelnemers aan het onderzoek werd vooraf de toezegging gedaan dat de opnames louter 
gebruikt werden voor wetenschappelijk onderzoek. Zonder hun uitdrulckelijke toestemming 
zouden de opnames voor geen enkel ander doel gebruikt worden. 

De opnames vonden plaats op de gezinsvoogdij-instelling of bij de clienten thuis. Een 
opname is gemaakt op een vestiging van de Raad voor de Kinderbeschenning. Per opname 
was steeds een van de onderzoekers aanwezig. Deze installeerde de videoapparatuur. Er werd 
gebruik gemaakt van een video-8 camera met een groothoeklens. Deze werd op een statief 
geplaatst in de ruimte waar het gesprek plaatsvond en zo gericht dat de gespreksparticipanten 
in beeld waren. In twee casussen wensten de clienten niet in beeld te verschijnen. Aan deze 
wens werd gehoor gegeven zodat Mj deze opnames alleen de gezinsvoogd in beeld was. Een 
gesprek is op een cassetterecorder opgenomen omdat de elektriciteit wegens werlczaamheden 
was afgesloten. 

Tijdsverloop tussen de opnames 
Negen gezinsvoogden slaagden er in binnen de wettelijk vastgestelde termijn van zes weken 
het hvp te voltooien en met de ouders te bespreken. In twee casussen werd het hvp tijdens de 
eerste opname besproken. Bij de overige twaalf casussen varieerde de periode tussen het in-
troductiegesprek en het gesprek over het hvp van acht weken tot negen maanden. De voor de 
onderzoekers aanwijsbare redenen die voor vertraging kunnen worden aangevoerd zijn: ziekte 
van de gezinsvoogd of client, clienten die niet komen opdagen of de deur niet open doen, een 
van de ouders die niet bij de gespreklcen aanwezig is of de overdracht van een zaak aan een 
collega-gezinsvoogd. 

Uiteindelijk zijn er 74 gesprekken opgenomen in lengte varierend van twintig minuten 
tot anderhalf uur. Een overzicht van de opnames (per casus en de maand van opname) staat in 
de volgende tabel. 
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Jr 	'98 	 '99 	 '00 

Mnd 	08 	09 	10 	11 	12 	01 	02 	03 	04 	05 	06 	07 	08 	09 	10 	11 	12 	01 

aoh 	 T1 	T2 	T4 	 4 
13  

ava 	 TI 	12 	 2 

_  
bpe 	 TI 	T2 	 2 

crl/ 	 TI 	T3 	T4 	T5 	5 

hj I 	 T2 

Dm 	 T1 	T3 	 T4 	4 

h/db 	 12 

h  

fsa 	 TI 	13 	T4 	 4 
12  

gga 	 Ti 	T2 	 3 
13  

gna 	 TI 	12 	14 	T5 	 6 
13 	_ 16  

hl I 	 TI 	13 	14 	 4 

_ 	12  

hwo 	 TI 	12 	4 
13 
14  

idu 	 TI 	 13 	 5 
12 	 T4 

T5  

isa 	TI 	 12 	 2 

II r 	TI 	14 	 4 
12 
13 	 _  

Ira 	 TI 	T4 	 4 
12 
13  

ni a 	 T1 	 1 

oba 	 TI 	14 	- 	 4 
12 
13  

pgd 	 TI 	12 	. 	13 	 3 

ph a 	 TI 	 1 

rka 	 T1 	T2 	14 	 4 
T3  

rvh 	 TI 	12 	 4 
13 
14  

seu 	 TI 	12 	14 	4 
T3  - 

Tot. 	 74 

_ 

Tabel 3. Aantal video-opnames per casus (per maand). 

Transcripties 
Van alle video-opnames zijn transcripties gemaakt volgens strikte richtlijnen welke zijn terug 
te vinden in bijlage 1. De verbale communicatie tussen de gespreksparticipanten is letterlijk 
uitgeschreven en daarnaast zijn enkele non-verbale gedragingen genoteerd. leder transcript 
lcreeg een unieke code, bijvoorbeeld [AOH-T3] waarbij 'AOH' verwijst naar de casus en 'T3' 
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naar het derde gesprek. De eigennamen in de transctipten zijn gefingeerd. Alle in dit verslag 
opgenomen gespreksfragmenten zijn integraal overgenomen uit de transcripten. 

43 Aanwezigheid van onderzoekers en videoapparatuur tijdens de ge-
sprekken 

De onderzoekers stelden zich tijdens de gespreksopnames uiterst terughoudend op. De aanwe-
zige onderzoeker trok zich, waar mogelijk, tcrug en als de ruimte het toeliet verdween de on-
derzoeker uit het blikveld van de gespreksparticipanten. Tijdens een aantal opnames moest de 
onderzoeker wegens ruimtegebrek de gespreksruimte verlaten waardoor directe observatie 
onmogelijk werd. De videocamera stond op statief en werd tijdens het gesprek alleen ver-
plaatst als dat noodzakelijk was (personen die er later in het gesprek bij komen, gespreksparti-
cipanten die op een andere plek plaatsnemen). 

Hoewel de onderzoekers en de videoapparatuur zo onzichtbaar mogelijk werden opge-
steld gaat van hun aanwezigheid altijd een effect uit. Toch werd in de interviews met de ge-
zinsvoogden en clienten de indruk gewekt dat die invloed minimaal was. Uit de vraagge-
sprekken kwam overwegend naar voren dat ze aan het begin moesten wennen aan de camera 
en dat het ook wel spannend was, maar dat ze zich niet stoorden aan de onderzoekers of de 
camera en dat ze zich er na verloop van tijd niet meer bewust van waren dat het gesprek werd 
opgenomen. Het is niet na te gaan hoe de gesprelcken zouden zijn verlopen zonder aanwezig-
heid van de onderzoekers en de camera, maar het is niet ondenlcbaar dat gezinsvoogden en 
clienten in bepaalde gevallen toch ander taalgebruik hadden gehanteerd, zich anders hadden 
opgesteld of andere onderwerpen ter sprake hadden gebracht. 

Pit vennoeden werd bevestigd in een reflectiegesprek waarin een gezinsvoogd zegt dal 
hij moeder alkapte toen zij begon te vertellen over haar andere dochter (die niet onder toezicht 
gesteld stond en ook niet meer bij haar woonde). 

Voorbeeld I 
!Interview LLR, T1] 
Maar in eerste instantie hebben we het daar niet over en zither niet nu, het gnat er dus niet am dat we het over 
dat andere kind hebben, tenvijl jij Cr by bent. 
Oh anders had het misschien we! gebeurd? 
Nou nee ik denk het nice. 
Maar moeder had jets meer ruimte gehad daaritt? 
Dan had ze er misschien jets ;neer 'tilde poor gekregen, ik daeht van nee dat monen we non niet doen. 
Din dat betekent dat de aanwezigheid van de camera of van mj nog wel een bepaalde invloed heeft? 
Wet dit ondenverp betreft welja, ik docht van ja daar moeten we het nu gewoon nu niet over hebben. 
En verder in het gesprek? 
Verder heb ik Cr geen last van gehad. 

Uit bovenstaand interviewfragment blijkt dat de onderzoeker en de camera invloed hebben 
gehad op de inhoud van het gesprek. In sommige gevallen was het evident dat de camera of de 
onderzoeker door de gespreksparticipanten werden opgemerkt. Onduidelijk bleef echter welk 
effect dit had. De onderstaande voorbeelden illustreren dit. 
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Voorbeeld 2 
[OBA, T41 
M 	weet je kijk alles wat er gezegd wordt wordt gewoon opgeschreven en dan staat er ook nog zo'n camera 

recht op mijn happekee daar kan ik allemaal niet tegen 
Gv 	mm nee 

Voorbeeld 3 
[AVA, T2] 
Gv nou zeker we gaan gauw weer eh binnenkort kom eh kom ik bij jullie terug en dan zonder meneer Hof-

stede neem ik aan dit was meneer Hofstedes laatste keer 
✓ (?.?) 
Gv 	ja je hoort hem haast niet 
✓ nee doodstil als ie maar te drinken heeft 
Gv ja 

In sommige gevallen bleek de camera een voor de gezinsvoogd positieve invloed te hebben. 
Meerdere malen merkten gezinsvoogden in interviews op dat ze het prettig vonden dat er `ie-
mand over hun schouder meekeek'. Hierdoor werden ze zich meer bewust van hun eigen han-
delen in het gesprek. Het volgende voorbeeld illustreert dit: 

Voorbeeld 4 
[Interview DMH, TI] 
Wat is je eigen mening over het eerste gesprek? 
Vond ik we! goed. Het fejt dat de camera er bij was zorgde entoor dat ik mijit gedachten goed op eett 	kon 
zetten. Die lijn die ik wil volgen en de informatie die ik daarvoor moet vergaren. 
Dus door camera was je meer gefocust, je meer bewust van wat je deed, dus het had geen negatieve werking? 
Nee nee, ik had er geen last van. Kwant ook onzdat jij je afzijdig hield. 

Geconcludeerd wordt dat de aanwezigheid van de camera en de onderzoekers invloed hebben 
gehad op de gevoerde gesprekken. De gespreksparticipanten waren zich bewust van de video-
opname en dat heeft er toe geleid dat een gespreksonderwerp werd afgekapt of dat een door de 
gezinsvoogd uitgestippelde lijn juist nauwkeurig werd gevolgd. Verondersteld mag worden 
dat door het feit dat de gezinsvoogden en de clienten langere tijd zijn gevolgd, er een zekere 
cameragewenning is opgetreden. Dit blijkt ook uit het volgende interviewfragment na de eer-
ste opname: 

Voorbeeld 5 
[Interview SEU, TI] 
Hoe vond je het gesprek verlopen met de camera erbij? Of maakte dat geen verschil? 
Nou, ik vond het niet echt heel prettig. Maar aan de (Indere kant stond de . camera gewoon stil en wiebelde hij 
niet heen en weer. Dus na eetz poosje heb je echt niet meer het idee dat die erbij is. Het is loch anders dan an-
ders, maar van tevoren leek het spannender dan het eigenlijk was. Dus ik vond het eigenlijk meevallen. 

Dit fragment is illustratief voor de mening van de andere gezinsvoogden in het onderzoek. 
Hieruit concluderen wij dat de voor dit onderzoek gemaalcte gespreksopnames representatief 
zijn voor de gesprekken die tussen gezinsvoogden en clienten worden gevoerd. 
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4.6 De interviews 

Met de gezinsvoogden en de ouders zijn semi-gestructureerde interviews gehouden. Ten eer-
ste werden de gezinsvoogden telkens voorafgaand aan het gesprek met de client gethterviewd 
(het zogeheten Voorgesprek). Ten tweede werden gezinsvoogden geinterviewd na het gesprek 
met de client (het zogeheten Reflectiegesprek). En ten derde werden de clienten — indien mo-
gelijk — na de laatste video-opname (dug na het gesprek over het hulpverleningsplan) gelnter-
viewd (het zogeheten Interview ouders). De interviews werdcn opgenomen op audiocassettes. 

Her voorgesprek 
Gezinsvoogden werden altijd voorafgaand aan het gesprek met de client ganterviewd. Daarin 
werd ze gevraagd een beschrijving van de situatie van het clientsysteem te geven. Vervolgens 
werden de gezinsvoogden vragen voorgelegd die het gesprek met de client betroffen. Ge-
vraagd werd naar het gespreksdoel, de gesprelcsondenverpen en hetgeen de gezinsvoogd in het 
gesprek hoopte te bereiken (bijvoorbeeld vertrouwen krijgen, infommtie verschaffen, advies 
geven of tot gezamenlijkheid komen). Vervolgens werd gevraagd naar de gespreksstrategieen 
(bijvoorbeeld open vragen, clienten ruimte geven, gesprek structureren, gezagsuitoefening) 
die de gezinsvoogd wilde inzetten om zijn doelen te bereiken en uiteindelijk werd de gezins-
voogd gevraagd naar zijn verwachting over het bereiken van de gespreksdoelen. 

De voorgesprekken werden soms telefonisch afgenomen, maar in de meeste gevallen 
gebeurde dit op de gezinsvoogdij-instelling of op weg naar de clienten. De voorgesprckken 
duurden ongeveer 15 a 20 minuten. 

Het reflectiegesprek 
De reflectiegesprekken stonden geheel en al in het teken van de terugblik op het gevoerde 
gesprek met de client. In de opening werd de gezinsvoogd gevraagd naar zijn mening over het 
gesprek, de al dan niet behaalde doelen en de al dan niet uitgekomen verwachtingen. Ben 
aantal vragen stond in het teken van de werkwijze van de gezinsvoogd. Hierbij werd gevraagd 
wat de betekenis van de gezagspositie van de gezinsvoogd was bij de clienten. Verder werd 
gevraagd naar de betekenis van samenwerking en de al dan niet ontstane conflicten en me-
ningsverschillen. Het grootste gedeelte van het reflectiegesprek was altijd gewijd aan de in-
houd van het gevoerde gesprek. V66r ieder reflectiegesprek werden vragen opgesteld die spe-
cifiek van toepassing waren op het gevoerde gesprek met de client. Ook werden vragen opge-
steld die betrekking hadden op bepaalde fragmenten uit het gesprek. Met de gezinsvoogd 
werd gereflecteerd op het gesprekstechnisch handelen, de wijze waarop het probleem werd 
gedefinieerd, de reactie van de clienten en discrepanties met de gestelde doelen uit het voor-
gesprek. Ook werd met de gezinsvoogd gesproken over de plaats waar het gesprek plaatsvond, 
eventueel andere aanwezigen (kinderen, familieleden, hulpverleners en raadsmedewerkers), 
het verloop van het gesprek, non-verbale handelingen, de sfeer tijdens het gesprek et cetera. 

De reflectiegesprekken vonden plaats op de gezinsvoogdij-instelling. De onderzoekers 
namen de videoband met daarop het gesprek tussen de gezinsvoogd en de client mee naar de 
instelling. In bijna alle gevallen was videoapparatuur aanwezig zodat het reflectiegesprek 
werd gevoerd aan de hand van vertoonde fragmenten. De reflectiegesprekken duurden een 
anderhalf uur. 
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Interview ouders 

Het interview met de ouders vond plaats nadat het gesprek over het hulpverleningsplan was 
gevoerd. Met de ouders werd teruggeblikt op de beginfase van de ots en er werd vooruitge-
blikt op de komende periode. De ouders werd gevraagd waarom er volgens hen een ots was 
uitgesproken en er werd gevraagd naar hun visie over het waarom van de ots volgens de ge-
zinsvoogd. Verder werd hun mening gepeild over de maatregel en wat hun verwachtingen 
waren over de gezinsvoogd en over de uitvoering van de ots. Gespreksinhoudelijk werd de 
ouders gevraagd naar hun opstelling en die van de gezinsvoogd in de gesprekken, naar hun 
mening over de gespreklcen en naar hun vertrouwen in de gezinsvoogd. In een vooruitblik 
werd gevraagd naar de verwachtingen omtrent de band met de gezinsvoogd, de toekomstige 
gespreklcen en wat er zou gebeuren als er een conflict zou komen. 

Door langdurige afwezigheid van een van de onderzoekers in combinatie met de tijdsin-
vesteringen voor een interview en de weigering van ouders om een interview te geven (ze 
hadden aarzelend toestemming gegeven om de gesprekken op te nemen maar wilden geen 
interview meer doen), zijn er uiteindelijk negen ouders geInterviewd. De duur van de inter-
views liep uiteen van twintig minuten tot anderhalf uur. 

4.7 Analyse 

Op basis van de functie en taken van de gezinsvoogd in de beginfase van de ots (uitleg geven 
over de ots, informatieverzameling, het bereiken van overeenstemming over de probleemstel-
ling, hulpverleningsplan) is een protocol onderzoeksvragen ontwikkeld. Voor het protocol 
werden drie thema's geformuleerd, namelijk (1) controle over het gesprek, (2) gezag en (3) 
overeenstemming. We noemen ze bier met in het kort er achter de belangrijkste onderzoeks-
vragen (zie bijlage 3 voor het volledige protocol): 

1. Controle over het gesprek 

+ Agenda (Wat zet de gezinsvoogd op de gespreksagenda en hoe wordt het gesprek afge-
sloten?) 

+ ContinuIteit (Refereert de gezinsvoogd aan gesprekspunten vorig / volgend gesprek?) 
+ Fasering binnen het gesprek (Welke (soort) onderwerpen komen aan de orde?) 
+ Sturing van het gesprek (Heeft de gezinsvoogd controle over de gespreksonderwerpen en 

hoe doet hij dat?) 
+ Vragen stellen en antwoorden krijgen (Hoe formuleert de gezinsvoogd vragen en hoe 

wordt er op gereageerd?) 
+ Gespreksdoelen (Bereikt de gezinsvoogd de gespreksdoelen zoals geformuleerd in het 

interview vooraf?) 
2. Gezag 

+ Benoemt de gezinsvoogd de door Vedivo gedefinieerde elementen van het introductiege-
sprek? 

+ Benoemt en gebruikt de gezinsvoogd zijn juridisch, professioneel en persoonlijk gezag? 
3. Overeenstemming 

+ Krijgt de gezinsvoogd actieve instemming op zijn definitie van de probleemstelling en op 
het doe en de middelen? 
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De keuze voor deze thema's is ten eerste gebaseerd op een kerunerk van de asymmetrische 

relatie binnen institutionele communicatie, namelijk de controle over het gesprek (zie hoofd-

stuk 3). Door middel van controle over de onderwerpen, face-strategieen en beurtwisseling 

controleert de professional het gesprek. In ons onderzoek komt dit naar voren in de agenda 

van de gezinsvoogd, continuiteit van de gesprekken, fasering birmen het gesprek, controlc 

over het gesprek, het stellen van vragen en het lcrijgen van antwoorden en het behalen van 

voorgenomen gespreksdoelen. Ten tweede is de keuze gebaseerd op de omschrijving van de 

taken van de gezinsvoogd. Zoals we in hoofdstuk 2 beschreven hebben dienen gezinsvoogden 

een aantal ondenverpen aan de orde te laten komen in de gesprekken, zoals bijvoorbeeld het 

klachtrecht of informatie over de juridische positie van de instelling. Ook dienen gezinsvoog-

den zoveel mogelijk tot overeenstemming te komen over het hulpverleningsplan dat ze in 

overleg met de client moeten opstellen. In ons onderzoek komt dit naar voren in de vragen 

naar benoeming en inzet van gezag en het krijgen van overeenstemming. 

Het definitieve protocol is tot stand gekomen via het ondcrstaande getrapt systeem (zie ook 
Hoogsteder & Suurmond, I997a): 

fase 

2' fase 

3' fase 

4' fase 

fase 

formuleren van specifieke onderzoeksvragen, analytische vragen en technieken 
met betreklcing tot controle over her gesprek, gezag en overeenstemming in de 

gesprekken met de clienten —> voorlopig protocol 

uitvoering vier case-studies 

vragen selecteren, herformuleren en indien nodig nauwkeuriger operationalise-

ren —> wijzigingen in protocol 

analyse van alle TI casussen volgens het protocol 

afhankelijk van de uitkomsten van de analyse van Ti, selectie vragen voor ver-

gelijking T2 — T6 

In de eerste fase is een voorlopig protocol opgesteld met een groot scala aan vragen en tech-

nieken. flit omvangrijke protocol kwam tot stand doordat het materiaal veel vragen opwierp 

en omdat de drie gekozen hoofdthema's ruimte lieten voor een weids blikveld. Op basis van 

de vragen en technieken in het protocol voerden de onderzoekers vier case-studies uit (tweede 

fase). Ann de hand van de uitwerking van deze case-studies werd de intersubjectieve betrouw-

baarheid en validiteit van de onderzoeksgegevens vastgesteld. Vervolgens werden de meest 

relevante vragen geselecteerd, scherper geherformuleerd en zo nauwkeurig mogelijk geopera-

tionaliseerd. Dit alles leidde tot het . definitieve protocol (derde fase). Aan de hand van dit 

protocol zijn alles TI casussen geanalyseerd, een zogenaamde within-site analysis (Miles & 

Huberman, 1994) (vierde fase). Dit betekent dat steeds per onderzoeksvraag het gehele trans-

cript doorgelezen en geanalyseerd, in de volgorde van de vragen in het protocol. Daamaast 

werd aandacht besteed aan andere opvallende aspecten die zich in de communicatie voorde-

den. Op deze wijze werd ieder TI-transcript verschillende malen gelezen en geInterpreteerd. 

In de vijfde en laatste fase werd een cross-site analysis uitgevoerd. Dit betekent dat een ver-

gelijk werd gemaakt tussen de analysegegevens van T1 en de daarop volgende gesprekken 

(T2 — T6). 
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4.8 Methodisch kader 

Het gesprek tussen gezinsvoogd en client is zowel doel als middel. De communicatie is im-
mers het middel om het doel, een gezamenlijke probleemdefinitie, te bereiken. Wanneer er 
overeenstemming is over wat het probleem is en wat er aan gedaan kan worden heeft de inter-
ventie optimale kans van slagen. In de gesprekken kunnen we dus zien hoe er onderhandeld 
wordt, hoe er tot overeenstemming wordt gekomen, welke communicatieve middelen beide 
partijen inzetten om tot jets gezamenlijks te komen. Het analyseren van gesprekken is een 
relatief jonge wetenschappelijke discipline. Eind jaren zestig werd vooral in linguistische 
kringen de vraag opgeworpen hoe mensen die met elkaar in gesprek zijn de communicatieve 
doelen van elkaar herkennen, waarop de coherentie van het gesproken woord precies berust en 
hoe je nu eigenlijk variatie in alledaagse gesprekken kunt herkennen. Er ontstaan vier benade-
ringen binnen de gespreksanalyse: 
• De taalhandelingstheorie waarbij de ideaaltypische taalhandeling het object van onderzoek 

vomit. Taalfilosofen vragen zich bijvoorbeeld af hoe je de vraag 'Kun je mij het zout aan-
geven?' kunt begrijpen. De eigenlijke uiting van de zin (ook wel de locutie genoemd) zijn 
de woorden die letterlijk gezegd worden. Maar degene die deze zin uit, stelt een vraag, hij 
wil dat de ander hem het zout aanreikt. Dit is de illocutie van de uiting, ofwel de commu-
nicatieve bedoeling achter de woorden. Het derde niveau van deze uiting is de perlocutie. 
Het is de bedoeling dat de persoon die wordt aangesproken het zout ook daadwerkelijk 
aangeeft; 

+ De etnomethodologische conversatie-analyse (kortweg CA) probeert op praktisch-
analytische wijze antwoord te geven op de vraag wat er gebeurt in alledaags taalgebruik. 
Wat zijn de regels, conventies en de afspraken zoals die door de deelnemers ter plekke 
worden bepaald? Er wordt niet zozeer geanalyseerd als wel beschreven wat er gebeurt. 
Alles wat je analyseert, komt puur uit de tekst; 

• Interactionele sociolinguYstiek waarbij de variatie in taalgebruikersgewoonte het onder-
zoeksobject is. Hier worden concepten uit de conversatie-analyse gebruikt en betrekt men 
externe factoren zoals sekse, status en sociale rol. Deze benadering wordt vaak gebruikt 
bij de analyse van huisarts-patient gesprekken; 

+ Interactieanalyse waarbij het onderzoeksobject wordt gevormd door de interactie in een 
laboratorium-achtige setting. Een zelfverzonnen systeem wordt ontwiklceld om gedrags-
deelcategorieen (instrumenteel en affectief gedrag) te observeren (zie Bales, 1951; Stiles, 
1981). Doel hiervan is om een kwantitatieve inventarisatie te maken. 

In ons onderzoek wordt het methodisch kader gevormd door samenvoeging van CA, interacti-
onele sociolinguIstiek en een inhoudsanalyse van hetgeen in de gespreklcen aan bod komt. 

In hoofdstuk 3 zijn reeds drie kenmerken van institutionele communicatie behandeld, te 
weten face, beurtwisseling en topic control. Aan de hand van verschillende technieken en 
strategieen zullen we nu tonen hoe deze en andere elementen in de gespreklcen geanalyseerd 
worden. 

Face 
Face is een paradoxaal begrip omdat het enerzijds bestaat uit betroklcenheid en anderzijds uit 
onafhankelijkheid. Betrokkenheid wordt getoond door het gezichtspunt van de ander in te 
nemen, met andere woorden door te streven naar een gezamenlijke visie. In gesprekken wordt 
dit teruggevonden in een uiting als: 'Ik weet precies wat je bedoelt, mij is gisteren hetzelfde 
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ovcrkomen'. Dit staat bekend als positieve beleefdheid. Met onafhankelijkheid, aan de andere 
kant, proberen participanten juist hun individualiteit te benadruklcen, ze doen dit bijvoorbeeld 
door de ander meerdere opties te geven of ze geen woorden in de mond te leggen. Dit staat 
bekend als negatieve beleefdheid. Volgens Brown & Levinson (1987), grondleggers van de 
beleefdheidstheorie, zijn macht (P), afstand (D) en de zwaarte van de gezichtsbedreigende 
handeling (R) de universele determinanten van de verschillende beleefdheidsniveaus in een 
gesprek. Voor institutionele communicatie geldt dat er cen machtsverschil is tussen de ge-
sprekspanners (+P) en dat er dus sprake is van asymmetrie. De afstand tussen de participanten 
kan varieren (+/-D). Waarschijnlijk zal de `hogere' betrokkenheidsstrategieen gebruiken ter-
wijI de lagere' onafhankelijkheidsstrategieen zal hanteren. We zullen de verschillende strate-
gieen verduidelijken met voorbeelden van een gezinsvoogd die wil dat de client meederkt 
over het hulpverleningsplan? De verzoeken zijn fictief maar vergelijkbare uitingen zijn we in 
eerdere onderzoek tegen gekomen (Hoogsteder & Suumiond, 1997a): 
• understatement: de gezinsvoogd gebruikt verkleinwoorden. "Heb je eventjes wat ideetjes 

over het hulpverleningsplan?". De gezinsvoogd formuleert [evens zijn verzoek als een 
vraag en niet als een eis; 

• downtoner: de gezinsvoogd laat zien dat hij zich er bewust van is dat de client eventueel 
niet kan instemmen met zijn verzoek. "Heb je misschien ideeen over het hulpverlenings-
plan?", 

• precommitment: de gezinsvoogd checkt voordat de client kan instemmen of de geadres-
seerde wil instemmen. "Zou je wax voor me willen doen? Zou je willen nadenken over het 
hulpverleningsplan?"; 

• sweetener: de gczinsvoogd laat zich uit over de goede kwaliteiten van de client die rele-
vant zijn voor het verzoek. "Kim je nadenken over het hulpverleningsplan? Je hebt altijd 

goede ideeen over de hulpverlening."; 

• disarmer: de gezinsvoogd noemt vooraf de factoren die de client mogelijk ook zou noe-
men om nict aan zijn verzoek te voldoen. "Ik weet dal je het moeilijk vindt maar kun je 
nadenken over het hulpverleningsplan?"; 

• excuus: de gezinsvoogd uit expliciet zijn zorg om de 'face' van de client. "Het spijt me dat 

ikje Cr nice lastig val maar zou je willen nadenken over het hulpverleningsplan?"; 
• offer: de client kan gemaklcelijker met een verzoek instemmen wanneer de spreker op zijn 

beun ook aanbiedt iets te doen. "Kun je nadenken over het hulpverleningsplan? "Dan zorg 

ik ook dat ik wat dingen op een rijtje heb de volgende keer". 

Face-strategieen spelen ook een rol bij de bepaling van gespreksonderwerp. Rostila (1994) 
onderscheidt in de interactie tussen maatschappelijk werker en client drie strategieen om het 
hoofdtopic, waarvan beiden weten dat het aan de orde moet komen, niet als eerste onderwerp 
aan te snijden. Ten eerste kan de maatschappelijk werker het initiatief aan de client laten 
waardoor de mogelijkheid ontstaat dat die het hoofd-topic zelf te berde brengt. Ten tweede 
kan de maatschappelijk werker over koetjes en kalfjes praten, waardoor de client op zijn ge-
mak wordt gesteld en er een gevoel van gelijkheid wordt ontwikkeld. De inbreuk door het 
aansnijden van het hoofdtopic wordt zo geneutraliseerd. 

= Deze voorbeelden en de bijbehorende uitleg hebben wij overgenomen uit Van der Wijst (1996) en voor de 
gezinsvoogdij aangepast. 
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Ten derde kan de sociaal werker onderhandelen over de gespreksagenda, waardoor het 
hoofdtopic nog niet ter sprake behoeft te worden gebracht. 

Beurtwisseling 
Sacks, Schegloff en Jefferson (1978) hebben aangetoond dat de beurtwisseling systematisch is 
georganiseerd. Zij beschrijven drie manieren waarop beurten worden verdeeld. De eerste is 
dat de huidige spreker de volgende kiest door hem rechtstreeks aan te spreken (bijvoorbeeld 
door een vraag te stellen) of door oogcontact te maken. Bij de tweede manier selecteert de 
volgende spreker zichzelf, zodra de beurt van de vorige spreker ophoudt. In de pralctijk is het 
zo dat de luisteraar die dat einde van de beurt van de spreker, ofwel de TRP (= transition re-
levance place), het beste herkent de beurt overneemt. Bij de derde manier wordt er geen vol-
gende spreker geselecteerd noch dient een nieuwe spreker zich aan. Als gevolg hiervan kan de 
huidige spreker doorgaan met een nieuwe beurt. Omdat iedere TRP voor hoorders aanleiding 
kan geven de beurt over te nemen, moet een spreker soms een beurt reserveren, bijvoorbeeld 
'nu moet u even luisteren naar wat ik te vertellen heb' of 'het volgende is belangrijk dat u dat 
hoort'. 

Een bepaald soort beurten van de spreker noodzaakt de geadresseerde ertoe adequaat te 
reageren. Dit zijn beurten die altijd in een bepaalde volgorde samen voorkomen zoals vraag-
antwoord, verzoek-respons, groet-wedergroet, de zogeheten adjacente paren. In de hulpverle-
ning zijn er vaak terugkerende adjacente paren zoals formulering — bevestiging / ontkenning 
of advies — acceptatie / verwerping. Een verzoek van de hulpverlener lokt een respons uit van 
de client. Zo'n respons bestaat dan uit een acceptatie (geprefereerd) of een afwijzing (niet-
geprefereerd). Een niet-geprefereerde voortzetting heeft vaak een aantal kenrnerken: ze begin-
nen later (door een lachje of een ademhaling), ze worden ingeleid met `wel' of `ja maar', dan 
volgt een teken van waardering en er volgt een account (dat is een motivering of onderbou-
wing voor de afwijzing). Ook bestaan er dergelijke patronen die bestaan uit drie beurten zoals 
het Initiatie-Respons-Evaluatie patroon. Hierbij is er de initiatie van de maatschappelijk wer-
ker. Deze beurt bestaat uit een vraag waarop de gezinsvoogd zelf het antwoord weet. Daarna 
volgt de respons van de client, gevolgd door een evaluatie van dit antwoord door de maat-
schappelijk werker. Dit patroon komt zeer vaak voor in schoolse situaties waar de docent een 
dergelijke vraag aan een leerling voorlegt (Mehan, 1979). 

Topic control 
Het karaktcr van gesprekken wordt in hoge mate bepaald door het eerste onderwerp van ge-
sprek, orndat dit ook wel wordt gezien als de reden voor het gesprek (Schegloff & Sacks, 
1973). Controlc over het gesprek blijkt onder meer uit het feit dat iemand een topic initieert, 
een topic dat door cen ander wordt ingebracht negeert of op een ander onderwerp overgaat 
omdat hij het voorgaande topic als afgesloten beschouwt. 

Controle over de gespreksonderwerpen kan op verschillende manieren worden bewerk-
stelligd. Zo heeft het formuleren van een aantal agendapunten tot gevolg dat het gesprek voor 
een groot gedeelte al inhoudelijk is gereserveerd. Op een lager gespreksniveau zorgen vragen 
ervoor dat de under 'gedwongen' wordt relevante antwoorden te geven. Hiermee houdt de 
vragenstel ler eveneens de controle. 

Met overlaps en interrupties wordt eveneens bewerkstelligd dat de beurt wordt overge-
nomen en het topic wordt gewijzigd. Overlaps zijn korte fragmenten waarin twee mensen te-
gelijk spreken. I let komt vooral voor wanneer er een statusverschil is tussen de twee, wanneer 
de gesprekspartner voorspelbaar is of in herhalingen valt of als de een geen interesse heeft in 
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hetgeen de ander heefi te zeggen (Ervin-Tripp, 1979). Ook bij interrupties neemt de een de 
onafgemaakte beurt van de ander over. In tegenstelling tot de overlap vindt dit niet plaats in 
de buun van can TRP (Nofsinger, 1991). Hen interruptie kan vrij tang zijn, dit betekent dater 
langere tijd twee personen tegelijkertijd aan het woord zijn wat de strijd om de beurt alleen 
maar onderstreept. Overigens is een intemiptie niet altijd een teken van dominant of agressie, 
het kan ook ondersteunend werken voor de spreker. 

Afstenuning 
De minimale vereiste voor het welslagen van een gesprek is dat de participanten op dezelfde 
golflengte blijven of komcn. Om betekenissen te verhelderen worden vier soorten afstem-
mingsmiddelen gehanteerd: responsen, uitingen van herstel, vooropgeplaatste afstemmings-
middelen en afstemmingen op de grenzen van het gesprek (Nofsinger, 1991). 

Sprekers en luisteraars blijken verschillende responsen te gebruiken om de ander te laten 
weten het gesprek te volgen. Zo worden er evaluaties gegeven (oke, prima, verschrikkelijk), 
tekenen van ontvangst (o ja?, werkelijk?), backchanne/s (hmm), fornzuleringen (waarbij de 
luisteraar de boodschap van de spreker samenvat, maar daarbij alleen de punten emit pikt 
waarover hij wit doorgaan) en beurten worden gezamenlijk beeindigd. 

Sprekers en luisteraars corrigeren zichzelf en elkaar door middel van uitingen van her-
stet. Deze herstelwerkzaamheden zorgen ervoor dat men elkaar goed verstaat ('sorry ik be-
doe!' of `je wilt zeker zeggen'). 

Tot de vooropgeplaatste afstemmingsmiddelen behoren disclaimers als lIk wit je niet 
beledigen, maar...' of 'Ik weet dat ik Cr niks mee te maken heb, maar...'. Ook stemmen de 
participanten bun communicatieve bereikbaarheid af met uitingen als boor es' of 'Ik heb 
je altijd al willen vragen...'. Of ze laten blijken dat de volgende uiting zich onderscheidt van 
het voorgaande discourse, 'Het is toch opmerkelijk dat ik...' of `Kijk, ik vind dat...'. 

Sprekers en luisteraars proberen ten slotte ook op elkaar af te stemmen op de grenzen 
van het gesprek. Bij telefoongesprekken betekent dit dat beide partijen zich dienen te identifi-
ceren vooraleer het gesprek van start kan gaan. Deze identificatie gaat hand in hand met een 
wederzijdse begroeting. De afsluiting van een gesprek gaat veelal ook volgens bepaalde re-
gels. Dit geldt voor zowel telefoongesprekken als voor gesprelcken waarin men zich in elkaars 
aanwezigheid bevindt. Dergelijke afsluitingen kennen vaak een dergelijke vorm: A: 'Ms jij 
belt mij morgen?', B: 'Ja doe ik', A: 'Oke dat is afgesproken dan', B: %la oke', A: Non tot 
morgen dan', B: `Ja tot morgen', A: `Dahag', B: 'Doe'. 

Volgens Rostila (1995, p. 98) die de afsluiting van gespreklcen tussen maatschappelijk 
werkers en clienten onderzocht, verloopt dit proces als volgt: 'Afsluitingen zijn de plaatsen 
waar de partijen terugkijken op de conversatie als geheel en blijk geven van hun acceptatie 
van water is gedaan en water is bereikt'. Zij verdeelde de gesprekken in vier categorieen: (I) 
afsluitingen met wederzijdse afstemming, waarin overeenstemming bestaat tussen de maat-
schappelijk werker en de client over de uitkomst en de betekenis van de ontmoeting; deze 
afsluitingen bleken vooral voor te komen in monotopische gespreklcen, (2) afsluitingen met 
wederzijdse afstemming, waarin verschillende technieken worden gehanteerd om de accepta-
tie van de client te lcrijgen over de gespreksuitkomsten; deze afsluitingen bleken vooral voor 
te komen in gesprekken waarin de client akkoord ging met het door de maatschappelijk wer-
ker geintroduceerde topic en diens adviezen. De afsluiting bleek bovendien te fungeren als 
springplank naar het volgende gesprek, (3) afsluitingen waarbij de pogingen van de maat-
schappelijk werker falen om advies of uitleg te geven of om de client het beste te wensen, met 
als doel de goedkeuring van client te krijgen over de uitkomst van de conversatie; de partici- 
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panten onderhandelden over een afsluiting met minimale afstemming als een compromis en 
(4) afsluitingen zonder wederzijdse afstemming; deze komen voor in gesprekken waarbij er 
strijd is over de probleemdefinitie en waarbij de twee partijen vanaf de opening tegengestelde 
strategieen hanteren zodat er geen `gezonde' professional-client relatie bestaat. Vaak zijn het 
botte afsluitingen waarbij de maatschappelijk werker het onderwerp simpelweg aflcapt op het 
moment dat de client opnieuw teruggrijpt naar een eerdere fase in het gesprek. De client wei-
gert dus de door de maatschappelijk werker gegeven informatie en ook wordt aan het gesprek 
an sich geen goedkeuring verleend. 

Analyse van gesprekken met allochtone clienten 
In dit onderzoek willen wij voorkomen dat communicatieproblemen op voorhand worden 
geculturaliseerd. Zoals we in hoofdstuk 3 onderbouwd hebben kan miscommunicatie niet a 
priori op het conto van het cultuurverschil worden geschreven. Hiermee wordt de gedachte in 
stand gehouden dat zich communicatieproblemen voordoen omdat mensen uit verschillende 
culturen aflcomstig zijn. Er is dan ook gekozen om geen aparte methodiek (zie bijvoorbeeld 
Eppinlc, 1981; Pinto, 1990; Hoffman & Arts, 1994) te hanteren voor de analyse van de ge-
spreklcen met allochtone clienten. Bovendien ontbreekt een adequaat model voor de analyse 
van interculturele communicatie nochtans. De gesprekken met allochtone clienten worden op 
dezelfde manier geanalyseerd als de gesprekken met autochtone clienten, met behulp van het 
onderzoeksprotocol. Na de analyse van de gespreklcen zal per onderzoeksvraag nagegaan 
worden of er verschillen zijn tussen gesprekken met allochtone clienten en gesprekken met 
autochtone clienten. Bijvoorbeeld, wordt het gesprek met een allochtone client op een andere 
manier geopend dan een gesprek met een autochtone client? Heeft een gezinsvoogd een ande-
re agenda bij gesprekken met allochtone clienten? Zijn er andere gespreksdoelen in gesprek-
ken met allochtone clienten? Benoemt de gezinsvoogd meer of minder vaalc zijn gezag? Is er 
vaker of minder vaak overeenstemming over de definitie van de probleemstelling, doelen en 
middelen? 
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5 HET EERSTE GESPREK 

Dit hoofdstuk is het eerste van drie hoofdstuldcen waarin de onderzoeksgegevens worden ge-
presenteerd. leder van die hoofdstukken is op dezelfde wijze gestructureerd. De drie hoofd-
vragen van het onderzoek komen steeds eerst aan bod: de controle over het gesprek, de positi-
onering van gezag en het bereiken van overeenstemming met de client. In elk hoofdstuk wor-
den daamaast nog specifleke zaken behandeld. In dit hoofdstuk wordt apart aandacht besteed 
aan het overdrachtsgesprek tussen Rand voor de Kinderbescherming en de gezinsvoogdij-
instelling. De speciale aandacht voor dit gesprek komt voort uit het idee dat het onderzoek van 
de Raad aan de basis staat van de rechterlijke beslissing een ondertoezichtstelling uit te spre-
ken en dat er dus een zekere continuneit mag worden verondersteld tussen de bevindingen van 
het Raadsonderzoek en het werk van de gezinsvoogd. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk 
zullen we de onderzoeksgegevens confronteren met het profiel dat Vedivo heeft opgesteld 
voor het introductiegesprek. 

De volgende hoofdstuklcen zijn rijk aan — soms lange — gespreksuitsneden. Deze zijn te-
gelijkertijd een illustratie als een manier om te zien hoe de onderzoekers het gespreksmateri-
aal hebben geanalyseerd. 

Len van de uitgangspunten van het onderzoek is dat in institutionele gespreksvoering de pro-
fessional controle heeft over de wijze waarop de gesprekken worden gevoerd. Van de profes-
sional mag verwacht worden dat zij de technieken beheerst die bevorderen dat institutionele 
doelen worden gerealiseerd. In dit en de volgende hoofdstukken wordt geanalyseerd hoe de 
controle van gezinsvoogden over gespreklcen met clienten functioneert. In dit hoofdstuk wordt 
verslag gedaan van de analyse van het eerste gesprek. In de twee volgende hoofdstukken de 
analyse van de tussenliggende gesprekken en het gesprek waarin het hulpverleningsplan wordt 
besproken. Om de controle over gespreldcen te analyseren is naar de volgende factoren geke-
ken: de agendavoering, de continulteit tussen voorgaande gesprekken (bijvoorbeeld op de 
Rand voor de Kinderbeschenning of de rechtbank) en nog komende gesprekken, de fasering 
van het gesprek, sturing van het gesprek, de wijze waarop vragen worden gesteld en antwoor-
den worden verlcregen en gespreksdoelen. 

In de tweede paragraaf analyseren we de wijze waarop gezinsvoogden hun gezag positi-
oneren. Sinds de wetswijziging van 1995 zijn gezinsvoogdij-instellingen met publielcrechte-
Ink gezag bekleed. Welke rol speelt dit juridisch gezag in de gesprekken tussen gezinsvoogd 
en clienten? Daarnaast spelen andere vonnen van gezag een rol: de gezinsvoogd is ook een 
pedagogisch deskundige en is in die hoedanigheid als gezinsvoogd aangesteld; welke rol 
speelt zijn professionele gezag. Tot slot ontstaat in de gespreklcen tussen gezinsvoogd en cli-
enten een relatie waarin persoonlijk gezag van de gezinsvoogd een factor van betekenis kan 
word en. 

Ten derde wordt in dit hoofdstuk verslag gedaan van de wijze waarop gezinsvoogden 
proberen de instemming van clienten te verlcrijgen voor beslissingen, formuleringen en 
uiteindelijk het hulpverleningsplan (zie hoofdstuk 7). In sommige gevallen proberen 
gezinsvoogden actieve instemming te verlcrijgen van de client, maar de wijze waarop met 
meningsverschillen en conflicten wordt omgesprongen heeft hierop ook invloed. 
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Controle over het gesprek 

5.1 Agenda 

Begin van het gesprek 
Over het algemeen maken de gezinsvoogden kennis met de client voordat de camera is 
geInstalleerd, ze stellen zich voor en praten met de client over ditjes en datjes (de huiskamer, 
het weer, de route naar het huis van de client)? Pas wanneer ze weten dat de camera loopt, 
beginnen de gezinsvoogden met het `echte gesprek'. 

Het uitgangspunt in dit onderzoek is dat een agenda het gesprek structureert en bijdraagt 
aan de overzichtelijkheid voor de gesprekspartners. Ongeveer de helft van de gezinsvoogden 
begint het gesprek met een agenda waarin kort uiteen gezet wordt wat ze in het gesprek van 
plan zijn. De aard van de agenda loopt nogal uiteen. In de volgende fragmenten zien we een 
aantal voorbeelden van een agenda: 

[OBA, T11 
Gv 	nou laten we beginnen met wat we afgesproken hebben om het raadsrapport even heel goed door te ne- 

men en eh jullie nog verder vragen over eh hoe het onderzoek gegaan is mogelijk heb jij nog vragen 
daarover? [richting M] en eh ik hoor ook graag wat je er verder precies van vindt 

In dit fragment heeft de gezinsvoogd weliswaar als agenda het raadsrapport door te nemen 
maar de onduidelijkheid neemt eerder toe dan af. Bedoelt ze dat ze haar visie wil geven, dat ze 
moeders kritiek wil horen, dat ze bijgepraat wil worden of dat ze tot een gezamenlijke 
definitie wil komen? Het lijkt erop dat ze moeders opinie wil horen over het rapport (zij het 
afgezwakt (' even heel goed doornemen') gezien de verdere formuleringen ('wat je er verder 
precies van vindt') maar duidelijk is dit niet. Er worden onduidelijke verwachtingen 
geschapen. De gezinsvoogd doet voorkomen alsof moeder nog wat kan veranderen aan het 
rapport door haar expliciet uit te nodigen haar visie te geven maar ze maakt verder niet 
duidelijk hoe moeders mening er nog toe kan doen (het rapport is immers af). De gezinsvoogd 
had bijvoorbeeld explicieter kunnen zeggen dat het rapport af is en dat ze, als nieuwe 
gezinsvoogd, eerst kennis wil maken met moeder en nieuwsgierig is naar haar mening. Nu 
blijft onduidelijk waarom de gezinsvoogd deze dingen wil weten, waarom ze bijeen zijn en 
wat het doel is van het overdrachtsgesprek is (dat moeder voortaan met de gezinsvoogd te 
maken krijgt in plaats van met de raadsonderzoeker is voor moeder niet duidelijk zal later in 
het gesprek blijken). 

[SEU, T11 
Gv 	nou wil ik in dit gesprek proberen om eh uit te leggen wat onder toezichtstelling is en wie ik ben wat ik 

kan doen de komende tijd en eventjes horen ehm eh nou ja wat jullie verwachten en welke verwachtingen 
jullie van me hebben en dat jullie weten wat een gezinsvoogd allemaal doet nou dat we even 
oppervlakkig weten in ieder geval wie wie is en wat er gaat gebeuren op korte termijn nou ik ga niet 
gelijk alles vragen en horen van jullie want 

M 	ja we hebben 
Gv 	er is al heel veel gebeurd in jullie leven 

Sonunige gezinsvoogden kennen de client overigens al van telefoongespreklcen of van de rechtbank. 
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Gv 	want ik denk dat ik ook wel dingen zal vragen die jullie al tien keer twintig keer verteld hebben maar 
mar dat wil ik dus ehm in het gesprek eh doen 

De gezinsvoogd geeft een aantal concrete punten voor het gesprek (ots uitleggen, haar 
werkwijze, tockomst op korte temiftn) die ze helder formuleert en waarbij ze de ouders een 
actieve rot geeft ('eventjes horen ehm eh nou ja vat jullie venvachten en welke verwachtingen jullie van me 

hebben'). De gczinsvoogd herhaalt min of meer dezelfde informatie maar construeert steeds 
andere rollen. Ze wisselt een eigen actieve rol ('uitleggen wie ik ben') af met een actieve rol van 
de ouders everwachtingen [die] jullie hebben', 'dat jullie weien'). En ze wisselt het concrete eik', 

af met een meer professionele aanduiding van de relatie ('wat ecn gezinsvoogd allemaal 

doer, 'wat er gaat gebeuren'). Het effect van deze agendavoering is dat er een rolverdeling tussen 
haarzelf en de clienten wordt geconstrueerd. Dit in tegenstelling tot het eerste fragment 
waarbij de gezinsvoogd niet duidelijk maakt waarom iedereen bij elkaar zit. 

Daamaast toont de gezinsvoogd inzicht in de hulpverleningsprocedure waarin clienten 
vaak meerdere malen hun verhaal moeten vertellen en ze maakt duidelijk dat ook zij weer een 
aantal vragen zal stellen. De gezinsvoogd bereidt de ouders voor ('ik denk dat ik ook wel dingen zal 

vragen die jullie al tien keer twintig keer verteld hebben') en ze geeft daannee een instructie om het 
komende gesprek te interpreteren (dat de gezinsvoogd wellicht vragen stelt die ouders tien 
twintig keer beantwoord hebben maar dat de ouders weten dat de gezinsvoogd weet dat ze die 
vragen desondanks stelt). 

Ongeveer de helft van de gezinsvoogden heeft niet of nauwelijks een agenda van 
tevoren. Wel sturen zij het gesprek meestal lokaal bij: 

IFSA, T11 
Gv 	dus eh even zonder de discussie drover aan te gaan maar ik !as jets in het rapport he? 

Gv 	oke ik ik kom even terug op waar ik ('t) eigenlijk (over won) hebben (..?..) het verslag 

De gezinsvoogd probeert het gesprek bij het raadsrapport te houden, kennelijk was dat een 
doel. Het wordt vaak niet duidelijk of gesprekspunten zich zomaar aandienen of dat 

ze zijn geagendeerd (bij het introductiegesprek is dat vaak het raadsrapport). De gezinsvoogd 
legt geen expliciet verband tussen het rapport en de bespreking van bepaalde punten (nit dat 
raadsrapport). Bovendien blijken tijdens gesprekken zonder of met nauwelijks een agenda dat 
zich regelmatig nieuwe gesprekdoelen aandienen, bijvoorbeeld: 

[PHA, Ti] 
Gv 	binnen zes weken boor ik een eh rapport eh een hulpverleningsplan te maken 
M ja 
Gv 	die heb ik nu al meegenomen want na (korte) gesprekken met Valerie °  en dergelijke heeft zij mij 

aangegeven was belangrijk is dat er zou gebeuren en dat zou ik zo direct met u gaan bespreken 

Gv 	dus oke naast het bespreken van het hulpverleningsplan had ik dus ook nog vragen over eh hoc hoe we 
het kunnen oplossen dat u soms zo moeilijk bereikbaar bent 

E---1 
Gv 	[...] want ja ik maak me eh en dat heb ik nog niet concreet ingezet maar wat ik met mijn collega wel had 

is dat van gob misschien heel! Valerie wel andere problemen die ze niet wil zeggen 

° De namen van de ondertoezicht gestelde kinderen zijn fiend] 
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De eerst gegeven agenda is nogal algemeen (bespreken van het hvp) en wanneer de 
gezinsvoogd na het geven van de agenda de ots bespreekt (niet in de daarvoor gegeven 
agenda) blijkt nogmaals de oude agenda (bespreken hvp) en wordt er een nieuw punt aan 
toegevoegd (bereikbaarheid moeder). Nog later dient zich opnieuw een onderwerp aan voor 
de agenda (problemen van dochter Valerie). Het lokaal bijsturen van een gesprek draagt niet 
altijd bij aan duidelijkheid over de agenda en structuur in het gesprek. Wel heeft deze lokale 
bijsturing een functie in de beurtverdeling: discussies worden afgekapt en te lange beurten van 
de client worden onderbroken. Clienten worden zelden van tevoren om agendapunten 
gevraagd, soms wordt achteraf gecheckt of clienten nog vragen hebben. 

Een agenda wordt door gezinsvoogden niet altijd als een hulpmiddel bij het gesprek 
gezien, soms zelfs als een handicap: 

[Interview BPE, Tl] 
Wet mij opviel is dat je geen agenda hebt, waarom niet? 
1k vind dat niet prettig. 1k heb er geen tijd voor om dat allemaal voor te bereiden. Meestal bedenk ik pas in de 

auto of terwijI ik binnenkom wat we gaan doen. 1k moet me dan ook houden aan zo'n agenda en heel vaak is het 
zo dat een gesprek ineens een hele andere wending krijgt dat er jets gebeurd is dat ik niet wist en dat daar het 
hele gesprek over gaat.[..11k heb een rijtje in m'n hoofd maar het is niet zo dat ik dat op papier zet of aan de 
°ciders vertel. Heel af en toe doe ik dal als er veel dingen zijn dan zeg ik dat er een aantal dingen die ik met de 
ouders wil bespreken. 

[Interview PGD, T2/3] 
lk heb nooit echt een structuur in een gesprek, ik heb wel collega's gesprekketz zien voeren ik zeg niet dat dat 
beter of slechter is, rnaar het is anders, die hebben bepaalde volgorde. Ook in het ongestructureerde zit struc-
tuur, heb ik een of twee vragen. 

Naast pragmatische redenen (bijvoorbeeld geen tijd om van tevoren een agenda op te stellen) 
zeggen deze gezinsvoogden de agenda te ervaren als een keurslijf in plaats van een middel om 
controle over het gesprek te houden. Een andere gezinsvoogd vindt dat hij sowieso een agenda 
heeft, ook al lijkt het gesprek misschien ongestructureerd. Dit in tegenstelling tot een aantal 
andere gezinsvoogden, bijvoorbeeld: 

[Interview ISA, Tl] 
Moeder was erg afwijzend die zit echt achter haar kop koffie en sigaret van Worn maar'. 1k dacht ik vertel 
gewoon mijn verhaal, we zien wel, ik zeg wat ik wil zeggen en moeder reageert 'mar. 
En dal bedacht je ter plekke? 
Ja want ik wist helemaal niet wat zij zou gaan doen. Als moeder heel erg open was dan doe je dat antlers. 1k had 
in ieder geval die agenda daar kon ik me aan vasthouden. 

Deze gezinsvoogd formuleert de agenda als een `baken' in het gesprek en niet als een keurslijf 
waar haar spontaniteit onder lijdt ik dacht ik vertel gewoon mijn verhaal' Gezinsvoogden die het 
nut van een agenda inzien lijken hier ook flexibel mee om te kunnen gaan. Mochten ouders 
een onverwacht belangrijk agendapunt hebben dan wordt dat gehonoreerd en past de 
gezinsvoogd zijn agenda aan: 

[Interview AVA, Ti] 
[de ouders kwamen met een belangrijk punt: de uithuisplaatsing van hun kinderen, de gezinsvoogd besluit af te 
zien van bespreking van de folders] 
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In dit gesprek viel weinig by te sturen, ik ken me de krampachtige situatie wel voorsiellen van ik heb hier een 

folder we moeten de folder bespreken, dat is volkomen absurd, terwijI de instructie is om die folder le bespreken. 
Maar de ouders bepaalden nu de agenda. 
Ja zij hebben de agenda bepaald en ik heb mijn eigen agenda en die informatie heb ik gekregen. 

Tijdens de presentatie van de agenda gebeurt er veel meer dan alleen een opsomming van wat 
er in het komende gesprek zal gebeuren. De gezinsvoogd positioneert ook het professionele 
gezag door te laten zien dat hij controle en overzicht heeft over het gesprek en door de ouders 
in te wijden in het vocabulaire dat hood bij hun toekomstige relatie. Tevens benadrukt hij de 
asymmetrische verhouding tussen client en gezinsvoogd. 

Alsluiting van het gesprek 
De meeste gezinsvoogden geven vooraf geen tijdsduur voor het gesprek. Bij de vier 
gezinsvoogden die dat wet deden duurt bij de helft uiteindelijk het gesprek langer clan was 
afgesproken. Bij eon zaak blijkt dat de gezinsvoogd wel degelijk een tijdslimiet voor het 
gesprek voor ogen had maar dit word vooraf niet aan de clienten gemeld. 

De meeste gezinsvoogden gaan ervan uit dat client en gezinsvoogd ongeveer dezelfde 
gespreksduur voor ogen hebben door bijvoorbeeld aan het eind van het gesprek aan een 
tijdsduur te refereren. De volgende fragmenten geven nog eon aantal andere afsluitingen weer: 

[LIZA, Tli 
R 	ik ga opstappen 
Gv 	ja prima ik wit alleen nog wat praktische afspraken maken want ik denlc dat dit verhaal duidelijk is 
Z 	jawel zeker 
M ja 

[BPE, T11 
Gv war ik nu gedaan heb dat is met u samen besproken wat Cr nou precies gebeurd is en wat ow mening er 

over is en ik begrijp ervan dat u het allemaal heel zwaar vindt en dat u op dit moment van mening bent 
dat Boris niet thuis kan wonen maar dat u ook niet wil dat hij bij uw [imam van de man waar Boris 
verblijft] woont dat is voor mij heel duidelijk ik ga dat allemaal opschrijven en dan ga ik dat bespreken 
met met onze gedrag/ intern bespreken en dan kijken wat de beste pick is voor Boris dat is wat ik ga 
onderzoeken en dan hoop ik dat als u terug bent van vakantie dat ik u meer kan vertellen (.) maar ow 
mening telt daar wet degelijk in mee (.) want u bent ook belangrijk voor ons want u bent de moeder van 
Boris 

Gv 	dat wit ik het hierbij laten en dan neem ik in ieder geval als u terug van vakantie bent na elf augustus 
contact met u op om een nieuwe afspraak te maken ja? oke prima [pauze] dan wil ik bij deze afscheid 
nemen van u ja? is het duidelijk voor u [naam 

V 	[naam M] heb je nog lets? 
Gv 	als het niet duidelijk is dan kunt u mij bellen dan leg ik het u nog een keertje nit afgesproken? [M knikt] 

goed 

Deze fragmenten laten zien dat gesprekken meestal niet abrupt worden afgesloten, maar dat de 
aankomende afsluiting een aantal keer wordt aangekondigd. In het eerste fragment geefl de 
gezinsvoogd aan wat de agenda is voor de resterende tijd (alleen nog wat praktische afspraken') en 
legt hij de nadruk op de korte tijd die hij nog zal reserveren door formuleringen als 'alleen' en 
'nog wat'. Ook geeft de gezinsvoogd hier alvast zijn evaluatie van het gesprek ('ik denk dat dit 

verhaal duidelijk is'). De gezinsvoogd lijkt de aankondiging van de raadsonderzoeker te 
gebruiken om het voorafgaande gesprek als duidelijk te typeren (moeder daardoor minder 
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kans te geven daarop terug te komen) en versterkt dit door het einde van het gesprek aan te 
kondigen. 

In het tweede fragment vat de gezinsvoogd inhoudelijk sarnen, maar benoemt ook 
moeders gevoel ('ik begrijp ervan dat u het allemaal heel zwaar vindt'), ook benoemt de gezinsvoogd 
moeders mening. De gezinsvoogd vat het afgelopen gesprek niet samen in termen van 
meningsverschillen tussen haar en moeder en laat uiteindelijk open wat de uitkomst zal zijn 
('dat is wat ik ga onderzoeken'). De gezinsvoogd lijkt hiermee het meningsverschil te verzachten 
en uit te stellen door gedeeltelijk mee te gaan met moeder (moeder vindt het zwaar), door 
moeders mening nog eens te verwoorden, en door verdere verschil van mening uit te stellen 
('opschrijven', `dan (...) bespreken', `dan kijken', `onderzoeken'). 

De gezinsvoogd herhaalt tot slot nog eens dat ze een afspraalc met moeder zal maken en 
maakt het afscheid voor het eerst expliciet ('dan wil ik bij deze afscheid van u nemen'). De gezins-
voogd stelt dan aan moeder voor dat moeder de gezinsvoogd kan bellen. Hiermee geeft de 
gezinsvoogd aan moeder de verantwoordelijkheid om eventuele onduidelijkheden op te Ida-
ren. Uit deze afsluiting klinkt routine en vanzelfsprekendheid waarbij nog eens de rolverde-
ling van client/gezinsvoogd neergezet wordt. Ook ligt de nadruk op gezamenlijkheid en in-
stemming. 

[FSA, T11 
Gv 	we zijn klaar [tegen K] 
Vr 	we zijn klaar [tegen K] 
Gv 	we zijn klaar [tegen K] 

[AOH, Tl] 
Gv 	ja ja dus dat is eh de volgende keer dan gaan we echt over eh de dingen hebben die jullie eh belangrijk 

vinden 

L.] 
Gv oke dan (stoppen) wij 

Sommige afsluitingen gebeuren abrupt, schijnbaar op een willekeurig moment of door de 
client, zoals blijkt uit de laatste twee fragmenten. In deze fragmenten sluit de gezinsvoogd het 
gesprek af maar onduidelijk is waarom het gesprek tot een einde is gekomen. In fragment 
[FSA,T1] richt de gezinsvoogd zich met de afsluiting tot het 2 1/2 jarig zoontje van moeder en 
alleen doordat moeders vriend de afsluiting herhaalt wordt het een afsluiting tussen ouders en 
gezinsvoogd. In fragment [AOH,T1] noemt de gezinsvoogd de agenda voor het volgend 
gesprek en geeft tegelijkertijd een evaluatie van het huidige gesprek. Ze diskwalificeert 
daarmee echter het huidige gesprek, alsof er daarin alleen gesproken is over dingen die vader 
en moeder niet belangrijk vonden. Ze benoemt ook niet dat de ouders het gesprek 
domineerden en probeert de rolverdeling niet te corrigeren. 

De meeste gezinsvoogden doen een beroep op impliciete tijdsmarkeringen om te laten 
merken dat het gesprek (bijna) afgelopen is. Dit gebeurt door vooraankondigingen, door een 
piepje van het horloge, een volgende activiteit aan te geven ('ga ik verder aan de slag'), een 
afspraak te willen maken of de kwaliteiten van de gesprekspartner ter discussie te stellen ('dan 

gaan we nu stoppen we zijn al een aardig tijd bezig en na een uur ben je wel moe misschien'). Een evaluatie 
of samenvatting van de gespreksonderwerpen zijn we zelden tegen gekomen. 

Conclusie: De meeste gezinsvoogden verwijzen naar wat zij in het volgende gesprek willen 
bespreken. Dit gebeurt niet altijd even helder en dan schieten gezinsvoogden hun doe! voorbij. 
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Met een agenda lcrijgen ouders de gelegenheid om zich op het volgende gesprek voor te 
bereiden. Wanneer de agenda algemeen of onduidelijk is, weten ouders niet wat in het 
volgende gesprek aan de orde moet komen en wat van hen verwacht wordt. Overigens werden 
ouders nooit gevraagd om hun agenda voor het volgende gesprek te formuleren. 

Zoals verondersteld, werkt een agenda structurerend en verhelderend voor clienten en 
gezinsvoogden. Het stelt gespreksdeelnemers op de hoogte van het doe van het gesprek en 
van wat er van hen verwacht wordt in het gesprek. Net  is opmerkelijk dat afbakening van on-
denverpen voor de agenda niet automatisch leidt tot een duidelijke afbakening van tijd. 
Slechts een klein aantal gezinsvoogden geeft een eindtijd van het gesprek aan. 

Gezinsvoogden die een duidelijke agenda voeren, vragen zelden aan ouders of zij 
bepaalde zaken in het gesprek aan hod willen laten komen. Wanneer de gezinsvoogd echter 
niet op de hoogte is van de agenda van de client kan dat leiden tot een onvolledige 
klachtpresentatie van de client. Omdat clienten in de meeste gevallen dan later met hun 
klachten komen, is het effectiever om bij voorbaat te vragen naar hun agendapunten. Dit zou 
bovendien voor de client een aanwijzing zijn dat van hem een actieve participatie in het 
gesprek wordt verwacht. 

5.2 Continufteit van de hulpverlening 

Kijken we naar het eerste gesprek dan valt op dat veel gezinsvoogden met de deur in huis 
vallen, er wordt soms wel kort naar een vorig (telefoon)gesprek venvezen maar dit heeft 
vooral een functie om het gesprek op gang te brengen (bijvoorbeeld: 'non ik heb u steeds gezegd 

door de telefoon dat we het maandag am half vier met u er over zou hebben (.) dus vertelt u het maar wat'). In 
ongeveer een derde van de introductiegesprekken wordt echter niet of nauwelijks verwezen 
naar het traject dat voorafgaat aan het eerste gesprek: 

(PGD, T11 
Gv 	ehm (.) het is zo (.) ik doorgelcregen dat u eh (verteld) is door meneer [imam] van de raad ja dacht ik ja 

wat mijn taak zal zijn 

Dit fragment komt uit een gesprek waarin de gezinsvoogd nauwelijks verwijst naar het traject 
dat aan de ots is voorafgegaan. Dit is het enige fragment uit dat gesprek waarin er iets over 
gezegd wordt. Verder verwijst de gezinsvoogd nergens in het gesprek terug naar het raadson-
derzoek of de zitting bij de rechter. 

IFSA,T1] 
Gv 	de bedoeling was eh om hoewel  de ondertoezichtstelling al uitgesproken is dus er is al een maatregel dus 

de rechtbank heefl al besloten dat er reden is om toe te gaan zien op eh de dagelijkse verzorging van 
Umberto hoewel dat toch al gebeurd is is het gebruikelijk om over te dragen (.) eh dat wordt altijd gedaan 
door de maatschappelijk werkster die 't onderzoek heeft gedaan (.) die is dus nu ziek en eh water meestal 
gebeurt, is dat die samen met de ouders terugkijkt op 't onderzoek hoe het aan het begin was saint ziet 
het aan het eind van het onderzoek Cr heel anders uit soms beter soms slechter eh heel vaak  dat eh (.) dat 
clienten (.) boos worden nog op de raad hebt dat geschreven dat had je nooit mogen schrijven 
want dat heb ik nooit gezegd (spreekt op zogenaamd verontwaardigde soon] of wie heeft jou verteld dat 
ik dat en dat gedaan zou hebben eh dat is voor mij als gezinsvoogd een belaneriik  gesprek omdat ik met 
jullie p werken en ik g  werken op grond van 't onderzoek  (.) dus op grand van (.) dat stuk papier dat 
daar ligt waar jullie ('t) misschien niet helemaal  (.) mee eens zijn maar ik heb 't er maar mee te doen 

Vr 	ja 
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M 	[knikt] 

In het tweede fragment legt de gezinsvoogd wel een verband tussen de raadsonderzoeker en 
zijn eigen werk, hij doet dit echter in een monoloog die meer verwart dan verheldert. Het 
eerste dat in de eerste zin opvalt is het veelvuldig gebruik van de woorden `hoewel' en 'clus' 
die vlak na elkaar in een zin gebruikt worden en de tangconstructie. Eenvoudiger was wellicht 
om te zeggen dat 'hoewel de ondertoezichtstelling al uitgesproken is [...] is het gebruikelijk om over te 

dragen'. Weliswaar had de gezinsvoogd in dit geval wat uit te leggen (de raadsonderzoeker die 
bij het overdrachtsgesprek aanwezig zou zijn was op het allerlaatste moment ziek geworden 
en zowel de gezinsvoogd als de clienten zaten in het gebouw van de Raad, de gezinsvoogd 
moest dus wet improviseren), toch blijft het de vraag of dit soort informatie voor ouders 
relevant is. De gezinsvoogd formuleert in eerste instantie immers niks over de concrete 
situatie maar vooral hoe de raadsoverdracht er voor hemzelf er in het algemeen uit ziet ('de 

bedoeling was', 'is het gebruikelijk', 'wordt altijd gedaan door de maatschappelijk werkster', `wat er meestal 

gebeurt', `soms beter soms slechter', 'heel vaak dat eh (.) dat clienten (.) boos worden nog op de raad'). Dit 
veronderstelt veel voorkennis bij de ouders over hoe deze dingen normaliter lopen. Pas als de 
gezinsvoogd over zijn rol in deze zaak begint te praten wordt hij iets concreter ('omdat ik met 

jullie ga werken'). De gezinsvoogd neemt vast een voorschot op een eventueel meningsverschil, 
eveneens gebaseerd op zijn eigen voorkennis (` waar jullie ('t) misschien niet helemaal (.) mee eens 

zijn') en formuleert een algemene mening van de client zonder dat deze zich in die trant heeft 
uitgelaten. Uit de woorden van de gezinsvoogd spreekt ook declain over het rapport, dat hij 
`dat stuk papier' noemt waar hij niet veel aan lijkt te hebben ('ik heb 't er maar mee te doen'). Tot 
slot is de informatiedichtheid van zijn beurt enorm. 

[IDU, TI] 
Gv 	heeft [naam raadsonderzoeker] het bijvoorbeeld het met jullie gehad over het beveiligen van de ramen 
M ja 
Gv 	is dat al gebeurd? 
M 	nee nog niet [lacht] 

In dit fragment refereert de gezinsvoogd aan de raadsonderzoeker die het rapport heeft 
gemaakt. Ze gebruikt het rapport als introductie op het gesprek om te checken of het voor 
moeder duidelijk is wat de gezinsvoogd komt doen. Ook gebruikt de gezinsvoogd het 
raadsrapport enIcele keren om moeder op de afspraken te wijzen die daarin gemaakt zijn. Ze 
gebruikt deze ook om te checken in hoeverre moeder zich er iets van aantrekt. De 
gezinsvoogd maakt dus een duidelijk verband tussen haar aanwezigheid en de uitkomst van 
vorige gesprekken (afspraken) met moeder. Deze afspraken worden overigens niet 
systematisch gecheckt (niet in dit fragment) maar lijken ad hoc in het gesprek aan de orde te 
komen. 

[SEU, Tl] 
Gv 	de raad van de kinderbescherming doet een onderzoek en dat is die meneer [naam raadsonderzoeker] die 

is bier geweest en als het rapport klaar is dan zijn hun helemaal buiten beeld 
M 	klaar 
Gv 	dan volgt er een rechtszitting en dan wordt er wel of niet een onder toezichtstelling uitgesproken en dan 

gaat een andere instelling verder dus ik heb nou vorige week dat plan van de raad opgestuurd gekregen ik 
heb meneer [naam raadsonderzoeker] nog niet gesproken over de telefoon met het plan waarmee ik nou 
aan het werk ga dus daarom moet ik eigenlijk opnieuw kennis maken met jullie want ik ben jullie 
gezinsvoogd 
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In het vierde fragment legt de gezinsvoogd uit dat er een verschil is tussen de mad en haar 
work en maakt expliciet dat de ouders niks meer met de raad te maken hebben ('dan zijn hun 

helemaal buiten beeld') en dat de overgang via een rechtszitting verloopt. De gezinsvoogd noemt 
de raadsonderzoeker bij zijn naam en maakt daarrnee de uitleg specifiek voor deze ouders. 
Daama legt de gezinsvoogd de procedure in algemene tennen uit ('wordier wet of niet een onder 

toezichtstelling ungesproken', 'clan gnat cell andere instelling verder') wat het er niet helderder op maakt 
(welke instelling gaat verder, is er nu wel/niet een ondertoezichtstelling uitgesproken?).Tot 
slot legt de gezinsvoogd uit waarom een nieuwe kennismaking nodig is en vermeldt nog eens 
expliciet dat zij de gezinsvoogd is. 

Uit deze fragmenten blijkt dat gezinsvoogden in het algemeen moeite hebben om het 
eerste gesprek te plaatsen in het traject dat aan het gesprek is voorafgegaan. Sommige 
gezinsvoogden verwijzen niet of nauwelijks naar dit traject, anderen docn dit omslachtig 
waarin vooral een voor clienten niet ter zake doend perspectief op de voorgrond treedt. Weer 
andere gezinsvoogden proberen de concrete afspraken met de raadsonderzoeker te herhalen, 
maar dit gebeurt niet systematisch. Ook blijven gezinsvoogden algemeen in hun uitleg waarbij 
ze meestal niet expliciet zijn over de specifieke situatie van de ouders. Wat dit betrefl wordt er 
in de gespreldcen bijna niets van continufteit in het hele traject van de hulpverlening 
geexpliciteerd. Ook in gespreldcen waarbij de raadsonderzoeker aanwezig is wordt de 
overdracht niet altijd geexpliciteerd (dit zullen we later in dit hoofdstuk nog uitvoeriger 
bespreken). 

Overigens lijkt de verwijzing naar vorige gesprekken ook een andere functie te hebben 
dan de constructie van continufteit. Gezinsvoogden geven er ook mee aan dat ze het dossier al 
kennen of ze checken wat de raadsonderzoeker al aan informatie over de ots aan de client 
heeft gegeven. Dit voorkomt over het algemeen dat informatie wordt herhaald. 

De meeste gezinsvoogden verwijzen naar volgende gespreklcen met de client (er zijn 
drie gezinsvoogden die dit niet doen), het is echter niet altijd even duidelijk wat de 
gezinsvoogd wil in die komende gesprekken. De mceste gezinsvoogden verwijzen naar het 
eerstvolgende gcsprek: 

/ODA, T1] 
Gv 	bespreken wat ondertoezichtstelling is en dan bespreken we ook de folder en de vragen die je mogelijk 

hebt ik heb nu heel veel gehoord over wat je zou willen en wat er in de hulpverlening belangrijk kan zijn 
nou dat gaan we dan ook allemaal bespreken 

In dit fragment geeft de gezinsvoogd aan wat ze wil gaan bespreken (wat is een ots, de folder 
en mogelijke vragen van moeder). Ook legt de gezinsvoogd een verband tussen beide 
gespreklcen (ze heel) nu veel gehoord en dat wil ze in het tweede gesprek verder bespreken). 
Onduidelijk is echter waarom dit laatste nog besproken moet worden, als de gezinsvoogd 
immers al veel gehoord heeft. 

[IDU, T1] 
Gv 	volgende week wil ik het hebben over de dingen die je nu gezegd heb die je wil veranderen en dan wil ik 

het hebben over hoe die will veranderen Cr zijn mensen die je daar mee kunnen helpen (..?..) ja? 

[HLL, T1] 
Gv 	maar goed volgende keer wil ik het in ieder geval wat uitvoeriger hebben over eh ja Mitchell elide lagere 

schoolperiode en de gesprekken bij het RIAGG 
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De gezinsvoogd geeft concreet aan wat de plannen zijn voor het volgende gesprek. 

[RICA, Ti] 
Gv 	ik zou nu wel een eh andere afspraak met u maken (.) dan kunnen wij ook verder ingaan op eh (.) op eh 

alles zeg maar 

De agenda voor het volgende gesprek is allesomvattend en daannee nietszeggend. De meeste 
gezinsvoogden maken ook niet expliciet hoe vaak ze de komende tijd van plan zijn een 
gesprek met de ouders te voeren, slechts vier gezinsvoogden zeggen jets over de frequentie 
van de komende gespreldcen. 

[RVH, Ti] 
Gv 	ik moet over een maand het eerste hulpverleningsplan hebben in het hulpverleningsplan staat in wat de 

bedoeling is (.) dat probeer 
M mm 
Gv 	dat betekent dat ik in de start nogal vaak zal komen 

De meeste gezinsvoogden vertellen ook nog eens in het algemeen wat ze in de komende 
gesprekken van plan zijn. Wat ze precies vertellen over de komende gesprekken verschilt per 
gezinsvoogd. Er zijn zes gezinsvoogden die vertellen dat de komende gespreklcen bedoeld zijn 
om tot een hvp te komen, bijvoorbeeld: 

[GGA, Ti] 
Gv 	ik moet een behandelplan een hulpverleningsplan gaan opstellen en dat doe ik altijd door gesprelcken te 

voeren met de betrokkenen kijken wat willen jullie wat vinden wij vanuit de praktijk instelling dat moet 
en hoe kunnen we dat samen vorm geven ja hoe lcunnen we dat sa/ hoe kunnen we daar een tussenweg in 
vinden zodat we al/ allebei weten daar gaan we aan werken dat is ons doel en zo'n hulpverleningsplan 
moet ik normaal gesproken binnen zes weken op tafel hebben dus het wordt de eerste zes weken gewoon 
intensief praten (.) ja? 

De meeste gezinsvoogden geven wel aan dat ze een hvp gaan opstellen maar maken niet 
duidelijk dat de komende gesprekken bedoeld zijn voor de totstandkoming van het hvp. Als 
hun werkwijze ter sprake komt, vertellen ze ook jets over de volgende gesprekken. De wijze 
waarop verschilt: 

[IDU, TI] 
Gv 	nou ik zal bier geregeld komen he een keer in de week dan 
M mm 
Gv 	om met je te praten over die dingen die jij zelf wil veranderen 
M 	(..')..) 
Gv 	maar dan kom ik hier denk ik ongeveer wekelijks en dan we kijken wat er moet veranderen en wanneer 

we dat dan doen 

In dit fragment maakt de gezinsvoogd duidelijk hoe vaalc ze bij moeder langs zal komen 
('ongeveer wcketijks') en wat het doel van die gesprekken zal zijn ('kijken wat er moet veranderen en 
wanneer'). Opval lend is dat de gezinsvoogd dit open en vrijblijvend formuleert. Ze heeft het 
over kijken wJt cr moo veranderen' en negeert daarbij dat er al duidelijke afspraken zijn gemaakt 
met moeder over wat cr precies moet veranderen en ook dat dat moet veranderen (anders gaan 
de kinderen het huis uit). 
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[ISA, TI]  
Gv 	dus dat is eh nou altos wat (.) nou ja nu en in de komende gespreklcen aan de orde komt (.) gaan we 

daarin verwerken (.) u Faint zeggen wat u als punten ziet die belangrijk zijn vvat u als sterke dingen ziet in 
het gezin wat wat al want u eh krachten nit put en voor de kinderen van belang vindt (.) en dat snort 
zaken maar dat zijn meet dingen over de lange termijn hoor dat hoeft niet allemaal in eon gesprek het is 
moor echt puur infomiatief dat ik van u eon aantal dingen wil weten dat u mif  dingen kunt vragen en dat 
we croon bectje uitkomen van oh dat u weet wat ik hier aan het duets ben (.) en dat eh (.) we kijken van 
nou (.) wat gaan we de komende tijd doen? (.) en een meuwe afspraak maken (.) dat is heel in het kon 

M mm 
Gv 	wat we hier eh gaan bespreken 

In bovenstaand fragment nodigt de gezinsvoogd moeder uit haar visie to geven on geeft daar 
vooral eon positieve draai aan ('wat u als sterke dingen ziet', 'Nuar u uh lcrachten uit put'). Ook geeft 

de gezinsvoogd eon idee van de tijd waarin dat moot gebeuren ('do komende gesprekken', Mat hoeft 

niet allemaal in eon gesprek'). De gezinsvoogd benadrukt nogmaals de informatie-uitwisseling (zij 

wil van moeder eon aantal dingen weten, moeder kan haar dingen vragen) on de verschillende 
rollen daarin (de gezinsvoogd wil dingen weten, moeder kan vragen stollen). Ook geefl de 

gezinsvoogd vast het gewenste resultaat eclat we or eon beetje uitkomen'). 

ISEU, TI] 
Cy 	non over zes woken moot ik eon hulpverleningsplan klaar hebben in dat hulpverleningsplan war wij met 

zijn vieren on misschien nog wet moor mensen want jullie hebben vast nog wel familie je hebt nog eon 
broer on eon zus waar we met zijn alien aan gaan werken waar we aan gaan denken wat zijn de doelen 
wat willen we bereiken dat plan ga ik eon team bespreken in dat team zit ook eon psychiater in on eon 
onhopedagoog dat is wisselend wie or bij is on als dat besproken is dan goof ik dat door aan jullie en dan 
gaan we dat bespreken en dan pan we kijken van nou kunnen we het met elkaar eons zijn vind jij het 
goede doelen vindt u het goede doelen on is het haalbaar nou daar staat ook in hoe vaak ik kom hoe vaak 
jullie mij lcunnen bellen hoe vaak ik bij jou op bezoek gaat wanneer je in dc [naam instellingl zit on wan-
neer ik het weer ga evalueren in leder geval over eon half jaar komen we weer bij elkaar en dan zeggen 
we zitten we op eon good spoor of gaan we anders 

In dit fragment is de uitleg zo algemeen geformuleerd is dat het uit ieder ander gesprek 

atkomstig zoo kunnen zijn. De gezinsvoogd gebruikt vooral algemene termen ('doelen', 'plan') 

on benadrukt de gezamenlijkheid en overleg ewe met zijn alien aan gaan werken', ' we aan gaan 
denken', 'wat willen we bereiken', 'gaan we dat bespreken', 'dan pan we kijken', 'kunnen we het met elkaar 
eons zijn', 'komen we weer bij elkaar on dan zeggen we zinen we op eon good spoor of gaan we anders'). Dit 

is allemaal open on algemeen geformuleerd zodat de kans klein is dat ouders niet zouden 
instemmen. Tevens benadrukt de gezinsvoogd dat de totstandkoming van het hvp eon 
gezamenlijk proces is. Het effect is dat de clienten niet al in het eerste gesprek op detail tegen 
de mening van de gezinsvoogd ingaan. 

/LIRA, TII 
Gv 	ik wit graag overleggen he waar ik vind dat het belangrijkste problemen liggen in dit geval rat het 

waarschijnlijk snel duidelijk zijn ook he loch wit ik moot ik in zes weken eon hulpverleningsplan klaar 
hebben maak niet uit hoe duidelijk de problemen zijn dan moot het klaar zijn en eh bier intern besproken 
worden 

Z mm 
Gv dus daar wit ik ook de komende weken met junk aan werken he 
Z 	nun 
Gv 	in het volgende gesprek wit ik bijvoorbeeld eh eh het hebben over waarin Aisha veranderd is hoe het 

vroeger bij jullie thuis gingen on 
Z 	hoe ze nu is 
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Gv 	precies hoe ze nu is waar ze goed op reageert waar ze helemaal niet op reageert 
nee 

Gv 	en waar ze steeds minder op reageert 

Hier beschrij ft de gezinsvoogd wat hij in de komende gesprekken wit gaan doen. Hij kadert de 
tijd in (' in zes weken', `komende weken') en gebruikt formuleringen die snelheid en daadkracht 
suggereren ('waarschijnlijk snel duidelijk', ik moet ik klaar hebben"dan moet het klaar zijn') ook 
maakt hij concreter wat hij in het volgend gesprek wil gaan doen ('bijvoorbeeld eh eh het hebben 

over waarin Aisha veranderd is hoe het vroeger bij jullie thuis gingen'). Opvallend is dat de gezinsvoogd 
bij de komende gesprekken zijn eigen regie voorop stelt ('ik wil graag overleggen he waar ik vind dat 
het belangrijkste problemen liggen', `maak niet uit hoe duidelijk de problemen zijn dan moet het klaar zijn', 
'daar wil ik ook de komende weken met jullie aan werken'). De gezinsvoogd maakt hier de rolverdeling 
duidelijk: hij is degene die overlegt, die weet waar de belangrijkste problemen liggen en die 
daar met moeder aan wil werken. Daarnaast geeft hij moeder ook een rol: hij zal met haar 
overleggen en met haar ergens aan gaan werken. 

Gezinsvoogden doen veel meer dan alleen uitleggen wat verder de plannen zijn: ze 
leggen tevens uit welke rot ze van de client verwachten en welke rol ze zelf denken te gaan 
vervullen. De meeste gezinsvoogden worden niet concreet over mogelijke plannen en laten dit 
in eerste instantie open. De verwijzing naar volgende gespreklcen heeft bovendien nog andere 
nineties: gezinsvoogden voorkomen hiermee grote meningsverschillen of breken lange 
beurten van de client af (bijvoorbeeld: `daarom denk ik van nou dat dat is iets wat we misschien wel 

kunnen gaan bekijken'). 

Conclusie: Gezinsvoogden proberen in de opeenvolgende gesprekken de doelstellingen van de 
ondertoezichtstelling te bereiken. Daarom wordt verondersteld dat er een zekere progressie is 
in de gesprekken tussen client en gezinsvoogd en dat die gesprekken ook voortborduren op de 
gesprekken tussen de medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming in de fase van het 
onderzoek. Wij gaan ervan uit dat inhoudelijke aansluiting van de verschillende gesprekken 
meer inzicht geeft in het begeleidingsproces en effectiever is omdat afspraken en plannen 
systematisch in de opeenvolgende gesprekken aan bod komen. 

De continuIteit in de inhoud van de opeenvolgende gesprekken geldt ook voor de over-
dracht van de Raad voor de Kinderbescherming aan de gezinsvoogdij. De meest effectieve 
werkwijze lijkt om in de aanloopfase naar de opstelling van het hulpverleningsplan de bevin-
dingen en afspraken uit het Raadsonderzoek (mits geaccordeerd door de rechter) over te ne-
men en daar expliciet naar terug te verwijzen. ContinuIteit betekent in dat geval ook dat de 
client op de hoogte is van het feit dat het contact met de Raad na de overdracht voorbij is. 

Indien de gezinsvoogd de conclusies van het rapport van de Raad voor de Kinderbe-
scherming niet erkent, is het de vraag of dat de geschikte gezinsvoogd is om die zaak uit te 
voeren. Het is voor clienten zeer verwarrend en inhoudelijk bedenkelijk dat het werk van de 
Raad dat door de rechter correct is bevonden door de gezinsvoogd wordt weggewuifd als uit 
het verleden waarmee geen rekening meer behoeft te worden gehouden. 

Ten aanzien van de voortgang in de volgende gesprekken lijkt het raadzaam daarvan 
reeds een globale agenda vast te stellen en de clienten duidelijk te maken wat het doel van die 
gesprekken is. In dit onderzoek werd duidelijk dat het voor clienten verhelderend werkt als zij 
beseffen dat de eerste gespreklcen met de gezinsvoogd bedoeld zijn om tot de formulering van 
een hulpverleningsplan te komen. 
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5.3 Fasering binnen het gesprek 

Ofschoon ieder gesprek uniek is en zijn eigen verloop kent, zijn er patronen te ontdekken in 
de wijze waarop gespreksonderwerpen zich afwisselen. Voor het introductiegesprek zien we 
globaal de volgende patronen: 

I. (Agenda) - Bespreking ots — Probleemverkenning / Werlavijze gezinsvoogd - Afsluiting 
In dit patroon begint de gezinsvoogd met de bespreking van aspecten van de 
ondertoezichtstelling, waama het probleem wordt verkend (meestal door vragen te stellen) en 
uitleg wordt gegeven over de werkwijze van de gezinsvoogd. De meeste gesprekken uit dit 
patroon beginnen met een agenda. Dit patroon vinden we terug bij tien gezinsvoogden. 

11DU, T11 
Gv 	ehm (.) voordat ik kwam is [naam 12] geweest he bij jullie he en die heeft een rapport gemaakt 
M 	ja 
Gv 	en dat rapport hebben jullie gelezen? 
M nun 
Gv ja 
M 	over onder toezichtstelling 
Gv 	ja precies 
M 	[naam Ft] heeft alles al bepraat 
Gv 	[naam R] heeft ook aan jullie uitgelegd wat ik kom doen? 
M 	dat jij ehm dat jij eigenlijk het van [naam R] over over zou nemen en dat jij alles met de kinderen en zo ja 

met eh ja met de school en zo waar de kinderen op zitten en overal (..?..) en zo (..?..) 
Gv 	dat weten jullie allemaal al . 
M 	ja weten we al 
Gv 	en jullie zijn eh jullie blijven gewoon de ouders je bent de baas over de kinderen maar dat dat delen we 

nu voor dit jaar samen 
M 	wat? 
Gv 	dat delen we nu voor dit jaar samen dat de baas zijn over de kinderen dat delen we dit jaar samen (.) dus 

thin als Cr dingen zijn waarvan ik zeg dat gaat niet goed dat moet anders dan moet je dat doen tenzij je 
het Cr niet mee eens bent en dan ga je naar de kinderrechter en dan zeg je dan kun je naar de 
kinderrechter gaan 

M mm 

[..•I 
Gv 	maar ik wilde graag [naam V] erbij omdat ik van jullie wil weten wat jullie belangrijk vinden wat vind je 

zelf non dat Cr veranderd moet worden? 

De gezinsvoogd valt met de deur in huis en begint met de uitleg van de ots zonder zich verder 
&tick& voor te stel]en. Ze checkt bij moeder wat zij weet van de ots en neemt snel genoegen 
met haar antwoord eclat weten jullie allemaal al'). De gezinsvoogd wijdt nog vier korte beurten 
aan de ots en gaat dan abrupt over naar de volgende gespreksfase. Ze maakt de overgang 
tussen de verschillende fases niet expliciet en begint haar beurt met een aanval (waarom is 
vader niet bij het gesprek?) die ze gedurende haar beurt verandert in een uitnodiging (wat 
vindt moeder dat er veranderd moet worden). 

Opvallend aan dit patroon is dat hoewel de gezinsvoogden beginnen met de uitleg van 
de ots, zij daar niet veel tijd aan besteden en snel overgaan naar de fase van de 
probleemverkenning. 
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2. (Agenda) - Probleemverkenning - Bespreking ots / werkwijze gezinsvoogd - Afsluiting 
In dit patroon verkent de gezinsvoogd eerst het probleem en bespreekt dan de 
ondertoezichtstelling en de werkwijze. Er is even vaak wel als geen agenda. Dit patroon is 
terug te vinden bij zes gezinsvoogden. 

[LRA, Tli 
Gv 	goed ik denk dat dat voor dit duidelijk is 
M ja 
Gv 	u heeft de folder gelcregen //over de onder toezichtstelling// 

//ja hebben we nog niet doorgelezen// ik had geen tijd om eh 
Gv dan komen we daar de volgende keer op terug 
Z 	jawel ik zal wel lezen 
Gv 	wat //daar inderdaad in staat is// 
M 	//ik nog even alstublieft snel// mogelijk want Aisha blijven zo over twee weken over drie weken kind 

wordt heel erger elke dag 

De gezinsvoogd sluit het onderwerp af ('ik denk dat dat voor dit duidelijk is') en gaat dan over op 
de folder. Moeder accepteert deze overgang niet en onderbreekt de gezinsvoogd om hem 
nogmaals op haar bezorgdheid te wijzen. De gezinsvoogd accepteert dit en vertelt concreter 
wat hij de komende dagen gaat doen. 

Opvallend aan dit patroon is dat er te weinig tijd wordt besteed aan de 
probleemverkenning waardoor clienten in een volgende fase, als de ots besproken wordt of als 
het gesprek wordt afgesloten, hierop terugkomen. 

3. (Agenda) - Probleemverkenning - Afsluiting 
Er is vaak alleen een probleemorientatie en geen agenda. Dit patroon kwam voor bij vier 
gezinsvoogden. 

[OBA, T11 
Gv nou laten we beginnen met wat we afgesproken hebben om het raadsrapport even heel goed door te 

nemen en eh jullie nog verder vragen over eh hoe het onderzoek gegaan is mogelijk heb jij nog vragen 
daarover? [richting M] en eh ik hoor ook graag wat je er verder precies van vindt 

M 	kijk over dat dat eh rapport? 
Gv ja 
M 	ik vind het rapport eenzijdig dat heb ik al gezegd tegen de rechter 
Gv 	ja [pakt rapport] 
M 	ik vind het eenzijdig er staat alleen maar wat ik niet doe 
Gv ja 
M 	en wat ik niet doe heeft een reden (.) waarom bepaalde dingen gebeurd zijn maar dat staat er niet bij 
Gv nee 
M 	meer niet hoor 

De gezinsvoogd introduceert het raadsrapport als gespreksonderwerp. Moeder pakt dit op en 
spuit direct haar klachten over het rapport. De rest van het gesprek wordt gewijd aan het 
raadrapport waarbij moeders problemen uitgebreid besproken worden. Pas in het tweede 
gesprek roert de gezinsvoogd de ondertoezichtstelling aan. 

Aan dit patroon valt op dat er alleen over problemen wordt gepraat, de 
ondertoezichtstelling komt niet (of zeer terloops) aan de orde, bovendien is er vaak geen 
agenda voor het gesprek. Dit patroon komt een paar keer voor bij gesprekken waarbij de 
raadsonderzoeker aanwezig is, in het daaropvolgende gesprek wordt er dan wet over de 
ondertoezichtstelling gepraat. 
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raadsonderzoeker aanwezig is, in het daaropvolgende gesprek wordt er dan we] over de 
ondertoezichtstelling gepraat. 

4. Agenda - Kennismaking - Bespreking ots — Probleemverkenning / werInvifze gezinsvoogd - 
Afsluiting 
In dit patroon maakt de gezinsvoogd eerst uitgebreid kennis met de client, bespreekt dan de 
ots en verkent het probleem. Dit patroon vinden we terug bij een gezinsvoogd. 

[SEU, Ti] 
Gv 	[tegen K] he eventjes he eerst eventjes kennis maken nou laten we bij jou beginnen vertel eventjes in 

het kort wie je bent ik heb het raadsrapport wel eh gelezen maar daar staat meer in water font is gegaan 
terwijI je ook nog wel iemand anders bent intussen dan alleen maar eh wat in het raadsrapport staat 

1...1 
Gv 	[tegen V] geef ik het woord aan u in het kort 

i...1 
Gv 	[tegen M] ja ja natuurlijk maar u hebt een kapperszaak he heb ik gelezen 

L.) 
Gv 	nou ik ben [naam gezinsvoogd] jullie hebben mijn naam natuurlijk in de brief gelezen dus dal was al 

bekend [..•] 

De gezinsvoogd maakt aan het begin uitgebreid ruimte voor de kennismaking. Ze geeft 
daarbij iedereen een beurt en stelt af en toe een verduidelijkende vraag. Ze stelt zichzelf als 
laatste voor. Pas als er uitgebreid is kennisgemaakt (15 minuten) bespreekt de gezinsvoogd de 
ots en verkent de problemen. In deze kennismaking houdt de gezinsvoogd controle over het 
gesprek en geeft de client ruimte zich voor te stellen en iets over zichzelf te vertellen. De 
ouders weten waar ze aan toe zijn en wat de gezinsvoogd van hen venvacht. 

5.4 Sturing van het gesprek 

We hebben eerst globaal gekeken naar het soon gespreksonderwerpen, nu bezien we wie de 
controle heeft over het gesprek. Sturing definieren we als de initiatie, beheersing en afsluiting 
van gespreksonderwerpen. Hierin onderscheiden we globaal vier patronen die over de 
gesprekken heen zijn waar te nemen. Wanneer de gezinsvoogd het gesprek voor het grootste 
deel stuurt en de client niet, hebben we dit patroon 1 genoemd. Korte momenten waarop de 
gezinsvoogd het gesprek niet stuurt, hebben we daarbij genegeerd. 

We kunnen deze patronen in de volgende matrix plaatsen, sommige gespreklcen vallen 
daarbij overigens aan de extremen van een kwadrant terwijl andere meer in het midden vallen: 
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Patroon 1 

Patroon 3 

Gezinsvoogd stuurt 

Gezinsvoogd stuurt niet 

Patroon 2 

Patroon 4 

Patroon 1. Gezinsvoogd stuurt en client stuurt. 
Dit patroon zien we bij de meeste gesprekken (negen gezinsvoogden), zowel de gezinsvoogd 
als de client stuurt het gesprek. Dit patroon ontstaat ten eerste als de client veel beurten neemt 
en de gezinsvoogd die stuurt of afbreekt, ten tweede als de gezinsvoogd de client veel beurten 
geefi, en die vervolgens stuurt of afbreekt. Een voorbeeld van het eerste is: 

[BPE, T11 
Gv 	wat ik nu ga doen is kijken de komende drie maanden is kijken of Boris op een stabiele plek zit bij [naam 

van de man bij wie hij verblijft] 
M 	hij blijft niet daar ik zeg Boris vandaag weg en ik ga morgen ophalen en mijn ouders ophalen kind kind 

ophalen krijg jij klappen en ik niet weten niet weten 
Gv 	het lijkt mij en het is namelijk zo en het lijkt mij heel en ik snap dat dat heel moeilijk voor u is 
M 	niks moeilijk die kinderen moeten op hun plaats 
Gv 	ik wil wel dat je even naar me luistert ik luister ook naar jou en ik wil dat je ook naar mij luistert 
M oke 
Gv 	het is van belang dat Boris nu op dit moment op een stabiele plek zit wat wij nou gaan doen is kijken of 

hij bij [naam] nu op een stabiele plek woont met een werker 

De gezinsvoogd heeft voor een groot deel de controle over het gesprek. Zij nodigt moeder uit 
haar perspectief te geven, stuurt moeder bij en blij ft moeder confronteren met haar eigen visie. 
De gezinsvoogd beheerst de meeste overgangen naar een nieuw gespreksonderwerp en sluit 
het gesprek uiteindelijk af. Moeder heeft voor een deel ook de controle over het gesprek. 
Moeder negeert de visie van de gezinsvoogd, negeert in eerste instantie pogingen het gesprek 
af te sluiten en stuurt het gesprek voortdurend aan op haar problemen met haar zoon Boris. 

Opvallend in de gesprekken van dit patroon is dat de gezinsvoogd met een heldere 
agenda begint waarin zij duidelijk uiteenzet wat de bedoeling van het gesprek is. Het lijkt er 
op dat dit een voorspellende waarde heeft voor de rest van het gesprek. 

Patroon 2. Gezinsvoogd stuurt en client stuurt niet. 
Dit komt bij vijf gezinsvoogden voor. Kenmerkend is dat de gezinsvoogd stuurt en de client 
niet of nauwelijks. Bij twee gezinsvoogden was dit patroon extreem, dat wil zeggen de 
beurten van de clienten werden niet of nauwelijks beantwoord en de gezinsvoogd onderbrak 
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regelmatig de client zonder naar diens beurt te luisteren. Hierdoor Icrijgt de client weinig 
ruimte. Vaak legt de gezinsvoogd woorden in de mond van de client of construeert diens 
verhaal. Van een echte kennismaking met de client is geen sprake: 

[RICA, Ti] 
Gv ja want u u u beefier moeite nice dat Fatima niet meer thuis woorn 
M 	(ja ik heb eh) (?) 
Gv ja ja daar heeft is problemen mee en vandaar dat u ook zegt ik betaal geen ziekenfonds of het zou of het 

zou of het zou zo zijn dat ik de helft betaal en Fatima de helft en dat wil Fatima niet en is zegt ik stop met 
het ziekenfonds 

M 	ik stop er nice 

Gv ja C) zijn er nog aandachtspunten want u bent op de hoogte van het rapport he 
M 	ja (..?..) [..•] ze heat het gelezen (.) en eh ik wil sommige dingen zijn klopt lets met ze zegt daar in het 

rapport ben ik niet mee eens eens 
R 	ja Fatima 
Gv Fatima 

Gv 	ik denk dat we (.) we dat zou ook een aandachtspunt voor mij sowieso (zou dat) een aandachtspunt voor 
mij hebben de relatie tussen u (.) [M praat er doorheen] en uw dochters daar zullen we de komende tijd 
ook aan werken 

[pauze] 
R 	en dan heb ik haar ook nog aangemeld bij de pleegzorg (.) dat is lets wat Fatima heel graag wil maar 

binnen de pleegzorg zijn heel weinig plekjes of het lukt is maar de vraag (.) maar goed sic heb gezegd tic 
zal je aanmelden 

De gezinsvoogd geeft moeder een beurt door naar haar beleving te vragen, uiteindelijk Icrijgt 
moeder weinig ruimte om dat te doen en als de gezinsvoogd het onderwerp verandert naar de 
ziekenfondspremie geeft ze moeder ook daar weinig ruimte. Door de onduidelijke formulering 
van de volgende vraag (ze wit van moeder weten of er aandachtspunten zijn en of ze op de 
hoogte is van het rapport) ontstaat er verwarring. Dit duurt even voort waama de gezinsvoogd 
het heft in handen neemt en zelf een aandachtspunt formuleert. Na een pauze neemt de raads-
onderzoeker de beurt en verandert van onderwerp. 

Patroon 3. Gezinsvoogd stuurt niet en client stuurt. 
Dit patroon komen we twee keer tegen, de gezinsvoogd stuurt niet, de client wel. De client 
brengt onderwerpen in en bakent at De gezinsvoogd breekt deze beurten niet at. 

[AOH, T1] 
Gv 	nu zijn we op eh een punt eh gekomen dat Cr wel een ondertoezichtstelling is uitgesproken door eh de 

kinderrechter een ondertoezichtstelling betekent dater een gezinsvoogd eh komt 
✓ [knikt] 
Gv 	eh de ondertoezichtstelling wordt ook voor een j uitgesproken dus eh he dat betekent dat wij nu het 

komende jaar met elkaar te maken hebben 
✓ (..?..) [komt niet uit z'n woorden] daar zal top (zwoegen) 
Gv [kunkt] hm 
✓ man er1_± van de die eh stichting jeugdzorg 
Gv ja 
✓ die op een gegeven moment gaan staan stampen op de vloer // en// 
Gv 	 I/ jail 
✓ die willen hebben dater gebeurt wat (er) bun  zeggen 
Gv 	[Icnikt] hm 
✓ ('t) gaat bij mij niet op 
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Gv nee 
V 	hoe ziek ik dan ook ben (maar dan doe ik) (..?..) 

De gezinsvoogd probeert over de ots-maatregel te praten maar lcrijgt nooit de kans om haar 
verhaal af te maken. Dit komt omdat de ouders, niet alleen in dit fragment maar voortdurend, 
met hun eigen verhaal komen en de gezinsvoogd dit nimmer aflcapt. De ouders vervallen in 
herhalingen en vullen elkaar constant aan. Waarschijnlijk is dat hun gespreksmodus die wordt 
versterkt door de tijd en ruimte die ze lcrijgen. Omdat de gezinsvoogd haar eigen agenda heeft 
maar die niet kan afwerken op de manier die ze zou willen, vervalt ook zij in herhalingen. 

Patroon 4. Gezinsvoogd stuurt niet en client stuurt niet. 
Dit zien we bij vier gezinsvoogden, de gezinsvoogd stuurt niet en de client ook niet. Een 
voorbeeld van dit patroon: 

[OBA, TI] 
Gv 	[aan R] heb jij nog dingen die je mij die je ons zou willen meegeven zodat wij verder kunnen? 

[R vertelt dat de kinderen onverzorgd (steeds in dezelfde kleren) op school komen, moeder legt daarop 
uit dat ze ellce avond dezelfde kleren op de hand wast, de gezinsvoogd vindt deze uitleg al snel 
voldoende] 

Gv 	ja ja dus dat is duidelijk 

[...] 
Gv 	je hoeft het niet helemaal te vertellen 

[...] 
[waarop M nog eens begint te vertellen. Ze wordt gestopt door de gezinsvoogd ('stil eens') die de beurt aan de R 
geeft] 
Gv 	en verder nog jets? [richting R] een ander punt? 
R 	nee over eh leerprestaties dat ging heel goed 
Gv ja dat had jij al gezegd 
M 	he maar over die kleren ik heb van die kleine handen en dan moet ik schrobben schrobben schrobben 

schrobben schrobben [maakt schrobbeweging] 

De gezinsvoogd is niet consequent in de ruimte die ze moeder geeft. Soms laat ze moeder veel 
van haar verhalen herhalen terwijl die eerder door haar afgekapt werden. Eerder in het gesprek 
stimuleerde de gezinsvoogd moeder juist om te vertellen door ad hoc op haar verhalen in te 
gaan. Daardoor verliest de gezinsvoogd de controle over het gesprek en praat de client zonder 
sturing. Opvallend is bovendien dat drie gezinsvoogden in eerste. instantie met een sturend 
patroon begonnen en gedurende het gesprek in patroon 3 terechticwamen. 

Gezinsvoogden hebben verschillende manieren om gesprekken te sturen. In de volgende 
paragraaf zullen we uitgebreid ingaan op de meest frequent voorkomende methode: het stellen 
van vragen. Twee andere middelen om het gesprek te controleren zijn de beurten van de client 
te interpreteren en de visie van de client te negeren of te herformuleren. We geven enkele 
voorbeelden: 

[SEU, Ti] 
over Laurens: 
K 	want ik ga die school niet meer afmaken dus ik eh 
Gv 	dus je bent niet echt gemotiveerd meer om op je fletsje heen te gaan 

over moeders werk, zegt moeder: 
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M 	ik ga am vijf voor acht de dew uit en om kwan voor zes ben ik weer binnen dus eh 
Gv 	dos dat is mooi 
M 	ik kan niet zeggen dat het veet reizen is tussen de middag ben ik oak thuis dus dat is eh 
Gv goed te doen 

De gezinsvoogd controleert in deze fragmenten het gesprek door interpretaties van uitspraken 
van de ouders of hun zoon. Ze Nat hiennee niet alleen blijken hen gehoord te hebben maar 
blijft daarmee ook een actieve rol vervullen al is dat in de rol van luisteraar. De gezinsvoogd 
houdt zo controle over het gesprek en creeert een gezamenlijke visie. Het is de vraag of deze 
strategic bij elke client en in eke fase van de ondertoezichtstelling effectief is. Bijvoorbeeld, 
wanneer de gezinsvoogd het hvp met de client bespreekt en het juist niet de bedoeling is dat 
nieuwe informatie wordt gegenereerd. 

Er zijn verschillende factoren die controle over het gesprek bemoeilijken. Als het 
gesprek plotseling wordt onderbroken, bijvoorbeeld door de telefoon, komen de 
gezinsvoogden daarna meestal niet meer terug op wat zij daarvoor hadden gezegd. Soms 
vergeten zij zelfs belangrijke dingen. De aanwezigheid van andere professionals kan ook de 
controle op het gesprek bemoeilijken, omdat zij bijvoorbeeld een andere (impliciete) agenda 
hebben. Ook wordt het vraag-antwoord patroon verstoord: 

OWE, TI] 
Gv maar maar wat wil u nou precies op dit moment? 
M 	(..?..) ik besproken met Boris met Boris en toen Anna zeggen ik wit niet bij [naam man waar Boris 

verblijft] wonen en toen Anna zeggen en ik zeggen ik zei Boris ga naar intemaat alledrie er in en dat is 
niet waar 

Ggv snaps u wat ze bedoelt of? 
Gv 	volgens mij zegt u Boris naar een intemaat of die moet of u vindt dat Boris naar het intemaat moet 
M 	ik heb brieven van de advocaat maar ik blijf ouder en Boris blijven bij [na= man] 
Gv u bent ouder en Boris moet blijven bij [naam man] 
M 	niks moet blilven moo blibren met [num mani 

llik vraag of ik het goed begrijp// 
M 	//ik het is genoeg geweestli 
Ggv ja maar jij moet nu even uitleggen waarom wil jij niet dat Boris thuiskomt jij wit nu op dit moment niet 

he dat Boris thuis komt wonen 
M 	flee 

Dit fragment begint met een vraag van de gezinsvoogd. De gespecialiseerde gezinsverzorger 
(ggv-er) checkt dan bij de gezinsvoogd of zij snapt wat moeder bedoelt waarop de 
gezinsvoogd samenvat wat moeder volgens haar zegt. Moeder benadrukt daarop dat zij de 
ouder blijft en er ontstaat dan verwarring. De gezinsvoogd herhaalt letterlijk moeders woorden 
maar moeder bedoelt waarschijnlijk dat zij ouder is van haar zoon Boris en dat het 
tegelijkertijd mogelijk is dat Boris zomaar bij de man verblijft. Uiteindelijk stelt de ggv-er een 
suggestieve vraag die moeder beantwoordt. De ggv-er gaat vervolgens door op zijn vraag 
waarom moeder niet wil dat Boris weer thuiskomt en deze vraag wordt overgenomen door de 
gezinsvoogd (niet in fragment). Moeder geeft hierop steeds korte antwoorden elk ben op', 'lir 

ben kapotl (niet in fragment) die door de ggv-er worden geherformuleerd, aangevuld door V 
(stiefvader): 

Ggv ze heeft er heel veel moeite mee dat Boris bij [naam man] is dat is een keuze natuurink van andere 
mensen geweest en niet keuze van moeder geweest 

V 	absoluut niet 
Ggv en daar heeft ze gewoon heel veel moeite mee 
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✓ kijk 
Ggv daarom heeft ze al die tijd gezegd ik wil dat hij thuis moet komen wonen omdat ze niet wilde dat hij daar 

woonde 
Gv ja 
Ggv maar nu zegt ze eigenlijk van ik kan zelf ik kan hem ook niet thuis hebben 
✓ zolang hij daar is 
Ggv maar daar wil ze hem ook eigenlijk niet hebben dat zegt zij 
✓ zolang hij daar is zullen er hier problemen zijn zonder meer 
Ggv nou 

Opvallend aan dit lange fragment is de lange adem van de gezinsvoogd. Ze blijft in de gaten 
houden wat haar oorspronkelijke vraag was en blijft die herhalen. Tevens laat ze die vraag 
herformuleren en zelfs beantwoorden door de ggv-er. 

Er zijn vier controle-patronen onderscheiden in de gespreksvoering tussen gezinsvoogden en 
clienten. Wij gaan ervan uit dat bewuste en actieve sturing van gesprekken een voorwaarde is 
voor planmatige begeleiding in de gezinsvoogdij. Op grond daarvan achten wij het vierde 
patroon waarin gezinsvoogd noch client het gesprek actief sturen een weinig effectieve ge-
spreksstrategie. 

Ervan uitgaande dat de gezinsvoogd de leiding heeft over het begeleidingsproces mogen 
we ervan uitgaan dat ook patroon 3 over het algemeen een weinig effectieve strategie is. 
Daarbij willen we wel aantekenen dat de participatie van de client idealiter toeneemt in het 
verloop van de ondertoezichtstelling en dat een actieve sturing van het gesprek door de client 
in die zin als positief zou dienen te worden aangemerkt. Echter, ook in die gevallen moet uit 
de gesprekken duidelijk worden dat de gezinsvoogd actief instemt met die actieve rot van de 
client. 

Op basis van de analyse van de eerste gespreklcen is nog niet vast te stellen in welke 
type gesprekken de beide andere gesprekspatronen (1 en 2) het meest effectief zijn in de 
controle over het gesprek. 

5.5 Vragen stellen en antwoorden krijgen 

Gezinsvoogden stellen verschillende soorten vragen. We bespreken achtereenvolgens de open 
vraag, de pseudovraag, de initiatie respons evaluatie (I-R-E) vraag, de checkende vraag, de 
vraag om medewerking/instemming en vragen ter verduidelijlcing/informatie. 

Open vraag 
Ongeveer de helft van de gezinsvoogden stelt in het begin van het gesprek een open vraag. 
Dat is een effectieve manier om informatie van de ouders te krijgen. Er valt een aantal dingen 
op. Ten eerste bestaat de open vraag soms uit meerdere vragen tegelijk met als gevolg dat er 
verwarring optreedt en er geen of maar op eon van de vragen een antwoord komt. Ten tweede 
is men soms snel tevreden met een antwoord. Gezinsvoogden vragen niet altijd door bij een 
irrelevant of onduidelijk antwoord. Ten derde is het niet altijd duidelijk aan wie de vraag 
gericht is en antwoordt een andere dan de geadresseerde. Ten vierde worden open vragen vaalc 
bijgestuurd met gesloten vragen. 
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IOBA, TI] 
Gv 	[...] en eh jullie verder nog vragen over eh hoe het onderzoek gegaan is mogelijk heb jij nog vragen 

daarover? [richting MI en eh ik hour ook graag wat je Cr verder precies van vindt 
M 	ja kijk over dat eh rapport 

De gezinsvoogd opent het gesprek met een aantal vragen tegelijkertijd: Hoe is het onderzoek 
gegaan? Heeft moeder er nog vragen over? Wat vindt moeder er precies van? Moeder lijkt de 
derde vraag te beantwoorden door te vertellen dat ze het rapport te eenzijdig vindt. De 
gezinsvoogd lijkt echter met haar vraag ook op het raadsonderzoek to doelen. Moeder geeft 
echter verder geen antwoord op de vraag wat ze 'precies' van het onderzoek vindt noch wat ze 
verder van het rapport vindt. Ook niet als de gezinsvoogd haar een paar beurten later nog eens 
vraagt •wat vind je van het gelled wat Cr staat een heleboel in he over bepaalde dingen was je het niet eens?' 

Deze vraag begint open maar eindigt als een vraag naar de dingen waar moeder het niet mee 
eens is. Moeder vat het op als een vraag naar de ots als geheel en legt nit dat ze er huiverig 
voor is, Verder gaat ze niet in op de vraag van de gezinsvoogd naar het rapport. Daarop doet 
de gezinsvoogd nog een poging met: 

Gv 	en dan zou ik nu tern willen naar wat Cr voorheen gebeurd is hoe het onderzoek gegaan is wat [naam 
raadsonderzoeker] d'r bevindingen zijn want dat is voor mij ook belangrijk om te weten van hoe ga je 
verder en ja waar ga je vanuit en wat is het verder onderzoek en wat is jouw mening over het rapport over 
bepaalde aspecten van het rapport 

De gezinsvoogd stelt nu vijf vragen in een keer: Hoe is het onderzoek gegaan? Wat zijn de 
bevindingen van de raadsonderzoeker? Wat is het verder onderzoek? Wat is moeders mening 
over het rapport? Wat is moeders mening over bepaalde aspecten van het rapport? Met de 
eerste vraag herhaalt ze haar eerdere vraag naar het raadsonderzoek. Met de tweede vraag 
nodigt ze nu expliciet de raadsonderzoe]<er nit om te reageren. De derde is onbegrijpelijk 
(welk verder onderzoek?). Met vraag vier specificeert de gezinsvoogd haar eerdere vraag naar 
wat moeder lervan' vindt en lijkt daannee (net als bij vraag een) aan te geven eerder geen 
bevredigend antwoord to hebben gelcregen. En de vijfde vraag is een nog verdere specificatie 
van vraag vier (welke aspecten). Moeder reageert op de laatste twee vragen en geeft te kennen 
dat ze over het rapport niet veel meer te zeggen heeft. Ze geeft daarmee tevens aan dat voor 
haar het onderwerp 'rapport' gesloten is. Daarop geeft de gezinsvoogd de beurt aan de 
raadsonderzoeker en vraagt of zij iets kan vertellen over het rapport. De raadsonderzoeker vat 
dit op als een vraag naar de chronologie van het onderzoek en begint te vertellen vanaf de 
melding door de jeugd- en zedenpolitie. Moeder reageert daarop ook en vertelt over haar 
bevindingen met het CAD en met de ggv-er. De gezinsvoogd Icrijgt dus uiteindelijk een 
duidelijk antwoord op slechts een van haar vragen, namelijk op de vraag naar de bevindingen 
van de raadsonderzoeker. 

Sommige gezinsvoogden stellen in beginsel weliswaar een open vraag maar sturen de 
antwoorden van de client al snel bij door middel van gesloten vragen. Op deze manier houdt 
de gezinsvoogd controle over het soon antwoord en helpt ze de client het voor hem relevante 
antwoord te geven: 

(SEU, Ti] 
Gv 	[tegen K] [...] vertel eventjes in het kort wie je bent 

54 



Laurens begint dan zijn rol als client te beschrijven: 

K nou eh ik ben Laurens ik ben zestien jaar net zestien jaar geworden 
Gv oh ja dat ik heb gelezen 
K en eh ik word nu een jaar onder toezicht gesteld 
Gv ja 
K en eh ik ga nu naar de [naam instelling] toe 
Gv ja 

Als Laurens doorgaat op zijn visie op de instelling, stelt de gezinsvoogd opnieuw een vraag: 

Gv ja ja maar hoe denk je er over wat vind je er van het lijkt me nou geen leuk uitzicht van om te weten van 
nou 

K ja het lijkt me ook niet leuk voor mijn ouders om te zien dat ik met mijn veertigste nog verslaafd ben dan 
lijkt me dit toch nog beter 

Gv ja hebt echt zoiets van kom op gauw doen ga ik doen 
K gaan we doen 
Gv gaan we doen 

Wanneer Laurens zichzelf in termen van een client beschrijft ('ik word nu een jaar onder toezicht 

gesteld') stuurt de gezinsvoogd haar aanvankelijk open vraag naar wie Laurens is ('vertel eventjes 

in het kort wie je bent') naar een meer gesloten vraag waarbij ze vist naar mening van Laurens 
over de instelling waar hij binnenkort naar toe gaat. Laurens geeft daarop antwoord en er 
wordt snel instemming bereikt ('gaan we doen') waarop de gezinsvoogd haar volgende sturende 
vraag stelt: 

Gv 	nou he en je zit flu nog op school hier 
K op school 
Gv 	op welke school zit je? 

Kennelijk hoort bij de aanvankelijke open vraag naar wie Laurens is, een beschrijving van zijn 
school. Deze gezinsvoogd stuurt met een heldere open vraag en enkele gerichte gesloten vra-
gen Laurens snel richting een relevant antwoord waarbij de gezinsvoogd moeiteloos een be-
lcnopte biografie van Laurens krijgt. 

Een andere gezinsvoogd gebruikt de open vraag naar het perspectief van moeder om zijn 
eigen perspectief op de zaak te geven. De gezinsvoogd stelt in eerste instantie een vraag aan 
moeder hoe zij met haar zoontje omgaat: 

[FSA, T1 ] 
Gv hoe ben jij met hem bezig? 
M 	ik doe 't ook 't zelfde als ik hem in bad // stop// 
Gv 	 I/ Fun hm// 
M 	dan zing ik met 'm en ik doe ook bepaalde dingen met 'm van tenen en vingers en waar // is// 
Gv 	 // lun hm// 
M 	je navel? 
Gv tun hm 
M 	nou dat soon t dingen doe ik // ook// 
Gv 	 //lun hm// 
M 	wel met 'm maar ja misschien dat ik ja ik ben zelf (ook heel druk en hij druk) 

[tijdens &Lc brurten van moeder lcnikt gezinsvoogd regehnatig] 
Gv ja 
[...] 
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Gv 	dat zijn dus 't is heel belangrijk onderwerp daar moeten we samen naar gaan kijken we moeten gaan 
kijken hoe zit jij in elkaar welk deel van jou werkt positief op hem welk deel van jou werkt negatief dat 
weet je volgens 'tin perfect dat gaanyid in kaan brengen en dan kan je zeggen van dan zou 't slimste zijn 
als de goeie dingen van jou dat is meestal van zo laat tot zo laat ieder mens heeft zo in goeie uren per 
dag dat vullen we aan dan gaan we kijken of we voor die andere uren per dag jets vinden (.) waar 
verzorgd zou kunnen worden vervolgens kom jij [tegen Vr] van je werk terug kan jij weer een deel 
ovememen [Vr & M kniklcen af en toe ja tijdens praten van Gv] 

Vr 	ja 
Gv maar daarvoor moeten we gewoon rustig bij elkaar gaan zitten en we moeten een schema gaan maken 
Vr 	ja (goed) 

Moeder antwoordt met een voorbeeld (ze stopt hem in bad en zingt met hem). De 
gezinsvoogd knikt regelmatig en geeft backchannels: moeder lijkt een goed antwoord te 
gcven. De gezinsvoogd herformuleert echter het antwoord van moeder als een probleem van 
haar ('welk deel van jou werkt positief , 'welke deel van jou werkt negatief ). De oplossing worth 
gefomiuleerd in termen van gezamenlijkheid ('gaan vAi in kaart brengen', 'vullen we aan', 'gaan we 
kijken', of we [...] iets vinden', we gewoon rustig bij elkaar gaan zitten', 'we moeten een schema gaan 

maken'). De vriend van moeder stemt met dit voorstel in, moeder reageert niet. Op de open 
vraag aan moeder 'hoe ben jij met hem bezig?' geeft moeder kort antwoord. De gezinsvoogd 
gebruikt dit echter niet als moeders kijk op de zaak (hij behandelt zijn vraag uiteindelijk niet 
als open vraag) maar herformuleert het als probleem. De vraag aan moeder lijkt eerder 
bedoeld om de situatie in eigen termen te kunnen formuleren. De open vraag naar het 
perspectief van de client schiet daamiee haar doe voorbij. 

Pseudovraag 
Pseudovragen zijn vragen waarop de gezinsvoogd het antwoord al weet. Ze worden meestal 
niet als vraag gesteld maar wel zo door de client opgevat. Vaak komt in die beurten het 
woordje 'he' voor. Gezinsvoogden gebruiken deze vragen vooral om instemming te krijgen 
over de eigen visie: 

(OBA, Ti] 
Gv dat was [naam ex-man] he 
M 	ja 

Gv men was dat oak he die periode 
M 	tja dat was 1990 

Gv 	en Men ben je gestopt he then ben je niet meer gegaan 
M 	ik wou best ze wouden me niet hebben 

Gv 	het was onduidelijk over het ging ook lastig vanwege die huidaandoening 
M 	ja maar niet alleen ze beefs ook griep gehad 

De gezinsvoogd laat de eerste twee beurten van de gezinsvoogd volgen door instemming van 
moeder. Bij de laatste twee fragmentjes corrigeert moeder de gezinsvoogd. De pseudovraag is 
niet effectief omdat die niet tot instemming van moeder leidt. De gezinsvoogd suggereert met 
deze vragen dat ze het verhaal van moeder kent, maar daardoor komen juist de hiaten in de 
kennis van de gezinsvoogd aan het licht. Het vrijblijvende karakter van deze pseudovragen 
geeft moeder de gelegenheid haar verhaal aan te passen. 

Het voordeel van pseudovragen is dat de gezinsvoogd neutraal kan blijven. Het wordt 
aan de client over gelaten om zalcen te specificeren. Dit is tegelijkertijd een nadeel, omdat de 
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gezinsvoogd met het verhaal van de client meegaat en daarmee de controle op het gesprek 
verliest. 

I-R-E vraag 
De I-R-E vraag staat voor Initiatie Respons Evaluatie vraag. Gezinsvoogden stellen deze 
vraag om te kijken of de client het juiste antwoord geeft. Het antwoord van de client wordt 
door de gezinsvoogd geevalueerd als goed of fout en meestal geeft de gezinsvoogd zelf ook 
nog een antwoord. Gezinsvoogden gebruiken deze vraag vooral bij de uitleg van de 
ondertoezichtstelling en om te checken hoeveel de client van de ondertoezichtstelling weet. 

[SEU, 
Gv 	kunt u me wat vertellen van waarom er een ondertoezichtstelling is en wat een gezinsvoogd nou allemaal 

kan doen 

Laurens geeft hierop een kort antwoord en beschrijft de grond van de maatregel (zijn 
drugsverslaving en de problemen die dat geeft voor zijn ouders). Daarop geeft de gezinsvoogd 
de beurt aan de ouders en herformuleert haar vraag: 

Gv 	wat voor ideeen heeft u nou ik geef jullie allebei maar een beurt en dan moeten jullie maar kijken wat 
voor idee hebben jullie over ondertoezichtstelling en? 

De gezinsvoogd geeft expliciet de beurt aan de ouders en legt in plaats van de vraag aan 
Laurens naar het waarom van de ots de nadruk op welke ideeen er leven over de ots. Moeders 
reactie (niet in het fragment) lijkt echter nog steeds een antwoord op de oorspronkelijke vraag; 
ze legt jets uit over het waarom van de ots en vertelt over het hulpverleningstraject dat aan de 
ots vooraf ging en over de problemen met Laurens. De gezinsvoogd specificeert dit door 
middel van een vraag: 

Gv 	en hoe bent u uiteindelijk bij de raad van de kinderbescherming gekomen? 

Er wordt dan een tijd gepraat over de voorgeschiedenis. Uiteindelijk herformuleert de gezins-
voogd haar vraag volgens het I-R-E patroon : 

Gv 	even kijken meneer [naam raadsonderzoeker] heeft ook uitgelegd wat het verschil is tussen de raad en de 
gezinsvoogdij-instelling (.) wat ik wel doe en hij niet en wat hij wel doe en ik niet 

K 	hij heeft gezegd de voogdij-instelling die zegt of eh de raad die is helemaal boven en u bent een 
tussenpersoon tussen ons en de raad of de gezinsvoogdij 

M 	de gezinsvoogdij moet een plan opstellen samen met ons dat hebben we allemaal doorgelezen 
Gv 	heel goed 

De gezinsvoogd benadrukt nu het verschil tussen de gezinsvoogdij en de Raad en checkt of 
ouders het begrepen hebben. Het antwoord van Leurens wordt in eerste instantie door de 
gezinsvoogd genegeerd, het antwoord van moeder (die vooral gezamenlijkheid benadrukt) 
wordt wel als goed beoordeeld ('heel goed'). Uiteindelijk vat de gezinsvoogd het antwoord van 
Laurens samen en evalueert dat dan eveneens als een goed antwoord: 

Gv 	nou wat je van mu j kunnen verwachten nou jullie nou jij hebt al gezegd van nou ik ga naar de [naam 
instelling] en ik ga het gewoon eigenlijk proberen het voor mekaar te lcrijgen met mijn ouders toch zeg ik 
het zo goed en je hoopt mij zo mm mogelijk er bij nodig te hebben daar bij klopt dat? 
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K 	ja eh ja 
Gv 	ja dat is heel goed 

De gezinsvoogd laat Laurens instemmen met twee verschillende definities van het probleem, 
ten eerste dat Laurens aan zijn drugsprobleem gaat werken ('ik ga het gewoon eigenlijk proberen het 

voor mekaar te krijgen') en ten tweede dat hij de gezinsvoogd daarbij zo min mogelijk nodig 
heeft. De gezinsvoogd benadrukt daarbij de eigen verantwoordelijkheid van Laurens maar 
neemt niet precies de oorspronkelijke definitie van hem over. De gezinsvoogd herformuleert 
het tot het voor haar positievere je hoopt mij zo min mogelijk Cr bij nodig te hebben' tenvift Laurens 
het formuleerdc als 'ik weet niet wat u dan in te brengen heeft'. Samenvattend zien we dat deze 
gezinsvoogd niet direct antwoord Icrijgt op haar vraag maar zij gebruikt de antwoorden die ze 
wel Icrijgt om nieuwe vragen te stellen. Ze `beloone daarbij de goede antwoorden en negeert 
of herfortrudeert de onjuiste antwoorden en loodst zo de client naar het goede antwoord. 
Opvallend is dat de clienten de I-R-E vraag niet als zodanig herkennen. Zij vatten de vraag op 
als een vraag naar hun mening en visie en niet als een vraag of zij de juiste kennis kunnen 
reproduceren. 

IFSA, Til 
Gv 	wat zijn je fantasieen dat je hebt wat denk je wat ik ben en wat ik zal doen 
M 	jij bent iemand die die er voor mij is en die (er) voor mijn kind is als ik (ja zo heb ik 't begrepen) zelf heb 

ik ook ondertoezichtstelling gezeten 
Gv 	ja [knikt] 

Gv 	dus jij denkt (.) dat een gezinsvoogd (er) is om te helpen? 
M ja 
Gv 	maar hoe doet een gezinsvoogd dat? 
M 	of je contacten kunt (?) maken en 
Gv ja 

Gv maar 

[...] 
Gv 	er is een verschil tussen een gezinsvoogd en bijvoorbeeld Afra Boddaert 

1•..] 
Gv 	't verschil met mij is dat ik jots moet helpen te leren zorgen voor je kind a ik moet er voor zorgen dat jij 

je hat helpen te zorgen voor je kind want wat duidelnk is is dat in zijn ontwikkeling zijn (er) problemen 
(.) hoe die en van welke aard (.) daar heb ik tijd voor nodig om dat goed te bekijken 

Gv 	je kan van mij niet verwachten dat ik koffiedik kan kijken dos ik kan niet in //in een paar [ellen tijc1// 
Vr 	 ft( .?..)// 
Gv zeggen van oh met dat joch is dat aan de hand 

In dit fragment stelt de gezinsvoogd een open vraag aan moeder. Hij vraagt naar wat ze van 
hem verwacht ('was zijn je fantasienn'). Moeder geeft direct een duidelijk antwoord, ze laat zelfs 
zien dat ze weet wat het is om onder toezicht te staan. De gezinsvoogd is niet tevreden met dit 
antwoord en stelt nog eon vraag waarbij hij moeders woorden vertaalt ('clus jij denkt dat een 

gezinsvoogd er is om te helpenT). Moeder formuleert een antwoord ('of je contacten kunt maken'). 

Door zijn evaluatie uit te stellen laat de gezinsvoogd zien niet tevreden te zijn met het 
antwoord, hij reageert alleen met een backchannel. Moeder doet daarop nog een poging 
(onverstaanbaar), ook dit wordt door de gezinsvoogd niet als het juiste antwoord gezien. De 
gezinsvoogd geeft daarop zijn evaluatie ('maar [...] er is een verschil tussen een gezinsvoogd en 

bijvoorbeeld Afra Boddaert') waarbij hij moeders antwoord uiteindelijk afwijst. De gezinsvoogd 
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formuleert het goede antwoord waarbij hij een verschil maakt tussen een gezinsvoogd en 
Boddaert (alsof moeder deze twee door elkaar haalde). Vervolgens herhaalt hij min of meer 
moeders woorden `dat ik jou moet helpen te leren zorgen' en benadrukt door de nadruk op het 
woord `moet' dat de hulp niet vrijwillig is. Vervolgens formuleert hij moeders verwachting 
('je kan van mij niet verwachten dat ik koffiedik kan kijken dus ik kan niet in een paar tellen tijd zeggen van oh 
met dat joch is dat aan de hand'). Hiermee vult hij niet alleen moeders verwachting in (alsof 
moeder hem gevraagd heeft in een paar tellen tijd te zeggen wat er met 'dm joch' aan de hand 
is), maar overruled moeders eigen verwachting. Zijn vraag naar moeders fantasieen stelt de 
gezinsvoogd in staat moeders antwoord te evalueren en te corrigeren. 

De I-R-E vraag is een goede manier om te zien wat de client begrepen heeft van de ots. 
Vaak wordt de I-R-E gesteld als een open vraag naar het petspectief van de client en dat wordt 
ook zo door de client opgevat. Als de client zijn perspectief geeft wordt dit meestal niet als het 
juiste antwoord gezien en blijkt dat de gezinsvoogd al bepaalde ideeen had over het juiste 
antwoord. De gezinsvoogd stuurt dan de client bij naar het door de gezinsvoogd gewenste 
antwoord dat niets meer met het perspectief van de client te maken heeft. Dit zet de client op 
het verkeerd been. Duidelijker zou zijn om de I-R-E vraag als een check te formuleren, 
bijvoorbeeld als een expliciete vraag naar wat de raadsonderzoeker heeft gezegd: 

[GNA, TI] 
Gv 	mevrouw van de raad daar al eens jets over verteld over wat een ondertoezichtstelling inhoudt? 
[...] 
Gv kun je het kort even weergeven wat ze had gezegd 

Checkende vraag 
Checkende vragen worden gesteld om te kijken of gezinsvoogd en client elkaar begrijpen. We 
zien deze vraag bij zeven gezinsvoogden waarvan vijf in een gesprek met een allochtone cli-
ent. Gezinsvoogden krijgen meestal een antwoord waarmee de verwarring lijkt te zijn opge-
lost. 

Checkende vragen aan allochtone clienten worden door de gezinsvoogd gesteld om te 
checken of hij de clienten goed heeft verstaan en of hij de client goed begrijpt. Het verschil 
hierbij is dat de gezinsvoogd soms letterlijk herhaalt wat de client hem heeft verteld om te 
checken of hij het goed heeft verstaan. Soms echter, en dat gebeurt in even grote mate bij au-
tochtone clienten, geeft de gezinsvoogd een draai aan de uiting van de client en checkt of de 
client daarmee aldcoord gaat. Wanneer de checkende vraag zo wordt ingezet dient het om ge-
zamenlijkheid en overeenstemming te bereiken. Sommige clienten blijken zich bewust van 
deze strategie van de gezinsvoogd: 

[Interview clienten, FSA] 
Je kunt best wel met hem communiceren, je kan best wel praten met hem, maar of ie dingen ook aanneemt dat is 
punt twee. Ja hij neemt dingen wel aan, maar hij geeft daar weer zijn eigen draai aan. Maar hij is voogd, en dat 
hoort dan zo denk ik dan. 
Dat vind je niet vervelend? 
Dat vind ik niet vervelend dat moet kunnen, hij is voogd, hij heeft gezag over die jongen, wij zijn daarmee 
aldcoord gegaan. Tuurlijk wij spelen het spelletje gewoon mee. 

Vraag om medewerking/instemming 
Zelden stellen gezinsvoogden een vraag met betreldcing tot medewerking, instemming of 
agenda van de client. Soms gebeurt het wel: 
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I1SA, 1. 11 
Gv 	ja (.) maar ik wil in ieder geval u vragen om cells na te denken over de dingen die wij in dat 

hulpverleningsplan kunnen zeggen (.) en dus niet hele doelen van wat u denkt dat lukt op dit moment 
toch nooit [zwaait weg] (.) echt kleine dingen en dan zal ik voor van de dingen van wat ik no van u 
gchoord heb en wat ik weet 

M 	ja 

[DMH, T1) 
Gv 	vindt u het geed dat ik contact met haar opneem daarover? 

In het eerste fragment nodigt de gezinsvoogd moeder uit om actief mee te denlcen en geeft de 
ze moeder vast de richting aan waarin die zou kunnen denken ('niet hele doelen', 'edit kleine 
dingen'). Ook benadrukt de gezinsvoogd de gezamenlijkheid ('de dingen die sit_jj in dat 
hulpverleningsplan kunnen zeggen .). Het tweede fragment is atIcomstig uit een gesprek waarin de 
gezinsvoogd regelmatig checkt of moeder het goed vindt dat hij contact opneemt met derden. 
De gezinsvoogd checkt dit niet bij zijn andere voorstellen zoals het formuleren van een hvp, 
het doen van een verder onderzoek of het aanvragen van hulp bij het RIAGG. De ml van 
moeder wordt zo beperkt tot passieve instemming met de voorstellen van de gezinsvoogd. Zij 
wordt verder niet in de hulpverlening betrokken. 

Vraag ter verdere verduidelijkingfinformatie 
Gezinsvoogden krijgen niet altijd een duidelijk antwoord op hun vragen en vragen dan naar 
meer informatie. Vragen als 'hoe vaak' of `wanneee leveren vaak geen exact antwoord op. In 
het volgende fragment heeft de raadsonderzoeker verteld dat de melding binnen is gekomen 
via de ots. Hierop vraagt de gezinsvoogd 'wanneer was dat?'. Moeder antwoordt dan: 

[RA, TII 
M 	dat komt altijd toen ik het ongeluk lcreeg men ik uit het raam ben gesprongen 
Gv ja 
M 	als het ware ja want ik ben bedreigd door mijn man vorige keer met zo'n lange mes 

Gv 	en dat was de vader van cen van de kinderen 
M 	van de twee 
Gv dat was [naam cc-man] he 

M 	nou en voor mijn geluk die dag kwam mijn moeder 's middags is eh uit New York gekomen en de wet 
zegt als minderjarige kinderen under gebracht moeten worden omdat hun voogd of voogdes eh eh eh 
(..?..) niet aanwezig is dan moet dat aangegeven worden opgegeven worden aan de raad van 
kinderbeschenning 

M 	dus ze hebben die kinderen bij mijn moeder gebracht 
Gv ja ja toen hebben ze bij de jeugd en zedenpolitie hebben het gemeld bij de raad 
M 	1/97 97 ja// 
Ro 	//dal 97// 
Gv 	ja ja 

Moeder vat in dit fragment de vraag wanneer de melding plaats vond niet op als een vraag 
naar een exact tijdstip maar als een vraag naar de plaats van de melding in andere 
gebeurtenissen in haar leven (biografie). Moeder beschrijft de geschiedenis vanaf dat ze door 
haar ex-man is bedreigd, ze de politic ging halen, haar moeder net terug was in Nederland, de 
kinderen bij de Raad voor de Kinderbescherrning aangegeven zouden moeten worden en de 
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kinderen naar oma zijn gebracht. Moeder geeft daarmee rekenschap van h6e de melding heeft 
kunnen gebeuren en niet wanneer het precies gebeurde. De gezinsvoogd gaat mee in moeders 
aaneenschakeling van gebeurtenissen door een volgende episode te benoemen waarmee ze het 
verhaal afmaakt en het terugbrengt bij de melding ('ja ja toen hebben ze bij de jeugd en zedenpolitie 

hebben het gemeld bij de raad'). Omdat moeder dit nergens in haar verhaal expliciet zegt, lijkt de 
gezinsvoogd deze uitspraak te baseren op ervaring met vergelijkbare gevallen. Moeder vat 
deze uitspraak op als een vraag en geeft dan een nieuw antwoord ( . 97 97 ja') waarmee ze 
uiteindelijk de vraag lijkt op te vatten als een vraag naar een meetbaar tijdstip. De 
raadsonderzoeker geeft tegelijkertijd hetzelfde antwoord. De gezinsvoogd accepteert dat 
antwoord, vraagt niet naar verdere verduidelijking (welke dag van welke maand). De 
gezinsvoogd heeft uiteindelijk een antwoord gekregen op haar vraag, zij het met een omweg. 

[FSA, Ti] 
Gv 	hoe vaak is het niet op tijd binnengekomen? 
M 	nou hier vaak was ik hier voor was ik bij eh het stip eh 
Gv ja 
M 	bij BP 
Gv 	ja ik ken 't 
M 	en die vrouw die stortte (me) vijftig gulden voor mij de ene keer vijfenzeventig 
Gv lun hm 
M 	de andere keer stortte ze niks voor me 

De gezinsvoogd stelt hier een vraag naar 'hoe vaak' jets gebeurde. Hij probeert er achter te 
komen hoe vaak het geld voor moeder er niet op tijd was en is waarschijnlijk benieuwd naar 
een frequentie (bijvoorbeeld twee keer per maand), eventueel om de grilligheid van de 
instantie te peilen (de ene keer zijn ze op tijd, de andere keer te laat). Moeder geeft hierop een 
ander soort antwoord. Zij geeft een antwoord in termen van wat het voor haar betekende (de 
ene keer lcreeg ze 50 gulden, dan 75 en dan niks) en illustreert daarmee weliswaar 
onvoorspelbaarheid van de kant van de uitkerende instantie maar van een andere soort dan 
waar de gezinsvoogd naar vroeg. De gezinsvoogd vraagt niet verder maar benadrukt (niet in 
het fragment) dat haar schulden een groot probleem zijn. 

Als een gezinsvoogd niet het gewenste antwoord lcrijgt kan zij de vraag herformuleren 
tot een duidelijkere vraag of met open vragen verder sturen: 

[CRL-HJL, Ti] 
GvH er is zorg over de kinderen 
✓ jaja 
GvC ja deelt u die zorg? 
✓ [pauze] ja logisch he 
GvC //jaja// 
GvH //lurunll 
GvC jaja 
GvH maar (.) misschien dat [naam GvC] bedoelt eh (.) snapt u (.) welke zorgen er zijn zijn die met u 

besproken (.) begrijpt u (.) waarom die Raad van Kinderbescherming dat onderzoek heeft gedaan welke 
punt/ waar dat die zorgen liggen? 

✓ ja eh, van de school uit he 
[pauze] 
GvH lunlun (.) maar dan heeft de school ook verteld (.) waarover ze zich zorgen maken //wat ze het moeilijke 

puntenll vinden 
✓ //jai/ 

ja over het leren van Marga en zo (.) dat ze een beetje (terug uit) is gegaan met leren en zo 
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In dit fragment wil GvC van vader weten of hij ook zorgen heeft over de kinderen. Vadcr stelt 
dat dat niet meer dan logisch is. GvH geetl vervolgens de juiste interpretatie van GvC's vraag. 
Ze wil van vader weten of hij weet wat 'men' voor zorgen heeft over de kinderen. Vader 
meldt vervolgens niet wat de problemen zijn maar door wie de problemen zijn geuit. GvH 
neemt met dit antwoord geen genoegen en wil nogmaals van vader weten wat de zorgen zijn. 
Vaders antwoord duidt crop dat hij het juiste antwoord wet weet. 

Clienten stellen bij tijd en wijle ook vragen, zij het veel minder frequent dan de 
gezinsvoogd. Ms clienten vragen stellen dan zijn dat vaak vragen ter verduidelijking of ter 
infomiatie (over de ots: 'en wic betaalt dit allemaal?'). Een enkele keer stelt een client een 
open vraag: 

USA, T1] 
maar wat kunnen ze nou doen? 

Gv ja op een gegeven moment als het toch uit de klauwen gaat lopen met de kinderen/ 

M 	ja kijk 

Gv 	dan zal uh/ 

M 	alt liii  wegloopt dan leapt hij toch weg ik kan hem niet vastbinden 

Gv mm 
M 

	

	ik bedoel oh (.) stel je voor we krijgen ruzie en ik oh en hij loopt weg met zijn stomme kop suffe kop 

[bat] en hij komt niet meer terug ja non dan heb ik peck 

Gv mm 

M 	dan denk ik bij me eigen non jongen (.) je wit het zo ik ga filet achter alt een hondje achter je aan rennen 

je bent twaalf jaar je weet best wat wel en niet mag 

Gv mm 

M toch? 

Gv mm 

M ja zo reageer ik no 

Gv mm 

M 	en ik vind het best wel heel erg dat ie het doet maar ja (.) je houch de kinderen loch niet meer tegen 
Gv 	nee (.) en dan het is dos de bedoeling dat ik u ondersteun  (.) dat was daar was ik nog niet eens aan toe- 

gekomen maar het is dus de bedoeling dat ik dos ben niet tegen  u maar voor u 

In dit fragment vraagt moeder aan de gezinsvoogd wat er gebeurt als zij de aanwijzingen van 
de gezinsvoogd niet opvolgt. De gezinsvoogd reageert hierop door de ots in termen van hulp 
en ondersteuning te beschrijven. De gezinsvoogd onderstreept de gezamenlijkheid eclat ik u 

ondersteun',  ik dus ben niet tegen  u maar voor u'). Wanneer clienten vragen stellen, dwingt dit in 
het algemeen de gezinsvoogd om concreter te worden. 

5.6 Gespreksdoelen 

Gczinsvoogden noemen globaal de volgende gespreksdoelen voor het eerste gesprek: de ots 
uitleggen, nagaan wat de verwachtingen/perspectieven van de client zijn, het bereiken van 
overeenstemming en kennismaken. 

Er zijn slechts drie gezinsvoogden die alle de door hun voorgenomen gespreksdoelen 
daadwerkelijk in de agenda van het gesprek aan de orde laten komen en die die doelen 
uiteindelijk ook halen. De meeste gezinsvoogden halen er sommige, anderen nauwelijks of 
geen. Zo nemen veel gezinsvoogden zich voor iets uit te leggen over de ots maar doen dit 
vaalc minimaal, onduidelijk, met jargon, wollig taalgebruik, soms haastig. Vaak gaan ze snel 
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over op een nieuw gespreksonderwerp zoals de problemen van de client. Als ze de 
verwachtingen van de client nagaan zijn ze vaak gehaast, vullen zelf het antwoord in en 
checken niet of hun visie overeenkomt met de verwachtingen van de client. De gezinsvoogden 
zijn vaak snel tevreden met een antwoord waardoor het besprokene algemeen blijft of 
afspraken impliciet blijven. Hierdoor komt de gezinsvoogd weinig te weten over wat de client 
wil bespreken. Clienten worden niet gevraagd naar hun agenda. Open vragen naar het 
perspectief van de client worden soms onmiddellijk geherformuleerd tot een voor de 
gezinsvoogd bruikbare hulpvraag. Soms lcrijgt de client nauwelijks de kans iets te zeggen over 
zijn perspectief en verwachtingen. 

Slechts eon gezinsvoogd neemt de tijd om kennis te maken, de meeste gezinsvoogden 
vallen met de deur in huis door direct over de ots of de problemen te beginnen. 

Opvallend genoeg zijn vele gezinsvoogden in het voorinterview explicieter over hun 
doelen dan later in het gesprek met de client. Bijvoorbeeld: 

[Interview RVH, Ti] 
Het eerste doel is vandaag is gewoon kennismaken, het huis laten zien. Uitleg geven van wat is nou een ots. 
Proberen uit te leggen van wat ze wel maar ook vooral wat ze niet van mij moeten verwachten. [...] Dus eerst 
eens proberen uit te leggen wat ik zou kunnen en willen. 

In het gesprek met de client is de gezinsvoogd veel summierder: 

[RVH, Ti] 
Gv 	goed [naam moeder] (.) eerste kennismaking 

De meeste gezinsvoogden beseffen achteraf goed welke doelen ze wel of niet gehaald hebben maar zien meestal 
niet hoe hun eigen gesprekstechniek daaraan heeft bijgedragen. Een gezinsvoogd zegt dat zij globaal heeft kun-
nen checken wat de clienten willen maar weet niet waarom dat (slechts) globaal gelukt is. Sommige gezinsvoog-
den denken een doel te hebben behaald maar dit blijkt niet uit het gesprek. Gezinsvoogden lijken vooral onte-
vreden over hun gevolgde strategie van afzwakking en onduidelijkheid: 

[Interview PHA, Tlj 
Zips er nog dingen van dat gesprek waarvan je denkt oh dat had ik waders moeten zeggen of vragen? 
lk denk dat ik lets duidelijker kan zijn, ik heb nog steeds de neiging, ik weet dat ik dat vroeger met schrijven had 
maar dat ik dat nu ook met praten krijg, om vaag te blijven, ik schreef bijvoorbeeld 'het lijkt wel een beetje of zo 
alsof moeder' dat was mijn eerste rapportage. In mijn rapportages ben ik inmiddels duidelijker geworden maar 
in mijn spreken nog niet dat kan veel duidelijker, meer to the point en filet dat verlegen lachje op het moment dat 
je lets dwingends zegt. 

II 	Gezag 

5.7 	Het benoemen en gebruiken van gezag 

In het eerste gesprek laten gezinsvoogden over het algemeen weinig zien van hun 
professionele gezag. Als ze het gebruiken dan doen ze dat om een drietal redenen: om het 
advies lcracht bij te zetten, de discussie te winnen of de verhouding met de client te 
construeren. 
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Gebruik van professioneel gezag out het advies kracht bij te zetten 

Gv 	ik denk en dat vind ik belangrijk dater ooit weer jets van contact komt hoe of in welke vorm dat wed t ik 
niet en dat betekent dat je toch moet kijken dater wat schetpe randen van af kunnen 

M ja 
Gv 	en ik denk dat wij het Mitchell niet moeten gaan opdringen want dat geldt 
M 	nee nee 
Gv 	dan lcrijg je alleen maar weerhaken 
M 	sowieso niet hoor 
Gv 	ilczelf en dat is een overtuiging van mij in zo'n situatie dater op een gegeven moment toch weer contact 

komt tussen de ouders en kinderen alleen fit weet ook dat je dat niet moet forccren 
M 	nee nee nee 
Gv dus op ecn moment dat van dat je denIct he er is een opening dan mod t je daar gebruik van maken this 

voor mij is het als een van de doelen denk ik ook wel kijken of dat om te kijken of er na verloop van tijd 
gebeurd is op een moment dat je ergens een gaatje ziet kan je kijken of je de ruimte wat opener wat 
wijder kan maken [panic] goed ik denk dat ik voorlopig tot afronding wil komen zoals ze dat zeggen 

In dit fragment zegt de gezinsvoogd het belangrijk te vinden dat er weer contact komt tussen 
moeder en zoon. Hij denkt hardop over hoe dat moet gebeuren. Dan zegt hij dat hij uit 
ervaring weet dat er na verloop van tijd weer contact tussen ouders en kinderen ontstaat. Over 
de invulling is hij uiterst vaag, maar moeder laat blijken zich te kunnen vinden in wat de 
gezinsvoogd haar voorspiegelt. 

IFSA,T1I 
Gv 	dus alles luistert heel nauw dus laten we gewoon samen naar de it zou bijna zeggen naar die hele shit 

kij ken 
Vr 	ja precies 
Gv 	laten we 't naast mekaar leggen geef mij inzage in alles water is 
Vr 	ja 
Gv 	en dan kan ik jullie (.) raad geven van nou dit is dom om te doen 
M 	(Umberto kom eens naar binnen) 
Gv 	dat zou // (..?..)// 
Vr 	// nee (zelf)// 
M 	(kom eens naar binnen lieverd [tegen IC]) 
Vr 	(..?..) ik had oak zoiets van (toen) ik met haar eh 
Gv ja 
Vr 	begon van net zoals u er nou voor zit zo zat ik crook voor van wat is Cr bier nou aan de hand 
Gv ja 
Vr 	ik wist Cr ook helemaal niks van en toen kreeg ik 't rapport te lezen en (..?..) me verteld en ik heb d'r 

moeder gesproken (?) gesproken (en toen eh) ja alles bij elkaar opgeteld (.) lcrijg ik een beetje zicht over 
wat wat Cr nou gebeurt en en en (..?..) 

Moeders financiele situatie is penibel. Ze heeft schulden en haar financien staan onder beheer. 
Omdat moeder en haar vriend plannen hebben te gaan samenwonen doet de gezinsvoogd 
vriend het aanbod te helpen bij de financier). Hij werpt zich op als financieel deskundige die 
weet dat het niet eenvoudig is ('dus alles luistert heel nauw') en hij stelt voor het samen op te 
lossen (' laten we gewoon samen naar de je zou bijna zeggen naar die hele shit kijken' en laten we 't naast 

mekaar leggens). Daarna trekt de gezinsvoogd de situatie naar zich toe ('geef mij inzave in alles wat 

Cr is' en 'en dan kan ik jullie (.) mad geven van nou dit is dom om te doen'). Het advies van de 
gezinsvoogd om hem inzage te geven in de financiale stukken wordt dus lcracht bijgezet door 
het voorstel om het samen op te lossen en door te wijzen op zijn financiele deslcundigheid (die 
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uitstraalt naar zijn professionaliteit als gezinsvoogd). Aan moeder is het advies niet besteed, 
zij houdt zich bezig met haar zoontje. Haar vriend laat blijken wel in te zijn voor hulp. 

[HWO,T1] 
Gv ja maar samen het ouderlijk gezag wat is de bedoeling samen het ouderlijk gezag of is het de bedoeling 

dat ie bij zijn vader gaat wonen en dat die het ouderlijk gezag gaat ovememen? 
M 	nee dat is niet de bedoeling 
Gv 	dat jullie samen het ouderlijk gezag hebben 
M ja 
Gv 	als je niet bij elkaar woont is dat dan niet wat moeilijk om samen het ouderlijk gezag te hebben want dat 

betekent toch dat je met elkaar aardig moet kunnen overleggen over wat voor hem van belang is 
M 	ja ja en nou denk ik ook dat is helemaal niet nodig 
Gv 	hij is zestien hoor 

De gezinsvoogd stelt eerst een open vraag die hij in dezelfde beurt van een mogelijk antwoord 
voorziet. Moeder geeft daarop alleen een ontkennend antwoord op de suggestie van de 
gezinsvoogd. De gezinsvoogd concludeert daarop dat moeder en vader dus samen het 
ouderlijk gezag willen delen. Moeder antwoordt hierop bevestigend. De gezinsvoogd wijst 
moeder dan op de moeilijkheid van de deling van het ouderlijk gezag als de ouders niet samen 
wonen. Impliciet geeft hij moeder het advies dit streven in heroverweging te nemen. Moeder 
geeft de gezinsvoogd gelijk en zegt dat ze het niet nodig vindt om samen met vader het 
ouderlijk gezag te delen. Het fragment wordt beeindigd door de gezinsvoogd die het argument 
aanvoert dat Wim al zestien is. Hij beoogt hiermee het advies kracht bij te zetten. 

Gebruik van professioneel gezag om de discussie te winnen 
Bij meningsverschillen zetten gezinsvoogden (nog) slechts sporadisch hun professioneel 
gezag in om de client te overtuigen. Het volgende fragment is afkomstig uit een gesprek 
waarbij er tussen de gezinsvoogd en moeder al overeenstemming bestond over de voorlopige 
organisatie van de omgangsregeling tussen vader (ex-man) en dochter. Over de mogelijke 
schade die de dochter als gevolg van de ruzies tussen moeder en haar ex-man heeft opgelopen, 
was nog geen consensus bereikt. De gezinsvoogd is van mening dat er een kans is dat het 
meisje schade heeft opgelopen en wil dat laten onderzoeken. 

[LLR,T1] 
Gv ja ik bedoel dat eh (.) dat is eh he dus daarmee heeft hij met jou te pakken heeft ie ook haar schade 

berokkent 
M 	ja //alleen// gelulckig valt de schade wel mee lijk het erop //laat ik het zo zeggen// 
Gv 	//ja // 	 //precies nou// 
M 	dat zeiden //ze bij het riagg// 
Gv 	 //dat vind ik fijn //dat je dat erbij zegt want ik denk dat dat een heel belangrijk //punt is// 

//nou ja //het 
riagg en alles hebben het ook gezegd //dat dat dan bij// 

Gv 	 //die hebben daar is// ter een eh hebben eh heeft het riagg een eh 
//onderzoek gedaan?// 

M 	//ik heb ooit een eh //home-video training gehad// 
Gv 	 //ja een video-home training// 
M 	ja en toen ben ik later ben ik eh eh eh weer gegaan en toen hebben ze met mij afgesproken dat ze dus 

weer een home-video training is als er zeg maar een eh/ 
Gv 	aanleiding 
M 	een aan/nee as Kimberley verandert weet je as Kimberley nou ineens een ander kind zou worden maar 

het gaat eigenlijk in wezen om omdat ze nu op school zit en ik vraag heel vaak aan de juffrouw hoe het 
met Kimberley gaat weet je wel en het gaat eigenlijk alleen maar eh eh goed op school wantdu want ik 
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heb dus aan de juffrouw oak het uitgelegd wat eigenlijk het probleem is en oak uitgelegd waa waarom hij 
in de gevangenis zit maar de juffrouw ziet niet zeg maar dat Cr lets met Kimberley mis is ze is in wezen 
eigenlijk slimmer en meestal langen kinderen [Gv zakt in de bank] dat ze niet zo slim warden non ja Met 
zo slim maar in ieder geval dat ze minder gaan leren ik geloof nou niet dat je d'r slimmer van wordt maar 
ja misschien mijn dochter een uitzonfidering// 

(iv 	 //non ze// zit nu natuurlijk nog in de kleuterfase he? 
M 	ja maar ze is gewoon eh/ 
Gv 	eerste eh eerste kleuterjaar zit ze zeker// hell 

// ja ze// zit nu in het eerste jaar maar ze is gewoon eh heel eh ja (.) ze 
is de nou ik geloof nu niet meer maar ze was het in leder geval voor de valcantie de jongste ldeuter maar 
ze doet mee met kinderen van zes jaar 

Gv jaja 
M 	en dat vond //ik vaak wonderbaarlijId/ 
Gv 	 /rm 	 //nou eh [moeder steekt sigaret aan] dat zeg ik dan eh even d'r bij eh 

ik heb ook wel meegemaakt dat eb kinderen em bepaalde gevoelens (.) am daar niet aan te hoeven komen 
(.) vluchten ze als het ware in slim gedrag 
[pauze] 

M 	dat wee/ 
Gv 	be be//grijp je wat ik bedoelli 

// dat zal 	 //dat zal kunnen 
Gv 	een ander kind vlucht in niet leren of in rottigheid uithalen of was dan ook maar je //kunt oak een // 

//dat zal kunnen// 

Gv 	beetje in slim gedrag want als ik dat doe dan maakt niemand zich tenrninste zorgen am 
me weet//je we'll 

//nee maar het is wel zo/ 
Gv snap je? 

Gv ja dat we dat en dat je met met die gegevens uiteindelijk een een een Inject gaat uitzetten van non zo 
gaan we het doen en als hij meer wit dan moet ie bij mij wezen 

M 	non dat is/leak een ook oak regelen dat ik eh// 
Gv 	 /The zo eh 	 dat //dat ik dat ik als een soon buffer Cr als het ware tussen sta 

De gezinsvoogd geeft aan dat hij uit ervaring weet dat kinderen hun problemen onzichtbaar 
kunnen houden door zich slim voor te doen. Moeder laat zich hierdoor deels overtuigen; ze 
geeft toe dat wat de gezinsvoogd zegt tot de mogelijkheden behoort, maar ze geeft hem niet 
helemaal gelijk. De gezinsvoogd probeert haar te overtuigen het meisje te laten onderzoeken. 
In de laatste paar regels verwijst hij al naar de gegevens die uit dit onderzoek naar voren zou-
den kunnen komen. Moeder wil hierop jets zeggen, maar de gezinsvoogd vervolgt met het 
punt waarover wel consensus is, namelijk dat hij een grote rol zal spelen in de omgangsrege-
ling. 

LISA,T1] 
Gv 	ik km uh vertellen dat wat dat ik zie dat het voor de kinderen oak niet goed is 
M 	nee dat zie jij niet 
Gv nee maar dat boor ik nu 
M 	dat zie jij toch niet dus dat kan je niet zeggen/[wijst op Gv] 
Gv nee maar goed 
M 	je bent bij mij 
Gv ja als (.) maar ik weet nit ervaring al dat ruzie tussen ouders om het maar heel afgezien van wat ie u nu 

allemaal aandoet dat is nooit goed voor kinderen 
M 	maar als ik tien keer zeg ga nail weg ik wil dit niet 
Gv ja 
M 	of ik wil gewoon in mijn up zitten kijk als zou want ik zeg want je kunt elkaar toch zien maar bij zeg ja 

dat niet dat doe ik niet nail ik/ dit gaat oak niet goed he K of wel? 
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De gezinsvoogd wijst moeder er op dat ruzies tussen ouders nadelige gevolgen hebben voor 
de kinderen. Ze verwijst naar haar professionele ervaring. Moeder laat impliciet blijken het 
met de gezinsvoogd eens te zijn. Ze geeft immers aan dat ze niet bij machte is haar ex-man 
weg te sturen. 

Gebruik van professioneel gezag om de verhouding client en professional te construeren 
[RICA,Tli 
Gv ja precies nou dat niet echt maar dat stukje komt bij de probl/ de problematiek he de problemen die er op 

dit moment zijn en dan eh worden ook nog doelen gesteld waar gaan we het komen/ komende jaar aan 
werken en hoe willen we dat allemaal bereiken he en dat komt zeg maar binnen zes weken (.) dat wordt 
een hulpverleningsplan genoemd 

In bovenstaand fragment wijdt de gezinsvoogd moeder in in het vocabulaire van de 
gezinsvoogdij. Ze maakt eerst een paar kniebuigingen; zo wordt `problematiek' vertaald in 'de 

problemen' en `middelen' in 'hoe willen we dat allemaal bereiken'. Omdat het woord 
hulpverleningsplan moeilijker te vertalen is, legt de gezinsvoogd als het ware uit wat de 
aflcomst van het woord is: `dat wordt een hulpverleningsplan genoemd' (door de institutie Bureau 
Jeugdzorg waarvan ik een afgevaardigde ben). 

In het volgende fragment beschrijft de gezinsvoogd de rot die hij als gezinsvoogd 
inneemt en de rollen die moeder inneemt als respectievelijk client en moeder. 

[HLL,T1] 
M 	dat bedoel ik niet met op het rechte spoor zetten dat weet ik dus ook wel ik bedoel eh je kan ook niet eh 

due keer knippen met je handen en zeggen nou is het gedaan en nou luister je dat weet ik dus ook wel 
maar ik had wel zoiets van ik sta er niet zo alleen meer voor he 

Gv nee 
M 	als ik ergens mee zit of zo dan kan ik je eens bellen 
Gv 	overleggen kunt u altijd 
M ja 
Gv u lcunt steun van mij hebben u lamt een weerwoord van mij hebben 
M ja 
Gv 

	

	u lcunt er wat over baklceleien er kan over gediscussieerd worden dat kan allemaal en u kunt tot keuzes 
komen dat kan allemaal we! 

M ja 
Gv eh 
M ja de verantwoording ja ik bedoel ik ben iemand die heel erg heel erg ja heel erg meewerkt die de 

verantwoording kan afleggen en ja dat valt rnisschien ook een beetje van me af he 
Gv ja 
M 	een beetje want ik blijf toch verantwoordelijk voor hem 
Gv ik denk eh ja een deel van de formele verantwoording die lcunt u wel afschudden maar het gevoel 
M 	ja dat 
Gv het gevoel van moeder en kind 
M 	nee die schudt je niet af 
Gv nee dat denk ik niet 
M nee 
Gv maar je lcunt wel leren daar anders mee om te gaan 
M 	ja maar dat is dat is 
Gv 	maar daar heb je je verstand bij nodig 
M ja 
Gv leren daar anders mee om te gaan 
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In haar eerste beurt geeft moeder aan dat ze zich er bewust van is dat de oplossing voor het 
probleem niet eenvoudig is, maar dat ze er in ieder geval niet meer alleen voor staat. De ge-
zinsvoogd beaamt dit. Moeder laat daama blijken de gezinsvoogd te erkermen als professional 
(als ik ergens mee zit of zo dan kan ik je eens bellen'). De gezinsvoogd laat daarop blijken dat een 
telefoontje er niet toe hoeft te leiden dat hij moeders zorgen kan wegnemen ('overleggen kunt u 

altijd'). Hij schetst vervolgens de contouren van de gezinsvoogd-client relatie ('steun', ' weer-

woord', 4 bakIceleiens, `discussieren% 'tot keuzes komen'). Moeder laat blijken dat ze geen dwarsligger 
is ('ik ben iemand die heel erg heel erg ja heel erg meewerkt') en dat een gedeelte van de last die ze 
draagt wegvalt doordat ze een deel van de verantwoordelijkheid kan afleggen. Daarmee zegt 
ze impliciet dat de gezinsvoogd die verantwoordelijkheid zal opnemen. De gezinsvoogd cor-
rigeert haar direct. De formele verantwoording zou moeder deels lcunnen afschudden, maar 
het moeder-kind gevoel zal ze niet lcwijtraken. De gezinsvoogd laat verder blijken dat moeder 
kan leren anders met het moeder-kind gevoel om te gaan en dat ze in dat leerproces rationedl 
moet zijn ('maar daar heb je je verstand bij nodig'). De gezinsvoogd construeert de posities van bei-
de partijen. De relatie staat in het teken van overleg, discussie en keuzes maken en de client 
moet leren anders om te gaan met haar verantwoordelijkheid als moeder. 

Ook in het volgende fragment gaat het om verantwoordelijkheden. 

(CRL/HJL,T11 
GvH maar ik denk nu raakt u ook de kern denk ik van het probleem he (.) u als ouders hebben het gezag (.) 

over yufkinderen 
✓ mm 
GvH en u bent ook verantwoordeliik  [GvC Icnikt steeds bevestigend] hoe het met die Icinderen gaat (.) dus u 

bent er ook verantwoordelijk voor dat le nieuwe schoenen krijgt als die kapot zijn en u bent Cr 
verantwoordelijk voor 

GvC (naar school) 
GvH dat ie naar school gaat als le leerplichtig is (.) hoer ik u eigenlijk zeggen (.) ja maar (.) ik weet filet hoe 

het werkt dus ik kan dat niet regelen dus dan moeten kijken of we u daarbij kunnen helpen 
✓ mm 
GvH want ulcunt natuurlijk St (.) 
✓ mm 
GvH zeggen van ja ik weet niet dus ik hoef niets te doen (.) want (.) formed is het zo wetteliik  (.) bent u 

verantwoordelijk voor dat het kind naar school gaat 
✓ nee (zo heb ik dat niet gezegd he) 

GvH (nee maar ik probed dat te vertalen) 

GvH want uiteindelijk bent [wijst mar beide ouders] u (.) beide ouders verantwoordelijk (.) hoe het met de 
kinderen gaat (.) en wij als gezinsvoogd (.) delen die verantwoordelijkheid nu met u (.) en wij zijn er nu 
dus ook samen verantwoordelijk voor dat het die kinderen straks goed gaal dat die opgroeien als (.) poeie 
volwassen 

GvC mm 
GvH gezonde  mensen 
[gauze] 
GvC [V knikt voortdurend] en daar moeten wij Dos weer dat is niet zozeer dat afteen u zich moet 

verantwoorden he maar wij gaan moeten ons ook verantwoorden de kinderrechter geeft ons een opdracht 
(.) en wij gaan werken en wij gaan ook vertellen hoe het dan met de kinderen gaat (.) door dat rapport 

✓ ja 
GvC snap u dus dan gaan wij ook uitleggen (.) dat doen wij (.) daar zijn wij mee bezig en daar zijn meneer en 

mevrouw Hendriks het wel mee eens daar zijn zij het niet mee eens en na een jza dun gaan we dat 
opnieuw  bekijken en samen met de kinderrechter bepalen (.) gaan we nog verder gaan filet vercV maar wij 
zijn ml medeverantwoordeliik  (.) voor (.) uw lcinderen u blijft //u blijtV/ hoofdverantwoordelijke 

✓ // (?) // 
GvC ja (.?.)(.) 
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GvH (?) 
GvC en dan mag u niet zeggen om het maar even duidelijk te maken jij komt er niet meer in dat mag u we! 

zeggen (.) maar de wet heeft ons gezegd (.) jullie moeten daar naar toe 
V 	oh u mag rustig terugkomen van mij 
GvC nee oke maar/ 
V 	 //(dat vind ik geen probleem he)// 

De gezinsvoogden proberen vader erop te wijzen dat hij hoofdverantwoordelijke is, maar dat 
ook de gezinsvoogden verantwoordelijkheid dragen. De gezinsvoogden beschrijven dit alles 
vanuit uit het wettelijke kader en ze construeren hiermee de `verantwoordelijke gezinsvoogd 
met professioneel en juridisch gezag' en de `ouder als hoofdverantwoordelijke met het 
ouderlijk gezag'. 

Gespreksfragmenten waarin gezinsvoogden de clienten inwijden in het 
hulpverleningsjargon komen regelmatig voor. Het is een algemene manier om de verhouding 
tussen een client en een professional te construeren. Constructies die specifieker op de case 
zijn toegesneden, dat wil zeggen als de gezinsvoogd de persoonlijke hulpverleningsrelatie met 
zijn client construeert, komen in de eerste gespreklcen weinig voor. 

III Overeenstemming 

5.8 	Actieve instemming op de problemen, doelen en middelen 

In de gesprekken zien we drie patronen: ten eerste dat gezinsvoogd en client geen 
overeenstemming bereiken, ten tweede dat gezinsvoogd en client gedeeltelijk overeen-
stemming bereiken en ten derde dat gezinsvoogd en client totale overeenstemming bereiken. 

Geen overeenstemming 

Er zijn maar twee gesprekken waarin de gezinsvoogd en de client lijnrecht tegenover elkaar 
staan. In de volgende fragmentenreeks is er geen overeenstemming over het probleem, noch 
over de doelen en de middelen: 

[AOH,T1] 
Gv 	nee nee nee want daarin is inderdaad nogal veel eh gezegd he? van eh over 't eh seksueel eh misbruik 
M 	[unkt] 
Gv 	over eh dat Nelleke eh eh niet eh goed eh verzorgd werd en eh eh he? 't is heel duidelijk van daar hebben 

jullie heel duidelijk elke keer weer aangegeven van `dat is niet zo dat klopt niet' 

In de rapportaces die door de verschillende instanties zijn uitgebracht komt herhaaldelijk naar 
voren dat Nelleke seksueel zou zijn misbruilct door haar vader en haar oudere broer. Daarnaast 
zou moedcr Nelleke niet goed verzorgen. Voor het eerste gesprek, wist de gezinsvoogd dat de 
ouders grote bczwaren hadden tegen deze aantijgingen. De gezinsvoogd gaat de discussie 
hierover met de ouders niet aan, maar herhaalt alleen de bezwaren die de ouders eerder 
hebben geuit. De %isle van de gezinsvoogd blijft onbenoemd waardoor het onduidelijk blijft of 
er overeenstemming bestaat. Later in het gesprek zegt de gezinsvoogd in vage bewoordingen 
jets over dc problematiek, de doelen en de middelen: 

Gv 	ga wel k liken eh eh samen met Nelleke en ook samen met jullie van eh ja zijn d'r dingen die tnisschien 
Met zo ',Aker lopen bij Nelleke zijn er dingen eh die die waar jullie je bijvoorbeeld bezorgd over maken 
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of dingen eh he waarvan eh Nelleke zelf aangeeft 'non dit vind ik eigenlijk niet zo leuk' of eh 'dit vind ik 
moeilijk of eh nou dan gaan we met elkaar kijken van eh he he di dit zegt Nelleke eh zelf of dit zie ik of 
dit is jullie bezorgdheid nou dan gaan we kijken van eh wat is er nodig wa wat he hoe kunnen we non 
met elkaar er voor zorgen dat Nelleke 't wel weer prettiger vindt of dat ze dat wel //weer// [M knikt 
ondertussen af en toe] 

//(da is zo)// 
Gv 	fijn gaat vinden he? no" dat is mijn bedoeling 
M 	ja [knikt ook] en daarom zei ik ook tegen haar ik zeg van 'gij moo gewoon een gezellige jeugd blijven 

houden wat ge nou al hebt' 
Gv ja 
M 	'en dus wordt er nie heel veel aan vcranderd' 

De gezinsvoogd noemt geen problemen bij de naam en blijft vaag. De poging om het pro-
bleem aan dc kaak te ste]len wordt door moeder afgewezen. Ze zegt tegen de gezinsvoogd (en 
dat heeft ze ook al tegen haar dochter gezegd) dat alles goed gaat en dat eventuele veranderin-
gen miniem zullen zijn. De ouders hanteren de volgende tactiek: ze noemen de problemen die 
eerder zijn gerapporteerd en wijzen die vervolgens categorisch van de hand. Dit maakt het 
voor de gezinsvoogd moeilijker deze problemen opnieuw te benoemen. Verder leggen de ou-
ders de problemen op tafel zoals zij die ervaren. Deze hebben niets met eerder door anderen 
gesignaleerde problemen te maken. 
d:'• De ouders ontkennen dat het gezin zich in een sociaal isolement bevindt, ze ontkennen het 

vermeende seksueel misbruik van Nelleke door vader en broer en ze ontkennen dat 
Nelleke door moeder slecht wordt verzorgd. Andere problemen die door moeder en vader 
worden aangehaald: Nelleke heeft problemen met haar blaas. De link die er met dit 
probleem en seksueel misbruik is gelegd vinden de ouders onzin): 

✓ die [ellen ook mee (Zoon is) beschuldigd van misbruik ik ben beschuldigd van misbruik ons M'elcice 
[verkleinwoord voor naam moeder] zou ze slecht verzorgd hebben [Gv knikt ondertussen af en toe] 

Gv ja 
✓ (en dan zijn we) naar een dokter toe geweest we hebben er van alles mee afgelopen maar als 't kind jets 

aan d'r blaas heeft dan moo eerst eh eh volwassen groeien 
Gv hm hm 
✓ da da dat 't dus uitgegroeid totdat ze door een (operatic heen) kan 

In eerdere onderzoeken is geconstateerd dat Nelleke incontinentieproblemen heeft. Dit wordt 
in verband gebracht met het vermeende seksueel misbruik. Voordat de gezinsvoogd dit heefl 
kunnen benoemen, haalt vader dit onderwerp aan. Toch is het voor de gezinsvoogd een 
aandachtspunt, maar dat zegt ze niet. Ze hoort de bezwaren van de ouders aan en laat het 
daarbij. 
• Moeder en vader willen excuses van de GGD, ze willen dat de gezinsvoogd zich daarvoor 

gaat inzetten: 

✓ eerste d'r excuses 
Gv 	hm en eh daar zijn jullie ook al mee bezig? 
M 	nee daar willen we jou (om) vragen 
Gv hm [knikt] 

Vader zegt in de eerste uiting dat hij excuses wil van de GGD. De gezinsvoogd vraagt hem 
daarop of ze jets doen om die excuses te krijgen. Moeder antwoordt dat ze wil]en dat de 
gezinsvoogd dat regelt. De gezinsvoogd laat blijken dit gehoord te hebben. De gezinsvoogd 
vindt de spijtbetuiging een zaak die de ouders moeten regelen. Ze vraagt of de ouders daarmee 
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bezig zijn en laat blijken het verzoek van moeder niet direct te willen inwilligen. Er is geen 
overeenstemming over de noodzaalc om excuses te lcrijgen. 

Niet alleen met betreldcing tot de problematiek, ook aangaande de aangeboden hulp 
gooien de ouders de kont tegen de krib: 

// iedere keen! (wou) ze jets anders dan wou ze hebben dat ons Nelleke naar 
't RIAGG (toeging) dan wou ze dat Nelleke aan de judo ging nou dat meiske zit bij de EHBO en (dan) 
kun je niet (onder) de judo 

Gv (lm) 
M 	da da botste (je) elkaar 
Gv 	[knikt] 
M 	dan wou ze weer hebben dat ze naar een praatgroep ging dan maar (hulp dit) en (..?..) (ik dacht) blief ze 

nou aan 't zaniken // zelfs (..?..)// 
✓ // (ja ja)// 
M 	lcreeg er een sik van 
✓ (m'n) huisarts (van me) die lcreeg (en een) (?) (van) 
M 	(?) ('k) zei nou ik wil dat (?) er een (ding) aan (doet) 'k zeg 'k wil bedanken en zeggen van ik ga en ik 

kom niet meer terug en dat heb ik ook gedaan 
Gv 	lun [Icnikt] 
M 	en toen lcregen we die brief want ze wou toch de baas blijven spelen maar ze (..?..) (dat) is alvast zeker 

want (dan zegt ze ook) (..?..) ik blijf jou toch lastig vallen (zit jij) ook al zit jij op die andere school ('k 
zeg) maar dat denk 'k toch niet ik zeg want dan ben ilc op (die) dag ook op die school ik zeg maar gij valt 
heur niet meer lastig 

De ouders geven op voorhand aan niet enthousiast te zijn over hulp voor Nelleke. Eerdere 
hulp sloot immers niet aan bij haar en de hulpverlener werd als lastig ervaren zeg maar gij 

valt heur niet meer lastig'). De ouders hanteren dezelfde tactiek als eerder. Ze weten welke 
problemen er zijn gesignaleerd en weten dat de gezinsvoogd deze wil aanpaldcen. Maar ze zijn 
het er niet mee eens en wijzen alvast eventuele hulp af. Het gesprekspatroon blijft hetzelfde: 
de ouders noemen hun bezwaren tegen de geconstateerde problemen en de daarbij 
aansluitende hulp en de gezinsvoogd hoort de ouders aan. De gezinsvoogd laat zich verder in 
het geheel niet uit over de problematiek in het gezin. Een keer noemt de gezinsvoogd 'hulp 
voor Nelleke', maar specificeert dat verder niet. Toch is dit al genoeg voor vader om deze 
hulp direct van de hand te wijzen. 

[AOH,T1] 
Gv 	(een) hulp in huis eh voor jullie eh hulp eh eh misschien voor Nelleke eh eh he? dat komt allemaal in 't 

hulpverleningsplan [M lcnikt ondertussen af en toe] 
M 	[lcnikt] 
✓ ja maar de hulp voor onze Nelleke 
Gv ja 
✓ (dat) we dus hier een eh (.) een maatschappelijk werkster zouden krijgen die alleen voor ons Nelleke 

lcwam 
Gv ja 
✓ dat is de oorzaak geweest waarom ze (dan) weggelopen (zijn) we hebben hier al twee huishoudsters 
Gv 	[Icnikt] 
✓ twee (eh) twee van de gezinszorg 
Gv ja 
✓ en ik heb (hier) een andere waakhond in huis ilc heb (er met vier) genoeg 
Gv nee nee nee 
✓ we worden op de vingers gekeke/ gekeken 
Gv [knikt] 
✓ en ook op de vingers getikt zo zei Karel of onze advocaat die zei tegen ons ook eh 
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M 	wij hebben ook recht op prive 

In de eerste uiting van het fragment zegt de gezinsvoogd dat de voorgenomen hulpmiddelen in 
het hulpverleningsplan worden opgenomen. Ze noemt de hulp die de ouders in huis zouden 
kunnen gebruiken en de hulp voor Nelleke. Vader geefl daarop te kennen dat hij dat Met 
wenst. Hij wil geen waalchond, wil niet op de vingers worden gekeken en niet op de vingers 
worden getikt. Om zijn woorden kracht bij te zetten haalt hij zijn advocaat aan met wie hij 
zegt een goede band te hebben. Moeder steunt vader door te zeggen dat ze recht op privacy 
hebben. 

Gedeeltelijke overeenstemming 
De aard en de grootte van gedeeltelijke overeenstemming varieren. Zo kan er bijvoorbeeld 
over bepaalde problemen wel overeenstemming zijn en over andere problemen niet. Ditzelfde 
geldt voor de doelen en middelen. Het gnat echter niet alleen om het feit dat er 
overeenstemming is, maar ook om wat die overeenstemming waard is. Dat hangt af van hoe 
concreet of juist hoe abstract/vaag de punten worden gefonnuleerd. Overeenstemming over 
concrete formuleringen van probleem/doel/middel is waardevoller dan over abstracte/vage 
formuleringen, omdat de partijen minder ruimte hebben voor andere interpretaties. Het gnat 
hier overigens om een analyse van eerste gespreklcen. Onze verwachting is dal naarmate er 
meer gesprekken worden gevoerd de problemen/doelen/middelen concreter zullen worden 
omschreven. 

[CRUILIL,T1] 
In het volgende fragment laat de gezinsvoogd vader zelf de problemen benoemen. 

GvH lumlun (.) maar dan been de school ook verteld (.) waarover  ze zich zorgen maken //wat ze het moeilijke 
punten// vinden 

✓ //jai/ 
ja over het leren van Marga en zo (.) dat ze een beetje (temguit) is gegaan met leren en zo 

GvH ja //dus dat weet ull 
GvC /rja// 
GvH eh 
GvC ja 
✓ en kleren he en zo 
GvC //verzorging// 
✓ fiverzorging// 

- V 	ja 
GvH ja 
[pauze] 
✓ en daar zijn we nou mee bezig he (.) dat heb 'k tegen m'n vrouw gezegd de kinderen fatsoenlijk 

aankleden als zij naar school moeten 
GvH mm 
GvC mm 
GvH ja want ik dank (.) alt je GvC zei het net al ik wil het nog eens benadruklcen ff  eh (.) de 

Kinderbescherming worden ingeschakeld alt de kinderen in hun ontwikkeling bedreigd warden zo 
noemen ze dat en daar bedoelen we dus eigenlijk mee dat er kinderen op wat voor manier dan oak in de 
knel komen en dat kan (.) heel basaal dat kan heel simpel zijn dus krijgen ze genoeg te eten krijgen ze 
genoeg te drinken worden ze fatsoenlijk verzorgd hoe is de huisvesting  en hoe is de school (.) maar dat 
kunnen oak dingen zijn van eh //maar dat // 

✓ //ja eh etenll 
GvH //(.?.)// 
✓ Mcrijgen ze genoeg hier// maar de huisvesting is een beetje bier uit de hand 
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De gezinsvoogd zet de probleemdefinitie op de agenda door vader zelf het woord te geven. 
Vader noemt als problemen de leerprestaties van zijn dochter en de kleding van de kinderen. 
Het laatste vertaalt de gezinsvoogd als `verzorging' en vader stemt minimaal mee in. Vader 
ziet zichzelf niet de verzorging van de kinderen op zich nemen. Dat is moeders taalc. Dan 
noemt de gezinsvoogd zelf nog twee problemen: de kinderen zouden te weinig of slecht te 
eten lcrijgen en de huisvesting laat veel te wensen over. De vader erkent het laatste punt. Hij is 
het er niet mee eens dat de kinderen te weinig te eten zouden lcrijgen. Het probleem wordt in 
concrete bewoordingen besproken en er bestaat gedeeltelijke overeenstemming over. Vader 
ziet dat de verzorging een probleem is, maar ziet voor zichzelf geen actieve rot in de oplossing 
ervan. De gezinsvoogd noemt daarna vier problemen (eten en drinken, verzorging, huisvesting 
en school) maar zegt daar niet expliciet bij dat dat problemen zijn die in dit gezin spelen. 
Vader vat het echter wel zo op en ontkent dat de voeding een probleem is. Wel geeft hij toe 
dat de huisvesting uit de hand is gelopen. 

Over de doelen en middelen wordt nog weinig concreet gesproken. De gezinsvoogden 
laten alleen weten dat ze verschillende hulpverleningsinstanties willen inschakelen en over de 
doelen wordt slechts in algemene woorden gesproken: 

GvH aan de hand van die doelen die dan gesteld worden van dat en dat willen we bereiken het komende jaar 
ga ik met u kijken van hoe kunnen we een aantal dingen beter voor de kinderen doen want dat is (.) 
eigenlijk het uitgangspunt 

GvC mm 
GvH ja? 
V 	jaha 
[...] 
GvH kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat die kinderen uiteindelijk zo goed als mogelijk gaat want dat 

is eigenliik  het uitgangspunt he en oo/ 

[...1 
V 	 //ja hoe ze gekleed zijn en zo alles// 
GvC ja (.) en of ze zich een beetje happy voelen en of ze (.) he en of ze verzorgd zijn (.) of ze genoeg eten en 

drink/ maar ook hoe ja hoe gaat het met ze (.) kunnen ze op een goede manier leven he 

[DMH,T1] 
In een andere zaak geeft de gezinsvoogd zijn visie op een deel van de problematiek: 

Gv en eh heb ik het idee gelcregen wat op dit moment belangrijk is eh om eh eh te doen en eh wat wat we in 
ieder geval vastgesteld hebben is dat eh Paul met name eh onhan/ onhandelbaar dreigt te worden eh in die 
zin dat hij eh (.) zich gaat verzetten er spelen misschien andere dingen eh emotioneel eh psychisch een rol 

M mm 
Gv 	dat hij op zo'n manier eh via zijn gedrag laat eh laat eh zien dat het niet goed gaat ilc wil dat wij 

volwassenen kunnen stellen 
M 	het gaat gewoon heel slecht met Paul 
Gv 	dat dat best wel prioriteiten heeft in die zin dat er eh heel snel eh binnen heel korte termijn eh dat we 

met elkaar moeten vaststellen op welke manier wij daar wat meer duidelijlcheid eh in kunnen krijgen wat 
er speelt bij Paul 

M mm 
Gv 	wat er met hem aan de hand is en dat geldt ook voor Petra eh als ik eh afgaat op eh het raadsrapport 

eh dan vinden we het inderdaad dat eh de lcinderen betrokken moeten worden in een eh in een een 
spelsituatie van een onderzoekssituatie net hoe je het wit noemen eh eh waar waar wij dan wat meer 
informatie eh wat meer duidelijlcheid kunnen krijgen eh over een aantal zaken eh die schijnbaar eh nogal 
diep zit bij de kinderen 

M 	dat zijn kinderen die met praten die lcroppen op en die houden alles vast en die proberen er zelf mee uit 
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te komen en dan kan natuurlijk niet gewoon 
Gv 	en dat kan een kind niet bolwerken 
M 	en dat is cen beetje het probleem en ik heb van begin af aan heb ik aangekaan van jongens ik voel dat 

Paul mij ontglipt het gaat foul he wat mod t ik daarrnee en dan is het van ja moeder is in de war en die dikt 
het aan en er wordt niet eens naar de kinderen gekeken 
[pauze] [Gv schrijft] 

Gv 	mater in in ieder vital vind ik dus 

Gv 	dat dus kunnen constateren dai eh raadsrapport een hcle stcrke indicatie geeft eh (..?..?..) in het kader van 
de onder toezichtstelling om te kijken wat is er aan de hand met de kinderen en op welke manier kunnen 
we daar eh op zodanig mee omgaan dat het eh een positieve draai kan lcrijgen dat eh de negatieve energie 
dat ie in ziehzelf omslaat naar positieve energie dan eh denk ik dater ook eh collega's in/ in/ instanties bij 
ingeschakeld mocten worden en dan derdc ik bijzoorbeeld aan eh het RIAGG aan eh eh het leeronderzoek 
om eh eh in ieder geval iets in die trant om eh 

M 	ja Paul is vorige week bij eh het RIAGG geweest bij de jeugd [Gv knikt en schrijft] en eh ja 
gesprek gehad over ja of ze de hulpverlening op zich nemen of dat ie loch weer doorverwezen wordt 

Gv 	en bij welke afdeling van het RIAGG is zit de jeugd? 

In dit gesprek mist de gezinsvoogd alle kansen om tot een gezamenlijke definitie te komen 
van de problemen, de doelen en de middelen. Moeder en de gezinsvoogd zijn het namelijk 
eens dat er problemen zijn en dat er jets moet gebeuren. Vooral door zijn algemene bewoor-
dingen en zijn wollig en ambtelijk taalgebruik ontneemt de gezinsvoogd moeder de kans ac-
tief in te stemmen met zijn stelling. Uiteindelijk stemt moeder nergens mee in. Wanneer de 
gezinsvoogd de middelen bespreekt presenteert hij zijn visie en laat hij moeder de hare pre-
senteren, maar nergens checkt hij wat moeder van zijn ideeen vindt of in hoeverre ze het nu 
eigenlijk wet of niet met elkaar eens zijn. Moeder neemt geen enkele verantwoordelijkheid 
voor wat er mis is gegaan met de kinderen. 

Gehele overeenstenuning 
Wanneer er sprake is van gehele overeenstemming zijn de clienten meewerkend en hebben ze 
weinig tot geen bezwaar tegen de maatregel. Het valt bij deze groep op dat het hoofdzakelijk 
gaat om clientsystemen waar het kind dat onder toezicht is gesteld ouder is dan 14 jaar. 

IGNA,T1] 
Over het eerste probleem dat in het gesprek aan de orde komt (de verschillende 
verblijfplaatsen van Charmilla) wordt veel gezegd, maar dat het als een probleem wordt 
ervaren komt niet duidelijk naar voren. Zus verwoordt alleen wat de Raad vindt: 

Z 	ja met andere woorden het is gewoon een probleem 

De gezinsvoogd doet jets soortgelijks als hij aan de raadsonderzoekster vraagt: 

Gv 	dat het steeds een andere plek was waar Charmilla dan woonde voor een periode en en en dat vinden 
jullie eel probleem 

Moeder formuleert het ook niet in termen als `problematisch': 
M 	maar dat wou ze 

Charmilla ervaart het evenmin als een echt probleem: 

K 	zo is het gegaan niet dat het eel probleem was of zo maar ja het moest gewoon zo gaan 
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Zo staat de raadsonderzoekster alleen in haar probleemdefinitie: 

R 	ja nou ja (.) dat vinden we eigenlijk niet goed voor de ontwikkeling van van [zacht] een kind 

Pas op het einde van het gesprek laat de gezinsvoogd blijken dat hij het belangrijk vindt dat 
Charmilla bij haar moeder blijft wonen. Hij formuleert het dan echter niet als een probleem 
maar als een doel in de hulpverlening: 

Gv 	ja wat ik nu zou willen voorstellen is eh dat we deze situatie Charmilla dat we die ook vasthouden he je 
woont nu bij je moeder en in bij meneer [vriend van moeder] en ik wil eigenlijk dat dat zo lang mogelijk 
ook blijft dat we niet meer gaan wisselen en als je zegt van het kan niet meer anders jullie zijn het niet 
met elkaar eens dat je dan eerst even contact met mu j opneemt om daar clan ook over te praten ja? nou dat 
is niet logeren heb ik het over je kan best eens een week weekendje gaan logeren dat vind ik niet erg 
maar echt wonen dat is wat anders ja? (.) ook goed wat u betreft 

M 	ja hoor 

Moeder stemt in met het voorgenomen doel van de gezinsvoogd zij het minimaal. De 
gezinsvoogd checkt verder niet meer of ze akkoord is. 

[HWO,T11 
Deze gezinsvoogd benoemt de problemen en doelen ook daadwerkelijk in het gesprek. 
Hiermee wijdt hij de clienten in in de hulpverlening en hij maakt ze vast vertrouwd met het 
hulpverleningspl an: 

Formulering van het probleem 
Gv 	als we het probleem definWren en (..?..) Wim vindt het moeilijk om zich los te maken wat vind jij er van 

Wim? 
K mm 
Gv 	heb je wel eens ruzie met je moeder? 
K mm 
Gv 	sputter je haar wel eens tegen? kom je wel eens in opstand tegen wat ze wil en wat jij niet wilt 
K dat gaat altijd maar over een ding mim nou eens je kamer op 
Gv 	o ja oke de wezenlijke dingen ja maar als je vaak weg bent is het vaak ook moeilijk om je los te maken 

en je moeder heeft al veel verdriet gehad dat weet je en je wilt ze verdriet besparen ja? 
K ja 
Gv 	zo gaat dat vaak 
K mm 
Gv 	(..?..) terwijl ja soms (..?.) [pauze] hoe klinkt dat? 
M 	ja ergens is dat ook wel zo 

Formulering van het doe! 
K ik blijf eh ik blijf wel gewoon hier en als ik eenmaal terug kan dan ga ik naar daar 
Gv 	kun je dat je als doel dan ook stellen Wim? van daar ga ik naar toe werken dat ik dat kan vanuit hier 

vanuit hier er naar toe werken dat je dat kan straks? als doel is dat een goed doe!? 
K [pauze] ja 
Gv 	het is wel aarzelend he of niet 
K nee 
Gv 	nee oh ja ik ben ik realiseer mij goed dat dat heel moeilijk is hoor het is echt zo'n dilemma maar op een 

gegeven moment denk ik dat het goed is dat je een keuze maakt want anders blijft je op de brug zitten he 
en dan doe je dit niet en dan doe je dat niet dat dat daar kom je ook niet verder mee en bovendien denk ik 
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ook dat je moeder eh het ook nodig beef* een stukje duidelijlcheid hi van waar ben ik aan toe zeg ik dat 
goed heb ik dat goed? 

M ja 

De gezinsvoogd is duidelijk in zijn invulling van probleem en doel. Dit maakt het voor de 
clienten eenvoudig het verband daartussen te zien en het later te herkennen in het hulpverle-
ningsplan. 
In de kinderbescherming wordt ervan uitgegaan dat het slagen van een ondertoezichtstelling 
mede afhankelijk is van de medewerking van clienten. Het is immers een maatregel waarbij 
de ouders worden geacht uiteindelijk het ouderlijk gezag weer zonder toezicht van de gezins-
voogd uit te oefenen. Daarom wordt het van groot belang geacht dat ouders instemmen met 
wat er in het raadsonderzoek wordt uitgelegd of zo niet dan toch tenminste hun mening daar-
over kenbaar maken. Het is ook belangrijk dat de gezinsvoogd de instemming van clienten 
krijgt over de formulering van de problemen in het gezin en de wijze waarop gepoogd zal 
worden daaraan lets te doen. Het is waarschijnlijk dat in gevallen waarin ouders het niet eens 
waren met de analyse van de Raad voor de Kinderbescherming, zij het in de beginfase ook 
nog niet eens zullen zijn met de gezinsvoogd. Maar het werk van de gezinsvoogd moet crop 
gericht zijn die instemming met de beschrijving van de problemen en de toekomstplannen te 
verlcrijgen. 

De checkende vraag, de vraag om medewerking en/of instemming en de vraag ter verde-
re verduidelijking/infonnatie blijken in de zaken waarin gehele overeenstemming werd ver-
kregen de meest effectieve strategieen. Maar daarmee kan niet worden gezegd dat deze soort 
vragen in alle soorten zaken ook de meest effectieve strategie is. Het bereiken van instemming 
lijkt ook afhankelijk van andere eigenschappen van de zaak zoals de erkenning van clienten 
dat ze een aandeel hebben in de problematiek, de mate van insterruning met de bevindingen 
van de raadsonderzoeker en het feit dat clionten al dan niet geheel verantwoordelijk worden 
gehouden voor de ontstane problematiek. Of die instemming wordt bereikt hangt ook af van 
de wijze waarop gezinsvoogd omgaat met conflicten en meningsverschillen. In de volgende 
paragraaf worden verschillende gespreksstrategieen genoemd waarmee de gezinsvoogd de 
scherpte van meningsverschillen kan verkleinen of dergelijke potentiele conflicten geheel kan 
omzeilen. 

5.9 De hantering van conflicten en meningsverschillen 

In het eerste gesprek zien we weinig meningsverschillen of conflicten die door beide partijen 
helemaal worden uitgewerkt. Gezinsvoogden blijken over een arsenaal technieken te 
beschildcen waarmee ze een naderend conflict voorkomen of in de hem smoren. We hebben 
deze methoden gecategoriseerd en geven van elk van hen een voorbeeld. Daama komen de 
meningsverschillen aan bod die wel tot wasdom lcwamen. 

Inbinden 
Als de gezinsvoogd voor bet eerst haar juridische gezag benoemt, antwoordt moeder dat zij 
een advocaat achter zich hebben staan. Moeder legt zich niet neer bij dit gezag, maar zet er 
haar rechten (en de verdediger daarvan) tegenover. Die gezinsvoogd bindt direct in: 
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[AOH,T11 
Gv 	maar ik vind 't prima om met elkaar af te spreken van we gooien dat voorlopig eventjes aan de kant want 

want ik wil jullie leren kennen 

Moeder en vader willen dit punt echter nog helemaal niet `aan de kant gooien' en gaan erop door. 
Ze wijzen er nogmaals op dat ze een advocaat hebben die achter hen staat en ze waarschuwen 
voor een onwerkbare situatie: 

V 	dan zitten we (nog) (?) dan zitten we in de put 

De gezinsvoogd bindt hierop nog verder in. Ze geeft vader gelijk en gooit het over een andere 
boeg. Ze wijst op het belang van een goede samenwerking waarbij alle partijen gehoord wor-
den en geeft haar verhaal een positieve draai door de hoop uit te spreken dat iedereen uitein-
delijk tevreden is: 

Gv 	en dat wit ik niet want daar schieten we niks mee op en eh eh stel he? eh ik wit gewoon alles hoe ik er 
over denk hoe jullie er over denken 

M 	ja en // als Nelle/ // 
Gv 	// wat// Nelleke eh vindt dat we eh dat elke keer even met elkaar naast elkaar leggen met elkaar 

bespreken he? met elkaar kijken van eh `oke eh he jij kijkt (daar) zo tegen aan jij denkt dit jij kijkt er zo 
tegen aan jij denkt dit eh ik kijk er zo tegen aan ik denk dit en Nelleke kijkt er zo tegen aan' [M knikt 
ondertussen af en toe] 

Benadrukken van de gezamenlijkheid 
Er is een discussie geweest of Aisha moet worden opgepakt om haar onder dwang aan een 
persoonlijkheidsonderzoek te laten deelnemen en haar gesloten te plaatsen. Moeder en zus 
staan de `harde' methode voor terwij1 de gezinsvoogd kiest voor een gefaseerde aanpak. Dat 
wit zeggen dat eerst alle paden moeten worden behandeld om Aisha vrijwillig te laten deel-
nemen. Mochten die pogingen misluldcen dan kan er alsnog hard worden opgetreden. De ge-
zinsvoogd vat ten slotte de discussie samen: 

[LFtA,T11 
Gv he we zijn het er wet over eens dat Aisha snel hulp moet hebben 
Z 	j a 
Gv 	dat ze die hulp als ze het kan accepteren he dat ze mee wil werken dat dat hier thuis kan en als zij zegt 

joh hier thuis wit ik niet dat zij een beetje mee kan werken in een opname ergens anders als dat niet zo 
is zal het gedwongen moeten 

Z mm 
Gv dat zo daar zijn we het over eens denk ik 
Z 	//jai/ 
M 	//jawelll 
Gv 	we zijn het er ook over eens dat Aisha hulp nodig heeft en dat we niet even nog niet precies weten eh 

waar ze mee zit dat er een onderzoek moet komen naar eh ja naar haar persoonlijkheid 
Z 	//jai/ 
M 	//ja// 

De gezinsvoogd benadrukt de gezamenlijke definitie van het probleem ewe zijn het er wel over 
eens', `daar zijn we het over eens denk ik' en 'we zijn het er ook over eens'). Echter, waar men het 
volgens de gezinsvoogd over eens is verschilt per beurt. In de eerste beurt zegt de 
gezinsvoogd dat Aisha snel hulp moet hebben. Hier is inderdaad overeenstemming over. 
Vervolgens geeft de gezinsvoogd zijn visie op de mogelijIcheden (bijvoorbeeld `dat ze die hulp 

als ze het kan accepteren he dat ze mee wit werken dat dat hier thuis kan'). Moeder en zus hebben hier 
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eerder echter hen twijfels over naar voren gebracht. Daama haalt de gezinsvoogd zijn voorstel 
dat er een onderzoek moet komen. Over dit onderzoek hebben moeder en zus zich noch 
bevestigend, noch ontkennend uitgelaten. De gezinsvoogd doet het dus voorkomen alsof beide 
partijen het over dit alles eens zijn terwijI ze het alleen eens zijn over het feit dat Aisha hulp 
nodig heeft. 

Doorschuiven near eon volgend gesprek 
[RICA,T1] 
Gv ja ja daar heeft u problemen mee en vandaar dat u ook zegt ik betaal geen ziekenfonds of het zoo of het 

zoo of bet zoo zijn dat ik de helfi hew' en Fatima de helft en dat wit Fatima niet en u zegt ik stop  met het 
ziekenfonds 

M 	ik stop  emwe 

Gv 	ik denk dat het goed is in het volgende gesprek daarover eh eh (.) ons verder in te verdiepen ja 

De gezinsvoogd is het er niet mee eens dat moeder weigert om de ziekenfondspremie van haar 
dochter te betalen. In het tweede gesprek komt dit onderwerp uitgebreid aan de orde en wijst 
de gezinsvoogd moeder op de verantwoordelijkheden die ze als moeder heeft en moet dragen. 
In dit eerste gesprek gaat ze die discussie nog niet aan. 

Doorschuiven binnen het gesprek 
Moeder laat blijken dat ze voorstander is van een intemaatplaatsing omdat ze daar beter 
zouden kunnen controleren of Anthony wel naar school gaat. De gezinsvoogd antwoordt in 
eerste instantie slechts met een back-channel: 

IPCD,TI 
M 	maar zoals de rechter zei (.) ja je kan niet zo goed begeleiden als hij bier in huis zit en daar op school zit 

(.) dan misschien beter (7) naar een intemaat is en dan naar school als hij bier in huts zit hij zegt ik ga 

naar school en ik ga werken ik weet niet of hij naar school is ja of nee (.) 
Gv ja 

Pas later in het gesprek blijkt dal de gezinsvoogd en moeder over de intemaatsplaatsing van 
mening verschillen. De gezinsvoogd wil er echter helemaal niet over onderhandelen, maar hi] 
confronteert moeder gewoon met het feit dat Anthony thuis blijft wonen. Hi] geeft daarbij drie 
argumenten: stiefvader is geen voorstander van een intemaatsplaatsing, de gezinsvoogd is 
geen voorstander en Anthony heeft het thuis naar zijn zin: 

IPGD,T11 
Gv 	[...] maar vanuit gaande dat hij gewoon  nu eerst bij u thuis blija wonen ja (.) en ik begrijp uw man niet 

zo'n enthousiast voorstander voor intemaat plaatsen (.) ik ben ook trouwens niet zomaar ik heb zoiets van 

eh een [M knikt] intemaat plaatsing is lets waar in uiterste  nood (.) moet je dat 
M doen 

Gv 	doen (.) maar als het even kan thuis houden en van wat ik uit het rapport haal denk ik van non hij heeft 
het in ieder geval naar zijn zin thuis dat u niet altijd tevreden met hem bent dat kan ik me voorstellen 

De client de wind uit de zeilen ha/en 
De gezinsvoogd heeft eerder aangegeven dat ze hoopt het vertrouwen van moeder te wirmen 
waarop moeder zegt 'clat zul je nooit lutgen van me'. Daarop fonnuleert de gezinsvoogd de Icritiek 
die ze van moeder verwacht en zcgt dat ze weet wat haar bezwaren zijn: 
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[ISA,T1] 
Gv 	wat anders (.) en ik weet heus wel dat het niet vrijwillig is dus dat wil ik niet bagatelliseren maar het helpt 

niet als als ik niet kan samenwerken met mensen 
M 	nee ja 
Gv dus dat uh 
M 	ja (.) dat dat weet ik eigenlijk he want de ene keer kan je natuurlijk wel en de andere keer lcun je 

natuurlijk niet he (.) ik bedoel uh het is voor mij ook vrij druk natuurlijk je hebt een gezin erbij je hebt je 
problemen erbij en uh he [Gv lcnikt] 

Gv 	ja (je werkt dan ook nog) en dat uh dat is natuurlijk/ 
M 	(? je wel hartstilcke vrijwillig) 's morgens om zes uur al op 
Gv (?) ja en u heeft zelf ook het een en ander gehad en meegemaakt/ 
M daarom 
Gv en uh waardoor u waarschijnlijk ook zoiets heeft nou jeugdbeschenning 

De gezinsvoogd neemt de wind uit de zeilen door alvast wat van moeders kritiek te 
formuleren ('ik weet heus wel dat het niet vrijwillig is dus dat wil ik niet bagatelliseren', `u heeft zelf ook het 

een en ander gehad en meegemaakt' en waardoor u waarschijnlijk ook zoiets heeft nou jeugdbeschenning'). 

Afronden 
Vader geeft in het volgende fragment te kennen dat hij tips van de gezinsvoogden wel 
waardeert, maar dat ze zich met de opvoeding van de kinderen niet hoeven te bemoeien. 
Gezinsvoogd H gaat hierover met hem in discussie. 

[CRL/HJL,T111 
GvC en wij kijken nu een beetje met u mee 
✓ ik (hou wel) van tips maar eh kinderen opvoeden doen we nog zelf he 
GvH nou dat weet ik niet daar moeten we het nog samen over hebben want ik denk (.) daar liggen toch ook een 

stuk de klachten (.) en de zorgen 
✓ jaja 
GvH he en u gaat een bepaalde manier van opvoeden (.) waarvan andere mensen denken van ja eh als dat een 

//goede manier// 
✓ //(ouderwets) (.?.)// 
GvH //is// dan kun je niet ouderwets doen maar nogmaals 
GvC daar we hebben we nog tijd voor 
GvH ja maar (.) ehm ik ben even de draad kwijt want ik wilde terug komen op jets dat u zei maar nu weet ik 

het filet meer 
GvC verantwoordelijkheid nemen 
✓ nou dat ik het ouderwets doe bijvoor/ 
GvH ik weet dat u zei //ik kan mijn kinderen zelf opvoeden// 
✓ //(.?) (modemiseert en alles he) (?.)// 

V 	lcijk het kan zijn dat ik daar een beetje verkeerd in ben 
GvH ik wil het met altijd hebben over goed of fout maar het is vaak //anders// 
GvC 	 //anders// 
GvH (.) en u zei net ik kan mijn kinderen zelf wel opvoeden (.) uiteindelijk is het zo dat hier in Nederland dat 

iedereen recht heeft om kinderen op te voeden (.) totdat er andere mensen zijn die op een gegeven 
moment (.) die klachten over deponeren zorg over hebben en dan komen wij dus om de hock kijken dus 
op dat punt zijn we nu 

✓ (  9 9   )kl/ klachten kunnen uit verschillende dingen komen he 
GvH [zegt steeds mm] 
✓ kijk als ik ik heb vijf kinderen he en moeder met twee kinderen kan meer geven als een van met vijf dat 

begrijpt u toch ook he (.) kijk en dan heb je al een klach (.?.) ja eh hij loopt maar op eh (?) schoentjes 
rond (.) dat kan dat kind ook aantreklcen 

GvC maa/ 
✓ maar wat niet gaat gaat niet he 
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GvH maar (.) wat u zei van ik kan mijn kinderen zelf opvoeden 
V 	ja 
GvH in principe is dat ook altijd het uitgangspunt alleen / 
GvH is de kinderbescherming er juist your am als er klachten over komen kunnen om te kijken hoe het beter 

zou kunnen 
GvC en anders 
GvH en dan wil ik het niet meteen over foot of goed hebben maar wet (.) dat het 
GvC anders 
GvH anders zou kunnen he en dat sommige memen hebben oak ideeen denk ik van eh die van (.) als u zegt 

van eh het kind gaat eh een keer per week onder de douche (.) nou rnisschien eh vinden anderen dat dat 
iedere dag moet en misschien moet u daar ook eh ook eh dan dingen over afspreken zo van eh nou eh 
begin dan eens om de andere dag (.) dus dat is wat ik straks bedoelde he [gebruikt vecl armbewegingen] 
van de een zegt het zo en de ander zegt het zo en misschien moet je er samen uitkomen dat je bier ergens 
uitkomt he (.) ja? 

V 	jaja 
GvC goed maar ik denk (.) ja tenminste afr/ afronden voor vandaag want we hebben heel veel gezegd denk ik 

Gezinsvoogd H wit aan vader duidelijk maken dat de kinderen in het gezin niet volgens de 
algemeen geldende normen worden verzorgd. Vader op zijn beurt verdedigt zich door te 
zeggen dat het er in een gezin met vijf kinderen nu eenmaal anders aan toegaat dan in een 
gezin met twee kinderen. Gezinsvoogd H stelt dan een compromis voor: de verzorging hoeft 
niet helemaal volgens de algemeen geldende normen te gebeuren als het in ieder geval maar 
wet die richting op gaat. Vader praat in concrete bewoordingen: hij zegt dat hij in de 
opvoeding ouderwets is, dat dat misschien verkeerd is, maar dat het ook niet eenvoudig is om 
vijf kinderen groot te brengen. Hoewel vader hiermee een ingang biedt, sluit de gezinsvoogd 
niet bij hem aan. Ze wit geen discussie of vader het goed of slecht doet en ze veralgemeniseert 
als ze het over de grond van de maatregel heeft. GvH probeert in haar laatste beurt nogmaals 
duidelijk te malcen dat er afspraken moeten komen over de verzorging van de kinderen. Ze 
blijft daarin zeer vaag ('anders zoo kunnen', 'sommige mensen hebben oak ideeen denk ik', 'nou misschien 

eh vinden anderen', 'misschien moet u daar ook eh oak eh dan dingen over afspreken' en 'van de een zegt het 

zo en de ander zegt het zo en misschien moet je er samen uitkomen dat je hier ergens uitkomt he'). Om te 
voorkomen dat de discussie langer gaat duren besluit gezinsvoogd C er simpelweg een einde 
aan te maken door he gesprek af te ronden. 

Discussie ter discussie brengen 

Tussen de gezinsvoogd, de raadsonderzoekster, moeder, kind en zus is er een discussie gaande 
over de juiste fommlering voor de verschillende verblijfplaatsen waar Charmilla (kind) zich 
de afgelopen tijd heeft bevonden. In het raadsrapport wordt dit een `onstabiele woonsituatie' 
genoemd, maar het clientsysteem is er voor am dit te benoemen als `wisselende 
verblijfplaatsen'. Als moeder dan de discussie over een andere boeg gooit, wijst de 
gezinsvoogd erop dat die discussie niet aan de orde is: 

[GNA,T1] 
M 	want Chamiilla is al die tijd eh elke keer dat ze was weggelopen van huis was Cr nooit een grondige reden 

am weg te !open 
R 	ja 
Gv maar we heb hebben het nu even niet over van wie dat wie daar oorzaak van is of hoe dat oak komt 
M 	ja nee maar we hebben het over het woonsituatie dat dat onstabiel is dat is niet zo zij kijk als als het 

onstabiel is dan ben je zelf (?) maar (.) dat is gewoon niet zo kijk zij heeft het zelf d'r naar gemaakt 
Gv ja 
M 	kijk dus eh 
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R 	ja ik bedoel eigenlijk met onstabiel het is de situatie de woonsituatie is niet steeds steeds op de zelfde 
//plekll 

M 	//plek// 
R 	nee dat is eigenlijk het enige dat dat en dat vinden wij ook een eh (.) wij vinden het belangrijk voor 

kinderen// 
Z 	het is gewoon (?)// 
R 	om in een goeie en stabiele situatie// 
Z 	ja met andere woorden het is gewoon een probleem 
R 	ja 
Z 	om het effe kort eh in woorden te zeggen 
R 	ja 
Gv 	nou het is dus wisselend in ieder geval die die die woonsituatie en en en dat dat bedoel je d'r mee 
R 	ja 
Gv dat het steeds een andere plek was waar Channilla dan woonde voor een periode en en en dat vinden 

jullie een probleem 
R 	ja nou ja (.) dat vinden we eigenlijk niet goed voor de ontwildceling van van [zacht] een kind 

Moeder gaat na de opmerking van de gezinsvoogd terug naar de oorspronkelijke discussie, 
maar kan het niet laten de oorzaak van het probleem bij haar dochter te leggen. De raadson-
derzoekster begint opnieuw de discussie over de juiste formulering en zegt dat ze eigenlijk 
bedoelt dat ChanniIla zich telkens op een ander adres beyond en dat er daarmee geen sprake is 
van stabiliteit. Zus reduceert de hele kwestie tot `ja met andere woorden het is gewoon een probleem' 

waarna de gezinsvoogd de beoordeling als zijnde het een probleem op het conto schrijft van 
de Raad. De raadsonderzoekster verkleint het probleem door verzachtend en verhullend taal- 
gebruik 	nou ja (.) dat vinden we eigenlijk niet goed voor de ontwikkeling van van [zacht) een kind'). 

Mening van de client niet vragen 
In sommige gevallen wordt in een keer een aantal doelen `vastgesteld' zonder dat de client 
daarin wordt gehoord. In het volgende fragment zien we dat de gezinsvoogd vaststelt dat tante 
hulp nodig heeft, dat zij begeleid wordt en een geldvergoeding krijgt omdat haar nichtje bij 
haar woont. Tante reageert met een eenvoudige bevestiging waaruit niet blijkt of ze alleen 
maar wil aangeven dat ze het heeft gehoord of dat ze het met de gezinsvoogd eens is. In het 
laatste geval blijft het dan onduidelijk waar ze precies mee zou instemmen: 

[NIA,T1] 
Gv 	maar eh voorlopig denlc ik ja dat eh ja dat u wel hulp nodig heeft en dat het belangrijk is dat u zeg maar 

begeleid wordt en ook geldvergoeding lcrijgt voor eh voor Kim omdat ze niet bij moeder kan wonen 
T 	ja 

Afzwakken 
Moeder en zoon hebben uitgebreid te kennen gegeven dat de ondertoezichtstelling een 
onnodige maatregel is omdat de problemen allemaal zijn opgelost. De gezinsvoogd heeft 
echter ccn andere mening. 

[HWO,T 1 [ 
Gv 	ja dan dcnk ik nou nou dat is niet niks alles bij elkaar opgeteld zegt de raad die jongen wordt in zijn 

ontwikkeling bcdreigd hij kan zich niet meer op een normale manier nou op een normale op een 
gezonde mama oniwikkelen 

M 	ja 
Gv 	daar worth se in bcdreigd en om dat weer een beetje te herstellen heeft ie toch goede hulp nodig maar 

wel voomchtig aan we hebben het idee dat moeder het op dit moment alleen niet meer aankan om dat in 
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goede banen Ic leiden en dan zeg ik van nou de ondettoezichtstelling aanvragen bij de kinderrechter en 

een gezinsvoogd benoemen die daar samen met moeder en Wins op het spoor te brengen dat is bet doel 

M 	ja 

Gv 	ik kern bier niet om de baas Ott te hangen ik ben overigens een slechte baas boor 

De gezinsvoogd vindt dat er nog problemen zijn, maar koppelt dat los van de vraag van de 

Raad om een ondertoezichtstelling. Hij probeert zich neutraal op te stellen: de Raad heeft 

gemeend dat de problemen het beste kunnen worden aangepakt door een gezinsvoogd. Hij 

ontworstelt zich zo aan de kritiek van moeder en Wim dat een ondertoezichtstelling niet nodig 

is (immers de Raad heeft daarom verzocht) en doet voorkomen dat maatregel niet zo 

ingrijpend is als de clienten misschien verwachten ('ik kom hier niet om de baas uit te hangen ik ben 

overigens een slechte baas hoor'). 

Herfortnuleren als 'aandachtspunt 

De raadsonderzoeker noemt het probleem dat de kinderen niet op tijd op school komen. 

Moeder vertelt dan dat haar dochter soms ziek thuis blijft en dat ze haar oudste zoon altijd 

briefjes meegeeft maar dat gaat niet altijd goed: 

IOBA,T11 
M 	ja want Andre had die brietjes niet afgegeven 

Gv 	jaja ja ja ja ook een aandachtspunt denlc ik 

Moeder verandert de Icritiek dat zij er niet in slaagt haar drie kinderen op tijd op school te 

krijgen in het te laat komen van eon kind en wuift alle bezwaren daarover weg (kwain door 

ziekte, moeder had een briefje geschreven maar was niet door haar zoon afgegeven). De 

gezinsvoogd zegt daar niets over. Ook legt moeder uiteindelijk alle schuld neer bij haar zoon 

die immers de briefjes niet afgeefl. De gezinsvoogd voorkomt een discussie met moeder of 

tussen de raadsonderzoekstcr en moeder door moeders verdediging af te doen als een 

aandachtspunt. 

Meningsverschil bepraten 

Behalve de strategieen om een conflict te vennijden zien we het in de eerste gespreklcen ook 

een aantal pogingen het meningsverschil uit te praten. 

IGGA,TII 
M 	maar dat vind ik kijk (.) laten we zeggen nu gaan we een keenje naar (plaatsnaarn] bijvoorbeeld he was ik 

net zei ja aanstaande zondag naar [plaatsnaam] over twee weken mag ze een weekendje verlof en wie 

geeft ons de garantie dat ze over twee weken niet is weggelopen is 

[Sheila veegt tranen weg met zakdoek] 
Cr 	nee niemand 

M 	niemand dos waarom moeten we het dan opbouwen met een of twee uurtjes dan eh/ 
Gv 	omdat ik denk de overgang van bier vier maanden zitten en dan opeens een weekend helem/ 

M 	dat is juist het probleem vier maanden zitten is lang 
Gv 	dat is een overgang hoot 

M 	ik wit praten over mijn kind het is niet dat dat ze een moord heeft gepleegd of zo kom non 
[Sheila hat] 

Gv ja 

Cr 	dat is ook zo dat is absoluut waar en wat mij betreft maar maar was //war// 

//dat//vind ik em hele zware straf sorry 
dat ik het zeg //boor// 

Cr 	 //zullenli we morgen het liefst een plekje hebben 
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M 	dat vind ik een hele zware straf hoor was zij wat zij nu heeft gelcregen 
Gv 	maar ja ik zie //ik denkll dat dat een verschil is hoe je daar naar kijkt ik ga er van 
Gr 	 //ja het is zwaar// 
Gv 	uit dat dit geen straf is (.) maar ik zie het niet als een straf voor Sheila ik zie dat zij zich heeft bevonden in 

een omgeving waar het moeilijk was om haar uit te halen ze is weggelopen van huis ze heeft zich in een 
situatie is ze terechtgekomen waar zij zichzelf niet uit kon halen en waar jullie d'r op dat moment ook 
niet uit konden halen ik zie dit hier zo als een bescherming voor haar totdat de hulpverleningslijn uitgezet 
is dan gaan we weer terugwerken naar die vrijheid ik zie het absoluut niet als straf en ik wil wel erkennen 
dat gesloten zitten niet makkelijk is 

M 	sorry maar daar ben ik het niet mee eens 
Or 	iedereen is zich toch van bewust dat het zo kort mogelijk moet duren 
Gv ja 
Or 	maar dan heb je vervolgens het probleem van/ 
M 	maar ik vind //zaterdagavond// 

Moeder, stiefvader, dochter, gezinsvoogd en groepsleider bespreken het eerste verlof van 
Sheila die in een gesloten inrichting verblijft. Moeder verandert het onderwerp van discussie 
al gauw op de duur van het verblijf. Ze vindt de periode dat haar dochter gesloten zit veel te 
lang. Dit is al eerder in het gesprek aan de orde geweest en ook toen vermeed de gezinsvoogd 
het onderwerp niet. Moeder had toegegeven dat het goed is dat Sheila een tijdje zou nadenken 
over wat ze allemaal had gedaan, maar vond toen ook al dat dat niet te lang moest duren. 

Hieraan voorafgaand was al gesproken over de invulling en duur van de verloven. Als 
de gezinsvoogd zegt dat de overgang van vier maanden naar weekendverlof groot is, grijpt 
moeder dat aan om te beginnen over de duur van de gesloten plaatsing. Eigenlijk maken 
zowel de gezinsvoogd als moeder een `overtreding'. De gezinsvoogd was eerder in het 
gesprek voorstander van weekendverlof, maar laat zich door de groepsleider overtuigen om te 
beginnen met een paar uurtjes. Hiermee schendt ze de voorlopige afspraken met de clienten. 
Moeder maakt een `conversationele overtreding' door een discussie te beginnen over een 
onderwerp dat op dat moment niet aan de orde is. 

Tijdens het meningsverschil gebeuren veel dingen. Moeder en dochter reageren 
emotioneel en de groepsleider blijkt hier gevoelig voor. Hij geeft aan dat hij zich in hun 
situatie kan invoelen ('dat is ook zo dat is absoluut waar') en komt de clienten tegemoet ('wat mij 

betreft maar maar wat //watll //zullen// we morgen het liefst een plekje hebben'). Hierdoor moedigt hij 
moeder aan haar standpunt te herhalen ('dat vind ik een hele zware straf hoor was zij wat zij nu heeft 

gekregen'). Opnieuw laat de groepsleider moeder weten zich in haar standpunt te kunnen 
vinden Oa het is zwaar') terwijl de gezinsvoogd de discussie aangaat en moeder de andere kant 
van de medaille wil tonen `(maar ja ik zie //ik denkll dat dat een verschil is hoe je daar naar kijkt ik ga er 

vanuit dat dit geen straf is'). Na de poging van de gezinsvoogd om op rationele gronden en met 
een heldere argumentatie moeder ervan te overtuigen dat de gesloten plaatsing een doel dient, 
blijkt dat moeder bij haar standpunt blij ft. Zij verandert het onderwerp weer naar de verloven. 

IV Het overdrachtsgesprek 

We wijden een paragraaf aan een specifieke vorm van het introductiegesprek, namelijk 
het overdrachtsgesprek. Bij dit gesprek zijn de gezinsvoogd, de raadsonderzoeker en de 
client(en) aanwezig. Van de 21 gesprelcken startten er vier met een overdrachtsgesprek. Bij al 
deze gespreldcen had de gezinsvoogd in eerste instantie de leiding. Twee van de vier 
gezinsvoogden stelden in de agenda expliciet de overdracht aan de orde, bijvoorbeeld: 
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ILRA, Ti] 
Gv 	en ehm dit samen eh iemand van de raad eh ja am duidelijk te maken van nou welk stuk hebben zij 

[wijst naar RI gedaan welk stuk ga ik oppakken wat kunt u van mij verwachten wat anders alt wat de 
raad heeft gedaan en oak even kart bespreken van de eh het raadsstuk 

M 	ja 
Gv 	ja en dan zullen we aan het end van het gesprek vervolgafspraken maken en plannen maken ook alvast 

voor de toekomst 

1••.] 
wat mijn aandeel betreft en eh ik ding het nu over aan de beer [naam Gv] he dus als er in het vervolg 
een eh jets is dan moeten jullie met de beer [naam GI/ contact opnemen omdat ik geen hulpverlening 
doe ik heb het onderzoek gedaan ik weet niet of Cr nu nog vragen zijn naar mij toe van uit u of van de 
heer [naam dan wil ik die beantwoorden en zijn Cr geen vragen dan eh dan p ik weg 

De gezinsvoogd bespreekt in chronologische volgorde de procedure en deelt het in stukjes op. 
Eerst het stuk van de raad, dan zijn eigen stuk, de verschillen daartussen en tot slot 
vervolgafspraken en plannen voor de toekomst. Hij geeft deze stukjes een plaats door 
formuleringen zoals 'en ook', 'en dan'. Hij formuleert een concreet doel, namelijk 
vervolgafspralcen en plannen voor de toekomst. Door de agenda te noemen maakt de 
gezinsvoogd in het begin van het gesprek duidelijk hoe de rotten verdeeld zullen zijn. De 
gezinsvoogd is degene die dingen gaat `oppaldcen'. Moeder is degene die dingen kan 
verwachten van de gezinsvoogd. Gezamenlijke rotten worden door de gezinsvoogd toebedeeld 
aan het samen plannen maken en gemeenschappelijke vervolgafspraken ('sullen we aan het eind 

van het gesprele). De raadsonderzoeker maakt dan de overdracht expliciet en formuleert de 
consequenties voor moeder (dat ze voortaan met de gezinsvoogd contact moet opnemen). Dit 
gebeurt in heldere bewoordingen, zij het dat de raadsonderzoeker vooral de vrijblijvendheid 
van de relatie met de gezinsvoogd lijIct te benadrukken ('als er in het vervolg lets is', 'contact 

opnemen') waarbij het vooral de keuze van de client lijkt te zijn om contact met de gezinsvoogd 
te houden. 

De aanwezigheid van de raadsonderzoeker heeft altijd invloed op de controle 
die de gezinsvoogd kan uitoefenen in het gesprek: 

/RICA, TI] 
Gv 	eh de bedoeling van dit ge/ (overdrachts) gesprek is eh (.) nog effe kijken naar de problemen en om ook 

duidelijkheid te brengen bij de bemoeienissen van de raad hiemme stoat 
M 	(ja) 
Gv 	he en wij van het bureau jeugdzorg met gezinsvoogdij instelling gaan ondertoezichtstelling nu uit voeren 
M 	dus u neemt het over 
Gv ja 
R 	//jai/ (.) ja en de bedoeling is dat ik nu dus de informatie die ik nog heb aan de gezinsvoogdes overdraag 

(.) ik heb ook een lijstje gemaakt en eh (.) kopieen van wat ik heb gedaan 
Gv ja 
R 	zodat zij er oak mee verder !tan wat ik heb gedaan en ook de aanmeldingen die lopen (.) dan heb ik 

vanmorgen dit gelcregen dit is voor u [laat rapport aan M zien] dat is een rapport van het plein over het eh 

De gezinsvoogd begint met een agenda waar de raadsonderzoeker haar agenda aan toevoegt. 
De raadsonderzoeker zegt informatie te willen geven aan de gezinsvoogd en begint daar mee. 
Ze vraagt noch aan de gezinsvoogd noch aan moeder of zij daarrnee aldcoord gaan. In eerste 
instantie richt de raadsonderzoeker zich tot moeder en daama minutenlang tot de gezinsvoogd. 
Moeder staat dan buitenspel. De raadsonderzoeker bepaalt meestal de onderwerpen in dit 
gesprek. Zij herkent goed de momenten in het gesprek waarop zij de beurt kan ovememen. Op 
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momenten dat onduidelijk is wie de beurt heeft begint de raadsonderzoeker te spreken. Dit 
gaat ten koste van beurten voor moeder. De gezinsvoogd en de raadsonderzoeker zijn 
regelmatig in `onderonsjes' verwiklceld en praten gezamenlijk over moeders problemen 
terwijl moeder zwijgt en naar de grond kijkt. 

[GNA, Ti] 
Gv 	als ik het rapport goed heb gelezen dan heb ik de volgende eh feiten of omstandigheden teruggevonden 

[...] dat is (.) begeven wat ik 
R 	ja 
Gv 	er uit (.) voor haal misschien kunnen we het punt voor punt ook bespreken dus klopt dat eh 
R 	eh ja en eh daarbij tenminste wij lcregen dus een melding en toen waren d'r al zorgen over de de situatie 

met eh Charmilla toen ook al bij andere mensen had gewoond tijdelijk en had was weggelopen en dus eh 
// het veranderde nogalll 

M 	//bij andere mensen waar// 
R 	ja bij mevrouw [naam] was dat // 
M 	ja dat was toen ze een tijd was weggelopen die die eerste periode was ze daar 

[...] 
Gv 	ik wil toch even verder gaan ik denk dat we dit later bij punt vier misschien eh 

[..-] 
Gv 	punt twee is dat moeder die bezit te weinig pedagogische kwaliteiten heb ik gelezen [...] 

Hier fragment begint de gezinsvoogd ook met een agenda waar de raadsonderzoeker een 
aanvulling op heeft. In het gedeelte waarin de raadsonderzoeker aanwezig is observeert de 
gezinsvoogd het gesprek waarin vooral de zus, moeder, de raadsonderzoeker en in mindere 
mate de pupil het woord voeren. Door de passieve rol van de gezinsvoogd is hij goed in staat 
het overzicht te bewaren en het gesprek te structureren. Dit gebeurt telkens volgens een zelfde 
patroon: de gezinsvoogd initieert het onderwerp, de anderen praten en de gezinsvoogd maakt 
notities, hij stelt nu en dan een vraag of geeft een interpretatie, sluit het onderwerp af en 
initieert het volgende. Pas in het tweede gedeelte over de ots is de gezinsvoogd het meeste aan 
het woord. 

Ofschoon het overdrachtgesprek bedoeld is om over te dragen was dit in twee 
gesprekken voor de clienten in eerste instantie niet duidelijk. 

[OBA, Ti] 
R 	en dan mag ik nog even is het voor mevrouw duidelijk dat mijn taak in het geheel nu eindigt hier 
M 	oh [M kijkt verbaasd] 
R 	ja het onderzoek van de raad is nu beeindigd // mevrouw [naam Gv] zal het ovememen// 

//[lachfl dat vind ik hartstikke goed// 
R 	en dat automatisch nu beeindigt nu 
M 	ik heb niks tegen u persoonliik hoor maar ik vind de raad van kinderbescherming ook  (.)  ik zie ze liever 

gaan dan komen  ilc vind die mensen eng ik vind ze echt eng 
R 	alles is overgedragen nu aan mevrouw [naam Gv] zij is het aanspreekpunt nu dus als er problemen zijn 
M oke 
R 	staat zij tot jouw beschildcing 
M 	ja °Ice is goed 
Gv en ook als er geen problemen zijn we maken nu een afspraak voor de volgende keer 

Uit dit fragment blijkt dat voor moeder de lijn van raadsonderzoek naar ots absoluut met dui-
delijk is. Deze informatie komt op de valreep en tot volledige verrassing van moeder. De ge-
zinsvoogd had dit tnisschien kunnen voorkomen door uit te leggen hoe dit gesprek aansluit op 
de gesprekken met de raadsonderzoeker en door het doel van het gesprek uit te leggen. 
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De raadsonderzoeker beInvloedt niet alleen de controle van de gezinsvoogd op het 
gesprek maar ook de presentatie van het gezag van de gezinsvoogd. De raadsonderzoeker uit 
het vorige fragment beschrijft het werk van de gezinsvoogd vooral in vrijblijvende termen 
('aanspreekpunr, 'alter problemen zijn', 6 staat zij tot jouw beschikking'). De gezinsvoogd relativeert dit 
ten slotte Cook alt er geen problemen zijn') (zie ook fragment [LRA, Ti] waarin de 
raadsonderzoeker ook vrijblijvende termen hanteert om het werk van de gezinsvoogd to 
beschrijven). De gezinsvoogd kan ook zijn eigen professionele gezag vaag laten door zich niet 
duidelijk ten opzichte van de raadsonderzoeker te profileren: 

PRA, T1] 
Gv 	ik zou graag over gaan op de kinderen een beetje praten 'ns even horen hoe jullie daar over hebben gehad 

ik heb het in het verslag wet gelezen maar ik ben ook benieuwd hoe jullie gesprekken geweest zijn en jij 
[richting R] misschien mij aanbeveelt em er zo mee door te gaan of ja ik vind dat belangrijk ook te horen 

De gezinsvoogd vraagt tijdens het overdrachtsgesprek hoe de gesprelcken tussen moeder en de 
raadsonderzoeker zijn geweest en ze is benieuwd naar verdere aanbevelingen. De gezinsvoogd 
zegt met zoveel woorden dat ze het verslag gelezen heeft, maar benieuwd is naar dingen die 
niet in het verslag staan. Daarmee geeft ze het gesprek een reden, namelijk dat ze extra 
informatie wil die niet in het verslag vermeld is. Tevens benadrukt de gezinsvoogd het belang 
van de raadsonderzoeker veer haar eigen werk. Onduidelijk is waar het woordje `zo' naar 
verwijst in `jij misschien mij aanbeveelt em er zo mee door te gaan'. Verwijst dat naar het voeren van 
gesprelcken, het voeren van gesprelcken over kinderen, hoe de raadsonderzoeker moeder 
aanpakt? Hierdoor wordt de grens tussen het werk van de raadsonderzoeker en dat van de 
gezinsvoogd onduidelijk. Ze bakent haar eigen taken en functie niet af door te specificeren 
waarover ze wel of geen advies wil hebben en laat dit over aan de raadsonderzoeker. De 
toevoeging 'of ja ik vind dat belangrijk ook te horen' lijkt dit verder te versterken. Alhoewel de 
gezinsvoogd dit fommleert in termen van controle ('ik vind dat belangrijk') zwakt het haar 
professionele gezag cerder al In feite is de toevoeging overbodig, omdat het gesprek bedoeld 
is em vragen te stellen. Nu ze deze zin toevoegt lijkt het alsof ze extra onzeker is of de 
antwoorden iets belangrijks voor haar opleveren. 

Het is opvallend dat er geen eensluidend oordeel bestaat over het belang van een overdracht-
gesprek tussen Raad voor de Kinderbescherming en de gezinsvoogdij. Wij denken dat een 
overdracht van de zaak de client helpt te begrijpen dat het onderzoek van de Rand is afgelopen 
en dat de uitvoering een taak zal zijn van de gezinsvoogdij. Bovendien kan in een overdracht-
gesprek worden uitgelegd dat het werk van de gezinsvoogd vonrtborduurt op de bevindingen 
van de raadsonderzoeker. 

Veer een geslaagd overdrachtgesprek is het noodzakelijk dat de client volledig is 
geInformeerd over de functie van het gesprek. Daamaast zal de client de overdracht positiever 
waarderen als hij bij de informatieoverdracht wordt betrokken. Het is van greet belang dat de 
raadsmedewerkers in het gesprek nog eens de essentie van de problematiek onder woorden 
brengt en dat de gezinsvoogd onderstreept dat deze analyse het uitgangspunt van zijn verdere 
werk zal zijn. 
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V Het Vedivo profiel van het introductiegesprek 

Benoemt de gezinsvoogd alle elementen die Vedivo heeft opgesteld in het profiel van het in-
troductiegesprek? De beantwoording van deze vraag 5  is gebaseerd op de volgende elementen: 
persoonlijke kennismaking, de werkwijze van de gezinsvoogd, de plaats en functie van het 
gezag en de huisregels van de instelling (klachtenregeling, inzagerecht, verzoeken om wijzi-
ging en beroepsprocedure). 

Persoonlijke kennismaking 
Er is maar een gezinsvoogd die de persoonlijke kennismaking expliciet op de agenda zet (zie 
paragraaf 1.3). Dit draagt bij aan de structuur en het formele karakter van het gesprek. Zowel 
de clienten als de gezinsvoogd krijgen een gezicht. Dit kan de basis vormen voor het 
persoonlijke gezag dat de gezinsvoogd tracht te verwerven en maakt de participatie van de 
clienten aan het gesprek waarschijnlijker. Zij krijgen immers aan het begin van het gesprek de 
kans om in een voor hen gereserveerde beurt jets over zichzelf te vertellen. Eventuele 
schroom of verzet om een actieve rol in het gesprek te spelen wordt op deze manier 
weggenomen of direct gesignaleerd. 

In de Overige gesprekken maken de clienten niet op deze wijze kennis met de 
gezinsvoogd. Als de gezinsvoogd zich concentreert op de inhoudelijke aspecten van de 
maatregel of de client weinig assertief reageert, ontbreekt vaak geheel of ten dele de 
informatie die cruciaal is voor een persoonlijke kennismaking (naam, dagelijkse bezigheden, 
afkomst, ervaring als gezinsvoogd, adres van de instelling, vervanger in geval van ziekte). 

In het volgende fragment zien we dat vader (als gevolg van de in zijn ogen gebrekkige 
kennismaking) om informatie vraagt die eigenlijk bij de kennismaking hoort. 

[CRL/HJL, Ti] 
GvH wat wij verteld hebben en dat wij de volgende keer even op terug komen zo van eh of daar vragen over 

zijn dus ik vraag eigenlijk aan u [richting V] of u op dit moment nog vragen heeft over dingen die ik 
verteld heb of tiberhaupt over de maatregel of he wat u (.) 

K 	(  9 9  ?)[praat tegen M en vraagt om brood] 
GvH van ons verwacht? of (.) 
V 	heeft u nog meer mensen dat u zo eh zo gesprekken moet maken? 
M 	[praat tegen K] 
GvH of ik nog meer mensen heb? 

• V 	ja 
GvH nou ik heb een baan en ik werk eh zal ik maar zeggen de hele week (.) en we gaan zo eh 
GvC iedere dag 
GvH ik denk dat ik wel eh ruim twintig gezinnen zo heb ja 

Tot aan dit moment in het gesprek is er hoofdzakelijk gesproken over de formele kant van de 
maatregel en het feit dat de gezinsvoogden opereren in een startteam. De gezinsvoogd stelt 
dan drie vragen tegelijk: of vader vragen heeft over hetgeen is verteld, of vader vragen heeft 
over de maatregel en wat vader van de gezinsvoogden verwacht. Vader kiest voor geen van 
deze vragen, maar wit wet weten of er nog meer gezinnen zijn bij wie de gezinsvoogden 
langsgaan om te praten. Deze vraag komt voort uit de interesse die vader blijkbaar heeft voor 

Vooraf moet worden opgemerkt dat twee gezinsvoogden in het tweede gesprek uitleg over de ots geven, omdat 
ze het eerste gesprek in z'n geheel hadden gereserveerd voor de overdracht. Dit betekent dat voor de beantwoor-
ding van deze vraag twee T2-gesprekken meegenomen zijn in de analyse. 

87 



het alledaagse werk van de gezinsvoogden. 

Werlavyze van de gezinsvoogd 
Alle gezinsvoogden zeggen jets over het week dat ze in het clientsysteem (willen) gaan 
verrichten. Hieronder zijn fragmenten opgenomen waaruit duidelijk wordt op welke manier en 
vanuit welke invalshoek gezinsvoogden hun taak omschrijven. 

[FSA,T1I 
Gv 	maar dat heeft natuurlijk twee kanten (.) daar ga ik straks nog op in hoor [pauze] want dat moeten we niet 

vergeten maar Cr is ten verschil tussen de Afra Boddaert en mij namelijk Afra Boddaert wil jou helpen 
jou te zorgen voor je kind // ja ?// 

M 	// (ja)// 
Gv 	it verschil met mij is dat ik jou moet helpen te leren zorgen voor je kind of ik moet er voor zorgen dat jij 

je laat helpen te zorgen veer je kind want wat duideliik  is is dat in zijn ontwikkeling zijn (er) problemen 
(.) hoe die en van welke aard (.) daar heb ik tijd veer nodig om dat geed te // bekijken// 

Deze gezinsvoogd zet zijn werk af tegen dat van Boddaert. Hij legt het verschil uit tussen 
gedwongen en vrijwillige hulpverlening zonder deze termen te gebruiken. Moeder heel) 
ervaring met Boddaert en het voorbeeld sluit dus aan bij haar belevingswereld. Daamaast zegt 
de gezinsvoogd dat hij case-manager is. Hij weet deze moeilijke term te vermijden door de 
frase 'ik moet er voor zorgen dat jij je laat helpen% Verder blijkt dat de gezinsvoogd twee problemen 
ziet: de opvoeding en de ontwiklcelingsproblematiek van het kind. De gezinsvoogd wil zich 
echter alleen op het laatste richten ('daar heb ik tijd veer nodig em dat goed te // bekijken'). De 
gezinsvoogd licht dus de volgende elementen van zijn werk eruit: niet-vrijblijvende hulp, 
case-management, onderzoek naar de ontwikkelingsachterstand van Umberto (en het 
benoemen van de problematische opvoedingsstiji van moeder). 

ICRL/HJL,T11 
GvH wij werken bij bureau jeugdbescherming hier in [plaatsnaamj 
✓ mm 
GvH en we hebben van de kinderrechter een opdracht gelcregen om een maatregel uit te voeren een onder 

toezichtstelling noemen wij dat eh in Nederland is het zo geregeld (.) dat bij wet dat hebben wij niet 
bedacht of verzonnen in de wet ligt dat vast dat (.) eh als de kinderen in de knel komen en dan noem ik 
het maar heel algemeen als kinderen in de knel komen dan kunnen er mensen aim (.) die daar signalen 
over afgeven dat kunnen ouders zelf zijn dat kunnen seholen zijn dat kunnen (.) artsen zijn daar lcun je 
van alles //bij bedenkenli 

GvC [sehrijft regelmatig wat op) 
✓ //ja// 
GvH die zich zorgen maken am een kind ehm (.) dan is het in Nederland zo geregeld dat dan de  Raad van  

Kinderbescherming  de opdracht lcrijgt (.) om een onderzoek te doen dat is hier ook gebeurd meneer 
[naam raadsonderzoeker] is hier geweest die heeft ten onderzoek die heeft gespreklcen met u gehad die 
maalct daar een rapport over (.) die heat dat ook met u doorgenomen wat hij daarover opgeschreven heeft 
(.) en die 'weft teen aan de kinderrechter gevraagd am ten kinderbeschemiingsmaatregel (.) die kin/ 
rechter heeft dat ook uitgesproken (.) dus die kinderrechter heeft besloten dat we een iaar lang  een 
gezinsvoogd (.) samen met u (.) naar de ontwilckeling van de kinderen gaat kijken (.) dus de kinderen 
daar manic daar zijn zorgen over 

✓ //jaja// 
GvC door diverse mensen gemeld he? 
GvH de kinderrechter deelt die zorgen en die zegt dan eigenlijk tegen (.) mu j mevrouw GvH (.) dit is de familie 

[naam familie] gaat j/ u nu een jaar tang met de familie [naam familie] aan de slag (.) om de problemen 
proberen op te lossen (.) niet dat eh ik heb geen toverstafje (.) maar we gaan wet kiiken  (.) naar het 
onderzoek dat GvC gedaan heeft en aan de hand van die doelen die dan gesteld worden van dat en dat 
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willen we bereiken het komende jaar ga ik met u kijken van hoe kunnen we een aantal dingen beter voor 
de kinderen doen want dat is (.) eigenlijk het uitgangspunt 

De gezinsvoogd leidt haar verhaal in door aan te geven welk instituut zij vertegenwoordigt 
waarna ze in algemene bewoordingen een uiteenzetting geeft van maatregel en het traject dat 
daaraan voorafgaat. Ze spitst dat vervolgens toe op de huidige situatie: onderzoek door 
raadsonderzoeker die bij de kinderrechter het verzoek indient voor de maatregel. In eerste 
instantie veralgemeniseert ze dan weer door te zeggen dat `een gezinsvoogd' wordt aangesteld. 
Uiteindelijk specificeert ze dat weer door haar eigen naam en die van de clienten te noemen. 
De problemen laat ze onbenoemd ('de ontwikkeling van de kinderen', 'de kinderen daar maak daar zijn 

zorgen over' en `om de problemen proberen op te lossen'). Bovendien laat ze blijken dat de ouders 
vooralsnog weinig concrete oplossingen hoeven te verwachten Cgaat kijken', `ik heb geen 

toverstafje' en 'man we gaan wel kiiken').  Ze maakt ook een aantal sprongetjes: GvC gaat blijkbaar 
niet alleen onderzoek doen, maar stelt ook doelen. GvH is vervolgens van plan samen met de 
vader te lcijken van hoe lcunnen we een aantal dingen beter voor de kinderen doen'. Ten slotte wekt de 
gezinsvoogd de indruk dat het uitgangspunt van de ots arbitrair is, getuige de uiting `dat is (.) 

eigenlijk het uitgangspunt'. Kort samengevat zegt de gezinsvoogd dat er onderzoek is gedaan door 
de Raad, dat op basis daarvan door de kinderrechter een ots is uitgesproken, dat GvC de 
situatie opnieuw onderzoekt en op basis daarvan doelen stelt die GvH samen met de clienten 
zal uitvoeren. 

1PGD, Ti] 
Gv 	als gezinsvoogd zal ik moeten proberen eh te bemiddelen zodat (.) dat zijn miin woorden (zodat 

Anthony) zodat u zo mogelijk ja (.) zijn ont/ goed kan voortzetten en dat hij hier in huis zoals ik dat uit 
het rapport haal dat hij toch naar zijn zin heeft voortgezet worden dat u ook weer tevreden met hem zal 
zijn 

Deze uiteenzetting is onduidelijk. De gezinsvoogd zegt dat hij gezinsvoogd is en moet 
proberen (of zijn opzet slaagt is dus een tweede) te bemiddelen. Tussen wie of wat en met 
welk doel hij probeert te bemiddelen is niet duidelijk. Verder blijkt dat hij de jongen thuis wil 
laten wonen en dat het uiteindelijke doel is dat moeder en stiefvader ('weer tevreden met hem zal 

zijn'). 

Gezinsvoogden blijken hun eigen methode te hebben om hun werkwijze uiteen te zetten. 
Sommigen benadrukken het gedwongen karakter van de maatregel, anderen schetsen met het 
traject dat aan het introductiegesprek voorafgaat hun taalc. In alle gespreldcen geven de 
gezinsvoogden aan dat er een probleem is en dat zij er zijn om het probleem op te lossen. 

De plaats en functie van gezag 
Een op de drie gezinsvoogden stelt hun clienten in minimale bewoordingen of helemaal niet 
op de hoogte van hun juridische gezag. [PGD] stelt in een reflectiegesprek: 'Ik vind het niet 
belangrijk. (lachend) Ik denk dat door die functiescholingen naar voor is gekomen 'Ik ben dit en ik ben &it'. 
Gezag is iets wat je al hebt, het is hetzelfde als een politieagent (lachend) eerst gaat uitleggen waarom hij een 
uniform draagt.' 

Het enige dat in het volgende fragment over het juridische gezag aan de moeder wordt 
verteld is: 

[BPE,T1] 
Gv 	u heeft de voogdij over de kinderen en als een ondertoezichtstelling wordt uitgesproken dan betekent dat 

dat stichting jeugdzorg 
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M 	ja 

Gv 	eh toegevoeg/ toegevoegd worth aan eh het ouderlijk gezag 

Het is onmogelijk dat deze uitleg voor moeder duidelijk is. Formeel is het juist dat niet de 
individuele gezinsvoogd maar de Stichting Jeugdzorg een deel van het juridische gezag 
draagt, maar is dat nu ook voor moeder duidelijk? Is het zo dat moeder honderd procent houdt 
en dat de gezinsvoogd daaraan wordt toegevoegd? En wanneer wordt het gezag van Stichting 
Jeugdzorg ingezet? En als het wordt ingezet wat is clan nog de waarde van moeders gezag? 

In een andere zaak nam de gezinsvoogd zich voor om in het eerste gesprek te benadruk-
ken dat er door de ots-maatregel geen sprake meer is van vrijwilligheid, maar dat Cr (in zijn 
woorden) 'een contract' ligt. Op het moment dat het gesprek begint vraagt moeder echter di-
rect Urn de uithuisplaatsing van de twee kinderen. Dit had gevolgen voor de voorgenomen 
boodschap van de gezinsvoogd. Uit het reflectiegesprek komt het volgende naar voren: 

[Interview AVA, Tli 
In het voorgesprek zei je: 'Dit is een contract het is niet nicer vrijwillig'. Dot komt in dit gesprek niet men aan 

de orde waarom niel? 
Omdat ja. Cr was eigenlijk al een, men bracht can oplassing naar voren die zo dringend was (de 
taihuisplaatsing) dat eigenlijk dat de basis van het maken van can conceptafspraak of can contractafspraak 

vernal Flier liggen andere tiler ligt can ander verhaal op tafel. 1k meen me te henna area dat ik later nog cans 

heb gevraagd of ze weten war een ots is. Maar dat was voor my niet meer belangrijk. Datgene wat zij naar voren 
brachten was belangryker. 
Op het chide van het gesprek zitten de hinders erbij en don zegt 	'Als Cr nu lets is don moet je het tegen 

de gezinsvoogd zeggen en die zoekt het uit en hij zorgt voor je'. ES van de kinderen zegi Jan: 'Nee jij zorgt 
voor ons'. Vader zegt vervolgens: 'A Is jullie in frown kinderhuisj Mien dun zorgt hij roar faille'. 4 zegt don: 

'Moor Cr is moor den papa' waarop wider zegt lk ben °linen de papa en ik heb het laatste wound'. lk vraag 
me nu of 
Jaja 
Of hij nu wel helemaal heeft begrepen wat de ots is 

Jajaja 

Zijn dat belangrijke dingen nor jou 
1k rand dat loan niet belangrijk. 	heb het toen wel gehoord, maar ik kan niet inschatten of vader widen de 

indnek is van de ots waarin hij het gevoel heeft ik heb niks near te zeggen an rich daar in feite al bij heefi 
neergelegd of dat het hem goad uitkona. 1k kan niet in zijn agenda kijken, maar daar go ik niet mee akkoord, hij 
draagt can stuk verantwoordelykheid. Maar ik heb het vender niet goad uitgediept daar dat ben ik met je cans, 

het is eigenlijk can geladen tekst die door ligt 

Maarje dank! niet dat je dat later nog cans dubbel en dwars terug kunt krijgen 
Nee nee, onulat het staat in de context van dat verhaal (najn gezag heb ik even by die meneer door neergelegd 
die meneer geeft het my terug en dan pak ik het helemaal tentg". Voor de kinderen on duidelijk te maken dat hij 
als papa het laatste woord heefi an dat is een basisstelling heel belangrijk van can ouder aan can kind waar ik 

absoluut niet aan ga morrelen 
Je kunt het ook interpreteren als dot 'wider het donders goed wee!, moor het via het kind speelt, dat het von 

jou heel moeilijk word: daarop le reageren 
Ja ja, maar als mensen no zifil an dat zou best kunnen dan vallen ze op een gegeven moment wel een keer door 
de mand en dan kan die opmerking niet borg staan voor het verdere verloop van de ots. Waar ik op gepakt zoo 

kunnen worden elan is dat... Mijn insteek is loch altijd ik kijk naar de sterke kanten van can systeem, de zwakke 
kanten. Als een systeem niet lukt dan zyn die zwakke kanten overheersend over de sterke lcanten, dan zijn de 
zwakke kanten vaak onzichtbaar roar degene die ze bekomen en we richten ons rock op die sierke kataen on die 
zwakke kanten onzichtbaar ma/can, maar dat is in dit geval niet ter sprake. 

In het gesprek is de uitleg over het juridische gezag niet aan de orde gekomen. Vader zegt aan 
het eind van het gesprek dat hij het laatste woord heeft. Dit komt niet overeen met het 
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fundament van de ondertoeziehtstelling; namelijk dat beslissingen over de kinderen alleen in 
samenspraak met de gezinsvoogd genomen kunnen worden. Uit het interview met de 
gezinsvoogd blijkt dat hij niet wil tomen aan het ouderlijk gezag van vader in het bijzijn van 
de kinderen. Ook relativeert hij de impact van vaders boodschap 'maar als mensen zo zijn en dat 

zou best kunnetz dan vallen ze op een gegeven moment wel een keel- door de ,,:and '.  

Hieronder volgt een aantal fragmenten waarin de gezinsvoogden hun juridische gezag 
wel (expliciet) benoemen: 

[GGA,T1] 
Gv 	je moeder blijft verantwoordelijk voor jou je bent ondertoezichtstelling wel is het zo dat je moeder niet 

meer eh eh bepaalde beslissingen over jou niet he/ alleen mag nemen dat moet dus in overleg (.) en je 
bent zestien dus in bepaalde dingen heb je ook gewoon wat te zeggen en we proberen het allemaal in 
overleg te doen (.) ik ben wel bevoegd om bepaalde beslissingen tegen de wil van je moeder te nemen je 
moeder heeft dat ook tegen (?) normaal gesproken we kunnen de samenwerking zo creeren dat dat Met 
nodig is 

De gezinsvoogd neemt het woord `gezag' niet in de mond en verzacht daarmee de 
confronterende boodschap. De gezinsvoogd richt zich niet tot moeder maar tot het meisje. 
Hiermee voorkomt zij gezichtsverlies bij moeder. Tot slot stelt de gezinsvoogd dat moeder de 
verantwoordelijkheid houdt over Sheila, maar dat ze bepaalde beslissingen niet kan nemen 
zonder tussenkomst van de gezinsvoogd. Met andere woorden, de verantwoordelijkheid 
waarover zij spreekt ligt niet alleen bij moeder, maar ook bij haar. Overigens blijft het 
onduidelijk in welke gevallen moeder zich tot de gezinsvoogd moet wenden en in welke 
gevallen niet. Ten slotte laat de gezinsvoogd blijken haar gezag liever niet aan te wenden 
omdat zij `overleg' en `samenwerking' prefereert. 

[FSA, Ti] 
Gv 	ik lcrijg namelijk de opdracht om jou te sturen nou als wij gelijkwaardig zouden zijn [pauze] dan zou 't 

kunnen zijn dat we alleen maar met elkaar kletsen kletsen en nog eens kletsen en dat ik zeg nou joh doe 
het nou eens zo ja wat doe ik nou (nou zeg ik ik probeer 't toch gewoon 'ns een keer en jij denkt laat hem 
maar lullen laat 'm maar lullen nog een half uur en dan is ie weer weg nee dus [pauze] daarom (hebben 
ze) die wet (zo gemaakt) dat jij 49 procent ouder bent en ik lcrijg 't ouderlijk gezag quasi voor 51 procent 
(.) dat betekent (een verschil) [...] dat als ik vind dat je echt jets zou moeten doen [pauze] dat ik 't recht 
heb om het tegen jou te zeggen en (..?..) dat jij ('t ook hebt) op te volgen [pauze] wil je dat niet of doe je 
dat niet [pauze] dan zijn er een legio aan mogelijkheden om daar met elkaar over in de clinch te raken en 
dat gaat altijd via de rechtbanlc [...] [pauze] uiteraard bedoelt om te helpen [pauze] maar 't is niet 
vrijblijvend [pauze] en misschien kunnen we 't heel goed met elkaar vinden misschien (.) kunnen we 't 
niet met elkaar vinden maar dat is helemaal niet de zaak (..?..) waar het omgaat (.) is dat er beter van 
wordt 

Het eerste dat opvalt is de vaagheid van de formuleringen: 'ik krijg namelijk de opdracht'  (van wie 
is die opdracht?), `ik lcrijg 't ouderlijk gezag quasi voor 51 procent' (van wie en waarom 'quasi'?), `dat 
als ik vind dat je echt jets zou moeten doen' (wat is jets? en wat is het verschil tussen jets doen en 
echt jets doen?) en 'clan zijn er een legio aan mogelijkheden' (welke dan?). Iedere vrijblijvendheid 
wordt door de gezinsvoogd weggenomen. Hij heeft het recht moeder opdrachten te geven en 
als die niet worden uitgevoerd zal de rechter zich over de lcwestie buigen. In tegenstelling tot 
de meeste gezinsvoogden zegt hij niet dat samenwerking gewenst is om te voorkomen dat hij 
zijn gezag zal moeten inzetten. Het belang van het gezag wordt door de gezinsvoogd louter en 
alleen aangewend voor het welzijn van Umberto. 
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[IDU,T1] 
Gv 	en joule zijn eh jullie blijven gewoon de ouders je bent de baas over de kinderen maar dat dat delen we 

nu voor dit jaar samen 

M 	wat? 

Gv 	dat delen we nu voor dit jaar samen dat de baas zijn over de kinderen dat delen we dit jaar samen (.) dos 
ehm als Cr dingen zijn waarvan ik zeg dat gaat niet goed dat moet anders dan moet je dat doen tenzij je 

het Cr Met mee eens bent en dan ga je naar de kinderrechter en dan zeg je dan lain je naar de 
kinderrechter gaan 

M mm 
Gv 	en dan lam je zeggen ik ben bet Cr edit helemaal filet mee eens en ik wil het niet en dan gaat die kijken 

wat terecht is aan wat ik zeg of dat ik het mis heb ja? 
M ja 

In het bovenstaande fragment heeft de gezinsvoogd aanzienlijk minder woorden nodig om te 
zeggen wat de gezinsvoogd in het voorgaande fragment aan de ouders vertelde. Ze meldt dat 
ze het komende jaar samen met de ouders de baas is over de kinderen. Opdrachten moeten 
worden uitgevoerd. Zo niet dan volgt de gang naar de rechter. De gezinsvoogd is wel vaag in 
de volgende frase: 'als er dingen zijn waarvan ik zeg dat gaat niet goed'. Ze laat de `dingen' 
onbenoemd. Met weinig woorden maakt ze duidelijk dat ze meer de baas is dan de ouders. 

ILLR,Tli 
Gv 	dat was al bekend (.) dos u wed t dat een ondertoezichtstelling (.) dat dat een fikse maatregel is 
M 	[vlakke tom] dat weet ik ja 
Gv 	dat er eh als het ware ingehat wordt in je gezag (.) betekent dat een gezinsvoogd die kan eh (.) the kan 

beslissingen nemen enne dingen doen (.) die tegen je eige wit als gezagsdrager ingaan he 
M 	dat weet ik ja dat weet ik wet 

[—I 
Gv 	en daar heb je dos die ondertoezichtstelling voor zoals jij het ziet en daamaast weet je dat een 

ondertoezichtstelling van de andere kant ook een tamelijk bedreigende situatie kan zijn 
M 	[vlakke mon] dat weet ik ja 
Gv 	he nou mock daarbij zeggen dat ik dat heb ik al proberen duidelijk te maken dat ik uit de stukken 

opgemaakt heb dat jij best weet hoe je een kind kan opvoeden 
M ja 
Gv 	dus dat daar niet de eerste eh aandacht van mij naar uitgaat 
M 	//nee// 
Gv 	//tenzij// ik onderweg der achter kom van nou jij zit ook iedereen een aardige loer te ciraaien ja he (.) stel 

dat het maar goed dan w/ daar hebben we het dan wel over want dan dat kan ook nog bijgedraaid worden 

het is je hoeft niet bang te zijn dat ik eh zo een-twee-drie bier binnen slap en eh met Kimberley onder 
m'n arm de dew uitga he 

M 	[kijkt Gv filet aan, lachend] nou dan moet u Hecht heel sterk zijn boor /I 
Gv 	 //nee dat hoef ik ook niet te proberen// 
M 	//'k woo at zeggen (?)// 
Gv 	//dat wed t ik nee // daar hoef ie oak niet eh bang voor te zijn dat eh 
M 	(?) 

Gv 	zo werk ik nooit en dat ik dus eh in deze situatie filet want zeker niet maar ik vind wel dat je goed moot 

weten dat een ondertoezichtstelling geen kind/ kinderachtige //maaungel is// 

//oh dat weet ik// 
Gv 	en dat weet je al 

Gv ja nou ik zeg dat toch dat heb ik ook nu leg ik daar nadruk op dat dat in een ondermezichtstelling kan en 

dat doe ik dus niet om te zeggen dat ik dat ga doen want ik doe dat helemaa/ d-d als het enigszins kan de 

ik dat namelijk niet maar om aan te geven dat een ondertoezichtstelling een hele zware maatregel is en 
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dat je dus als gezag/ gezagsdrager iemand over de vloer krijgt die eh die dus bepaalde macht gelcregen 
heeft he dat dat is het enige wat ik daarmee bedoel en verder niet dat heeft maar ik vind wel dat men dat 
goed moet weten dat moet men zich realiseren 

M 	oh dat realiseer ik me//het is mijn overkomen// 
Gv 	 // he maar je jij heb ze// zelf die ervaring natuurlijk al (.) ja maar dat wil niet zeggen 

dat ik dadak dan meteen maar holderdebolder ga doen oh nee 
M 	//daar moet// u ook wel een goede reden voor hebben 
Gv 	//he dus // 	 ja precies dan moet je dan moeten er echt eh eh 

redenen aanwezig zijn van dat bijvoorbeeld een kind zwaar mishandeld wordt of eh/ 
M 	verwaarloosd 

In bovenstaande fragmenten maakt de gezinsvoogd zijn gezag in tamelijk dreigende taal aan 
moeder duidelijk: 'een fikse maatregel', 'clat er eh als het ware ingehakt wordt in je gezag', 'bedreigende 
situatie', 'een ondertoezichtstelling geen kind/ kinderachtige //maatregel is' en 'een ondertoezichtstelling een 

hele zware maatregel is'. Maar de krachtige termen waarvan de gezinsvoogd zich bedient worden 
afgezwakt of gecamoufleerd met vaagheden. In het eerste fragment abstraheert de 
gezinsvoogd door in derde persoon enkelvoud te spreken en is hij niet concreet in de aard van 
de beslissingen die hij kan nemen. Hij laat moeder in het ongewisse met welk doel hij haar 
kan oVerrulen. In het tweede fragment maakt de gezinsvoogd van zijn inzet van gezag een 
hypothetische kwestie en in het geval dat hij zijn gezag zal aanwenden belooft hij eerst nog de 
diplomatieke weg te bewandelen. Omdat de gezinsvoogd zijn gezag niet in een juridisch kader 
plaatst krijgt moeder de kans de reikwijdte van zijn positie weg te wuiven `[kijkt Gv niet aan, 

lachend] nou dan moet u //echt heel sterk zijn hoor'. Het juridische gezag van de gezinsvoogd wordt 
aldus in termen van fysieke kracht vertaald en de gezinsvoogd gaat daar in mee '//nee dat hoef ik 

ook niet te proberen'. Vervolgens neemt hij alle dreiging weg `zo werk ik nooit'. In het derde 
fragment bindt de gezinsvoogd nog verder in en hij abstraheert opnieuw 'maar ik vind wet dat 

men dat goed moet weten dat moet men zich realiseren'. Moeder verwijst uiteindelijk naar het 
juridische karakter van de maatregel `//daar moet// u ook wet een goede reden voor hebben'. Ze maakt 
hiermee duidelijk dat ze niet aan de willekeur van de gezinsvoogd is overgeleverd, maar dat 
hij verantwoording zal moeten afleggen voor de keuzes die hij maakt en de acties die hij 
onderneemt. 

[PHA,T1I 
Gv 	want het is gedwongen hulpverlening dat houdt in dat eh dat er soms ook dingen misschien gebeuren of 

dat ik dingen doe die je helemaal niet leuk vindt 
M 	ja ja 
Gv 	en dan staat hier bijvoorbeeld ook in dat eh dat bijvoorbeeld welke rechten u heeft 
M ja 
Gv 	dus eh ze beginnen met ik zal u een exemplaar geven 
M 	ja doe maar dat is makkelijker 
Gv 	ja het bockje begint met een korte omschrijving met wat de ondertoezichtstelling inhoudt dus dat de 

recliter tin unspraak heeft gedaan en dat ik door die uitspraak nu omdat er nu een ondertoezichtstelling is 
dat ik het recht heb om met jullie te bemoeien eigenlijk 

M 	eigenlijk _pa 

In het bovenstaantle fragment is de gezinsvoogd onduidelijk over haar gezag. Ze is vaag over 
wat er kan gcheuren, %vie dat dan doet en waarom dat gebeurt: `dat er soms ook dingen misschien 

gebeuren of drt ik dingen doe die je helemaal niet leuk vindt'. Het recht van moeder om beslissingen 
van de gezinsvougd aan te vechten blijft onbenoemd. De gezinsvoogd benoemt haar gezag in 
juridische termcn, maar is onduidelijk in welk opzicht ze zich met de clienten mag bemoeien. 
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Ze zwakt dit nog verder af door de toevoeging 'eigenlijk'. Dat moeder deze toevoeging 
ovemeemt kan crop duiden dat ook zij van mening is dat een afzwakking op z'n plaats is. Het 
kan Cr ook op duiden dat moeder alleen een back-channel geeft, omdat ze gedurende het hele 
gesprek altijd het laatste woord uit de beurt van de gezinsvoogd zelf nog eens herhaalt. 

liaisregels instelling, klachtenregeling, inzagerecht van clienten en inzageplicht van de 
instelling, verzoeken out wijziging en beroepsprocedure 
Eerst enkele cijfers: 
• nen op de drie gezinsvoogden verzuimt het klachtenmglement te noemen; 
• de helft van de gezinsvoogdcn noemt het inzagerecht van de client; 
• drie gezinsvoogden noemen de inzageplicht van de instelling; 
• zes gezinsvoogden noemen de mogelijkheid om wijzigingen te verzoeken en beroeps-

procedure 
• zes gezinsvoogden noemen geen enkele van de hierboven genoemde aspecten. 

Het aantal gezinsvoogden dat de voorgeschreven aspecten van de ondertoezichtstelling niet of 
ten dele benoemt, is groot. Maar vooral de enonne verschillen tussen de gezinsvoogden zijn 
opvallend. Sommige gezinsvoogden noemen alle elementen, anderen leggen geen enkel van 
de genoemde aspecten aan de clienten voor. Ook de wijze waarop de forrnele regelgeving 
wordt gepresenteerd kent grote verschillen. Len gezinsvoogd vertelde in het reflectiegesprek 
dat ze de ots altijd op dezelfde manier en in haar eigen woorden uitlegt. Hieronder het 
gespreksfragment waarin ze de clienten voorlicht. 

[GGA,T1] 
Gv 	stel je voor dat ik een beslissing neem waar jullie het niet mee eens zijn (.) we hebben Cr over gesproken 

en we komen Cr niet nit he jullie bInven erbij van nee hier kunnen we niet mee akkoord gaan dan hebben 
jullie het recht om een klacht in te dienen (.) in eerste instantie bij mijn teanneidster (.) ja? [K knikt] (.) en 

als je dan nog vindt dat je niet genoeg gehoord bent dan kun je een klacht indienen bij de directie van de 
stichting maar als je dan nog vindt dat ie niet geed is dan ga je weer een stapje hogerop en je kan ook bij 

de kinderrechter een klacht indienen en wanneer dienen mensen meestal bij kinderrechter een klacht in 

stel je voor dat ik iets (.) iets dat ik jij gaat niet naar school ja ik heb met je moeder een afspraak gemaakt 

an moet naar school en eh zoveel keer per week moet ze daar zijn (.) en je blijft toch niet gaan en je moe-

der heeft daar werkt niet mee met mij om ook het zovcr te krijgen dat jij wel naar school gaat dan zou ik 

jullie bijvoorbeeld een schriftelijke aanwijzing lcunnen sturen waarin zet ik precies dan we hebben dit af-

gesproken dit is wat ik van jullie venvacht eh het is dit gebeurd jullie werken niet mee hieraan ondanks 

de afspraken normaal (?) zo'n schriftelijke aanwijzing mod t opgevolgd worden maar (.) als je het niet 

eens ben met die schriftelijke aanwijzing dan kun je bijvoorbeeld tot de kinderrechter richten want zo'n 

schriftelijke aanwijzing heeft wet gevolgen (.) maar als je zegt ik ben het niet eens met die aanwijzing of 

met water in staat dan kun je tot de kinderrechter richten met zo'n klacht [M lcnikt] dat is jullie recht (.) 

(.) non privacy (.) je mag rapporten lezen je hebt het recht om je aldcoordverklaring te (?) je hebt het recht 
natuurlijk om ergens niet mee cent te zijn dat kun je aangeven op de akkoordverklaring ehrn je hebt het 

recht om gehoord te worden nou noem maar op dat zijn een heleboel rechten die je hebt ik heb folder 
meegenomen want ik ken die folders ook niet helemaal uit mijn hoofd 

[pauze; Gv deelt folders nit] 
privacyreglement [Gv geeft privacyreglement] daar staat het allemaal precies heel duidelijk opgeschreven 

(.) en het klachtenreglement [Gv geeft klachtenreglement] hoe je binnen mijn instelling he 
ja (?) binnen mijn instelling hoe je daar een klacht in kan dienen van teamleidster tot steeds hoger 

De uitleg van de gezinsvoogd is, behalve over het privacyreglement, volledig, helder en 
duidelijk. Ze gebruikt geen ambtelijk jargon en weet ondanks de lengte van haar betoog de 

94 



aandacht van de clienten te behouden. In het reflectiegesprek gaf de gezinsvoogd aan dat het 
welslagen van het overbrengen van de boodschap in dit geval afhing van drie factoren. Ten 
eerste waren de clienten geInteresseerd en hadden zich vooraf al door hun advocaat over de 
maatregel laten informeren. Ten tweede had de gezinsvoogd zich goed op het gesprek 
voorbereid en op voorhand een gespreksstructuur gepland en `als je weet waarje over pro at straal je 

ook gezag Als derde reden zei de gezinsvoogd dat de rust die ze uitstraalt persoonlijk gezag 
afdwingt. Dit zorgt er vervolgens voor dat de clienten serieus en geconcentreerd luisteren naar 
de uitleg van de gezinsvoogd. Dat dit het geval was bleek uit de vragen die de clienten naar 
aanleiding van de uitleg stelden. Het komt zelden voor dat clienten hierover meer informatie 
wensen. 

In een paar gevallen gebruikten de gezinsvoogden de folders die ze de ouders hadden 
gegeven. Dat heeft als voordeel dat alle aspecten besproken worden, maar er kleven ook 
nadelen aan. Ten eerste wordt de ingewikkelde terminologie rechtstreeks uit de folder 
overgenomen wat de helderheid niet ten goede komt: 

[PHA,T1] 
Gv 	eh ehm de schriftelijke aanwijzing als eh misschien wel handig om het even letterlijk door te nemen de 

gezinsvoogd kan u of uw kind een schriftelijke aanwijzing geven of hij vindt dat u of uw kind niet 
voldoende meewerkt aan de verbetering van de situatie dus als later en zo stel dat dat nou zo blijft 

M 	ja 
Gv 	dan kan ik op een gegeven moment een schriftelijke aanwijzing sturen 
M 	ja 
Gv 	ehm hier staat ook nog wat het inhoudt een aanwijzing wordt geschreven in een brief waarin duidelijk 

staat wat u en uw kind moeten doen eh u bent dan verplicht deze aanwijzing op te volgen eh en er staat 
ook voordat ik tot zoiets zal overgaan dat ik eerst probeer in een gesprek tot een eh eh tot overeenkomst 
of een oplossing te komen 

M mm 
Gv 	wat hier niet trouwens bijstaat en dat is zal ik u nog even vertellen dat u een bezwaar kan aantekenen 

tegen deze aanwijzing even kijken hoor ehm (.) ehm (.) nou ik moet zeggen het staat hier niet zo duidelijk 
M 	nee het staat hier niet 
Gv 	maar ik heb hier ook een klachtregeling daar staat ook in dat je ook weer een klacht kunt indienen bij 

mijn baas en dergelijke als je het er niet mee eens bent met bepaalde dingen chin eens kijken oh ja hier 
komt dan de rapportage eh er staat ook in als u elun chin dat ik mijn eh dat ik mijn gegevens over jullie 
zorgvuldig hoort te bewaren dus het privacyreglement en u heeft recht op inzage in de rapportages 

Ten tweede vormt de folder een obstructie voor de interactie tussen gezinsvoogd en client. 
Omdat of de gezinsvoogd of de client of beiden in de folder kijken is er geen oogcontact 
mogelijk. Bovendien kan de client het idee lcrijgen dat de gezinsvoogd de procedure zelf niet 
eens kent. Dat is nadelig voor het professionele gezag van de gezinsvoogd en zet de client niet 
aan zelf meer over de regelingen te weten te komen. Aan de andere kant is het zo dat de uitleg 
aan de hand van de folder een bevestiging is aan de clienten dat het om complexe materie 
gaat. 

De gezinsvoogden die er voor kozen geen enkel van de genoemde aspecten te 
behandelen gaven daar in de reflectiegesprekken verschillende argumenten voor: 

[Interview AVA,T1I 
[de ouders vingen het gesprek aan met het verzoek om uithuisplaatsing] daarmee sturen ze het gesprek aan het 
begin al, hier valt weinig bij te sturen. Ik kan me de lcrampachtige situatie wel voorstellen van 'ik heb bier een 
folder we moeten de folder bespreken' dat is volkomen absurd, terwij1 de instructie is om die folder te bespreken 
Deze gezinsvoogd is zich er terdege van bewust dat het een instructie is dat hij de ouders uitleg verschaft. Door 
de urgente problematiek die zij op tafel legden, heeft de gezinsvoogd er voor gekozen het achterwege te laten. 
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[Interview BPE,T1] 
Op het laatst vraag je nog naar de folders 
la dat was eigenWk omdca ik er in (Ante instantie am had gevraagd en toen duurde her een tijdje voordat 
moeder ze had gevonden. 1k was eigenlijk al Haar met het gesprek en Wen zag ik ze weer liggen. lk vond dat ik 
er voor de goede orde even op tentg ?noes) komen. En dan doe ik dat slordig en bespreek ik ze niet nicer 
ungebreid, nwar dat !avant oak omdat zeal besproken zijn (met een maatschappelijk werker). Daarna zeg ik nog 
wet dat als moeder vragen heeft dat ze kan bellen. 

Bij deze gezinsvoogd is het dilemma voelbaar: direct van start gaan met de problematiek in 
het systeem of eerst de folders uitgebreid doomemen. Ze kiest voor het eerste en rechtvaardigt 
die keuze door te zeggen dat een maatschappelijk werker de uitleg heeft gegeven. Ze stelt 
moeder in de gelegenheid telefonisch vragen te stellen. 

[Interview HWO,T11 
Waarom wijs je hen Met op de procedures in het geval van een conflict? 

Ze hebben de folders ontvangen en hadden er geen vragen over. Het gebeurt overigens zelden 
dat we daar vragen over beantwoorden, en het gebeurt zelden dat mensen de folders gelezen 
hebben. 
In hoeverre rind jij her belangrijk dal ze dear van op de hoogte zijn? 

1k vend her ze wel als her spec/i. Er is in dit gesprek al verret tegen de maatregel, daar ben je dan inhoudelijk 
over aan her praten. Dan ben je bezigjezelf binnen te loodsen orn met ze aan het werk te kunnen. En am den nog 
over die regels te beginnen (ha vind ik dim een hectic ambtenarij. 

Deze gezinsvoogd kiest er voor de clienten niet te informeren over de maatregel en ze dus 
geen uitleg te verschaffen over de spelregels van het `sper waaraan ze zelf deelnemen. Hij 
zegt ook vend her ze wel als het week waannee hij zich opwerpt als degene die bepaalt 
warmeer ze de infonnatie nodig hebben. 

[Interview LLR,T11 
lk had me voorgenomen duidelijk te maken dat de ots een gedegen maatregel is waar je niet al te kinderachtig 

over 'noel doen, incur dat de soep min altijd even heel gegeten wordt als die worth' opgediend. Dal we 

moeten proberen samen het belang van het kind re behartigen en dal twee sotns nicer weten dan ea. De sfeer 
rift/ens her gesprek was volgens mij goed. 1k denk dot ze begrftpt war een ots inhoudt. Ze heeft at eerder met een 
ots re maker, gehad dus daar hoeven we niet abbe vaak nicer op terug te komen. 1k denk dat de duidelijkheid en 
her doel van daze ondertoezichtstelling at tamelijk he/der is voor een eerste keer. 

Volgens deze gezinsvoogd is de ots weliswaar een zware maatregel, maar hoeft het in de 
realiteit niet altijd zo uit te palcken. Met betreklcing tot de verdere uitleg legitimeert hij zijn 
keuze om er (bijna) niets over te zeggen, door er op te wijzen dat moeder al eerder met een ots 
te maken heeft gehad. Hij gaat er van uit dat moeder op de hoogte is, maar heeft dit niet 
gecheckt door moeder er expliciet naar te vragen. 

[Interview NIA,T1I 
Jouw gezag is flier aan de orde gekomen 

Heb ik eigenlijk niet aan de orde gebracht, nee, ik heb dus wet ik heb her niet op die manier aan de orde 
gebracht 'ik heb gezag'. Eigenlijk, ik wil me niet altijd voordoen als iemand die, zeg maar ik pro beer een beetje 

vertrouwen met mensen op te bouwen, en ik wit niet altijd hup ilc heb gezag, want je merkte bij deze mensen, op 
de rechtszining waren zeal een beetje bang, je moet voor de rechter komen en en is niets aan de hand'. Op een 
andere mauler probeer je toch, kijk ze weten wet dat ik gezag heb, heeft de kinderrechter oak uitgelegd en daar 
ga ik niet nog een keen de nadruk op leggen, maar ik heb haar wet uitgelegd dat ik dingen ga regelen. 1k heb wel 
folders gegeven waarin ze het kunnen lezen, en dan wacht ik wet of of daar vragen over komen. 
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Privacyregeling en klachtenreglement daar wacht je ook vragen af? 
Breng ik niet altijd aan de orde, nee ik vind het so prettiger werken. lk ga niet meteen nzijn gezag duidelijk 
tnaken, van ik kan dat en dat gaan doen, dat is helemaal niet aan de orde. Kim verblijft bij tante en ik go er van 
uit dat dat so bljft , wat kan ik nog verder ingrijpen? Bij deze zaak hoef ik dat niet expliciet naar voren te 
brengen. In crisis-achtige zaken sal ik het eerder duidelijk maken. 

Deze gezinsvoogd haalt vier redenen aan waarom ze de clienten geen uitleg over de ots geeft: 
angst voor de maatregel bij de clienten, de rechter heeft het al verteld, ze hebben folders 
gelcregen en ze verwacht niet dat ze haar gezag zal hoeven inzetten zoal bij sommige andere 
zaken het geval is. Verder gaat ze ervan uit dat de clienten weten dat ze gezag heeft en dat ze 
de folders zullen lezen. Nergens blijkt in het gesprek dat de clienten alles hebben begrepen. 

[Interview PGD,T1] 
Je will zo snel mogelijk zakeis doen, concreet. Je hebt het niet over gezag, klachten en privacy gehad 
(lachend) Nee, doe ik niet, nooit gedaan ook en ik denk dat het accent daar heel duidelijk op is komen te liggen 
no de nieuwe wetswijziging en dan sou ik me heel formeel opstellen. 1k heb een aversie tegen al dat papierwerk. 
De mensen krijgen een lading papieren toegestuurd, van de Raad, van de rechtbank, van ons, en dan konz ik nog 
eens een keer uitleg geven, dat sal hun een worst zijn in het algemeen. lk hou het we/ in de gaten, stel dat ze het 
niet met tne eens zijn of een andere weg willen volgen dan geef ik aan dat dat wel kan. Als we echt lijnrecht 
tegenover elkaar komen te staan en ze mij alleen als ballast ervaren zal ik wel zeggen dat ze naar de stichting 
kunnen stappen en vragen om een andere gezinsvoogd. 1k sal ze nog he/pen een klacht tegen mij in te dienetz 
(lachend) als ik de deur maar open kan houden. Daar heb ik geen bezwaar tegen. Elke goede gezinsvoogd hoort 
af en toe een klacht te k-rijgen en ik ben een goeie. Dat is om aan te geven, je sal maar aan de overkant zitten, als 
ouder zijnde, dat er ietnand komt die je vertelt wat er wel en niet gedaan gaat worden. Ik laat de informatie 
zeker nog aan bod komen, een soort verborgen agenda, nzaar ik vind het niet belangrijk. 
Nooit probleem geweest dat ouders er na een tijdje achter kwamen wie je werkelijk bent? 
Nee, ik ben sinds de wetswijziging in '95 niet anders gaan werken. lk heb wel eens gezegd oude wijn in nieuwe 
zakken stoppen. (lachend) Geef mij die wijn maar en houden jullie die zakken. lk neem het werk heel serieus 
Vind je dat ouders de ins en outs van de ots be/wren te weten? 
(lachend) lk vind niet dat het mijn taak is on hun voor te lichten wat mijn tank is, is hetzelfde als een politieman 
zegt ik ben politientan dit is mijn taak dit mag ik wel en dit niet 
Bij een politieman of een bakker weet iedereen dat, maar bij een gezinsvoogd...? 
Misschien een flauw excuus maar, de raad komt binnen, nee eigenk eerder, bij ambulant werk. Als die het niet 
meer zien zitten gaat het naar de raad en clienten weten dat, uiteitzdelijk dan misschien een gezinsvoogd. 
Onderzoek door de raad, dan de rechtbank, dan papieren van jeugdzorg met wat se doen, dan de gezinsvoogd 
self. Dan zou ik daar mee moeten beginnen, terwijI ik eigenlijk vind dat het informatie is die nergens toe dient, 
het is geen geheim. Het is dezelfde dooddoener als iemand zegt: 'Je behoort de wet te kennen'. Ja haha leuk is 
dat. Wat ik kan of niet kan, ik zou volgens de wet nzijn took tnoeten uitleggen, dan zou ik wel meer uren mogen 
gaan vragen voor een gesprek. Je komt in de prive-tijd van mensen dat ben ik me heel bewust, meestal hebben ze 
er niet om gevraagd als ze wel hebben gevraagd dan willen ze hulp. Als ze het willen weten zipt ze mondig 
genoeg het my te vragen 
Je zegt prive-tijd daar ben ik use van bewust. De politie komt ook in de prive-tijd, maar het moet wel gebeuren 
lk heb wel gezag, maar dat is ondergeschikt aan het respect voor de mensen. Betekent niet dot ik geetz 
verantwoordelijkheid heb, maar ik ga me niet dicteren op mijn gezag, ik wil mensen respecteren en leren ketznen 
wat ze wel en niet aankunnen en zo mogelijk wat toe te voegen aan de omgang met het betreffende kind, moor 
absoluut niet dat ik het beter wee!. lk ben geen commando, en als ik het moet zijn dan zal ik dat op dat moment 
wel duidelijk maken, maar niet van te voren, Denk erom ik ben de gezinsvoogd en dadada en dit is mijn taak 
dadada en ik kan Anthony weghalen'. Dat klopt oak allemaal niet, want het eerste wat ik zou kunnen doen is een 
aanwijzing geven, heb ik destijds ook gezegd by die functiescholing, die aanwijzing stelt geen shit voor, oak 
voor die wetswijziging konden we dat, en als ze die aanwijzing niet opvolgen, terug naar de rechtbank, is goed 
voor de rechtbank, voor de papierwinkel van hier tot ginder. Maar als ouders zeggen: 'Ik doe het niet'. Wat 
clan? Ga je hem gyzelen? Zijn ze weer twee jaar verder. Leuk en aardig maar voor nzijn dagelijks werk zet het 
geen zoden aan de dijk 

97 



Deze laatste gezinsvoogd geeft aan clienten nooit te infonneren. De clienten moeten derhalve 
maar aanvoelen wat bun positie is en de positie van de gezinsvoogd. De gezinsvoogd geeft 
duidelijk aan welke redenen hij heeft om de clienten niet uitgebreid te informeren: hij wit de 
clienten niet lastig vallen met nog meer papienverk, hij vindt dat de aard van het 
gezinsvoogdijwerk sinds de wetswijziging in 1995 niet is veranderd en heeft daarom ook geen 
behoefte zelf anders te gaan werken, de informatie heeft weinig nut, het respect voor de 
clienten staat bovenaan en de reikwijdte van het gezag van de gezinsvoogd is beperkt. Hoewel 
de richtlijnen van de Vedivo een gedegen voorlichting over de ots vereisen, blijkt dat deze 
gezinsvoogd moeite heeft met de fonnele eisen die dit aan zijn werk stelt. 

Uit het interview met moeder blijkt dat ze `gezag' niet noemt als het gaat om het 
verschil tussen de gezinsvoogd en andere hulpverleners: 

/Interview clienten PG131 
Wat verwachtte u van de ots 

We hebben al reel verschillende begeleiders gehad, ik venvachtte niet reel van de ots. Deze gezinsvoogd is wel 
anders dan de vorige hulpverleners, hij veil graag snel jets doen en hij vindt oak cc/it dat er jets gedaan moet 

warden. 
En zun getag? 

lk merk niets van rile gezagspositie, her goat by de gezinsvoogd allemaat am een goede samenwerking. In eerste 

instantie was ik ervoor om Anthony naar een internaat te sturen, maar de gezinsvoogd heelft mij ervan overtuigd 

dat dat niet de oplossing is, in leder geval veil hij door nog wel een tijd mee wachten. 

In het onderzoek was er eon gezinsvoogd die uitgebreid en apart aandacht schonk aan weder-
zijdse kennismaking. Op grond van dit ene geval kunnen geen vergaande conclusies worden 
getrokken, maar het lijkt at direct de toon te zetten voor wederkerigheid tussen client en ge-
zinsvoogd, waarbij de client als volwaardig gesprekspartner tegemoet wordt getreden. 

Bij deze kennismaking behoort een introductie op de taken en functie van de 
gezinsvoogd. De client dient geinformeerd te worden over het institutionele karakter van de 
communicatie, de gezagsfunctie van de gezinsvoogd en allerlei formele en informele regels. 
De vraag is nog op welke wijze de client het beste geinformeerd kan worden. In sommige 
gespreklcen uit het onderzoek bleek het goed te werken als de clienten als eerste werden 
geinfonneerd over klachtenregelingen, beroepsprocedures en dergelijke, maar in andere 
gevallen leidde dat ook tot een overmaat aan formele informatie gedurende de eerste twee 
gesprekicen, terwijI die inforrnatie niet leek door te dringen tot de client. Als de informatie 
over regels en voorwaarden echter gedoseerd wordt verstrekt in de opeenvolgende gespreklcen 
bestaat het gevaar dat de gezinsvoogd eenzijdig beslist of en wanneer de client de infonnatie 
Icrijgt. 
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6 DE TUSSENLIGGENDE GESPREKKEN 

De gesprekken tussen gezinsvoogd en client die worden gevoerd na het eerste gesprek en 
voordat het hulpverleningsplan wordt besproken lcrijgen in dit onderzoek een aparte status. 
Enerzijds omdat deze niet worden gedomineerd door overdracht met de Raad, de kennisma-
king en de uitleg van regels en rechten en anderzijds door de bespreking van het hulpverle-
ningsplan. 
In totaal gaat het hierbij om 35 gesprekken van 16 gezinsvoogden (twee gezinsvoogden be-
spraken het hvp in het eerste gesprek en drie andere gezinsvoogden behandelden dit plan in 
bet tweede gesprek (zie hoofdstuk 7). Hoeveel gespreklcen er volgen op T1 verschilt per ge-
zinsvoogd (zie hoofdstuk 4). Sommige gezinsvoogden voeren geen tussenliggende gesprek-
ken en bespreken na Ti meteen het hvp, anderen hebben drie gesprekken nodig om tot de be-
spreking van het hvp te komen. 

De structuur van dit hoofdstuk komt grotendeels overeen met het vorige en het volgende 
hoofdstuk. Achtereenvolgens bespreken we de controle over de gesprekken, de positionering 
van gezag en de manieren om overeenstemming met de client te bereiken. 

I 	Controle over het gesprek 

6.1 Agenda 

Begin van het gesprek 
In bijna de helft van de gevallen wordt aan het begin van het gesprek een agenda vastgesteld. 
De agenda vormt daarmee beslist geen standaardonderdeel van de gesprekken tussen gezins-
voogd en client. Verder geven vier gezinsvoogden gedurende de volgende gespreklcen conse-
quent nooit een agenda en vier gezinsvoogden consequent altijd een agenda. De overige ge-
zinsvoogden blijken wat het stellen van een agenda betreft niet eenduidig te zijn in hun aan-
pak Zo is er een gezinsvoogd die in het tweede gesprek geen agenda vaststelt, in het derde 
gesprek de agenda lokaal organiseert en in het vierde gesprek vooraf wel een agenda geeft. En 
bij het startteam wordt er wel een agenda gegeven als beide gezinsvoogden aanwezig zijn, 
terwijl de gezinsvoogd geen agenda vaststelt als ze alleen komt. Dit duidt erop dat het team 
een gezamenlijke lijn wil uitzetten, waarbij de agenda dus grotendeels hun eigen belang dient. 
De agenda wordt gebruikt om de gesprekshandelingen en -onderwerpen vooraf op elkaar af te 
stemmen en te coordineren. 

Twee casussen worden nu wat uitgebreider behandeld omdat ze jets zeggen over de 
ontwikkeling in de opeenvolgende gespreklcen: 

[111(A, T2] 
M 	waar gaat het over vandaag? 
Gv 	het gaat over alles (.) over de stand van zaken u bent ook op de zitting geweest ik heb u 
M 	jaja 
Gv 	deze brochure //(..?..)// 

//(..?..)//samen met die twee andere he die privacyreglement en het klachtenreglement 
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Voorafgaand aan dit gesprek had de gezinsvoogd in het interview vier duidelijke agendapun-
ten geformuleerd namelijk: folders over de ondertoezichtstelling bespreken, de ziektekosten-
premie, de relatie tussen moeder en haar dochter en pleegzorg/opvang voor moeders dochter. 
Als moeder haar echter expliciet vraagt naar de agenda geeft de gezinsvoogd alleen een zeer 
algemeen antwoord Chet gaat over alles (.) over de stand van zakenl. Over het waarom van deze 
algemene agenda zegt de gezinsvoogd in het reflectiegesprek het volgende: 

lk weet niet hoe dat komt, op die manier houd je het don spannend Moeder weet niet waarover gesproken zal 
warden, ik heb dan zoiets je weet waar ik voor kom' en dat gaan we bespreken en dart vind ik her een rare 

vraag. 1k kan me het voorstellen dat jij (=onderzoeker) dat vraagt maar moeder... Misschien moet ik dat voor 
haar oak benoemd hebben dat het voor hoar duidelijk is. Het is eigenlijk oak geen vreemde vraag dat ze dat wil 
wet en, maar ik had her flier verwacht en ik weet dat her belangrijk is am met een agenda te werken en mensen 
duidelijkheid te geven over mijn agenda. Het is voor mij een aandachtspunt 

In het derde gesprek komt de agenda uitgebreid aan de orde: 

Gv zijn er eh be/ bepaalde punten die u met mij wilde bespreken? 
M 	ja tuurlijk ilc weet niet is bet nou ja bepaalde punten we! 
Gv 	ja (.) bijvoorbeeld 
M 	als voorbeeld (..?..) voor Fatima dat u (.) Fatima vindt toch ook dat zij u dat haar eh (..?..) Fatima niet 

klagen en ik vind oak dat sommige dingen it heb at eens gevraagd u werkt met de kinderen 

Gv 	ik heb een aantal agendapunten op papier gezet waar ik het met u over wil hebben de vorige keer toen ik 
oak bij u kwam eh vroeg u mij ook waar zullen we het vandaag over hebben 

M ja 
Gv 	en it heb dus op papier gezet dat we het zullen hebben over het hulpverleningsplan he ik heb het Cr met u 

over gehad in het eerste gesprek he dat er na zes weken een hulpverleningsplan zoo komen eh it wit het 
met u hebben over zao 

M 	ja zao 
Gv 	die ouderbijdrage 
M ja 
Gv 	die ouderbijdrage Icinderbijslag 
M 	jaja 
Gv 	dat boort Cr allemaal bij eh (.) de relatie tussen u en Fatima 
M ja 
Gv 	en ik wil het oak hebben over kamerplaatsing 
M 	kamerplaatsing 
Gv 	ik zal begamen met het hulpverleningsplan als u dat goed vindt 
M ja 

De gezinsvoogd vraagt eerst naar moeders agendapunten. Dit geldt als een vraag om actief 
deel te nemen aan het gesprek. De gezinsvoogd verwacht van moeder een participerende rol. 
Moeder kan echter niet duidelijk maken wat ze precies wil bespreken. Daama grijpt de ge- 
zinsvoogd terug op het tweede gesprek ('de vorige keer toen it oak bij u kwam eh vroeg u mij ook waar 

zullen we het vandaag over hebben'). Door dat tweede gesprek (en het daaropvolgende reflectiege-
sprek) expliciteert de gezinsvoogd de agenda nu we!. Ze geeft een opsomming van de agenda 
en vraagt ten slotte aan moeder of ze ermee alckoord gaat dat er eerst over het hulpverlenings-
plan wordt gesproken. Ook deze uiting wijst erop dat de gezinsvoogd gezamenlijkheid be-
tracht en dal ze moeder ziet als een mondig client. 

In het reflectiegesprek constateert de gezinsvoogd lachend 'ik heb het snel geleerd he?' 

waama ze haar motivatie geeft waarom ze nu wel een duidelijke agenda aan moeder voorlegt: 
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Voor moeder is het een houvast, dat geldt voor iedere client. lk denk dat ze er recht op hebben te weten waar-
over ik het wil gaan hebben, de vorige keer vroeg moeder ook expliciet naar de agenda. 
Hod je het zelf ook prettiger? 

Jazeker. 

Ofschoon dit hoofdstuk niet over het gesprek over het hvp gaat, bespreken we van RICA wel 
de agenda in het gesprek over het hvp. Dit om de ontwilckeling te schetsen die de gespreklcen 
doormaken. In het gesprek over het hvp (14) geeft de gezinsvoogd eerst haar eigen agenda-
punten: 

Gv 	uit te nodigen om met u het hulpverleningsplan te bespreken 
M ja 
Gv 	ik heb een plan opgestel opgesteld eh maar d'r staat eh waarop Fatima onder toezicht staat he en eh eh 

wat de problemen zijn en waar we de komende tijd aan willen werken 
M mm 
Gv 	nou het is eh (.) Mad dat ga ik met u bespreken als u het met bepaalde dingen niet eens bent lcunt u het 

zeggen 
M ja 
Gv he u mag er ook over nadenken en u mag me dan desnoods volgende week terugbellen hooguit volgende 

week dinsdag terugbellen om te zeggen ik vind dat 
mm 

Gv 	he er staat dit in het hulpverleningsplan en ik ben het er met mee eens he dan lcunt u me volgende week 
dinsdag terugbellen en zeggen dit of dat 

M ja 
Gv 	he waar ik het ook over wilde hebben (.) is dat stukje van de plaatsing 
M mm 
Gv 	he eh eh de rechter heeft de kindenechter heeft inmiddels ook een beschilcking afgegeven he we zijn naar 

de rechtbank geweest 
M 	dat weet ik 
Gv en Fatima was aangemeld voor [imam opvanghuis] he ik ga het ook effe daar over hebben 
M ja 
Gv en ja en daar zullen we het over hebben 
M mm 
Gv ja? 
M 	is goed 
Gv heeft u zelf punten dat u met me wil bespreken? 
M 	over Fatima? over mij? over (.) nou ik heb sommige dingen over Fatima 
Gv mm 
M 	ja ze moet toch echt veranderen 

Eerst geeft de gezinsvoogd globaal de inhoud van het hulpverleningsplannen (' wat de problemen 
zijn en waar we de komende tijd aan willen werken') daarna geeft ze de status van het plan ('nou het is 
eh (.) klad') en ze laat wederom blijken een actieve participerende en meedenkende rol van 
moeder te verwachten ('als u het met bepaalde dingen niet eens bent lcunt u het zeggen'). Ze biedt daar-
bij moeder de optic ook rid het gesprek nog telefonisch te reageren. Vervolgens stelt de ge-
zinsvoogd het tweede gedeelte van de agenda vast ('he waar ik het ook over wilde hebben (.) is dat 
stukje van de plaatsing'). Evenals in 13 legt de gezinsvoogd moeder de vraag voor wat zij wil 
bespreken. De gezinsvoogd doet dit, in tegenstelling tot het derde gesprek, nadat ze haar 
agendapunten aan moeder heeft voorgelegd. Hiermee geeft de gezinsvoogd aan wat de im-
portantie is van haar eigen agendapunten. Overigens heeft moeder, net als in 13, moeite haar 
agendapunten helder te formuleren. 
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Bij casussen waarbij meer dan een tussenliggend gesprek wordt gevoerd, wordt in de 
agenda niet altijd duidelijk in hoeverre de gesprekken van elkaar verschillen. De volgende 
gezinsvoogd geeft in twee opeenvolgende gesprekken deze agenda's: 

[LRA, T21 
Gv 	goed ik wit een paar dingen vandaag met jullie bespreken 
M ja 
Gv 	allereerst nou eh over de ondertoeziehtstelling in het geheel he wat jullie van mij 'carmen verwachten en 

wat niet ten tweede wat ik tot nu toe heb gedaan om hulp te bieden aan Aisha nou en wat mijn ideeen 
daar bij zijn en ten derde moet ik he dat heb ik ook gezegd een hulpverleningsplan maken 

[LRA, T3] 
Gv 	[..•] ja ik wil even in dit gesprek doen even kijken hoe het nu met Aisha staat even kijken wat voor doel 

we hebben helemaal op het end nou wat moet Cr veranderen met Aisha en wat kan er veranderen bij jullie 
oak thuis want ja wat is het uiteindelijk doel komt ze naar huis of ja dat soort dingen dus ik denk dat het 
handig is om te beginnen hoe de stand van zaken nu is en wat voor acties we nu moeten en lamnen doen 
en wat niet kan 

De gezinsvoogd legt in de agenda van T3 geen verband met T2 waarin ook al uitgebreid ge-
sproken is over Aisha en wat er moet gebeuren. Wat dat betreft is er meer aan de orde geko-
men in 12 dan hij in zijn agenda voorstelde. Bij de agenda van T3 maakt de gezinsvoogd ook 
niet duidelijk in hoeverre het komende gesprek verschilt van 12. Bovendien is de agenda in 
beide gevallen algemeen en gezamenlijk geformuleerd twat mijn ideeen daarbij zijn', 'even kijken 

wat voor doel we hebben', `wat moet er veranderen met Aisha', 'wat voor acties we nu moeten en kumten 

doen'). Het gevolg is dat er zowel in T2, als in T3 en T4 wordt onderhandeld door de moeder 
van Aisha die graag wil dat de gezinsvoogd Aisha (die spijbelt en nauwelijks thuis komt) in 
haar kladden grijpt en gesloten plaatst. flit ondanks protesten van de gezinsvoogd die erop 
wijst dat dat in eerste instantie niet de gebruikelijk gang van zaken is. De moeder van Aisha 
icrijgt niet de instructie van de gezinsvoogd dat hij degene is die uiteindelijk de beslissingen 
neemt. Hierdoor lcrijgt ze het idee dat ze gezamenlijk met de gezinsvoogd mag bepalen wat er 
voor Aisha geregeld moet worden. 

Een duidelijke agendavoering bevordert dat clienten het verschil begrijpen tussen de 
tussenliggende gespreldcen. Het is van belang dat gezinsvoogden expliciet relaties leggen tus-
sen wat in voorafgaande gesprekken is besproken en in komende gespreldcen nog aan bod zal 
komen. 

Afstuiting van het gesprek 
De meeste gespreldcen duurden rond een uur. Een aantal gesprekken duurde langer dan 1 1/2 
uur. Wat betreft de afsluitingen van het gesprek zien we hetzelfde als in TI. Er zijn nauwelijks 
gezinsvoogden die van tevoren een tijdsduur afspreken en de gezinsvoogden maken veelvul-
dig gebruik van impliciete tijdsmarkeringen, zoals bijvoorbeeld een korte samenvatting van 
het gesprek, een volgende afspraak maken, een volgende activiteit aangeven, nonverbaal 
(rechtop, tas op schoot) of via de onderzoeker ('Jeanine/Gerard we zijn klaar'). Bij de meeste 
gesprekken zagen we geen duidelijke afsluitingen en geen samenvatting of evaluatie. Zo wa-
ren er in de zaak IDU tussen moeder en de Raad afspraken gemaakt over de dingen die zouden 
moeten veranderen (verzorging van de kinderen, de hygiene en veiligheid in huis en het gezag 
van moeder). Als er niets zou veranderen zouden de kinderen uit huis worden geplaatst. In 12 
en 13 komt de gezinsvoogd terug op deze afspraken met de Raad en confronteert moeder met 
het feit dat moeder nog niets gedaan heeft om de situatie te verbeteren Cje zei vorige keer dat je 
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dingen zou veranderen met de kinderen een voorbeeld is dat je Nederlands zou praten met de kinderen waarom 

lukt dat 	Daarnaast waarschuwt de gezinsvoogd moeder dat als zij zich niet houdt aan de 
afspraken de kinderen uit huis gaan. Ondanks dat de gezinsvoogd duidelijk taal spreekt, wordt 
er aan het eind van de gesprekken uiteindelijk niets met moeder afgesproken. De gezinsvoogd 
stelt geen ultimatum wanneer moeder bepaalde zaken op orde zou moeten hebben, noch reikt 
zij een helpende hand om de waslijst aan problemen systematischer aan te paldcen. Uiteinde-
lijk moet moeder het zelf uitzoeken en is het voor haar niet duidelijk wanneer de gezinsvoogd 
zal gaan ingrijpen met een uithuisplaatsing. Het is dan ook goed mogelijk dat de uiteindelijke 
uithuisplaatsing (kort na T3) voor haar als een complete verrassing lcwam. 

6.2 Continufteit van de hulpverlening 

Alle gezinsvoogden gebruiken vooruitverwijzingen en terugverwijzingen om blijk te geven 
van de continuIteit in de hulpverlening. In totaal hebben we acht verschillende manieren ge-
vonden: 

1. Terugverwijzing om afspraken opnieuw te benoemen 
[HWO, T2] 
Gv en wat is er nou voor jou voor conclusie uit gekomen na dat gesprek (.) weet je nog wat wat we bijvoor-

beeld als doel gesteld hadden en (.) dus wat jij met name als doel gesteld had 
[pauze] 
M 	wa ge wou de vorige keer dat bedoelt ie 
K wat ik wou? 
M 	ja weet de da nou al niet meer (.) wa woude graag naar toe werken 
K oh naar [plaatsnaam] 
[pauze] 
M 	da's een doel om ergens naar toe te werken 
Gv ja 
[pauze] 
Gv dus zeg 't eens zelf wat wat was wat was jouw doel of wat is jouw doel 
K om eh om d'r naar toe te werken dat ik dalijk gewoon weer terug kan naar [plaatsnaam] 
Gv dat je weer terug gaat naar [plaatsnaam] en wanneer? 
K wanneer? 
Gv ja 
M 	liever vandaag dan als morgen maar 
[iedereen lacht] 
Gv ja ik wil het toch graag van hem horen 
K eh ik heb zoiets van [M hoest] 
Gv wat zeg je? 
K ik denk zo rond een jaar of negentien 
Gv 	een jaar of negentien 
[pauze] 
Gv 	en heb je ook duidelijk Wim want dat is natuurlijk belangrijk hoe je dat doel kunt bereiken 
K hoe ik dat kan bereiken eh gewoon eh gewoon werk hebben 

In bovenstaand fragment wil de gezinsvoogd van Wim weten welke gezamenlijke beslissing 
er in het eerste gesprek is genomen. De gezinsvoogd vraagt eerst naar 'de conclusie' van het 
eerste gesprek, specificeert dat vervolgens als het gezamenlijke doe en herstelt dat weer in het 
persoonlijke doel van Wim. Wim moet het antwoord schuldig blijven en daarom helpt moeder 
hem een eindje in de richting; ze herformuleert het 'doe als `wa ge wou de vorige keer'. Wim 
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noemt dan de pints van het woonwagenkamp waar hij is opgegroeid en waarheen hij wil te-
rugkeren. Vervolgens wil de gezinsvoogd van hem weten wanneer hij terug wil. Moeder vult 
daarop het antwoord in (`..ever vandaag dan als morgen maar'), maar Wim antwoordt dat hij daar 
op zijn negentiende naar toe wil. Als de gezinsvoogd vraagt hoe hij doel denkt te kunnen be-
reiken antwoordt Wim dat hij werk nodig heeft. Dat zijn moeder hem langzaamaan los moet 
laten en dat hij moet leren op eigen benen te staan, zoals in het eerste gesprek was afgespro-
ken, komt overigens niet meer aan de orde. 

De vragen die de gezinsvoogd aan Wim stelt zijn er op gericht het eerste gesprek en 
vooral de afspraken opnieuw de revue te laten passeren. Wim heeft moeite de vragen te be-
antwoorden, maar weet zich uiteindelijk de grote lijn te herinneren. De moeite die het Wim 
kost om doe en middel op te noemen duiden Cr op dat hij niet erg bezig is met de afspraken. 

2. Terugverwijzing om te toetsen hoe de dienten de gevoerde gesprekken beleven 
IHLL,T31 
Gv goed mevrouw [naam] (.) eh de vorige keer hebben we het heel veel gehad over de historic de voorge-

schiedenis van eh van Mitchell 
M mm 
Gv vond u dat vervelend? 
M 	ja her roept toch wel een hoop weer dingen terug he 
Gv ja 
M 	ja het blijft toch een tijd lang hangen he 
Gv ja? 
M 	ja voor mij dos we! he 
(iv 	ja 
M 	het is eh ja het is voor ons alle drie niet makIcelijk geweest dan haal je toch dingen terug die die je niet 

graag terughaalt denk ik 
Gv ja ja 
M 	die heb je dos wel verwerkt maar ja je wordt Cr dan toch opnieuw eh mee wordt geconfronteerd [...] 

Het tweede gesprek was geheel gewijd aan het verleden van moeder en haar twee zoons en 
dan vooral Mitchell die onder toezicht is gesteld. Door te vragen naar moeders beleving van 
dat gesprek, toont hij zijn betroldcenheid en als professional laat hij zien dat hij zich het ge-
sprek ook inhoudelijk herinnert. Ook zorgt de gezinsvoogd er op deze mailer voor dat ze het 
derde gesprek met een schone lei lcunnen begirmen. Hij geeft moeder immers de gelegenheid 
tot reflectie op het tweede gesprek. 

Overigens informeren gezinsvoogden met deze vraag ook naar hoe clienten andere af-
spraken hebben beleefd, bijvoorbeeld hoe ouders hun bezoek aan hun kind in een verslavings-
zorgcentrum of intemaat hebben ervaren. Ze tonen hiennee hun belangstelling voor de zorgen 
van de client en laten tevens zien overzicht te hebben over de zaken die gaande zijn. 

3. Terugverwijzing om kennis van de clienten te toetsen 
[CRL/HJL,T2] 
GvH nou ik had nog iets afgesproken met uw man de vorige keer ik had met hem afgesproken omdat u de 

vorige keer wegging dat hij in ieder geval aan u zou uitleggen war ik allemaal verteld heb 
M 	ja viel hat er mir nicht ausgelegt want Cr hat oud ijzer dan 
Civil dan heb ik toch een vraag aan u probeer eens te vertellen war u nog weet van wat wat ik de vorige keer 

uitgelegd heb waarvoor ik hier ben geweest en wat ik verteld heb (.) en wat uw man er nog eventueel 
over verteld heeft 

[pauze] 
GvH en dan bedoel ik niet dan bedoel ik niet dat u mij letterlijk moet gaan navertellen wat ik gezegd heb maar 

ik zou graag van u willen weten wat heeft u onthouden van de vorige keer (.) wat we verteld hebben 
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[pauze] 
GvH waarom dat we kwamen wat wat wat de bedoeling was hebben we proberen uit te leggen maar kunt u dat 

misschien een beetje in eigen woorden omdat ik ook een beetje eh ik heb de vorige keer u spreekt duits 
kunt u een beetje een beetje nagaan of u mij ook goed begrepen heeft dus als het niet duidelijk is 
//dat we dat dan// 

M 	//ja ihr willt uns// 
GvH even (naleggen) 
M 	ja ihr willt uns helfen dats wir die kinder besser aufziehen 
GvH mm 
M 	dat bedoel je doch he? 
GvH mm nun 

In bovenstaand fragment wil gezinsvoogd GvH van moeder weten wat ze heeft begrepen van 
het eerste gesprek waarin is uitgelegd wat de posities zijn van de twee gezinsvoogden en wat 
de ondertoezichtstelling inhoudt. Omdat moeder bij een groot gedeelte van dat eerste gesprek 
niet aanwezig kon zijn hadden de gezinsvoogden gevraagd of vader het een en ander aan 
moeder wilde vertellen. Vader blijkt weinig tot niets aan moeder te hebben verteld en moeder 
geeft als reden daarvoor op dat hij het druk had met zijn handel in oud ijzer. GvH neemt daar 
geen genoegen mee en ze legt moeder opnieuw de vraag voor. Moeder geeft uiteindelijk de 
kern weer van het werk van de gezinsvoogden ihr willt uns helfen dats wir die kinder besser auf-

ziehenl, maar deze blijken niet tevreden met het antwoord. Hoewel moeder niet in staat is te 
reproduceren wat de gezinsvoogden haar en haar man allemaal hebben verteld, weet ze wel 
exact te verwoorden wat de kern is van de ots: namelijk dat de gezinsvoogden haar komen 
helpen met de opvoeding van de kinderen. Door haar eenvoudige, maar kernachtige, ant-
woord, legt ze de vinger op de zere plek. Moeder is niet gebaat bij bureaucratische informatie, 
maar geeft aan praktische hulp te verwachten. 

Het komt niet vaak voor dat gezinsvoogden (zoals hierboven) via de schoolse I-R-E 
vraagmethode de kennis van de clienten toetsen. Hoewel deze methode bevoogdend is is hij 
wel geschikt om er achter te komen wat clienten al weten en wat ze zich herinneren. In de 
meeste gevallen testen de gezinsvoogden de kennis van de client op de volgende wijze: 

[GNA,T21 
Gv 	nou Charmilla dat was al weer heel wat wat er zo gebeurd is (.) dun eigenlijk wat ik vergeten ben de 

vorige keer heb ik je jets verteld over die ondertoezichtstelling 
K mm 
Gv 	en over al die dingen heb je heb je daar nog vragen over 
K nee 
Gv 	heb je nog dat je denkt van nou dat is me niet helemaal duidelijk 
K nee (..?..) 
Gv 	ik wil met jou praten over van hoe het op school gaat we hebben al jets gehoord 

Deze wijzc van toetsing heeft tot gevolg dat de client de ruimte krijgt zijn kennis niet te hoe-
ven etalcren. De gezinsvoogd moet er in dit geval van uit gaan dat het meisje inderdaad alles 
van de maatregel heeft begrepen. Kennis die het meisje niet heeft, maar wel zou moeten heb-
ben komt zo Met aan het licht. 

Aileen dc clienten die van zichzelf al actief meedenken en participeren in het gesprek 
zullen een vraag stellen. Dit zijn dan ook de clienten die zich tijdens de bespreking van de 
gezinsproblematiek actief opstellen. Degenen die zich echter minder participatoir opstellen 
zullen minder gauw geneigd zijn de gezinsvoogd een vraag te stellen. Als de gezinsvoogd 
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deze passiviteit toestaat zien we dat deze clienten ook bij de bespreking van de gezinsproble-
matiek een minder actieve rol spelen. 

4. Terugverwijzing naar de inhoud van het vorige gesprek 
[GGA, T31 
Gv 	nou vorige keer (.) hebben jullie gezegd eigenlijk ik vat 't nu even heel kort Usamenli 

//ja (samen)// 
Gv 	ik heb begrepen uit dat het is vanaf 't begin van de middelbare school eh eh had je 't gevoel van Sheila 

maakt zich los maar 't gaat te snel ze wit to ze barst los eigenlijk dat is wat je zei je had op eon gegeven 
moment daar oak geen grip meer op ze bleef weg van huis [..•] en je had 't vermoeden ze zit in de pros-
titutie (.) nou ehm dat even samen kort samengevat is wat je als probleem omschreef en oak dat eh je or 
toch alleen voor staat 

M 	[knikt] ja 
Gv 	klopt? 
M 	ja dat klopt 

Gv 	nou als jullie nu dus kijken naar de situatie zoals die geweest is wat zou or volgens jullie moeten verande- 
ren? 

De gezinsvoogd verwijst naar het vorige gesprek en vat het probleem samen zoals moeder dat 
toen heeft uitgelegd. Ze gebruikt deze samenvatting dan als opstapje voor hetgeen ze in het 
komende gesprek wit doen, namelijk nagaan wat moeder (en haar vriend) zouden willen ver-
anderen. Deze manier om verbanden te leggen tussen verschillende gesprekken schept duide-
lijkheid voor de client mans komt weinig voor. 

5. Vooruitverwijzing naar het doel van het volgende gesprek 
ILLR,T21 
Gv en dan ga ik eon brief maken en als die klaar is dan kom ik er eerst mee naar jou toe 
M 	nee is goed 
Gv en dan gaan we 'm eens even good doomemen en als ie helemaal naar wens is dan 
M 	sturen we 'm op 
Gv dan gaan we dan ga ik hem officieel maken 
M 	en dan sturen we 'm op 
Gv en dan words ie opgestuurd 
M 	ja nee is goed 

M 	alleen ik mom wel zo weg 
Gv ja //dan zijn we// 
M 	//Kimberley ophalenll 
Gv 	weer niet toegekomen aan datgene aan can paar dingen jets die ik ook nog wilde doen maar dat kan altijd 

nog ik heb het belangrijkste dat is je telefoonnununer 
M ja 
Gv 	en jij hebt dat van mij en dit dit moet even eerst 
M ESI want dit is eh/ 
Gv de volgende keer moeten we toch eventjes kijken naar ik moet nog wat wat eh 
M 	gegevens hebben en zo 
Gv ja zo eh 
M 	maar ilc denk dit is wet belangrijk //want zo meteen gaat // zeg ilc ja je mag je dochter eon weekendje 
Gv 	 //jaha je hebt groat gelijkli 
M 	hebben en dan bent u d'r misschien helemaal niet mee eens en dat het gewoon averechts werkt eh 
Gv 	[heeft formulier in handen] ik moot hirer een aantal dingetjes op eh op invullen en eh d'r zijn d'r nog wel 

eon paar ik moet dees/ eh dan eh nog eventjes over het gedrag van eh en eh de canwikkeling van Kim-
berley pra/ 

M 	praten 
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Gv 	d'r zijn een paar dingetjes die 
M 	ja nee is goed 
Gv 	en goed op in de loop van de periode [...] 

Vooruitverwijzingen met als doel om een (deel van de) agenda vast te stellen komen in twee 
van de drie gevallen voor. In het bovenstaande fragment zien we dat de gezinsvoogd de brief 
die hij zal schrijven in het volgende gesprek met moeder wil bespreken en verder zet hij op de 
agenda dat hij met moeders medewerking een formulier moet invullen en dat hij over het ge-
drag en de ontwikkeling van Kimberley wil praten. Door dergelijke vooruitverwijzingen krij-
gen clienten inzicht in het verloop van de opeenvolgende gespreklcen en ze worden in staat 
gesteld zich voor te bereiden op het gesprek. Voor de gezinsvoogd is het een manier om (een 
gedeelte van) het volgende gesprek alvast te reserveren. 

6. Vooruitverwijzing naar hulpverleningsplan 
[AOH,T2] 
Gv naar aanleiding van eh dit gesprek mijn kennismaking met eh Nelleke en ook eh he wat ik van eh de 

rapporten ken en wat ik eh van eh de school eh hoor zal ik op een gegeven moment met jullie gaan kijken 
van eh belang wat er komt in het eh hulpverleningsplan eeehm (.) en dat is dan een hulpverleningsplan 
voor het komende jaar he waar gaan we mee werken hoe is nu eh de situatie eh thuis wat vinden jullie eh 
daarin eh belangrijk 

M 	thuis is het goed 
Gv enne daar ga ik dus ook een rapport over schrijven he eeeehm en daar maak ik dan ook weer een afspraak 

eh over met jullie 
✓ mm 
Gv dus op momenten dat ik eh eh ik ik praat daar ook intern weer met eh eh eh zeg maar mijn baas over en 

met degene die eh daar eh deskundig in is om met elkaar te kijken van eh wat is nou belangrijk dat zal ik 
uiteraard jullie ook fivertellenll 

//belangrijk// is die brief van de GGD 
Gv 	(.) [zacht] ja (.) maar begriM ie een beetie  van wat de komende periode wat ik eh van plan ben? 
✓ ja 
Gv ja? 
✓ u bent van plan om dus een rapport op te stellen waarmee we het zullen moeten gaan doen waarschijnlijk 
Gv ja (.) een plan waar we aan gaan werken het komende jaar 
✓ ja jaha prima 

De meeste gezinsvoogden die een hulpverleningsplan schrijven kondigen dit van tevoren aan 
en zeggen dat ze het tezijnertijd met de ouders willen bespreken. In bovenstaand fragment laat 
de gezinsvoogd blijken dat ze samen met de ouders wil kijken wat van belang is om in het 
hulpverleningsplan te zetten en dat ze voor dat plan ook gebruik zal maken van de informatie 
van Nelleke, de school en de andere rapporten. Verder zegt ze dat ze een afspraalc met de ou-
ders wil maken om over het plan te praten en ze vertelt dat ze met haar baas en met een des-
kundige gaat praten. Het blijft voor de client onduidelijk welk nut deze ruggespraak heeft. 
Moeder lijkt het plan bij voorbaat al overbodig te vinden want volgens haar is het thuis al 
goed en het enige dat van belang is is een excuusbrief van de GGD. De gezinsvoogd vraagt 
dan aan vader of het duidelijk. Hij vertelt in zijn eigen woorden wat de gezinsvoogd van plan 
is. Hij verwijst naar het gezamenlijke 'we', maar houdt een slag om de arm als het gaat om de 
tenuitvoerlegging van het plan Czullen moeten gaan doen waarschijnlijkl. 

Van de 17 gezinsvoogden zijn er drie die in de tussenliggende gesprekken geen enkele 
keer het hulpverleningsplan noemen. Bij een gezinsvoogd ontbeert de aankondiging van een 
gesprek over dit plan, omdat de gezinsvoogd met per definitie een plan opstelt. Hij geeft daar-
voor de volgende motivatie: 
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[Interview PGD, T2/T31 
Een hulpverlenbsgsplan binnen zes weken? Ook niet? 
(lachend) Streep dat maar. 1k wit het niet saboteren, maar ik hg er niet wakker van. Van de tien nieuwe zaken 
die ik sinds de wetswijziging lieb gekregen is het misschien een of twee keer voorgekomen dat ik het hulpverle-
ningsplan binnen de gestelde temilin had. lk vind het niet zo belangrijk. Wat is nu een hulpverleningsplan bin-
nen zes weken? 1k ben ouder in leeftlid en ervaring en dat geeft een voorsprong. Mijn tearnleider weet ook dat ik 
dear enders mee omga, lk zeg dan als ik ecn hulpverleningsplan binnen zes weken moet maken en alle dagjour-
naals en alle clienten zoveel tijd meet geven, alle bcsprekingen bij meet wonen, alle overlegmomenten moet 
hebben: wat verwacht je eigenlijk van mij? 1k doe al het onmogelijke, dat is niet haalbaar. Het is te veel ge-
vraagd. 1k zie nieuwe werkers die dat wel doen en vraag me dan af hoe lang ze dat volhouden, ten koste van wat, 
missehien nwer overwerken? 

Alle anderen schrijven wel een hulpverleningsplan en maken het onderdeel van de gesprek-
ken. Al laten de gezinsvoogden de ouders weten dat het plan geschreven zal worden, het 
wordt vaak niet duidelijk dat de gesprekken de input vomien voor het plan (zie ook hoofdstuk 
5). 

7. Vooruirverwijzing Urn inzicht ie geven in toekomstige handelingen van de gezinsvoogd las-
sen de gesprekken 

IHWO,T21 
Gv 	ik woo ook nog wel binnenkort met jouw vader kennis maken wet vind je daarvan? 
K 	ehrn ja 
Gv 	denk je dat hij ook dat zou willen? 
K 	ik weet het niet 
M 	mja 
Gv 	[tegen M] u denkt van wel 
M 	daar maakt ie geen problcmcn van 
Gv 	eh ik weet niet of ik zijn telefoonnummer heb 

Gv 	eerst toch even kennis maken met eh met vader kijken welke rol hij missehien erin ook kan vervullen 
NI 	ja 
Gv 	dat ik dan het hulpverleningsplan maak en dat ik dan een afspraak maak om dat met jullie door te nemen 
M 	dat is prima 

In bet bovenstaandc fragment wil de gezinsvoogd van Wim weten wat hij ervan vindt als er 
contact is tussen de gezinsvoogd en vader. Wim geeft daarop geen antwoord. Als de gezins-
voogd daama vraagt of Wim denkt dat vader ook contact zou willen met gezinsvoogd (met 
'ook' suggereert de gezinsvoogd overigens dat Wim een instemmend antwoord heeft gegeven), 
moet Wim ook daarop het antwoord schuldig blijven. Moeder geeft dan te kennen dat vader 
dat niet zo'n probleem zal vinden. In het laatste gedeelte van het fragment blijft het onduide-
lijk welke rol de gezinsvoogd voor vader ziet weggelegd en welke invloed vader op de tot-
standkoming van het hulpverleningsplan zal hebben. 

Dit soon verwijzingen waarbij de gezinsvoogd laat blijken ook tussen de gesprekken 
door aan de zaak te werken komt zeer veel voor. Gezinsvoogden kondigen aan gesprekken 
met andere betroklcenen te gaan voeren, zich bezig te houden met de plaatsing van de jeugdige 
of de hulp van andere instanties in te schakelen. Door dergelijke vooruitverwijzingen laten 
gezinsvoogden zien zich met de zaak bezig te houden en ze laten merken dat ze open kaart 
spelen. Wel blijkt dal gezinsvoogden niet altijd even duidelijk zijn in hun uitleg van hun ac-
ties. Soms is de uitleg vennengd met wollig en ambtelijk taalgebruik, bovendien lijken ze zelf 
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de regie helemaal in handen te hebben en blijkt de inbreng van de client soms nihil ('eh eh het 
tweede was eh dat ik dan dat er dan eh geconstateerd heb dat jij eh toch ondersteuning nodig heb en begelei 

ding'). Dit doet de vraag rijzen of sommige van deze gespreklcen hun doel niet voorbij schie- 
ten. Er is immers weinig ruimte voor de client om daadwerkelijk informatie te geven waar de 
gezinsvoogd jets mee doet. 

8. Verwijzingen naar andere komende afspraken 
[IDU, T3] 
Gv 	het bezoek nu //eh// 

//jai/ 
Gv 	de kinderen hebben nu iedere week jets 
Z 	ja 
Gv van onderzoeken bij het ABJ of eh de dingen waar ik voor kom en ze gaan nu eh Mohammed en Yasmin 

gaan nu allebei naar school en waar we ons op dit moment heel erg op richten is dat de wereld voor hun 
zo overzichtelijk mogelijk is 

Z 	ja 
Gv 	dat elke dag hetzelfde is elke dag gewoon naar school 
Z hmhm 
Gv 	tussen de middag boterhammetjes eten altijd met 't zelfde glaasje dat soon dingen dat dat heel duidelijk 

wordt nou dat wil ik (.) niet onderbreken door er nog een schooldag uit te halen waarbij ze eh naar be-
zoek zouden kunnen bij [naam V] 

Z 	of een weekend? 
Gv 	nee zeker niet 
Z 	nee? 
Gv nee 
Z 	een weekend dat ze zouden? 
Gv 	nee voorlopig (.) zolang dat onderzoek niet duidelijk is in het advies 
Z hmhm 
Gv zolang zeker geen weekend nee 
Z 	nee of ja een zaterdag of zondag of een halve dag? 
Gv 	nee eh ik hou 't nu op 't bezoek wat eh of 't is eigenlijk geen bezoek 
Z hmhm 
Gv 

	

	het is eigenlijk een onderzoeksdag in oktober voor [naam V] en de kinderen en voor daama maak ik daar 
een afspraak voor eh weer op ons kantoor in [plaatsnaam] voor 't volgende bezoek 

Z hmhm 
Gv 	en zo (.) ja (hoop) ik dat even totdat 't advies van het ABJ duidelijk is 

L.] 
Gv nou dan gaat er nog zeker een maand over heen voordat hun advies binnen is 
Z 	dus mogen ze dan daarvoor flue bij jullie op kantoor niet zien? 
Gv ja 
Z 	we!? 
Gv ja nou niet voor [datum]want dan hebben ze al elke week wat 
Z hmhm 
Gv 	en dan eh ja dan kun je ze nog hartstikke gek maken //(..?..)// 

//nee nee// da's niet de bedoeling want eh 

Gv maar we! na [datum] 
Z 	lunhm 
Gv en dat wou ik nu maar even afspreken [pakt agenda] 
Z 	da's goed 

De gezinsvoogd vertelt aan vader en zijn schoonzus dat vader zijn kinderen (voor een bepaal-
de datum) niet zal kunnen zien. Ook als de schoonzus begint te onderhandelen houdt de ge-
zinsvoogd voet bij stuk. Uiteindelijk maalct de gezinsvoogd een concrete afspraak met vader 
voor een dag waarop hij zijn kinderen zal kunnen zien. De gezinsvoogd schept zo duidelijk- 
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held naar de clienten. Het is duidelijk dat de vader zijn kinderen niet eerder te zien krijgt, 
maar het is ook duidelijk wanneer hij ze wel te zien zal lcrijgen. Door helder en vasthoudend 
te zijn over afspraken voorkomt de gezinsvoogd dat er steeds over wordt onderhandeld. 

Samenvattend, gezinsvoogden blijken regelmatig teals en vooruit te verwijzen, ze ver-
wijzen onder andere terug naar afgelopen gesprekken om afspraken opnieuw te benoemen, de 
beleving en kermis van de client te toetsen. Of ze verwijzen vooruit naar het doel van het vol-
gende gesprek, komende afspraken, het hulpverleningsplan of acties tussen de gesprekken 
door. Een aantal venvijzingen komt minder vaak voor. Zo checken weinig gezinsvoogden wat 
de client van een vorig gesprek begrepen heeft en wordt er weinig terugverwezen naar de 
inhoud van een votig gesprek. Ook wordt niet altijd verwezen naar een volgend gesprek, 
wordt soms niet naar het hvp verwezen en wordt niet altijd duidelijk wat de gezinsvoogd gaat 
doen tussen de gesprelcken door. Uit de interviews met ouders blijkt dat er een aantal van hen 
graag precies weet wat de gezinsvoogd gaat doen. Zij klagen dat de gezinsvoogd mcer belooft 
dan hij waannaakt en dat ze ondanks de ondertoezichtstelling nog van alles zelf moeten rege-
len en doen. Ze vinden dat de gezinsvoogd in het begin verkeerde verwachtingen heeft ge-
schapen: 

[Interview clienten OBA] 
Anders verwacht? 
la want [imam Gvl zei na de zitting 'zeg wat je nodig hebt en ik regel het', ik heb iemand nodig voor in het 
huishouden maar ik heb nog niemand gezien, wat houdt die ots dan in wat doen ze voor me? 

[Interview clienten ESA] 
Wel kan die man doen, hij kan "jets your our betekenen, [.7 help haar dan om die situatie beter te maken, 
schrijf roar haar een brief near een instantie om hoar le he/pen, ik ben de voogd, ik kan zien dal die jongen so 

leeft in dal huts, maar hij duet niks, ik sic geen resultaat. 

Het is de vraag of deze klachten helemaal voorkomen hadden kunnen worden, maar wellicht 
hadden meer terug- en vooruitverwijzingen het duidelijker voor de client gemaakt wat er wel 
of niet van de hulpverlening verwacht kan worden. 

Er zijn verschillende technieken gevonden waamwe gezinsvoogden de voortgang in het be-
geleidingsproces construeren. Het gaat steeds om terugverwijzingen en vooruitvenvijzingen. 
Door terug te verwijzen herinnert de gezinsvoogd de client aan afspraken en gaat hij na hoe de 
client de gesprekken ervaart en of hij heeft begrepen wat is- gezegd en afgesproken. In de 
voortuitverwijzing kondigt de gezinsvoogd het doel van het volgende gesprek aan, bijvoor-
beeld het hulpverleningsplan of de acties die hij (tussen de gespreklcen) zal gaan verrichten. 

6.3 Fasering binnen het gesprek 

Ten Have (1989) geefl voor het huisartsconsult de beschrijving van de ideale sequentie. Deze 
hebben we ook beschreven in hoofdstuk 3 en zict er als volgt uit: I. opening; 2. klacht; 3. on-
derzoek of test; 4. diagnose; 5. behandeling of advies; 6. afsluiting. Er zijn tal van factoren te 
bedenken op basis waarvan een huisartsconsult afwijkt van een gesprek tussen gezinsvoogd 
en client (voorkennis gezinsvoogd, vrijwilligheid van patient, complexiteit van de problema-
tiek enz.), maar Cr zijn even zoveel overeenkomsten (de wens van de client/patient om uitge- 
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breid over de problemen/klachten te praten, de wens van de gezinsvoogd/arts om een ge-
structureerd gesprek te hebben, probleemoplossend denken van de gezinsvoogd/arts enz.). 

Voor de opbouw van het gezinsvoogd-client gesprek betekent dit dat gespreksblokken 
zich qua inhoud en richting van elkaar moeten onderscheiden. Met andere woorden, er dienen 
verschillende onderwerpen de revue te passeren en in de bespreking van een onderwerp moe-
ten verschillende fasen (probleem-initiatie, bespreking, discussie, oplossing, afronding) te 
onderscheiden zijn. Wanneer we kijken naar de tussenliggende gesprekken dan zien we grof-
weg drie verschillende patronen: 

1. Probieeminitiatie - Diagnose 
De client wordt uitgenodigd tot klachtpresentatie, daarna (in hetzelfde gesprek of een gesprek 
later) geeft de gezinsvoogd (indirect) zijn diagnose maar dit wordt niet gevolgd door een ad-
vies of behandeling: 

IGGA, T2I 
Gv 	eh vandaag eh wil ik een deel doen van de probleemomschrijving noemen ze dat dus dan gaan wij eh eh 

eh is de bedoeling dat wij gaan praten over eh eh ja wat is het probleem eigenlijk hoe zie jij dat eh eh (.) 
hoe ziet de vader van Sheila dat 

[M 	vertelt over haar dochter die in aanraking kwam met verkeerde vrienden en zich daardoor thuis niet meer 
aan de regels hield] 

[...] 
M 	ze kwam niet zeven uur thuis maar ze kwam gewoon negen uur tien uur thuis 
Gv 	ja en hoe reageerde jij daarop dan? 
M 	nou ik werd best we! kwaad 

[...] 
Gv 	kinderen die seksueel misbruikt zijn die schuiven alle schuld naar zichzelf toe ja (.) ja ja (.) legt u wel 

eens een verband tussen jouw verleden en hoe het nu gaat met jou en Sheila? 
M 	nee hoor 
Gv 	dat niet 
M 	nee nee [M loopt naar lamp doet hem aan en gaat weer zitten] 
Gv 	de vraag waarom waarom ik dat vraag want ik krijg de indruk toen als jij maar steeds zegt ik ben de 

schuldige zo dacht ik van goh zou ze de indruk hebben dat dat eh/ //heeft te maken met haar verleden?// 
//ik kan best schuldig (?) voor// 

bepaalde dingen maar niet voor alles 
Gv nee nee 

[...] 

Sv 	ik kan moeilijk ook naar Sheila toe stappen en met haar daarover hebben want het blijft toch ja wij zijn 
partners en we moeten elkaar niet laten vallen 

Gv 	ja ja ik vind dat ook heel belangrijk dat jullie in het bijzijn van Sheila een lijn treklcen dat is heel belang- 
rijk ja 

De gezinsvoogd in dit fragment heeft een gesprek gereserveerd voor probleemverkenning. Ze 
laat dit doel aan het begin van het gesprek aan moeder weten en stuurt gedurende het gesprek 
moeder met vragen om zo een volledig mogelijk beeld van het probleem te krijgen. Af en toe 
laat de gezinsvoogd jets van haar eigen visie doorschemeren, zoals haar vermoeden dat moe-
ders eigen verleden te maken heeft met de problemen van haar dochter nu en dat ze het be-
langrijk vindt dat moeder en stiefvader een lijn trekken. Toch komt er geen oplossing, advies 
of besluit, deze reserveert de gezinsvoogd voor een volgend gesprek. 

Bij dit patroon is het doel van het gesprek, namelijk probleemorientatie, over het alge-
meen duidelijk. De gezinsvoogd introduceert dit doel aan het begin van het gesprek, geeft 
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gedurende het gesprek de ruimte aan de client om het woord te doen, maar houdt wel de stu-
ring over het gesprek. 

Wanneer de gezinsvoogd echter geen duidelijke agenda heeft en de ouders een voile 
agenda hebben maar deze niet kenbaar maken aan het begin van het gesprek, dan heeft de ge-
zinsvoogd de probleemorientatie niet in de hand. In de zaak AOH is vader eerst 16 minuten 
lang aan het woord over zijn lichamelijke problemen. Vervolgens wordt er een uur tang ge-
sproken over de visie van de ouders op de problemen die de gezinsvoogd aankaart, waarna er 
nog dik lien minuten wordt uitgetrokken voor gespreksevaluatie en afsluiting. Het gesprek 
duurt 87 minuten. Het gesprek wordt door vader gestuurd en het is de vraag of alle informatie 
relevant is. In een andere zaak bezoekt de gezinsvoogd de school van zijn pupil (Charmilla) en 
gaat voor een gcsprek met de schoolcoordinator, moeder en de vriend van moeder am de tafel 
zitten. Het gesprek vindt plaats op verzoek van school. In het gesprek ontbreekt eke structuur. 
Eerst noemt de schoolcoerdinator de klachten die er zijn over Charmilla en dan volgt een on-
eindige reeks van onsamenhangende verhalen van moeder en haar vriend. Op drie momenten 
grijpt de gezinsvoogd in: hij probeert het gesprek te structureren, vat de visie van de school 
samen en geeft eon samenvatting. Het gesprek !evert echter met betrekking tot de problema-
tick niets meer op dan in het Raadsoverdrachtgesprek (TI) al aan de orde is geweest. Ook hier 
is het niet moor de gezinsvoogd die de probleemorientatie stuurt. 

2. Een mix van Probleeminaiatie, Diagnose, Beslua en Advies 
In dit patroon begint de client veelal met een niet duidelijk omlijnde klachtpresentatie. Er is 
meestal geen agenda en vaak weiden de clionten (en de gezinsvoogd) tot in details uit waarbij 
de relevantie met betrekking tot de ots niet altijd duidelijk is. Oak dropt de gezinsvoogd al 
tijdens de klachtpresentatie zijn diagnose, adviezen en besluiten. Het gesprek is een mix van 
klachtpresentatie, diagnoses en oplossingen, die elkaar voortdurend afwisselen maar elkaar 
niet per se logisch volgen. Een voorbeeld van dit patroon is het volgende fragment: 

IFSA, T3] 
M 	en ik bob gebcld met die vrouw van de logopedie en zij heeft [Gv kijkt op van papier] tegen mij gezegd 

vanneh (.) het duurt momenteel twee maanden maar omdat ik via het consultatiebureau ben gegaan 
Gv 	kan het smiler 
M 	kan het sneller gaan en (..?..) hij is tweeenhalfjaar en ik heb haar uitgelegd hij zegt (.) nog niks zo heb ik 

het uitgelegd 
Gv ja 
M 	hij zegt alleen maar mag niet en hij praat nog een beetje van (.) jajajajaja 
Gv 	[leest] ja 
M 	je verstaat hem ja ik ik begrijp hem niet [...] 
[M 	vertelt verder over wat ham anon wel en niet kan op het gebied van praten] 

[-.] 
Gv 	dus 't 't (is chin) eventucel een spraak (.) achterstand een begripsachterstand eventueel [telt op vingers] 

(.) en concentratie dat zijn de drie de eh aandachtspunten die ziij noemt (.) die drie aandachtspunten 
moeten we kijk van hee (2.) de interne gedragsdeskundige (.) dat is niet echt een arts maar dat is een kli-
nisch psycholoog dat is dus iemand die gespecialiseerd is (.) in de ontwikkeling (.) van jonge kinderen 

M 	jawel 

[...] 
Gv 	oke wattehm ik denk dat volgende keer moet 'techt af zijn (.) de papieren kraam officieel had je [M 

knikt] 't eeh (.) had 't vandaag geloof ik af moeten zijn dat hoot het eerste concept hulpverleningsplan 
nou dat is me dus niet gelukt dat is duidelijk ik ben wel bijna d'r mee klaar ik wil met (?) gaan praten dat 
is toch een paar uur werk dat ik dat eon beetje [kijkt weg] fatsoenlijk doe (.) eel= er moet nog even ge-
beld warden met (.) de gggd en dan ik kan wel 'as langzamerhand weleens gaan informeren over eh de 
mkd ik bedoel ik heb m'n handen vol met werk 
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In dit gesprek en in een vorig gesprek weidt moeder uit over allerlei problemen die zij onder-
vindt, regelmatig gevolgd door de diagnoses van de gezinsvoogd. Aan het begin van T3 roert 
moeder een belangrijk punt aan, namelijk de logopedie voor haar zoontje. De gezinsvoogd 
heeft in een eerder gesprek moeder uitgelegd dat haar zoontje logopedie nodig heeft. Als in 13 
moeder de gezinsvoogd informeert over haar telefoongesprek met de logopedist reageert de 
gezinsvoogd echter minimaal. Niet alleen lijkt de gezinsvoogd meer oog te hebben voor het 
papier dat hij aan het lezen is, hij doet ook geen enkele moeite moeders acties in te kaderen in 
de hulp die hij voomemens is. De gezinsvoogd behandelt moeders beurt als informatie en niet 
als een poging om mee te doen in de besluitvorming rond de hulpverlening aan haar kind, hij 
stelt haar bijvoorbeeld geen vraag over hoelang de wachtlijst nog is. Wat de gezinsvoogd wel 
doet is zijn diagnose herhalen, zonder daarbij echter aan te sluiten bij moeders formulering 
van het probleem en moeders handelingen om dit probleem op te lossen. 

3. Diagnose - Advies en besluit - Probleeminitiatie 
Een gezinsvoogd deelde zijn diagnose mee aan de clienten (moeder heeft geen gezag over 
haar zoon), kreeg daarop gedeeltelijke instemming (van moeder wel maar niet van haar zoon), 
besprak zijn advies (zoon naar een intemaat), kreeg daarop instemming van de zoon, en ging 
daarna over op de verkerming van de problemen waarbij hij vragen stelde aan moeder en aan 
haar twee ondertoezichtgestelde kinderen. Overigens had moeder al in het eerste gesprek met 
deze diagnose van de gezinsvoogd ingestemd. 

Deze drie patronen komen overeen met de doelen die gezinsvoogden zich voor het gesprek 
hebben gesteld. Bij gezinsvoogden die informatievergaring als doe hebben, ontwikkelt het 
gesprek zich tot een patroon 1 (probleeminitiatie - diagnose). Bij gezinsvoogden die als doel 
hebben de plannen met de client te bespreken, ontwikkelt het gesprek zich tot een patroon 2 of 
3 waarbij de gezinsvoogd duidelijk is over wat hij van plan is met de pupil. Dat gezinsvoog-
den verschillende strategieen volgen om tot deze patronen te komen, blijkt uit de interviews. 
We citeren twee gezinsvoogden. De eerste gezinsvoogd richt zich in het gesprek vooral op 
informatievergaring. De tweede gezinsvoogd bespreekt de plannen met de client: 

[Interview HLL, 121 
lk vind moeder vrij koel in het algemeen, ik heb bij haar totnogtoe weinig gevoel gemerkt naar Mitchell toe 
Heb je behoefte om daar door/seen te prikken? 
Op dit moment niet, het doel van het gesprek was hoofdzakelijk om die informatie boven water te krijgen, en dat 
ging heel redelijk, als ik het stralcs ga hebben over waar ik een beweging kan krijgetz dan wordt dat wat moeilij-
ker 

Dus als ik het goed begrijp was dit gesprek puur gericht op informatie-overdracht? 
Ja als er andere aspecten aan de orde komen zal ik die niet direct aficappen maar het primaire doel was infor-
matie krijgen 

Dus in het gesprek waar het aan bod komt is het te vroeg om moeder daarmee te confronteren? 
lk ben vrij sterk gericht geweest op informatievergaring. Tuurlijk je moet doelgericht werken maar dat moet niet 
zo rigide zijn dat daar niets anders aan de orde kan komen. 

Deze gezinsvoogd zegt zich op informatievergaring te richten en niet op andere aspecten, zo-
als moeder te confronteren met haar gedrag. Hij vindt dat hij er flexibel in moet zijn. 
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Andere gezinsvoogden zeggen ook informatie te vergaren maar richten zich meer op de 
bespreking van mogelijke oplossingen: 

[Interview LRA1 
geefze we/ dc ruimte. moor achteraf denk ik dan vvel eens of dat niet teveel is geweest. Want op can gegeven 

moment levert het niets nieuws meer op. Bij dit gezin ging ik met mijr, hakken in her rand staan. Zij wilden her 

meisje direct gesloten plaatsen [..] Tuurlijk, we willen wel war doen, maar we moeten eerst het voortraject 

door/open. Oat leverde een patstelling op. 1•.•]  lk wil hun gevoel serieus nemen, moor tot op zekere hoogte. als 

het daarna na drie keer Filets nieuws meer op/ever!, dan 'noel het duidelijk zijn wat je van elkaar wilt en wat je 

van elkaar hint venvachten. 

Deze gezinsvoogd ervaart dat hij misschien te veel ruimte heeft gegeven aan de client en dat 
dat niet gelijke tred houdt met zijn plannen voor het meisje. Het nadeel van dit patroon is, 
zoals de gezinsvoogd ook suggereert, dat het vergaren van infonnatie en de ruimte die de cli-
ent daarbij krijgt haaks kan staan op het verlcrijgen van instemming over de voorgestelde op-
lossingen. 

Ofschoon er niets op tegen is om plannen al in een vroeg stadium met de client te be-
spreken, kan patroon 2 waarbij probleeminitiatie, diagnose en oplossingen voortdurend door 
clkaar lopen, de client op het verkeerde been zetten. De client krijgt immers de indruk dat hij 
vrij mag vertellen wat volgens hem de problemen zijn en lcrijgt tegelijkertijd van de gezins-
voogd diens oplossingen te horen. Gezinsvoogden die te snel met hun oplossingen komen en 
de client niet het idee geven dat hun informatie er toe doet om tot die oplossing te komen, 
lopen het risico dat clienten bun klachten blijven herhalen. Het gesprek kan dan uitmonden in 
twee monologen: een van de client die zich niet gehoord voelt en steeds wijst op de proble-
men en den van de gezinsvoogd die almaar mogelijke oplossingen, beslissingen en adviezen 
herhaalt. 
Naast een agenda van gespreksonderwerpen zou het zinvol kunnen zijn om het doel van het 
gesprek te agenderen. Vragen, klachten of opmerkingen van ouders dwingen de gezinsvoog-
den concreter te worden over hun werkwijze en plannen. Andersom is het voor de gezins-
voogd een manier om lange beurten van de client te onderbreken en weer controle over het 
gespreksonderwerp te lcrijgen. 

Er zijn overigens maar wcinig gezinsvoogden die expliciet aangeven dat het gesprek in 
een andere fase is beland, alleen de overgang van agenda naar de volgende fase wordt soms 
geexpliciteerd: 

1GGA, T21 
Gv 	ik stel voor om het is nooit zo prettig am over dat soort dingen heel lang te praten 
M 	nee nee nee 
Gv 	[kijkt op horloge] ik stel voor dat we gewoon eh (.) tot half vijf //(.)// praten en als 

//okell 
Gv 	we binnen die tijd klaar zijn dan kunnen we her volgende stuk kijken en dan kan ik alvast een beetje gaan 

vertellen oke van wat zie ik wat is mijn visie ja? 
M 	oke is goed 
Gv 	[gaat verzitten] oke nou ja de eerste vraag aan jou is lam je me een beetje beschrijven hoe jij de afgelopen 

tijd he de situatie met Sheila ervaren heb war heb je gezien? 

De gezinsvoogd gaat na instemming van moeder verzitten, sluit de vorige beurt van moeder af 
Coke nou ja') en geeft aan dat ze een eerste vraag gaat stellen. De gezinsvoogd geeft hiermee 
aan dat de agenda is besproken en dat het gesprek in een nieuwe fase terecht is gekomen, na- 
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melijk waarin er over de situatie van moeders dochter gesproken zal worden (fase van pro-
bleemverkenning). 

Andere overgangen, bijvoorbeeld van de bespreking van de ots naar probleemverken-
ning of vice versa, zijn meestal niet expliciet. Vaak wisselen beide gespreksonderwerpen zich 
gedurende het gesprek at: 

In de tussenliggende gesprekken faseren gezinsvoogden de communicatie op drie verschillen-
de manieren. Hoewel het patroon waarin de klachtpresentatie van de client wordt gevolgd 
door de diagnose van de gezinsvoogd het meest logisch lijkt, behoeft het daarmee nog niet 
altijd de meest effectieve gespreksstrategie te zijn. Dat hangt af van de doelen die de gezins-
voogd zich voor het gesprek heeft gesteld. Als de gezinsvoogd bezig is informatie over de 
problemen in het gezin te verzamelen lijkt dat patroon inderdaad een effectieve gesprekswijze. 
Wil de gezinsvoogd echter de client betrekken bij de analyse van de problematiek en de be-
spreking van de mogelijke oplossingen, dan lijkt het meer aangewezen dat de gezinsvoogd 
niet tot het laatst wacht met het geven van zijn visie op gezinssituatie. 

6.4 Sturing van het gesprek 

In hoofdstuk 5, bij de analyse van de Ti's, werden de volgende patronen van sturing gevon-
den: 

1. Gezinsvoogd stuurt en client stuurt 
2. Gezinsvoogd stuurt en client stuurt niet 
3. Gezinsvoogd stuurt niet en de client stuurt 
4. Gezinsvoogd stuurt niet en de client stuurt niet 

Gespreklcen die volgens deze patronen verlopen, zijn in de analyse van de TI 's uitgebreid 
besproken. Patroon 1 bleek het meest voor te komen. In dit gesprekspatroon zien we dat de 
client beurten neemt en dat de gezinsvoogd deze stuurt of afbreekt. Daarnaast geeft de gezins-
voogd de clienten beurten en ook deze stuurt hij of breekt hij af. Dezelfde patronen vinden we 
bij de tussenliggende gesprekken, waarbij patroon 1 eveneens het meest vertegenwoordigd is. 
De kern van dit patroon is dat de beurten gericht zijn op klachtverheldering en informatie over 
diagnose en advies. 

Patroon 1. Gezinsvoogd stuurt en client stuurt 
[RICA, T3] 
M 	we when haar ie eh aangemeld voor een eh (....?....) wat Fatima wil van u zij verwacht dat u haar een 

kamertje [lacht] aan voor haar zestien jaar zij heeft eh 
Gv oh begeleid kamer 
M 	voor begeleid //kamer// 

• Gv 	 //hmhirill 
M 	zij vindt het een eh goed idee 
Gv 	hmhm ik heb haar niet aan/ ze is niet aangemeld voor begeleid kamerwonen 
M 	maar kan jij dat niet doen? voor haar? 
Gv 	dan moet ze zestien zijn maar ze is nog geen zestien 
M 	ja kijk eh (...?...) 
Gv 	in november wordt ze //zestien// 

//jai/ 
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Gv he? 

M 	ja dan wordt ze zestien 

Gv hmhm 

M 	en die tijd (....?....) ze kan niet in een keer een kamer lcrijgen 

Gv nee 

M 	maar ze kan toch aanmelden voor? 

Gv 	ja het is rnisschien ook wet een idee 
M 	ja ze wil het grallagll 

Gv 	 //jai/ maar de wacht de wachtlijsten zijn lang 

M ja 

Gv 	ik weet ook zelf niet (.) //ik moet even nadenken over// 

//(...?...)// (...?..) 
Gv ja 

M 	(..?..) 

Gv 	ik weet ook niet of ze ze nu ook al no aannemen hoor //ze is// 

//je Imre het gewoon vragen? 

Gv 	ze is vijftieneneenhalf hi? 

M 	ja ze wordt eh //(2.)// 

Gv 	 fizestienll 

M 	(?) 

Gv 	zestien mod je zijn (.) om sowieso op een plaats te komen ik zal het navragen [maakt een notitie] 

In deze zaak is de moeder actief in het gesprek, meedenkend en participerend. Moeder stelt in 
eerste instantie aarzelend voor dat ze zou wiliest dat haar dochter Fatima wordt aangemeld 
voor begeleid kamerwonen. Moeder is niet heel precies in haar beschrijving maar de gezins-
voogd begrijpt onmiddellijk wat zij bedoelt ('oh begeleid kamerwonen'). Toch wordt het voorstel 
van moeder in eerste instantie niet enthousiast begroet door de gezinsvoogd die vooral bu-
reaucratische bezwaren ziet (het meisje is nog geen zestien, lange wachtlijsten). Moeder doet 
daarop verschillende pogingen om haar voorstel kracht bij te zetten. Zij lijkt met haar argu-
ment aan te sturen op een vooronderstelling binnen de kinderbescherming dat het belang van 
het kind voorop staat ('zij vindt het een eh goed idee'). Ook maakt moeder in haar voorstel steeds 
duidelijker wat zij van de gezinsvoogd wil, achtereenvolgens doet moeder de volgende voor- 
stellen: 'we willen haar ie eh aangemeld', 'maar kan jij dat niet doen? voor haar?', 'maw ze kan toch aanrnel-

den voor?' en 'je kunt het gewoon vragen?'. Van 'we willen haar aangemeld' hebben concretiseert 
moeder haar voorstel tot een instructie aan de gezinsvoogd om het te vragen. Hoewel de ge-
zinsvoogd niet enthousiast is, is ze ook niet afwijzend. Ze accepteert moeders sturing door 
hardop na te denken over moeders voorstel en door het aarzelend te bestempelen als een goed 
idee. Dit geeft moeder de mogelijkheid om ook hardop na te denken en haar voorstellen te 
herformuleren tot concrete handelingen voor de gezinsvoogd. Dit patroon sluit goed aan bij 
het doel van de tussenliggende gesprelcken, informatie van de client te krijgen en de client bij 
de te starten hulpverlening te betreklcen. Het is een goed uitgangspunt voor de verdere hulp-
verlening die immers als doel heeft dat ouders uiteindelijk weer zelfstandig de zorg voor hun 
kinderen aanlcunnen. 

Patroon 2. Gezinsvoogd stuurt en client stuurt niet 
In dit patroon stuurt de gezinsvoogd voomamelijk en is de client passief. In extreme gevallen 
leidt dit ertoe dat er weinig interactie is tussen beiden. Door onvoldoende te luisteren en veel 
te interrumperen lcrijgt de client weinig ruimte om zijn verhaal te doen en wordt hem door de 
gezinsvoogd woorden in de mond gelegd: 
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[CRL/HJL,T3] 
Gv 	d'r komt vanuit de scholen toch een beetje zorg over de verzorging van de kinderen he hoe ze d'r uitzien 

en ik heb jou net gevraagd snap je dat en dan zeg je nee ik snap het eigenlijk niet want ik verzorg ze goed 
en ik denk voor jouw gevoel is dat ook misschien zo jij denkt van jezelf dat het goed is alleen wij in in 
Nederland kijken daar op een andere manier tegenaan en wij zeggen van d'r zijn bepaalde regels voor 
hoe het d'r uit zou moeten zien en dat is hier toch een beetje op de grens snap je dat als ik dat zeg? 

M ja 
Gv 	ja zo van jij jij vindt van jezelf van nou ik verzorg ze goed en dat is voor jou denlc ik ook zo je hebt je 

handen vol het zijn vijf kinderen en jouw man is werken en jij moet gewoon proberen hier de boel draai-
ende te houden alleen ik denk dat jij dat heel moeilijk vindt of niet 

M 	ja is het ooch 
Gv 	ja ja //en daarvoor zijn// 

//am abend bin ich// richtig kaput ja 
Gv mm maar ik denk ehm de uitdrukldng van (ich werk mich in en oenster an) kense die van ik werk me aan 

de ene kant ben ik der mee bezig en de andere kan //kom ilc er niet uit// 
//ja genau so ist dass ooch// zo is dass auch auf eine kante 

raume ich auf en auf die andere seite machen sie wieder rotzooi 
Gv 	maar ik denlc/ 
M 	ich bleib an die gang hier 
Gv 	maar ik denk als d'r zo'n chaos is want dat noem ik het toch een beetje bier en dan ben ik toch gewoon 

eerlijk 
M 	ja das is het ooch da het ihr recht 
Gv ja dan kom je d'r niet meer uit 
M 	ne kom ik ooch niet meer 
Gv 	nee en dat zie ik ook en dan denk ik wij wat wat wat d'r nu verandert kijk hun hebben een sink begelei- 

ding naar jou toe 
M mm 
Gv 	alleen die is vrijwillig dus op het moment dat jij niet meer wil dat de spd komt zeg jij jullie hoeven niet 

meer te komen mijn begeleiding is niet vrijwillig dat weet je 
M 	ja weet ik 
Gv 	daar heeft de rechter over gesproken 
M ja 
Gv dat weet je daar ben je geweest in [plaatsnaam] en die heeft gezegd u moet daarmee samenwerken 
M 	ja klaar 
Gv 	en dan moet ik misschien ook dingen doen die je niet leuk vindt 
M ja 
Gv 	snap je dat? 
M 	ja das snap ich 

In haar eerste uiting wijst de gezinsvoogd erop dat er algemeen geldende regels zijn ('alleen wij 

in in Nederland kijken daar op een andere manier tegenaan') en dat die regels dus ook voor moeder 
gelden. Echter bij moeder in huis worden die regels niet helemaal gerespecteerd ('en dat is hier 

toch een beetje op de grens'). Als moeder heeft gezegd dat ze dat begrijpt, verschuift de gezins-
voogd van de problematiek van de verzorging van de kinderen (waarover ze het met moeder 
niet eens is) naar `jij moet .gewoon proberen hier de boel draaiende te houden alleen ik denk dat jij dat heel 

moeilijk vindt of niet'. Ze vult alvast voor moeder in dat die er moeite mee heeft de boel draaien-
de te houden en daarna verschuift ze het onderwerp van gesprek naar het huishouden (terwij1 
het oorspronkelijk dus ging om de verzorging van de kinderen). De gezinsvoogd constateert 
dat moeder er niet meer uitkomt wat betreft het huishouden en moeder gaat daannee aldcoord 
('ne kom ik ooch niet meer'). Als moeder dit heeft gezegd verschuift de gezinsvoogd plotseling 
weer het onderwerp van gesprek. Nu van het huishouden naar de gedwongen hulpverlening. 
De gezinsvoogd refereert direct aan de uitspraak van de rechter die heeft gezegd dat moeder 
met de gezinsvoogd moet samenwerken. De gezinsvoogd zegt niet 'we gaan samenwerken' of 
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`ik wil met je samenwerken', maar ze brengt de samenwerking als een opdracht van de rech- 
ter. Het oorspronkelijke idee van samenwerking krijgt nog een andere draai als de gezins- 
voogd zegt 'en dan moet ik misschien ook dingen doen die je niet leuk vindt'. 

Dit patroon, dat lets minder vaak voorkomt dan het vorige, lijkt in eerste instantie te 
werken wanneer de gezinsvoogd snel informatie boven tafel wil krijgen. De gezinsvoogd 
stuurt met zijn vragen om snel tot een beeld van de situatie van de client te komen. Wanneer 
dit echter lange tijd het dominante patroon is, wordt de client buitenspel gezet. De gezins-
voogd maakt het voor de client moeilijk om mee te denken en actief mee te doen. Andersom 
bewerkstelligen en/of bevestigen clienten die zich van meet af aan passief opstellen dit pa-
troon van de gezinsvoogd. Het is dan de gezinsvoogd die de adviezen en besluiten formuleert 
en de clienten die zich niet duidelijk uitlaten over wat zij daarvan vinden. 

Patroon 3. Gezinsvoogd stuurt niet en de client stuurt 
Bij dit patroon stuurt de gezinsvoogd niet, maar de client wel. Deze initieert onderwerpen en 
balcent ze af: 

[AOH, T2] 
✓ vanwege mijn alvleesklier kan ik geen rekverband hebben want dan zit dat bier aan de voorkant 
Gv te drukken 
✓ dan zit het te douwen en ja te te drukken en en en eh dan kern ik er niet uit en en dan kom ik niet uit mijn 

adem en dan kan ik niet meer liggen en dan eh dus ik moet dan half ingepakt warden 
Gv ja 
✓ alleen aan mijne rug 
[pauze] 
✓ ja en voor de rest is er niks an 
Gv 	nu gaat het eh weer redelijk 
✓ //?// 
Gv 	//jag 
✓ ens Nelleke is eh (.) die is ook weer gezond he oak gezond 
M 	(?) er vanmorgen nog gymmen (.) hopen dat het goed ging 
Gv 	met gym ja (.) wat kan er niet goed gaan eh 
M 	die heb pas eon paar ribben gelcneusd aan de ringen op school 
Gv oh 
✓ en d'r nierkwaal 
Gv ja 
✓ die ken nie hardlopen 
Gv nee 
✓ dan wil ze mee dan gaze tech een keer meedoen proberen dat dat kan 
Gv ja (.) dat gaat ze dan nu weer proberen en ze heeft al een tijd niet racer eh aan gym eh meegedaan? 
M nee 
✓ wegens wegens 
M 	gebroken ribber, met gekneusde ribben kan je niet gymmen 
Gv nee 
M 	(?) 
Gv ja 
✓ da lcreeg ze da lcreeg ze in de ring d'r eigen optrekken (.) en dan recht staan maar dan op de kop 
Gv ja 
✓ en dan laten vallen (.) maar die heb d'r eigen te hard laten vallen met d'r gewicht (.) en da's gaan da's 

gaan reklcen bier he 
Gv 	oh zo eh heeft ze eh dat //gekneusdll 
✓ //eh zo zijn// die die ribben gekneusd 
Gv ja ja (.) nee met gym is natuurlijk eh het nimprobleem best eh vervelend eh moet je natuurlijk heel snel/ 
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✓ die nieren die eh d'r rechts eh ik weet dat het erfelijk is en ik heb nou nog twee steentjes ik heb daar d'r 
//ligt// t'r nog een klein steentje en een bietje alcohol maar ik heb er ook 

//Maxi/ [tegen hond] 
✓ zeuven gehad en eh ik heb nou nog twee helemaal gruis da kan nog zeer doen dus ons Nelleke die zal (.) 

misschien wel gruis hebben of zo 
Gv 	ja (.) eh zou de radio lets zachter lcunnen dan kan ik je lets beter verstaan 
✓ ja (?) 

[...] 
Gv 	maar het nierprobleem is ook erfelijk begrijp ik eh Nelleke heeft het eh/ 
✓ nier nierproblemen zijn erfelijk 
Gv ja 
✓ net zoals tumoren he 
Gv ja 
✓ ik hoop niet dat die twee van ons het aan hun alvleesklier lcrijgen maar ik ben de enigste in de familie die 

het heeft (?) papa is gestorven met z'n 72 zo ongeveer die had een tumor in z'n alvleesklier 
Gv ja 
✓ bij mij zijn ze weer gaan zoeken en aan de drank ligt het Met 
Gv nee 
✓ en eh nou is het verkalkt behalve het middelste gedeelte en de eilandjes van langerhans die zitten d'r nog 

gaaf bij de rest is kalk 
Gv jaja 
✓ daarom moet ilc pillen slikken da's tumor maar ik hoop niet dat die twee het lcrijgen da's een pijn da da 

daje 
Gv 	//da's vreselijk// 
✓ //da wens ik // niemand toe da's net zoals brand 

Bovenstaand fragment is het begin van het tweede gesprek en het hele fragment over de li-
chamelijke ongemalcicen duurt 16 minuten. Vader bepaalt hier het onderwerp (zijn alvlees-
klier) en de gezinsvoogd laat blijken geInteresseerd te zijn en moedigt hem aan door te gaan 
op het onderwerp door gezamenlijk een beurt af te maken ('te druldcen') en een positieve con-
clusie te treldcen ('nu gaat het eh weer redelijk'). Dan brengt moeder het onderwerp gymmen te 
berde e(?) er vanmorgen nog gymmen (.) hopen dat het goed ging') waama ze spreken over Nelleke's 
gekneusde ribben en haar nierkwaal. De gezinsvoogd moedigt de ouders aan meer te vertellen 
door te laten blijken geInteresseerd te zijn en back-channels te geven. Vader trekt dan het on-
derwerp van de nierkwaal naar zich toe ('en ik heb nou nog twee steentjes') en de gezinsvoogd 
`vraagt' de ouders opnieuw om meer te vertellen (.) eh zou de radio lets zachter kunnen dan kan 
je lets beter verstaan') waama vader door gaat met de anatomische les. 

Dit patroon zien we niet vaak als een dominant patroon over een heel gesprek. Wel 
komt het soms terug als een kort onderdeel van een gesprek, bijvoorbeeld wanneer de gezins-
voogd de client even zijn hart wil laten luchten. De gezinsvoogd pakt dan echter meestal snel 
zijn eigen draad weer op en palct de ruimte die de client had om het gesprek te controleren 
weer terug. Als dominant gesprekspatroon lijkt dit zeer onvruchtbaar. Wanneer pogingen van 
de gezinsvoogd om het gesprek te controleren voortdurend worden gefrustreerd en de gezins-
voogd sturing door de client bovendien aanmoedigt, is communicatie over de ondertoezicht-
stelling en de gesignaleerde problemen niet of nauwelijks mogelijk 

Patroon 4. Gezinsvoogd stuurt niet en de client stuurt niet 
[LLR, T3] 
Gv 	als ik zeg [wijst op zichzelf] van ik ga je er ook bij helpen op (.) mijn specifieke manier (.) dan betekent 

dat niet dat als hij hier aan de deur komt dat ik er dan ook ben (.) he? ik bedoel/ [spreidt armen, vragend] 
M 	nee (.) 
Gv he? 
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M 	nee dat is ook zo 
Gv nee [pauze] 
M 	nee maar ik hoop gewoon dat dat ie zeg maar het gaat begrijpen en dat ie hier verder nib mee opschiet 
Gv ja 
M 	en dat ie z'n dochter bier eigenlijk ook heel veel pun mee doet 
Gv 	nou dat uh [pauze] daarom uh misschien is het uh goed (.) uh voordat ik naar hem toe ga dat ik dit nog 

een keertje met jou uh doomeem van te voren omdat ik uh wet echt goed op de hoogte ben van hoe dat 
non precies in elkaar zat he (.) vind je dat goed? 

M 	ja nee is goed 
Gv ja? 
M 	[trekt kleren recht] ik heb niks te verbergen boor je mag me (/) 
Gv 	nee want dat is natuurlijk voor dat contact met hem wel handig/ 
M 	ja 
Gv dat ik daarvan op de hoogte ben toch? 
M 	ik hoop dat ie gewoon/ 
Gv 	niet dat ik daama (.) dat ik nou meteen bang voor 'm ben want zo is het filet hoor ik ik ken hem niet en ik 

ben op dit moment niet bang voor hem maar (.) ik moet wet uh dingen regelen (.) die met zijn kind te 
maken hebben hebben en uh ja/ 

M 	ja voor hetzelfde geld heeft hij het sinks op jou gemunt 
Gv ja 
M 	je weet het natuurlijk nooit 
Gv ja goed (.) dat zien we dan wet weer (.) voorlopig ben ik daar nog niet bang voor (.) he? 
M nee 
Gv he he laten we het daar maar even op houden 
M 	dan neem ik maar een enkel reisje Tokyo (.) ga ik daar maar wonen met min dochter 
Gv 	nee je moet Met op de vlucht gaan (.) maar goed [armen over ellcaar] 
M 	nou dat heb ik ook wet eens gedacht boor ik ga gewoon maar zelf heel ver weg wonen (.) zodat ie me niet 

meer kan vinden 
Gv mm 
M 	maar ja (.) wat heb ik dan voor leven? 
Gv 	dan isoleer je jezelf en dan staat jou hele leven constant onder zijn druk (.) want ook al jeer dan zelf niet 

en het isolement waarin je dan verkeerd dat heb je aan hem te danken 
K 	om eh om d'r naar toe te werken dat ik dalijk gewoon weer temg kan naar [plaatsnaam] 

Bij dit patroon zien we dat de gezinsvoogd niet of nauwelijks stuurt en de client ook niet. In 
de eerste uiting van de gezinsvoogd wijst deze erop dat hij zich wil gaan inspannen cm een 
goede omgangsregeling te organiseren voor Kimberley en de ex-man van moeder die binnen 
afzienbare tijd vrij zal komen uit detentie, mans dat moeder daarom niet moet verwachten dat 
de gezinsvoogd aanwezig zal zijn als de ex van moeder aan de deur komt. Moeder begrijpt 
dat: 'nee dat is ook zo'. Als de gezinsvoogd daarna een panic laat vallen neemt moeder de beurt 
('nee maar ik hoop gewoon dat dat ie zeg maar het gaat begrijpen en dat le bier verder niks mee opschief 

Hiermee geeft ze te kennen dat zij ook een verstandige oplossing wil voor de omgangsrege-
ling en dat ze hoopt dat haar ex dat gaat begrijpen. Ze profileert zich hiermee als de moeder 
die het beste met haar dochter voor heeft en tegelijkertijd zegt ze dat dat met haar ex (nog) 
niet het geval is. De gezinsvoogd zegt daama van moeder te willen weten 'hoe dat nou precies in 

ellcaar zat he', zodat hij goed op de hoogte is. Wat de gezinsvoogd precies wit weten blijft on-
duidelijk. Hij stelt moeder ook geen duidelijke vraag. Wet vraagt hij of moeder dat goed 
vindt. Zij antwoordt clamp bevestigend. De gezinsvoogd vraagt haar met 'ja?' opnieuw of ze 
alckoord gaat. De onduidelijkheid over wat de gezinsvoogd wit weten enerzijds en moeders 
drang om zich als goede moeder te profileren anderzijds brengen haar tot de uiting "ik heb nib 

te verbergen boor'. De gezinsvoogd interrumpeert haar en zegt opnieuw dat het belangrijk is dat 
hij op de hoogte is en hij vraagt of moeder dat ook vindt. Moeder lijkl daama te willen herha-
len dat ze hoopt dat haar ex het gaat begrijpen (a hoop dat ie gewoonn, mans de gezinsvoogd 
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interrumpeert haar weer. De gezinsvoogd komt dan met een uiting die geen verband heeft met 
het voorgaande Cniet dat ik daarna (.) dat ik nou meteen bang voor 'm ben want zo is het niet hoor ik ik ken 
hem niet en ik ben op dit moment niet bang voor hem maar (.) ik moet wel uh dingen regelen (.) die met zijn 
kind te maken hebben hebben en uh jar). Hij zegt dat hij niet bang is maar dat hij een omgangsre-
geling moet realiseren. Moeder interrumpeert de gezinsvoogd en sluit aan bij de niet gerela-
teerde uiting van de gezinsvoogd voor hetzelfde geld heeft hij het straks op jou gemunt'). Als de 
gezinsvoogd heeft herhaald dat hij niet bang is vervolgt moeder met 'clan neem ik maar een enlcel 
reisje Tokyo (.) ga ik daar maar wonen met m'n dochter'. De gezinsvoogd wijst crop dat dat niet de 
oplossing is. 

Al met al is de gezinsvoogd na dit fragment nog geen stap dichter bij het aangekondigde 
doe om informatie bij moeder te vergaren. De bedoelingen van de gezinsvoogd zijn onduide-
lijk, hij stelt onduidelijke vragen en maakt irrelevante opmerkingen. Daarnaast lcrijgt moeder 
de ruimte om irrelevante opmerkingen te plaatsen en wordt ze daar zelfs in aangemoedigd 
door de gezinsvoogd die daarop inhaakt. Bovendien blijkt uit de interrupties over en weer dat 
er op gesprekstechnisch niveau matig wordt samengewerkt. 

Dit patroon zien we bij ongeveer een vierde van de gespreklcen. Het lijkt samen te han-
gen met drie aspecten, namelijk: de agenda van de gezinsvoogd en de client is onduidelijk, er 
is geen cooperatie tussen gesprekspartners op gespreksniveau en de aanwezigheid van derden. 
Wanneer beide gesprekspartners het aan de ander overlaten het gespreksonderwerp te bepalen 
en er op gespreksniveau weinig wordt afgestemd, bestaat er een grote kans dat in het gesprek 
noch de gezinsvoogd noch de client stuurt. De aanwezigheid van (professionele) derden zoals 
leerlcracht of maatschappelijk werker kan dit patroon overigens ook in de hand werken. Het 
effect van dit patroon is dat er (vaak erg lang) gepraat wordt, maar dat het niet duidelijk is 
waarover en waarom. Voor ouders die best op een aantal punten hulp willen is dat frustrerend 
omdat niet precies duidelijk wordt wat de gezinsvoogd als de belangrijkste problemen ervaart, 
op welke punten ze hulp lcrijgen en wanneer die hulp in gang wordt gezet: 

[Interview clienten FSA] 
Sv 	lk vind dat hij het niet goed doet, en ik kan je zeggen op welke punten, een hij is innemend, je kunt goed 

met hem praten, hij gaat je begrijpen, hij is misschien aardig, maar ik bedoel wat bereik je ermee... Ik 
kijk naar de resultaten, nada noppes. 

M 	Hij komt binnen gaat even met je praten en gaat dan weer weg en dan kijken we elkaar aan en vragen 
we ons af waar we het over hebben gehad, zolang gepraat en volgende maand gaan we weer zo lang 
praten. 

De patronen in de gesprekken zijn vrij consistent, dat wil zeggen dat ze meestal niet meer ver-
anderen gedurende de gesprekken. 6  De vraag is of alle patronen efficient zijn in de fase van 
probleemorientatie. Zo zagen we dat patroon 2 (Gezinsvoogd stuurt, client niet) resulteerde in 
een patroon waarbij de client weinig ruimte krijgt zijn verhaal te doen. Bovendien wordt er 
gesuggereerd dat de client veel beslissingsruimte heeft die hij uiteindelijk niet krijgt. Ook pa-
troon 3 (gezinsvoogd stuurt niet, client wel) en patroon 4 (gezinsvoogd stuurt niet, client 
stuurt niet) blijken niet efficient. Bij patroon 3 bepaalt uitsluitend de client welke onderwer-
pen aan bod komen, bij patroon 4 neemt geen van beide partijen verantwoordelijlcheid voor de 

Verandering in gesprekspatroon hangt over het algemeen samen met een verandering van samenstelling van 
het gezelschap. Bijvoorbeeld de aanwezigheden van anderen (leerlcracht, maatschappelijk werker, familie van de 
client) of een gesprek met andere betrokkenen (bijvoorbeeld een gesprek met vader en zijn schoonzus in plaats 
van met moeder of een gesprek van moeder met de vervanger van de gezinsvoogd). 
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sturing. Gevolg bij beide patronen is dat de gezinsvoogd geen controle heeft over de infonna-
tievoorziening en het moet doen met de (al clan niet relevante) informatie die zich spontaan bij 
hem aandient. 

Patroon 1 (gezinsvoogd stuurt en client stuurt) lijkt het meest efficiente patroon om tot 
relevante inforrnatievoorziening te komen. Omdat patronen consistent zijn, dus weinig aan 
verandering onderhevig zijn, lijkt het zaak om al in TI tot patroon 1 te komen. De kans is dan 
het grootst dat de tussenliggende gespreldcen, waarin de gezinsvoogd zich verder orienteert op 
de problemen voor beide partijen bevredigend verlopen. 

6.5 Vragen steIlen en antwoorden lcrijgen 

Voor de analyse van vraagstelling verwijzen we naar hoofdstuk 5, waarin dit onderwerp uit-
gebreid aan de orde is gekomen. Uit de analyses van de tussenliggende gesprekken met be-
trekking tot de vraag hoe gezinsvoogden vragen stellen en welke antwoorden ze op hun vra-
gen lcrijgen, blijkt dat gezinsvoogden in de tussenliggende gesprekken hetzelfde vragenarse-
naal gebruiken. Er is met andere woorden geen verschil in de manier waarop gezinsvoogden 
in het introductiegesprek vragen stellen en hoe ze dat in latere gesprelcken doen. 

6.6 Gespreksdoelen 

Gezinsvoogden noemen de volgende doelen voor de tussenliggende gesprekken: 
I. 	informeren naar gedachten en visies van de client (verleden ouders, verleden pupil); 
2. het bespreken van de visie van de gezinsvoogd (plannen voor de komende tijd, bespre-

ken van de problemen zoals de gezinsvoogd die heeft gesignaleerd); 
3. verdere uitleg en concretisering van de werlcwijze van de gezinsvoogd; 
4. vertrouwd raken met de gezinsvoogd; 
5. terugkomen op vorig gesprek (was het duidelijk et cetera); 
6. invullen van papieren (ziekenfonds et cetera); 
7. agenda ouders (wat willen ouders bespreken?). 

Van deze doelen noemen gezinsvoogden meestal doel 1, 2 en 3 als eerste doel (hoofddoelen), 
de andere doelen (4 t/m 7) worden in tweede instantie genoemd. Veel gezinsvoogden noemen 
het informeren naar en inventariseren van de gedachten en visies van de client (doel 1) als een 
belangrijk doel. Ze zijn onder meer benieuwd naar het verleden van de pupil, zijn ontwildce-
ling, eventuele problemen en het verleden van de ouders. Sommige gezinsvoogden wijden een 
geheel gesprek aan dit doel. Anderen combineren het met de besprelcing van de visie van de 
gezinsvoogd of de uitleg van de werlcwijze. Veel gezinsvoogden noemen ook doel 5 (terug-
komen op vorig gesprek). Ondanks het belang van een duidelijke en geexpliciteerde agenda 
van beide partijen is er slechts een gezinsvoogd die de agenda van de ouders als doel noemt. 

Aan de formulering van doelen valt nog een aantal dingen op. Ten eerste, de meeste 
gezinsvoogden formuleren concrete doelen voor het gesprek, bijvoorbeeld: 

[Interview LRA, T21 
lk wil her met ze hebben over de plannen die ik heb gemaakt. 	lk wil dm' Nieuwe Perspectieven zich met Ais- 
ha goat bezighouden en ik wil dat Aisha een persoonlijkheidsonderzoek 	lk weal dot de clienten vinden dal 
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het niet snel genoeg gaat en ik zal ze uitleggen dat we eerst dit traject zullen moeten volgen voordat we zwaar-
dere middelen (Aisha op de telex, gedwongen uithuisplaatsing) kunnen inzetten. 1k wil hun medewerking en 
gedachten en visies om tot een hvp te komen. 

Deze doelen zijn concreet en als agendapunt voor beide partijen toetsbaar. Sommige gezins-
voogden formuleren meer vage en algemene doelen: 

[Interview FSA, T21 
Inventariseren. 1k wil het hebben over relaties en verantwoordelijkheden. 1k zit meer te zoeken. Op zich is het me 
wel duidelijk wat er aan de hand is, kijken wat voor hulp er werkelijk nodig is. 

Deze doelen zijn algemeen geformuleerd en zijn daardoor voor beide partijen minder goed 
toetsbaar als agendapunt. 

Ten tweede, de beide gezinsvoogden formuleren hun eigen rol actief en laten de rol van 
de client passief. In het eerste fragment deelt de gezinsvoogd zijn plannen aan de clienten me-
de en de gezinsvoogd uit het tweede fragment weet al wat er aan de hand is. De rol van de 
client is klein en lijkt vooral die van luisteraar te zijn. Sommige gezinsvoogden daarentegen 
reserveren een actieve rol voor de client. Bijvoorbeeld: 

[Interview LLR, T2] 
Ten eerste moet het vorige gesprek worden geanalyseerd. Wat vond de client ervan, was alles duidelijk, zijn er 
nog opmerkingen en dergelijke. Ten tweede moet het 'oranje papiertje' worden nagelopen. Samen met de client 
moet allerlei informatie worden ingevuld over ziekenfonds en zo. Ten derde ben ik van plan om informatie over 
Kimberley in te winnen. Hoe is ze, hoe gedraagt ze zich, hoe is ze op school en dergelijke. 

Deze gezinsvoogd beschrijft voor de client een actieve meedenkende rol. 
Ten derde valt op dat sommige gezinsvoogden voor een gesprek zeer uiteenlopende 

doelen noemen. Zo noemt de gezinsvoogd LRA als eerste doel de uitleg van zijn plannen en 
als tweede het horen van de visies en gedachten van de client. Deze doelen hoeven niet haaks 
op elkaar staan maar het kan wel. Zo is het de vraag waarom deze gezinsvoogd de visies en 
gedachten van de client wil horen terwijl hij zijn plarmen al klaar heeft. 

De meeste gezinsvoogden waren achteraf tevreden over de gesprekken, in het bijzonder 
over de informatie die ze lcregen. Om deze informatie te verlcrijgen zeiden gezinsvoogden de 
volgende `strategiedn' te gebruiken: (1) niet door het verhaal van de client `heen prikken' ook 
wanneer de gezinsvoogd het idee heeft dat de client het mooier maakt clan het is, (2) vissen 
(dingen vaag houden en het aan de client overlaten om ze te specificeren), (3) niet relevante 
zaken aflcappen of bijsturen (bijvoorbeeld wanneer de client andere betroklcenen belcritiseert 
of wanneer de client komt met bewijzen zoals de schoolrapporten van de kinderen om te laten 
zien dat de kinderen het goed doen). 

De meeste gezinsvoogden hadden achteraf ook een paar kanttekeningen bij de door hen 
gevoerde gesprekken. Een aantal gezinsvoogden vond dat zij zich teveel op een gesprekspart-
ner hadden gericht om informatie te lcrijgen. Een gezinsvoogd vond dat, alhoewel ze het een 
goed gesprek had gevonden, ze meer had kunnen doorvragen. Een andere gezinsvoogd vond 
dat ze moeilijk tussen het verhaal van de client lcwarn, maar dat ze de vele uitweidingen van 
de client ook wel functioneel vond. Uit deze reflecties blijken nog een aantal strategieen die 
gezinsvoogden zouden willen hanteren om informatie van de client te krijgen, narnelijk (1) 
niet op een gesprekspartner richten, (2) doorvragen, en (3) het verhaal van de client soms af-
breken. 
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Wat betreft de bespreking van plannen met de client lijken gezinsvoogden jets minder 
tevreden. Ze vinden over het algemeen dat ze duidelijker hadden kunnen zijn: 

[Interview LFtA, T2/T31 
In TI zijn de clienten heel actief en instemmend, in T2 en T3 is er onrust bij ye en onvrede dat het zo long 

duurt, zijn stj er nu onvoldoende van op de hoogte dater wel weken of maanden overheen kunnen gaan? 
Blijkbaar niet, ik moet ze daarvan op de hoagie brengen en blijkbaar doe ik dat onvoldoende. Maar mijn zicht 

daarop was oak onvoldoende. lk ging ervan uit dal het sneller zou gaan. 

/Interview PGD, T2/T3] 
Heb je nog opmerkingen over her hele traject? 
Het is me opgevallen van als je jets wilt doen dat je duidelijker moet aangeven wat dat inhoudt. lk heb dat ver-

zuimd. 

Een gezinsvoogd zegt dat hij aan het begin van T2 het gesprek van TI nog even heeft geeva-
lueerd: 

[Interview IILL, T21 
Aan het begin evalueerje TI 
Doe ik aliijd, achteraf kunnen daarover dingen opborrelen en naAjlen. 

Net  geeft het idee van progressie 
En een lijn in ha hele verhaal. 

Deze evaluatie is volgens de gezinsvoogd een strategie em een lijn te krijgen in hetgeen be-
sproken is tussen hem en de client. 

Hoewel het niet als apart doel vooraf genoemd wordt, blijkt uit de reflectiegesprekken 
dat de meeste gezinsvoogden ook gericht zijn op instemming met de client. Om dat te berei-
ken noemen ze een aantal strategieen, namelijk het vertalen van de mening van de client, het 
vermijden van discussie, het vennijden van complimenten, het geven van een tegenprestatie. 
We geven van elk een voorbeeld uit een interview, ter verduidelijking: 

[Interview LFtA, TI,T2,T3,T4] 
[vertalen mening client] 
Je vertaalt heel reel scrag met ',vat je eigenlijk zegt 	Je vertaalt het en buigt het soms een beetje am, ill 

vraag me af met welk Joel. 
Nou allereerst omdat ik het zelf helder wil hebben wat ze bedoelen 
Dus je verwacht instemming van hun daarop? 
Ja maar songs doe ik het gewoon am het am te buigen. Om er een andere kleur can te geven. 

Sturen in je eigen richting? 
Ja anders te kleuren, anders te duiden. lk verwacht we! instemming. 

[Interview AOH, T2, T3] 
[vermijden van discussie en van bepaalde complimenten] 
Je vraagt naar de thuissituatie, behoeften en zorgen. Hun reactie daarop strookt niet met wat jij denkt, pas op 
her einde kom je met je eigen vide, waarom her gelijk al in her begin discussie daarover? 
Ik haal het bewust uit elkaar, het is Run verhaal, dal geeft my informatie. Daarnanct ret ik mijn eigen visie er 
tegenover. 

Waarom? 
Urn hun be! eying hun be! eying te laten zijn en ik zo die informatie kryg. Om duidelijk te krijgen hoe zij Cr tegen-
aan k//ken en hoe ik er tegenaan kijk. Als je dat anders doet krijg je welles nines. [4 1k zie het meer als een 

proms. 
[••) 
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Je geeft een compliment over de kerstboom, dat het er gezellig versierd is, maar niet bijvoorbeeld over het felt 
dat ze het met minimale middelen weten te redden. 
Het beef! ook met aanvoelen te maken. Als ik een compliment zou geven zou dat door hun vvorden opgevat als 
'zie je wel zie je we! (we doen het goed)', tenvijl ik denk dat als we van elkaar respecteren hoe we er tegen aan 
kijken, dan zou ik het eerder doen. 1k zoek er we! naar. 

[Interview IDU, T3] 
[geven van tegenprestatie] 
Het viel me op dat je terughoudend bent wanneer vader vraagt of hij de kinderen in een weekend mag hebben, 
maar dat je bijna als tegenprestatie zegt dat je wel eemi afspraak kunt make,: zodat hij de kinderen op de in-
stelling kan zien. 
1k merk dat in allochtone gezinnen bet werkt als je ze iets concreets kunt geven of iets kunt regelen. Dat is denk 
bij heel veel mensen maar bij allochtonen vah het op als je meteen in het begin iets regelt dan mag je eerder 
weer terug komen. 
Je had vader ook later op kunnen belle's met hetzelfde voorstel maar je brengt het juist in het gesprek in op 
het moment dal vader lets vraagt dat je hem met kunt geven. 
Dat doe ik bewust en dat doe ik ook vaker als het kan. 

Wanneer we de door de gezinsvoogden geformuleerde doelen vergelijken met de analyse van 
de gespreklcen dan zien we dat deze doelen voor een groot deel gehaald worden. Het eerste 
doel (informatie krijgen van de client) wordt door de meeste gezinsvoogden gehaald, soms 
geeft de gezinsvoogd de client echter weinig ruimte om zijn eigen verhaal te doen en komt 
zelf snel met diagnose en advies. De strategieen van gezinsvoogden lijken effectief om tot 
informatie-uitwisseling te komen, namelijk niet door het verhaal van de client heen prikken en 
niet relevante zaken afbreken. Ook kan het effectief zijn om naar informatie te vissen met dien 
verstande dat de gezinsvoogd afhankelijk is van wat de client spontaan te berde brengt en dat 
het gevaar bestaat dat dingen ongezegd of onduidelijk blijven. Doorvragen kan hierbij een 
andere behulpzame strategie zijn. 

Het tweede en derde doel (plannen en werkwijze uitleggen) worden niet afdoende ge-
haald, vinden gezinsvoogden en ook clienten. Dit blijkt ook uit de analyse van de gespreklcen, 
er missen regelmatig vooruit- en terugverwijzingen waarmee de gezinsvoogd continditeit in 
de hulpverlening kan aanbrengen. Ook blijkt het verkrijgen van instemming een doel achteraf 
maar werd dit vooraf niet als zodanig geformuleerd. 

• II Gezag 

6.7 Het benoemen en gebruiken van gezag 

Van de zeventien gezinsvoogden zijn er elf die een of meerdere malen hun professionele, juri-
dische en/of persoonlijke gezag inzetten. 

Professioneel gezag 
Uit de analyses van de Ti's  bleek dat gezinsvoogden hun professionele gezag relatief weinig 
inzetten. In de tussenliggende gespreklcen was dat ook het geval. Een tweede overeenkomst 
met de Ti 's is dat het professionele gezag nog steeds om drie redenen wordt gebruikt: om het 
advies Icracht bij te zetten, om de discussie te winnen en om de verhouding met de client te 
construeren. 
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Gebruik van professioneel gezag ens het advies kraals hi] te zetten 

In het volgende fragment wijst de gezinsvoogd moeder en haar vriend op de inconsequente 
lijn die wordt gevoerd in de opvoeding van Charmilla: 

[GNA,T31 
M 	alt je em vijf uur thuis meet zijn dan kom je Met om zeven uur aan als een madam binnen draaien weet je 

ik zeg dat is ook niet leuk voor ik zeg en dan hoef je van mij een paar dagen met naar buiten maar dan 

weet ze wel bij hem [naam Sv] te gaan smoezen weet je echt lief zijn en zo en dan komt hij mag Char-

milla naar buiten ik zeg neehee hij zeg ach het is mooi weer weet je en dan gaat het weer dan doet ze het 

twee dagen goed en op bet/ 

Gv 	en ik snap het wel he ik snap het wel maar in wczcn wordt daardoor natuurlijk een beetje uw gezag dan 

weer onderrnijnd en dat zal misschien over en weer gebeuren want u zegt zo is het 

Sv 	jaja 

Gv 	ik snap het helemaal hoer het is geen verwijt //maar daardoor denkt ze ik kom er loch wel weer onderuit// 

Sv 	// ..?.. // 

M 	// ..?.. // 

M 	weer onderuit 

Topic switch van Gv 

Uit het verhaal van moeder blijkt dat zij en haar vriend er moeite mee hebben consequent te 
zijn in hun optreden naar Charmilla. Soms gebeurt het dat zij straf geeft en dat haar vriend 
vervolgens zwicht voor Charmilla en haar 'gran& verleent. De gezinsvoogd interrumpeert 
haar dan en toont eerst begrip voordat hij zegt dat op die manier moeders gezag wordt ander-
mijnd. Het advies dat de gezinsvoogd impliciet geeft is dat moeder en haar vriend op een lijn 
moeten zitten. Op basis van zijn professionaliteit als jeugdbeschermer weet hij wat de conse-
quenties zijn van inconsequent gedrag van de opvoeders: daardoor denkt ze (= Channilla) ik 
kom er toch wel weer onderuit. Doordat moeder gezamenlijk met de gezinsvoogd de beurt 
afmaakt geeft ze aan het te begrijpen. Het advies dat de gezinsvoogd dropt (wees consequent) 
is echter niet erg dwingend want hij is erg omzichtig in zijn formuleringen, het advies wordt 
indirect gegeven en hiema switcht hij direct van topic. 

In het volgende fragment geeft de gezinsvoogd moeder het advies te gaan praten met 
een professional van het CAD. Dit in verband met het cocainegebruik van moeder: 

10BA,T3] 
Gv 	en ik weet van [naam medewerker CAD] dat zij goed kan inschatten als je bijvoorbeeld nu weer zou gaan 

met haar gaan praten en nog 's Zen soon gesprek van hoe is de situatie nu omdat je met haar bijvoor-

beeld eh naar kijkt wat heb ik daar in nodig want ik ben daar geen specialist in ik kan hooguit zeggen dus 

dan lijkt het me goed dat je het daar verder gam uitzoeken en misschien met haar gaat kijken bijvoorbeeld 

eh eh je wat is dan wat dat betreft de gezinssituatie nu 

M ja 

Gv 	goed voor je en wat slaat aan bij jou dat is denk ik wel heel belangrijk 

M 	ja precies 
Gv 	zou je dat zien zinen? 

M ja 

Gv ja 
M ik heb er geen moeite mee boor 

In dit fragment probeert de gezinsvoogd moeder ervan te overtuigen dat ze naar het CAD 
moet voor hulp bij haar verslavingsprobleem. De gezinsvoogd noemt de naarn van de mede-
werker van het CAD die de intakes verricht. Hiermee laat ze moeder weten dat ze die persoon 
kent en in haar werk al eerder mensen naar het CAD heeft doorverwezen. Tevens verwijst ze 
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naar haar ervaring als professionele gezinsvoogd. De overtuigingkracht van de argumentatie 
neemt echter drastisch af door frequent woordgebruik waaruit twijfel spreekt. Dat heeft voor 
moeder op voorhand geen motiverende uitwerking (bijvoorbeeld', 'nog 's zo'n soon gesprek', `bij-
voorbeeld eh naar kijkt', 'clus dan lijkt het me goed' en `misschien met haar gaat kijken bijvoorbeeld'). Moe- 
ders instemming is minimaal. 

Gebruik van professioneel gezag om de discussie te winnen 
In dit fragment verklaart moeder dat ze psychische problemen heeft, waama de gezinsvoogd 
oppert om eens bij het RIAGG langs te gaan: 

[OBA,T3] 
M 	het riagg is toch voor geklce mensen? 
Gv 	nee dat is niet waar hoor 
M 	ik hoef niet bij de riagg ik vind dat een eng woord 
Gv 	maar dat kan een vooroordeel zijn 
M nee 
Gv 	riagg is voor mensen voor jongeren en //voor volwassenen die// 

//en dat komt dan ook in// een rapport 
Gv 	hoeft helemaal niet juist niet als wij als ik een client naar het riagg doorverwijs dan vanwege depressie of 

dat ze zich rot voelt en dan ben je echt niet gek hoor en dan krijgen wij ook zeker geen rapporten over 
omdat dat juist heel erg //de privacy beschermt juistli 

M 	heb altijd heel erg het //idee dat dat invloed heeft als je een baan gaat zoeken 
Wanneer blijkt dat moeder negatief staat tegenover het RIAGG, probeert de gezinsvoogd haar 
te overtuigen met haar professionaliteit en kennis als hulpverlener. Ze benadrukt dat iedereen 
hulp kan krijgen bij het RIAGG en dat zij als hulpverlener regelmatig clienten doorverwijst. 
Hoewel deskundigheid een sterke basis vormt voor de argumentatie, weet de gezinsvoogd dit 
verder niet uit te buiten. Integendeel, door uitingen van vrijblijvendheid (bijvoorbeeld', liefst 
met hulp', `misschien'), twijfel ('mijn mening daarover is ik denk dat het belangrijk is en ook we! nodig', 

`lijkt het me goed') en afzwakking ('gewoon we! moeilijk', `mocht het misgaan'), zal moeder zich 
geenszins aangespoord voelen zich enthousiast aan te melden voor dergelijke hulp. 

Gebruik van professioneel gezag oni de verhouding client en professional te construeren 
In het onderstaande fragment verwijst de gezinsvoogd in het geheel niet naar de juridische 
kant van de ondertoezichtstelling, maar zowel in woord als in daad naar de professionele kant 
van de hulpverlening. De gezinsvoogd wil dat Wim zelf het doel van de hulpverlening for-
muleert, namelijk dat hij over drie jaar zelfstandig gaat wonen op het woonwagen.kamp waar 
hij is opgegroeid: 

[HWO, T21 
Gv 	hij heeft zich als doel gesteld om toch over een jaar of twee drie he negentien eh in een eigen wagen te 

gaan wonen nou tussentijds (?) zelfstandig hij wil werk hebben en d'r is een ondertoezichtstelling als we 
nou de ondertoeziehtstelling gebruiken om eh te kijken welke hulp jij nodig hebt om die doelen te 
bereilcen en daar ga jij dus mee aan de gang om te kijken van waar wil ik nu precies mee geholpen wor-
den wat vind ik moeilijk en dat ik met jullie mee ga kijken ga regelen dat hij die hulp krijgt dat ga ik dan 
niet doen ik kijk met jullie en ik regel met jullie de hulp bij de vrijwillige hulpverlening en dan is zo'n 
ondertoezichtstelling voor achter de hand 

M ja 
Gv 	ja? en als dat gewoon goed loopt dan laat ik 'm over een jaar gewoon aflopen dan hoeft ie niet meer ver- 

lengd te worden 
[pauze] 
Gv 	dus dan maakt le gewoon gebruik van de vrijwillige hulpverlening 
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M ja 
Gv 	waar je zelf ook voor best waar je zelf ook voor verantwoordelijk bent of je dat goed gebruikt of nict 
M 	ja dat ligt dan aan uw //eige// 
Gv 	 //ja// ja maar het is ook voor uw eige //he// 

Gv je moet het ook alleen voor uw eige doen 
M 	hij wilt Cr zo graag naar toe en dan denk ik ja gaat Cr dan ook veur 
Gv ja maar kunnen we daar mee instemmen? vinden we dat een goed voorstel? 
M 	ja 
[pauze] 
M 	dat zeg ik dat wilt ie zelf ook graag/ 
Gv 	nee u nee u daar zo [lacht] dan vraag ik het zo meteen aan Wim 
M 	ja dat lijkt mij cen goed plan 
Gv 	dus dan gaan wij kijken met hem ik vraag het dalijk ook dices aan hem wat hij nodig heeft voor hulp en u 

misschien zelf ook maar dat is aan u 
M ja 
Gv daar lamnen we het over hebben 
M 	ja 
Gv 	snap je over u heb ik niks te zeggen flacht] maar dan kan ik misschien mee helpen van gob om om om te 

kijken met elkaar wat voor invloed dat misschien zou kunnen hebben op hem 
M ja 
Gv 	alleen maar om te kijken 
[pauze] 
Gv 	en jij Wim ben jij het eens met mijn voorstel? 
K ja 
Gv 	weet je nog wat mijn voorstel was? want we hebben nou intussen zoveel gesproken wat was mijn voor- 

stel? 
K om dan eh ehm die ehm hulpverlening kijken voor die hulpverlening dan eh non eh problemen op te 

lossen 
Gv 	en de hulpverlening bij de vrijwillige hulpverlening dus bijvoorbeeld bureau jeugdzorg of evenrueel 

[naam begeleider voor werk 'of net wie jou het beste zou kunnen helpen daarmee dat ik daarmee met jou 
ga kijken waar we voor die hulp dan eigenlijk het beste terecht kunnen wan( dan verleen ik die hub niet 
ik kijk alleen met jou en met je moeder dan maar vooral ook met jou van wat voor hulpverlening jij het 
beste gebniiken kunt maken en clan beslis jijzelf of jij dat doet want het is vrijwillige hulpverlening clan 
moet je d'r zelf naar toe maar dan heb je mijn ondersteuning damin om te kijken van nou wat zou je nou 
het beste lanmen doen ben je het daarmee eens? 

K ja 
Gv 	ja? dat is een afspraak °Ice 

De gezinsvoogd verwijst eerst terug naar het eerste gesprek waaruit bleek dat het eind-
doel van Wim is om op zichzelf te gaan wonen in een woonwagenkamp. Om dat te be-
reiken moet Wim in eerste instantie een zinvolle daginvulling vinden. Voor hem bete-
kent dit concreet dat hij werk moet vinden. Het werkdoel dat de gezinsvoogd daarom 
formuleert is dat er vrijwillige hulp moet komen die Wim helpt bij het vinden van werk. 
De gezinsvoogd speelt daarbij een bemiddelende rol. De juridische kant van de ots 
wordt terzijde geschoven ('en dan is zo'n ondertoeziehtstelling voor achter de hand'). De gezins-
voogd construeert een zakelijke relatie met zijn clienten waarin hij de professional is en 
de clienten zich op basis van hun eigen verantwoordelijkheden inspannen om het eind-
doel te bereiken. Om te laten blijken dat het echter niet vrijblijvend is giet de gezins-
voogd de afspralcen in de vorrn van een contract: we maken een afspraak, ik bemiddel, 
jullie voeren het uit 'en als dat gewoon goed loopt dan laat ik 'm over een jaar gewoon aflopen dan 

hoeft ie niet meer verlengd te worden' (maar als het niet goed loopt wordt de ots verlengd). In 
tegenstelling tot een `normaar contract, heefl een partij hier het laatste woord. De ge- 
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zinsvoogd bepaalt of de clienten het goed doen of niet. Wat hierbij de criteria zijn wordt 
niet gezegd. Ook het taalgebruik van de gezinsvoogd (hulp, vrijwillige hulpverlening, verant-

woordelijkheid, instenunen, voorstel, afspraak) wijst erop dat de clienten geleerd wordt te den-
ken en te formuleren in zakelijke termen. 

Juridisch gezag 
Van de zeventien gezinsvoogden zijn er vijf die hun juridische gezag inzetten. In het onder-
staande fragment wijst de gezinsvoogd moeder erop dat vader een rot in thuissituatie moet 
gaan vervullen, omdat moeder het alleen niet aan kan: 

[CRL/HJL,T31 
GvC maar [naam moeder] nog even terugpakken he want het is toch heel belangrijk dat je weet dat die zorg er 

is (?) toch heel belangrijk en wat wij daarmee moeten weet ik zo nog niet 
M 	[tegen kind] Peter niet er in luistert iii nou alsieblieft kom nou 
S 	zou het ook niet belangrijk zijn moeder als jouw man daar ook een belangrijke rol in gnat spelen 
M 	das hab ich mein mann schon gesagt das hab ich 
GvC //jai/ 
S 	//jai/ 
M 	[naam GvC] ook schon gesagt haben ja das gaat in moment nicht want mein mann moet in moment eh 

von acht seit fiinf werken ja 
S 	ja maar dat moet ie altijd he 
M 	nee soms muss er bis vier uhr 
G vC //( ..?..)// 
M 	//(..?..)// en die kreigt auf diesem moment auch keine verlooftage want er sind zu wenig werkcollegen 
GvC maar toch is het zo moeder en dat wit ik je toch zeggen en dat wil ik je zeggen ook als vader d'r bij is dan 

kom ik maar wat later maar jullie hebben vijf kinderen en vijf kinderen die veel werk nodig hebben 
M 	ja klar 
GvC jou alleen lukt het niet of hij gaat jou daarin helpen of we moeten toch hele vervelende stappen gaan 

zetten en dat hebben we hem ook de eerste keer gezegd he want y_vij hebben van de kinderrechter een stuk 
verantwoording gelcregen 

M mm 
GvC en de kinderrechter gaat mij over een jaar vragen [naam GvC] wat is t'r hier veranderd en dan zal ik hem 

toch moeten vertellen ja we hebben dit gedaan we hebben dat gedaan maar daar moeten we wel hard aan 
werken 

M 	ja klar 
GvC en ik denk dat we daar een hele klus aan hebben met z'n alien he want iedereen bemoeit zich met jullie en 

dat is niet zomaar he dat is toch omdat men zorgen heeft over jou en jouw gezin en daar hoort je man ook 
bij 

In haar eerste uiting wijst de gezinsvoogd op het belang van de zorgen die er zijn over de 
ontwikkeling van de kinderen. Tegelijkertijd meldt ze moeder dat zij als gezinsvoogd niet 
weet wat ze er mee moet. In haar volgende uiting richt moeder zich niet tot de gezinsvoogd, 
maar tot haar kind dat ze maant tot gehoorzaamheid. Met deze reactie laat ze ook blijken de 
gezinsvoogd te negeren. Na een aantal accounts van moeder om de redenen van vaders afwe-
zigheid te geven reageert de gezinsvoogd daarop met de mededeling dat moeder de situatie 
thuis niet alleen aan kan en dat vader daarom mee moet helpen. Doet hij dat niet dan volgen er 
vervelende stappen. Deze boodschap lijkt aan het verkeerde adres, want vader is de aange-
sprokene hoewel hij dus niet bij het gesprek aanwezig is. Vervolgens verwijst de gezinsvoogd 
naar de verantwoordelijkheid die ze van de kinderrechter heeft gekregen. Wat voor soort en 
welke omvang die verantwoordelijkheid heeft blijft onduidelijk. Overigens gaat de gezins-
voogd in het laatste stuk wel uit van een positieve ontwikkeling, want ze zegt dat er na een 
jaar `dingen' zullen zijn veranderd. Om de redenering rond te maken zegt de gezinsvoogd dat 
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er met de verschillende instanties moet worden samengewerkt om jets te bereiken en dat vader 
daarin ook een rol speelt. 

De gezinsvoogd wijst in dit fragment op de zorgen die er zijn, het werk dat moet worden 
verricht en het belang van de inzet van vader daarbij. Ze gebruikt de kinderrechter als een 
machtsmiddel om deze boodschappen tot moeder te laten doordringen. Hiermee zou ze kun-
nen anticiperen op een gedachte die bij moeder zou kunnen leven "jullie hulpverleners praten 
maar" tenvijI die dan wel gevoelig zou zijn voor het gezag van de kinderrechter en indirect het 
juridische gezag van de gezinsvoogd. Het juridische gezag werkt als ecn stok achter de deur. 

Persoonlijk gezag 
Er zijn twee gezinsvoogden die een beroep doen op hun persoonlijke gezag. In het nu volgen-
de fragment probeert de gezinsvoogd moeder ervan te overtuigen dat ze de ziekenfondspremie 
voor haar dochter moet gaan betalen: 

IRICA,T21 
Gv 	als ze bijvoorbeeld in fplaatsnaam1 woont 
M 	jaja 
Gv 	dan betalen wij wel ziekenfonds voor haar 
M 	ja 
Gv 	maar u bent nog steeds verantwoordelijk ook voor 
M 	ja 
Gv 	ook daarvoor want stel nu dat Fatima ziek wordt 
M 	ja 
Gv 	en ze moet bijvoorbeeld in het ziekenh/ ik noem maar wat 
M 	ja 
Gv geopereerd worden nou dan wordt ze //opgenomenli 

//ze woont nieU/ bij mij 
Gv nee man dat maakt niet uit 
Sv 	//..?..// 
M 	11.3_11 
Sv 	ze werkt 
Gv 	dan krijgt u de rekening 
Sv 	(.a..) 
Gv maar dat is maar vier uurtjes per week 
Sv 	ja (?) betalen 
Gv 	nee maar het is te weinig dus daarom moo eigenlijk u haarllzielcteffkosten betalen 

//neeee// 
M 	(?) straks gaat u zeggen he gaat de tramkaart betalen ik geef geen/ 
Gv 	nee u hoef u hoef geen tramkaart maar wel haar ziektekosten dat is toch een verplichting als ouder dat u 

eigenlijk zou moeten ja gewoon zou moeten doen voor Fatima los van alle boosheid op haar 
M 	ja 
Gv 	en alle verdriet als als als er jets met haar gebeurt komt het op uw bord u zuh het moeten betalen 
M 	waarom ik moeten betalen voor niemand bij mij woont ik snap het steeds niet als ik hier alles gezegd ja 

als ze zegt ja dat dat mij woont ik ga toch alles doen zij was gratis bij mij verzekerd hele jaar en ik heb 
voor haar ook wel betaald alit kosten maar nu 

l.-.] 
Gv 	ik ik ik zou toch heel graag willen dal u hierover na na gaat denken u bent de moeder van Fatima klopt z,e 

woont niet meer hier 
M ja 
Gv 	maar nu loops at onverzekerd rond 
M 	//?// 
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Zonder dat de gezinsvoogd verwijst naar haar functie of haar juridische gezag probeert ze 
moeder ervan te overtuigen dat ze de ziekenfondspremie voor haar dochter moet betalen. Ze 
wijst moeder op haar verantwoordelijkheid, geeft aan wat de eventuele consequenties kunnen 
zijn en toont begrip voor moeders standpunt. Op basis van haar persoonlijke gezag hoopt ze 
moeder ertoe te overhalen erover na te denken met als doe dat ze alsnog besluit de premie te 
betalen. Na dit fragment sluit de gezinsvoogd snel het gesprek af. Hiermee bewerkstelligt ze 
dat moeder direct over de kwestie gaat nadenken met de argumenten van de gezinsvoogd nog 
vers in het geheugen. 

In de gespreklcen tussen gezinsvoogden en clienten spelen drie vormen van gezag een rol: 
professioneel, juridisch en persoonlijk gezag. Op basis van het geringe aantal zaken in dit on-
derzoek kunnen geen generaliserende uitspraken worden gedaan over het gebruik van de ver-
schillende vormen van gezag in verschillende soorten gesprekken. Het lijkt erop dat gezins-
voogden juridisch gezag vooral inzetten om de clienten te overtuigen dat de interventie in het 
gezin serieus en niet vrijblijvend is. Professioneel gezag wordt vooral gebruikt om in de dis-
cussie met ouders over de precieze bepaling van de problematiek en de doelen het standpunt 
van de gezinsvoogd kracht bij te zetten. Indien de gezinsvoogd op haar persoonlijk gezag 
vaart, verwijst zij niet naar externe machtsfactoren en lijkt de macht van het argument het 
sterkste aanwezig te zijn. Dat lijkt een effectieve gespreksstrategie die gezinsvoogden echter 
maar in weinig gesprekken inzetten. 

III Overeenstemming 

6.8 Actieve instemming op problemen, doelen en middelen 

Net als bij de eerste gespreldcen (zie hoofdstuk 5) zien we drie patronen, namelijk (1) er is 
geen overeenstemming, (2) er is deels overeenstemming en (3) er is gehele overeenstemming. 

Geen overeenstemming 
Bij dit patroon zijn gezinsvoogd en client het niet eens over de probleemdefinitie, niet over de 
doelen en ook niet over de middelen die ingezet moeten worden. Dit patroon waarin in de 
tussenliggende gesprekken geen overeenstemming is tussen gezinsvoogd en client, vonden we 
bij een zaak. Bij deze zaak was op Ti overigens ook geen overeenstemming tussen gezins-
voogd en client. Met betreldcing tot de probleemdefinitie constateert de gezinsvoogd bij deze 
zaak onder !neer de volgende problemen: 
• Het ondertoezichtgestelde kind is altijd veel gepest. Vader antwoordt hierop dat dat komt 

`vanwege z'n natheid' (het meisje heeft last van incontinentie). Volgens vader werd het 
meisje wet eens gedwongen kiezels en modder te eten. Sinds de rechtszaalc hebben haar 
klasgenoten echter medelijden met haar en wordt het meisje erbij betrokken. 

• Het meisje heeft moeite in contacten met leeftijdsgenootjes. Vader zegt hierop dat het 
maar ont vier jongeren van school gaat met wie ze problemen heeft. Bovendien zijn die 
pesterijen nu afgelopen. 

• Het meisje vindt haar incontinentie lastig. De ouders ontkennen dit. 
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• De gezinsvoogd vraagt de ouders dan hoe het meisje de pesterijen ervaart. Vader zegt dat 
ze daar nooit moeite mee heeft gehad. Bovendien kan ze van zich afbijten omdat haar ou-
dere broer haar heeft leren vechten. 

• Waarom denken de ouders dat het meisje wordt gepest. Moeder antwoordt dat ze niet de 
enige is die daar wel eens het slachtoffer van is. 

De ouders zijn het met geen enkele probleemdefinitie van de gezinsvoogd eens. De gezins-
voogd probeert door vragen te stellen de ouders in een bepaalde hoek te krfigen; bijvoorbeeld 
door gesloten vragen te stellen: "Wat is bet ergste voor haat met betrekking tot het nierprobleem?" 
(waarbij de vooronderstelling is dat er een probleem is). 

De gezinsvoogd forrnuleert verder een doel: ze zegt dat het belangrijk is dat het meisje 
op haar leeftijd goed met leeftfidsgenootjes omgaat. Moeder zegt dat dat ook het geval is bij 
de ehbo-cursus die ze volgt. Hiennee wijst ze het doel af maar geeft impliciet te kennen dat de 
omgang met klasgenoten moeizaam verloopt. 

Als middel formuleert de gezinsvoogd dat het meisje volgens de GGD hulp nodig heeft. 
Wat deze hulp precies inhoudt zegt de gezinsvoogd niet. De ouders reageren er niet op. De 
enige hulp die vader weet te bedenlcen is extra geld zodat zijn dochter betere kleding kan aan-
schaffen. Ondanks alle weerstand die er van de ouders is tegen de geformuleerde problemen 
zegt vader wel dat het meisje het moot ontgroeien. Niet duidelijk is waar dit precies betrek-
king op heeft, maar impliciet erkent vader dat er problemen zijn. In het volgende gesprek ge-
ven de ouders aan moeite te hebben met de huishouding (vader is bedlegerig en moeder kan 
maar den arm gebruiken). De gezinsvoogd belooft extra gezinszorg in het hvp te zullen opne-
men. Verder wil vader bijzondere bijstand om uit de financiele malaise te komen. De gezins-
voogd stelt budgettering voor, maar vadcr wijst dit met lcracht van de hand. 

Met de beperking dat we maar den zaak met dit patroon vondcn, lijken bij dit patroon de vol-
gende punten een rol te spelen: 
• Wanneer er in de tussenliggende gesprekken (12, T3) geen overeenstemming is tussen 

gezinsvoogd en client, dan was die er in T1 ook al niet. 
• De client stuurt in deze gesprekken en de gezinsvoogd volgt. 
• De gezinsvoogd gebruikt geen gezag om overeenstemming af te dwingen of om een me-

ningsverschil te winnen. 
• Er zit geen ontwikkeling in de gesprekken. De gesprekken blijven hangen bij klachtpre-

sentatie. 
• De gezinsvoogd geeft geen complimenten aan de ouders. 
• De invoelende beurten van de gezinsvoogd lijken averechts te werken en nodigen uit tot 

nieuwe klachtpresentaties van de client. 
• De gezinsvoogd personificeert de problcmen van de client, terwij1 de client de problemen 

crvaart als lets maatschappelijks. 

Gedeeltelijke overeenstemming 
Bij dit patroon zijn gezinsvoogd en client het voor een deel eens over de probleemdefinitie 
en/of doelen en middelen. Dit patroon vonden we bij de meeste gespreklcen. Er zijn echter 
grote verschillen in de onderwerpen waar overeenstemming is ontstaan en de wijze waarop 
die is ontstaan. Grofweg zien we twee (deel)patronen hier. Ten eerste is er een patroon waarin 
ezinsvoogd en client in 11 elk een andere probleemdefinitie hanteren, in de tussenliggende 
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gespreklcen (T2 / 13) zien we dan nog steeds geen overeenstemming over de probleemdefini-
tie maar wel dat de client, na pogingen van de gezinsvoogd, instemt met de voorgestelde mid-
delen en doelen. Ten tweede is er een patroon waarin de gezinsvoogd en client van meet af 
aan instemmen dat er grote problemen zijn maar van mening verschillen over hoe die proble-
men aangepakt moeten worden. 

Instemtning over doe/en en mitidelen maar niet over probleenidefinitie 
Bij deze zaken blijkt in T1 dat gezinsvoogd en client niet dezelfde definitie van het probleem 
delen, desondanks bereikt men in de latere gesprekken overeenstemming over de in te zetten 
middelen en (indien die genoemd worden) over de doelen van de ots. Er wordt echter geen 
instemming bereikt over de definitie van het probleem. In het volgende fragment bijvoorbeeld 
legt de gezinsvoogd uit dat een gezinsverzorger (het middel) moeder kan helpen bij de inven-
tarisatie van af te betalen schulden en vaste lasten (het probleem): 

[OBA, T2] 
(..?..) ik hou helemaal geen geld over aan al die betalingen 

Gv 	nee nee nee dat kan bijvoorbeeld ook in iemand van de gespecialiseerde gezinsverzorging met jou met je 
helemaal gaan bekijken wat moet je allemaal betalen en waar aan //hoeveel hou jell wacht mag ik even 
uitpraten? 

heb niet// 
Gv 	hoeveel hou je dan over is dat allemaal reeel die maakt dus een soon van financieel overzicht met jou 
M min nun 
Gv 	en dan bekijkt hij of zij alles in van eh schulden mogelijke afbetalingen vaste kosten zoals overblijfgeld 

en allemaal praktische kosten dingen ook allemaal heeft die je nu niet hoeft te weten per se maar diegene 
kan dat met jou helemaal op een rijtje zetten en eh en dan kan ook bekijken zoals ik al zij of het reed l is 
eh wat het bedrag wat je dan over houdt of je daar nog wel van kan leven 

M ja 
Gv 	en wat je dan eventueel moet bezuinigingen anders kan het er op neer komen als je je schuld moet afbe- 

talen dat je dan ook weer even wat minder of bezuinigen en dan kan je ook samen kijken waarop ga ik 
dan bezuinigen en is dat dan reeel dus eh het lijkt me iets om dat later uit te werken met de persoon dat 
ben je toch met me eens he? 

M ja 

In dit fragment behoudt de gezinsvoogd op slagvaardige wijze de beurt ('wacht mag ik even uit-

praten') maar verder is ze niet concreet ('dat kan bijvoorbeeld', `een soort van financieel overzicht', 'die 

je nu niet hoeft te weten per se', `diegene die dat kan, kan ook bekijken'). Op deze manier wordt de ge-
specialiseerde gezinsverzorging door de gezinsvoogd geIntroduceerd als een vrijblijvende 
vorm van hulp. Omdat de hulp niets dwingends heeft en nog algemeen is gefonnuleerd, is het 
niet verwonderlijk dat moeder aklcoord gaat als de gezinsvoogd er haar expliciet naar vraagt. 
Een zelfde vorm van vrijblijvende hulp stelt de gezinsvoogd voor met betrekking tot opvoe-
dingsondersteuning en invulling van deze hulp: 

[OBA, T2] 
Gv 	dan gaat het over in zijn algemeenheid over eh als ik dat voor jou zo als ik als hulpvraag voor jou zou 

formuleren zou ik zeggen hoe kan ik eh leren om eh een verantwoordelijke moeder te zijn grenzen te 
stellen en maar ook een leuk contact met mijn kinderen te hebben 

M mm mm 
Gv 	hoe hoe doe ik dat 
M mm mm 
Gv 	en eh ja hoe leer ik dat ook 
M 	wie doet dat? 
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Gv 	ja dat is ook zo'n iemand van de gespecialiseerde gezinsverzorging die kijkt dan samen met jou hoe doe 
jij het wat zeg je daar wat is Cr nou nodig wat zijn non de punten de punten waar wat het mis pat of dat 
lastig is die geeft dan adviezen en eh daar bespreek je het dan ook mee of samen Cr boeken over gelezen 
en dan bespreekt je het Bgewoon// gaandeweg wat jou leeft en wat jij lastig vindt 

M 	// het is// 

Gv 	dan noemen ze videohome-training dat zou bijvoorbeeld ook nog een mogelijkheid kunnen zijn (.) ik 
schrijf het op als een idee he 

M 	ja en dan heb ik de drie Rs die belangrijk zijn en dat is regelmaat dat heb ik niet dat iets heel regelmatig 
gaat 

Gv mm 
M 	rust 

In de eerste beurt van dit fragment zien we dat de gezinsvoogd het probleem fommleert in 
vaktermen. Bovendien is de gefommleerde hulpvraag zo algemeen dat iedere ouder kan on-
derschrijven dat dit een ideate manier is om als ouder met je kinderen om to gaan. Moeder 
geefi daarop een minimale instemming en blijkt het initiatief direct uit handen te geven (' wie 

doe dat'). De uitleg die de gezinsvoogd geefl is vrijblijvend geformuleerd (lcnkt dan semen', 'wat 

is Cr nou nodig', 'samen Cr boeken over gelezen') en als probleem van moeder Nat jou leeft en wat jij 

lastig vincle). Ook is de fommlering van de gezinsvoogd algemeen ('punten waar wat het mis gad'). 

De gezinsvoogd introduceert de videohometraining daama als jets vrijblijvends. Moeder krijgt 
geen handvat noch wordt hear een dwingende hulpvomi opgelegd. Omdat de gezinsvoogd de 
hulp presenteert als vrijblijvend en algemeen reageert moeder er minimaal op. Ze antwoordt 
met ja' en gaat dan over op de problemen zoals zij ze ervaart met de kinderen (de drie R's: 
rust, reinheid en regelmaat). 

Ofschoon moeder lijkt in te stemmen met de voorstellen van de gezinsvoogd is het de 
vraag wat die instemming waard is. Moeder reageert immers minimaal op de algemeen ge-
formuleerde voorstellen en hoewel zij niet expliciet tegen is, laat ze ook weinig blijken van 
wat ze vindt van de voorstellen van de gezinsvoogd. Opvallend is ook dat moeder het onder-
werp verandert en terugkeert naar haar eigen probleemdefinitie. 

Instemming over probleem 'near Met over doel/middelen 
Bij een andere groep zaken is er ook mm of meer overeenstemming over het probleem maar 
niet over hoe het aangepakt moet worden. De client en gezinsvoogd zijn van mening dat Cr 
problemen met de kinderen zijn en delen dezelfde zorgen (bijvoorbeeld een meisje dat rond-
zwerft of angstige kinderen die op school worden geplaagd). Client en gezinsvoogd bereiken 
geen instemming over wat er aan het probleem gedaan moet worden. Ook kan men van me-
ning verschillen over de oorzaalc van het probleem. Zo is in de volgende zaak moeder van 
mening dat de kinderen seksueel misbruikt zijn door haar ex-man terwij1 de gezinsvoogd (sa-
men met een aantal andere instanties) daar twijfels over heeft. Desalniettemin zijn beiden van 
mening dat de kinderen grote problemen hebben en dat er hulp nodig is: 

IDMH, T2I 
Gv 	maar het het is dus eigenlijk niet echt eh met alle waarschijnlijkheid vastgesteld dat Cr echt sprake is ge- 

weest van eh eh in/ incest 
M 	nee ze ze hadden zelf eh ja het was meer gevoelsmatig he waarschijnlijk hun idee he 

De gezinsvoogd reageert vervolgens nauwelijks op deze omschrijving van het probleem door 
moeder, maar begint een monoloog waarin hij uitcenzet dat hij het Riagg onder druk zal zet- 
ten om snel een onderzoek te starten. Moeder burnt en benadrukt dat 'de haat er bij de kinderen uit 
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moet'. De gezinsvoogd benadrukt dan vooral moeders rol ('ander belangrijk punt vind ik jouw eigen 
rol') en het belang van hulp aan moeder ('kunnen we jou niet zomaar laten zitten', `waar jouw behoeften 
liggen'). De gezinsvoogd maakt echter niet helder waar moeder hulp bij nodig heeft of waar zij 
zou falen. Omdat de gezinsvoogd niet duidelijk maakt wat hij precies bedoelt kan moeder dat 
invullen, moeder geeft dan ook een voorbeeld dat moet illustreren hoe goed zij voor de kinde-
ren zorgt. Ook zegt de gezinsvoogd dat hij aan intensieve thuisbegeleiding denkt ter onder-
steuning en advisering van moeder, hij formuleert dat uiterst vrijblijvend ('daar zat ik zo'n beetje 
aan te denIcen'). Er komt geen instemming van moeder. 

Ofschoon de gezinsvoogd en client de zorgen voor de kinderen delen, komt men niet tot 
overeenstemming over de middelen. De voorstellen van de gezinsvoogd (de rol van moeder 
moet duidelijker worden, hulp van een ggver) worden niet gevolgd door instemming van 
moeder. Moeder en gezinsvoogd hebben ieder hun eigen monoloog waarin niet op instem-
ming wordt aangestuurd. De gezinsvoogd vermijdt confrontatie en focust op zijn eigen werk-
plannen terwijl moeder de problemen bij de kinderen benadrukt maar haar eigen rol buiten 
beschouwing laat. 

Kenmerken van beidc patronen zijn: 
+ Een meningsverschil wordt door beide partijen uit de weg gegaan. 
• De hulp wordt door de gezinsvoogd zoveel mogelijk geconstrueerd als gewenst door de 

client. 
• De asymmetrie wordt geproduceerd: dat wil zeggen het is de gezinsvoogd die de adviezen 

geeft en de client die ze zal moeten opvolgen. 
+ Abnormaliteit wordt door de gezinsvoogd geconstrueerd. De nadruk ligt op het onvermo-

gen van de client en problemen worden verpersoonlijkt. Dat wil zeggen dat problemen zo-
veel mogelijk worden gedefinieerd door de gezinsvoogd in termen van persoonlijk falen 
van de client. Dit terwijl de client vaak pogingen doet om de problemen in een breder ver-
band te plaatsen, bijvoorbeeld door te wijzen op slechte behuizing, moeizame relaties met 
ex-partners of een sombere financiele situatie. 

+ Er wordt gemakkelijk geswitcht tussen probleemdefinitie en middelen, niet alleen door de 
client maar ook door de gezinsvoogd. In eerste instantie wekt dit de indruk dat er hard ge-
werkt wordt aan de definitie van problemen en de inventarisatie van middelen. De topic 
switch kan echter ook werken als bliksemafteider waardoor instemming minimaal blijft en 
niet nader bevraagd of geconcretiseerd wordt. 

+ Vreemd genoeg wordt er nauwelijks ruimte ingelast voor de problemen zoals de client die 
concreet ervaart met de ondertoezichtgestelde kinderen. 

• Weinig complimentjes aan het adres van de ouders. 
• Instemming over abstracte en algemene voorstellen van de gezinsvoogd. 

Gehele overeenstemming 
Het laatste patroon dat we hier zullen bespreken is wanneer gezinsvoogd en client overeen-
stemming bereiken over probleemdefinitie en doel/middelen. Dit patroon vonden we bij vier 
casussen. We geven een voorbeeld van een zaak waarin de gezinsvoogd moeder heeft ge-
vraagd haar visie op de problemen te geven: 

[GGA, T2] 
Gv ja ja ik zal even een beetje samenvatten wat we tot nu toe hebben gedaan elun (.) ehm (.) ik ben bezig om 

na te gaan eh wat naar jullie gevoel het probleem is he eh waar is het voor jullie gevoel begonnen (.) eh 
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eh wat zien jullie als de problernen (.) de moeder heeft al heel vett verteld al vanaf het dertiende jaar van 
Sheila volgens moeder ehm het begon voor moeder haar gevoel de problcmen met flies aan afspraken 
houden ohm to laat thuis komen en op eon gegeven moment zelfs nachten wegblijven (.) en uitdagend 
gedrag naar jou toe [kijkt naar M] he begrijp ik 

M ja 
Gv 	je zegt dat de houding van non ik ben (?) was kun je me doen of zoiets he/ 
M 	ja dus/ 
Gv 	dus dat/ en ik begrijp ook uit jouw verhaal dat je naar jouw gevoel steeds minder grip op haar kreeg he/ 
M 	oh ik had helemaal goon grip meer op haar 
Gv nee 
M 	helemaal goon op den dour 

De gezinsvoogd legt hier de nadruk op de gezamenlijklieid van de exercitie ('wat we tot nu 
toe gedaan hebben') en vat niet alleen samen wat moeder haar tot nu toe verteld heeft maar 
ook nog eons wat het doe van het gesprek was (nagaan wat voor moeder on stiervadcr het 
probleem was). De gezinsvoogd legt verder in haar samenvatting de nadruk op de minst ge-
zichtbedreigende elementen uit het verhaal van moeder. De nadruk ligt vooral op de prakti-
sche problemen die moeder ervaarde (dochter die zich niet aan afspraken houdt, die to laat 
thuis komt). De eventuele verkrachting van de dochter wordt niet moor genoemd evenmin als 
het feit dat tie dochter in de prostitutie is beland en is opgepakt na eon lange zoektocht van 
moeder. De gezinsvoogd vat de gebeurtenissen vrij algemeen samen (problemen met afspra-
ken, uitdagend gedrag), maar geeft or wel een voorbeeld bij (zelfs nachten wegblijven). De 
gezinsvoogd vat vervolgens .moeders onmacht samen (ze krijgt steeds minder grip op haar 
dochter) dit wordt door moeder beaamd. Vervolgens sluit de gezinsvoogd aan op doze defini-
tie door op eon beurt van stiefvader to reageren: 

IGGA, T21 
Sv 	dus voor zevenen hoefde ze geen smoesjes te verzinnen en dat was met regelmaar dot het was makkelijk 

van te voren vet van Se voren voor haar om te kunnen plannen maar als je sporadisch af en toe tot zeven 
our bijvoorbeeld laten we eel voorbeeld noemen clan is dat toch was moeilijk denk ik dan en dat je dan 
toch op eon gegeven moment andere meisjes kiest om Loch glee om to gaan die dan misschien ook het 
zelfde (?) maar het ging to makkelijk voor haar denk ik dan hoor dat is mijn mening hoor 

Gv 

	

	ja dus als ik het even samen kan vatten jij zegt eh eh eigenlijk zeg je eh hoe jij het ervaren heb is dat eh 
Sheila Se veel ruimte lcreeg/ 

Sv 	ja want dan heb je goon grip meer he 

In dit fragment sluit de gezinsvoogd aan op haar eerdere probleemdefinitie dat moeder goon 
grip moor heeft op Sheila. Ze reageert op het verhaal van stiefvader die eon voorbeeld geeft 
van hoeveel vrijheid Sheila lcreeg. De gezinsvoogd pakt dit op on vat het samen waarbij ze 
expliciet benadrukt dat het gaat om de visie van stiefvader floe jij het ervaren hebt') on de 
nadruk legt op de ruimte die Sheila (van moeder) kreeg. Stiefvader herhaalt daarop de eerdere 
woorden van moeder on gezinsvoogd ('goon grip hebben') en lijkt hiertnee de gezamenlijk-
heid van de visie de onderstrepen. 

ledereen lijkt het eons over de probleemdefinitie van de gezinsvoogd (moeder heeft 
goon grip moor op dochter). Met het delen van doze definitie is niet alleen eon gezamenlijk-
heid ontstaan over de probleemdefinitie ook lijkt or een legitimatie to zijn ontstaan voor de 
interventie van de gezinsvoogd. Immers, iedereen is het erover eons dat moeder haar grip op 
de situatie kwijt is. De gezinsvoogd geeft ook eon aantal keren in het gesprek interpretaties 
waarmee ze haar visie op de problematiek laat doorschemeren: 
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[GGA, T2] 
Gv 	dus je hebt wel heel wat gedaan? ik bedoel om toch te zorgen van he dit kan niet 
M 	ja 
Gv 	dat eh we! 

[...] 
M 	enne ik ben heel veel achter gekomen door eh zelf te onderzoeken eigenlijk hoor 
Gv 	ja je bent heel erg bezig //geweest// 

//heel erg// 

[...] 
Gv 	ze is opgepakt/ 
M 	tien augustus 
Gv 	tien augustus februari tot augustus heb jij dus een hele zoektocht achter de rug allerlei instanties inge- 

schakeld 
M 	alles alles alles 

In dit fragment benadrukt de gezinsvoogd in haar interpretaties de moeite die moeder heeft 
gehad om er achter te komen waar haar dochter verbleef. De bedoeling hiervan lijkt te zijn dat 
moeder zich gehoord voelt en gekend weet in haar problemen omdat de gezinsvoogd in haar 
interpretatie dichtbij de woorden blij ft die moeder gebruikt. Moeder laat zien dat ze het eens is 
met de interpretaties van de gezinsvoogd. 

Tegelijkertijd wordt door de interpretaties van de gezinsvoogd nog eens benadrukt dat 
moeder alles heeft gedaan wat ze kon. Zonder dit direct te zeggen legitimeert de gezinsvoogd 
zo haar aanwezigheid en de interventie van de kinderbescherming. 

Tot slot laat de gezinsvoogd regelmatig blijken de client gehoord te hebben. Ze doet dit 
door evaluaties en complimentjes te geven en door moeders verhaal geregeld aan te vullen. 

Geven van evaluaties 
[GGA, T2] 
Gv 	wat mij daarin opvalt is dat je ontzettend veel gedaan hebt 
M 	[lacht] heb ik ook gedaan 

In dit fragment geeft de gezinsvoogd een positieve evaluatie van moeder's handelen waarbij 
ze extra de nadruk legt op hoeveel moeder gedaan heeft. Moeder stemt lachend in. 

Geven van cornplimentjes 
[GGA, T2] 
M 	ik zei je moet ontzettend veel geduld hebben 
Gv ja 
M 	maar dat is eigenlijk bij iedereen hoor en anders (..?..)[lacht] 
Sv 	//(..?..)// 
M 	//[lachtill 
Gv 	//waarschijnlijk// ben je dat waard //dat is de andere// 

// [lacht]// 
Gv 	kant hij heeft veel geduld maar dan zegt ook jets dat jij heel veel waard maakt denk ik/ 

In dit fragment benadrukt de gezinsvoogd moeders positieve kanten: ze is het waard dat men-
sen geduld met haar hebben. Het wordt enigszins afgezwakt door af te sluiten met `denk ik' 
waarmee de gezinsvoogd benadrukt dat het vooral haar zienswijze is. 
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Aanvullen 
IGGA, T2I 
NI 	dus op een gegeven moment was het weer grote vakantie toen zei die vader daama ik wil naar Curacao 

bier heb ik Sheila voor je maar na de vakantie kom ik je weer halen maar hij is haar nooit meer komen 
halen [hard lachend gezegcl] dus 

Gv 	hij is haar fuel nicer komen halen 

Gv 	dus eigenlijk als ik het goed begrijp/ 
M 	is/ 
Gv 	is zij/ 
M 	al die tijd bij mij thuis gebleven 

1•1 
M 	op een gegeven moment meet ik tech eh [lacht] 
Gv 	een beetje steun zoeken 

In deze fragmienten zien we verschillende voorbeelden waarin moeder en gezinsvoogd elkaar 
aanvullen. Vaak is het gezinsvoogd die moeder aanvult maar soms ook andersom. Deze frag-
menten hebben alle betrekking op het verhaal dat moeder vertelt over haar dochter. De ge-
zinsvoogd laat met haar aanvullingen zien dat ze luistert en het verhaal volgt. 

Al deze fragmenten waarin de gezinsvoogd laat blijken moeder gehoord te hebben, kun-
nen we zien als positieve 'face'strategieen. Het zijn familiaire, sensitieve en vriendschappelij-
ke strategieen die eventuele gezichtsbedreigende handelingen als kritiek, verzoeken en be-
dreigingen verzachten. De gezinsvoogd laat zien moeder gehoord te hebben en geeft voortdu-
rend ontvangstbevestiging. Het is mogelijk dat het zogenaamde Mersoonlfike gezag' dat 
meestal met iets magisch geassocieerd wordt (je hebt 't of je hebt het niet) onder meer te ma-
ken heeft met deze strategieen. De gezinsvoogd laat zien dat ze de ouders steunt en de on-
macht van ouders begrijpt. Aan de andere kant laat de gezinsvoogd voortdurend zien dat ze 
overzicht heeft: zij is degene die de agenda beheert, die ervoor kiest moeder aan het woord te 
laten of zelf een vraag stelt. Zij is degene die de communicatie transparant houdt. 

Samengevat zijn de kenmerken van dit patroon: 
• Er is al mm of meer expliciete instemming van de client over de probleemdefinitie in TI. 
• Clienten Icrijgen veel ruimte om hun verhaal te vertellen.Vaak wordt den gesprek helemaal 

gewijd aan de problemen zoals de client die ervaart. De gezinsvoogd luistert dit verhaal 
aan maar geeft nauwelijks invullingen, zet zijn eigen visie er niet naast. T2 is niet instem-
mingsgericht maar gericht op inventarisatie. 

• Ondanlcs dat ouders (veel) steken hebben laten vallen geeft de gezinsvoogd complimenten. 
• Er wordt niet uitgebreid stilgestaan bij de problemen door de gezinsvoogd. Ondanlcs dat 

de gezinsvoogd de client de ruimte geeft om zijn verhaal te doen, is de gezinsvoogd toe-
komstgericht. Gericht op wat er meet gebeuren, op doelen en middelen, er wordt minder 
onderhandeld over wat de problemen precies zijn. 

• Uit de interviews met deze ouders blijkt dat zij zich ontlast voelen. De gezinsvoogd 
neemt, volgcns hun, een deel van de verantwoordelijkheid voor de problemen uit handen. 
Deze clienten ervaren de gezinsvoogd niet als een extra last. 

• Er is meestal sprake van enkelvoudige problematiek. Er is weliswaar meestal een groot 
probleem met de pupil (bijvoorbeeld cocatheverslaving, prostitutie) maar de ouders leven 
niet in een sociaal isolement, zijn financieel redelijk op orde en zijn niet extreem verslaafd 
of in de war. 
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6.9 De hantering van conflicten en meningsverschillen 

In de tussenliggende gesprekken blijkt dat conflicten en meningsverschillen worden vermeden 
in geval er geen of gedeeltelijke overeenstemming is. In gesprekken daarentegen waar wel 
overeenstemming is wordt conflictueuze gespreksstof niet uit de weg gegaan. De manieren 
waarop met conflicten en meningsverschillen wordt omgegaan is in de tussenliggende ge-
sprekken hetzelfde als in het eerste gesprek. Daarom verwijzen we voor een bespreking hier-
van terug naar hoofdstuk 5. 
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7 HET GESPREK OVER HET 
HULPVERLENINGSPLAN 

Dit hoofdstuk behandelt de gesprekken over het hulpverleningsplan. Ofschoon alle gezins-
voogden uiteindelijk het hvp met de client bespraken, zijn er grote verschillen tussen de wijze 
waarop dit hvp tot stand is gekomen. Gezinsvoogden hebben tussen de een en zes gesprekken 
nodig om uiteindelijk het hulpverleningsplan met de client te bespreken waarbij de meeste 
gezinsvoogden rond de drie a vier gesprekken gebruiken (zie tabel 3 in hoofdstuk 4). 

Van de 21 gezinsvoogden bleven negen gezinsvoogden met hun bespreking van het hvp 
binnen de voorgeschreven tijd van zes weken. Bij zeven gezinsvoogden lagen er meer dan tien 
weken tussen het eerste gesprek en het gesprek over het hvp, met een uitloper van negen 
maanden waarbij de zaak door een andere gezinsvoogd wend overgcnomen. Andere redenen 
voor de uitloop waren vakanties, ziekte van de gezinsvoogd, het niet verschijnen op afspralcen 
c.q. niet openen van de deur door de client, tussentijdse uithuisplaatsing van de kinderen en 
het verlengen van de tijd tot aan het hvp door de instelling. 

In dit hoofdstuk komen ook weer achtereenvolgens de controle over gesprekken, het 
gebruik van verschillende vormen van gezag en de strategieen om overeenstemming te berei-
ken aan bod. In een extra paragraaf worden de gesprekken vergeleken met de formuleringen in 
het hulpverlcningsplan. De kwaliteit van hulpverleningsplannen is can apart onderzoek waard. 
her worth uitsluitend ingegaan op de relatie tussen de formuleringen in het werkplan en de 
inhoud van de gesprekken tussen de gezinsvoogd en de client. Wij gaan ervan uit dat hoe con-
creter de problemen in het werkplan zijn benoemd en hoe concreter ook de manieren waarop 
gcdacht wordt aan de problemen jets te doen, hoe meer waarde dc instemming van clienten 
met het hvp heeft. Dat wit niet zeggen dat in elke zaak ook concrete hvp's zijn op te stellen; 
soms is het bereiken van overeenstemming over globale beschrijvingen al enorme winst. 

1 	Controle over het gesprek 

7.1 Agenda 

Begin van het gesprek 

Ongeveer de helft van de gezinsvoogden heeft in het gesprek over het hvp een agenda, de an-
dere hell niet. Voor sommige clienten werd pas in de loop van het gesprek duidelijk dat ze 
het hvp gingen bespreken. In een geval ontbreekt het hvp in het gesprek en wordt daarom that 
duidelijk dat bet gesprek over het hvp gaat. 

Opvallend is verder dat een aantal gezinsvoogden dat bij eerdere gesprekken wet een 
agenda had, bij het hvp juist geen agenda had. Mogelijk omdat men vindt dat de bespreking 
van het hvp voor zich spreekt. 

Alle gezinsvoogden (behalve de gezinsvoogd zondcr hvp) stnictureren het gesprek aan 
de hand van het hvp, dat wil zeggen de gezinsvoogden introduceren het hvp, slaan de bladzij-
den om, wijzen de ouders waar ze op dat moment zijn eon pagina 3 bovenaanl geven instructies 
over de wijze waarop het hvp wordt besproken ('als we het nu even per punt beknkenl, checken in 
sommige gevallen of er nog vragen zijn en bepalen, door het hvp dicht te doen, dat het ge-
sprek erover is afgelopen. Soms structureert ook de client het gesprek aan de hand van het 
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hvp, bijvoorbeeld door het volgende onderwerp voor te lezen. Voordat het hvp wordt bespro-
ken geeft de helft van de gezinsvoogden instructies aan de client over hoe zij het hvp moeten 
begrijpen en wat voor een rol van hen verwacht wordt. Zo nodigen sommige gezinsvoogden 
de client aan het begin van het gesprek expliciet uit tot vragen en commentaar: 

[DMH, T4] 
Gv 	dan lopen we 't gewoon steeds door en danneh wat jij zegt van he dat vind ik niet kloppen daar ben ik 't 

niet mee eens ofzo dan wordt dat sowieso toegevoegd he 
M mm 
Gv 	bij 't allerlaatste stukje waar overleg staat met belanghebbende staat dat ben jij dan mijn overleg met jou 

eium dan komen we ook ook uiteindelijk wel uit bij eh die punten waar we 't niet mee eens zijn of of niet 
over eens zijn waar we 't denk ik donderdag ook een beetje over hebben gehad en zo 

M lunhm 
Gv daar komen we dan vanzelf bij aan 
M 	ik hoop 't ook 
Gv yes? 
M 	ik heb veel aantekeningen d'r bij gemaakt //dussehE 
Gv 	 //dat is perfect// dat vind ik heel fijn dat je dat hebt gedaan 

[IDU, T4] 
Gv 	het voorste blaadje daar staat alleen maar eh [geeft blad aan Z] geboortedatums adressen en dat soort 

dingen op [pauze] 
Z 	[leest] ja 
Gv 	dan komen we bij het eerste blad daar zet ik jets (.) in over eh [geeft een nieuw blad aan Z] voorgeschie- 

denis wat is er allemaal (.) gebeurd voorafgaand aan eh de uithuisplaatsing 
Z hmhm 
Gv 	van (..?..) 
Z 	dus mag ik dat nou lezen of moet ik dat eh 
Gv 	nou ik denk dat het veel tijd //kost// 

//ja// 
Gv misschien kun je er snel even overheen gaan 
Z hmhm 
Gv 	jullie Icrijgen dit dus nog 
Z 	lunhm 
Gv 	en ik wil dan graag jullie aanvullingen wat je nog op te merken hebt elun waarvan je zegt dit is niet goed 

dat moet anders 
Z 	hmlun 

In het eerste voorbeeld vertelt de gezinsvoogd aan moeder hoe het hvp besproken gaat worden 
en ruimt alvast plaats in voor de afwijkende mening van moeder. De gezinsvoogd voorkomt 
zo dat er meteen een conflict losbarst. Ze geeft instructie aan moeder over diens verwachte rol 
in het gesprek ('wat jij zegt van he dat vind ik niet kloppen daar ben ik het niet mee eens') en benoemt en 
beloont de gezinsvoogd moeders medewerking (het maken van aantekeningen). 

In het tweede voorbeeld, laat de gezinsvoogd eerst de opbouw van het hvp zien en licht 
daarna de verschillende bladzijden van het hvp toe. De schoonzus vraagt dan om verdere in-
structie ('mag ik dat nou lezen') waarop de gezinsvoogd haar instructie verder specificeert ('snel 
even overheen gaan') en de client uitnodigt aanvullingen en opmerkingen te geven. De rol van de 
client bij de bespreking is minimaal. 

Bij alle gezinsvoogden die instructies bij het hvp geven (dit is ongeveer de helft) wordt 
jets uitgelegd over de opbouw van het hvp en de verwachte rol van de client. De uitnodiging 
uit het eerste voorbeeld is zeldzaam: de gezinsvoogd vraagt de client wel regelmatig om vra-
gen en opmerlcingen over het hvp, maar zelden om een afwijkende mening. Ms gevolg daar- 
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van signaleren veel clienten ter pleklce allerlei onrechtmatigheden in het hvp (zoals verkeerde 
data, verkeerd gespelde namen, verkeerd adres etcetera) maar noemen veel minder vaak hun 
expliciete instemming of afkeuring. 

Soms is de introductie van het hvp verwarrend. In een zaak introduceerde de gezins-
voogd het hvp met te zeggen dat ze benieuwd is naar de mening van moeder (het hvp wordt 
dus als jets nieuws geintroduceerd) en geeft zij tegelijkertijd aan dat het een neerslag is van 
gespreklcen met moeder (waarin dus niets nieuws kan staan). 

Afsluiting van het gesprek 
Bij de gesprekken over het hvp wordt nooit een tijdsduur vooraf gegeven, den gezinsvoogd 
geeft aan het eind van het gesprek een indicatie van de tijdsduur': 

[OBA, T4) 
[de telefoon gaat] 
Gv 	[tegen M] dat is mijn volgende afspraak denk ik [...] [Gv neemt telefoon op en zegt tegen better dat be- 

spreking tien minuten uitloopt, legt telefoon weer neer] [tegen M] we moeten even dit afronden boor 

Deze gezinsvoogd laat expliciet aan de beller en daarmee impliciet aan moeder weten hoe 
tang het gesprek nog zal duren. Andere gezinsvoogden sporen gedurende het gesprek aan 
haast te malcen, bijvoorbeeld 'ik wit even verder gaan met dit [wijst op hvp] anders komen we niet op tijd 

uit [kijkt in hvp]' (IDU T4) zonder dat zij van tevoren hebben afgesproken hoe lang het gesprek 
mag duren. Evenals bij de vorige gespreklcen veroorzaakt dit onduidelijkheid. 

De afsluiting van het gesprek over het hvp is niet alleen het einde van een gesprek maar 
ook van een periode van intensief contact. Er is echter geen gezinsvoogd die daarvan melding 
maakt. Sommige gezinsvoogden vertellen aan de client wat er met de reacties van de client 
op het rapport gaat gebeuren: 

[OBA, T41 
Gv oke dan zijn we non klaar 
M ja 
Gv 	nou ik ga dit allemaal veranderen en ik ga dit allemaal invoeren eh invoegen en dan ga ik jou dat opstu- 

ren 
M oki 

Een gezinsvoogd komt in haar afsluiting terug op de gespreksonderwerpen van het afgelopen 
gesprek en vat die samen edaar gaan we aan werkenl. Ze blikt daama vooruit op een afspraak 
tussen moeder en haar dochter (die in een intemaat verblijft) en geeft de agenda voor het vol-
gende gesprek. Deze gezinsvoogd is de enige die op deze manier uitgebreid het gesprek afsluit 
en het volgende gesprek voorbereidt. Ofschoon de meeste gezinsvoogden een afspraak voor 
een volgend gesprek maken, wordt er bijna nooit een agenda gegeven voor dat gesprek. 

Naast een afsluiting met een samenvatting en/of vooruitblik, proberen sommige gezins-
voogden aan het einde van het gesprek expliciete instemming op het hvp te lcrijgen. De vol-
gende gezinsvoogd sluit af met de instemming van de client te formuleren: 

Overigens swan vooraankondigingen van tijd niet altijd op de band zoals blijkt uit het volgende fragment uit 
een afsluiting van het gesprek: [GGA T31 Gv: dat was het voor eh dit keer [kijkt op horloge]. Kennelijk was er 
van tevoren wet een tijd afgesproken want moeder kijkt dan ook op haar horloge en zegt 'moth op tijd'. 
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[RVH, T4] 
Gv 	[naar K] dus eigenlijk bent ge alckoord met [pauze] [schrijft] met het tweede wel en het eerste nie 

[schrijft] [pauze] klopt dat? weet je nog wat het tweede en eerste was? 
K 	ja de eerste was (...?...) en de tweede was [Gv steekt duim op] (...?...) 
Gv 	oke dat klopt [naar M] nou dan was dit 't gij kon gij crook in vinfidenll merkte ik 

//jai/ [knikt] 
Gv 	of ja ik bedoel (.) nou dan sluit ik het daarmee 

De gezinsvoogd stelt aan Bianca (K) twee vragen in een keer waarvan een een vraag naar in-
stemming is en de andere vraag om de kennis van Bianca te toetsen (of ze alckoord is en of ze 
nog weet wat 1 en 2 is). Bianca antwoordt alleen op de tweede vraag naar de toetsing van haar 
kennis, en krijgt de goedkeuring van de gezinsvoogd. De gezinsvoogd gebruikt het feit dat 
Bianca een goed antwoord kan reproduceren als een bewijs van haar instemming. Daarna stelt 
de gezinsvoogd nog de instemming van moeder vast die hij onmiddellijk lcrijgt. De gezins-
voogd lijkt te aarzelen maar sluit uiteindelijk af. 

Zelfs in de gesprekken waarin de gezinsvoogd het hulpverleningsplan met de ouders gaat be-
spreken wordt dit in ongeveer helft van de onderzochte zaken niet officieel geagendeerd. Het 
is waarschijnlijk dat vele gezinsvoogden het voor vanzelfsprekend aarmemen dat de ouders 
beseffen dat de bespreking van het plan op de agenda staat. 

De structuur van het hvp is ook vaak de structuur van het gesprek. Dit lijkt ook de beste 
manier om het plan systematisch te bespreken. Bij de bespreking behoort de vraag naar in-
stemming van de client met het plan. Het lijkt verstandig dat deze instemming altijd expliciet 
wordt gevraagd, omdat het hvp het uitgangspunt wordt van de toekomstige werkzaamheden 
van de gezinsvoogd. 

7.2 Continulteit van de hulpverlening 

Alle gezinsvoogden schetsen op de een of andere manier in het gesprek over het hvp een ver-
band met de afgelopen gesprekken of blikken vooruit op wat komen gaat. Het zijn dezelfde 
soort terugverwijzingen of vooruitverwijzingen als in de tussenliggende gesprekken. We zul-
len ze kort bier noemen en verwijzen verder terug naar hoofdstuk 6. 

1. Terugverwijzing om gemaakte afspraken opnieuw te benoemen 
[OBA, T4] 
Gv nou het gaat er om toen we bij jou waren 
M mm 
Gv 	de was ehm dat je een aantal voorbeelden gaf van situaties thuis met de lcinderen van ik voel niet echt 

overwicht en dat zou ik wel willen hebben dat zou ilc ook wel willen leren nou dat is opvoedingsonder-
steuning dat je dan bijvoorbeeld 

M 	en wanneer gaan //we daar dan mee beginnen // 
Gv 	 //dan je dan bijvoorbeeld// 
M 	en wie gaat dat dan doen jij? 
Gv 	ze korner' NJ jou thuis bepaalde situaties filmen met de video weet je wel daar hebben we het even over 

gehad maw daar zijn dan ook andere mogelijkheden 
M 	ik rind dat filmen niks hoor 
Gv nee? 
M 	ik rind dat ruks 
Gv nee max y wen wel zei van wat vond 
M 	maar nu nu nu denk ik ik ik oh jee alles staat dan op die tape 
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In dit fragment worth het voorstel van de gezinsvoogd (videohometraining) door moeder af-
gewezen elk vind dat filmen niks howl. De gezinsvoogd verwijst echter naar eerdere uitspraken 
van moeder waarin ze er positiever tegenover stond. Moeder onttrekt zich daarop van haar 
eerder gemaakte opmerkingen ('maar nu nu nu denk ik ilc ik oh ice). 

Gezinsvoogden verwijzen regelmatig bij het bespreken van het hvp naar eerder ge-
maakte afspraken of opmerkingen van clienten om hen te overtuigen van de plannen zoals die 
in het hvp genoteerd zijn. Het is een poging van de gezinsvoogd om de beurten van de client 
terug te halen en het geeft de bespreking van het hvp een zekere neutraliteit: het is niet alleen 
het idee van de gezinsvoogd, het is ook een eerder geuite wens van de client. Overigens ver-
wijzen gezinsvoogden zelden naar toetsbare afspraken die op papier zijn gezet en waar ge-
zinsvoogd en client zich aan moeten houden. De afspraken waar de gezinsvoogd naar verwijst 
zijn 'gentlemen's agreements', stilzwijgende overeenkomsten dat client en gezinsvoogd zich 
houden aan hun eerder geuite (niet expliciete) overeenkomsten. 

2. Terugvenvijzing am te toetsen hoe de clienten de gevoerde gesprekken be/even 
Deze vorm vinden we zelden bij de bespreking van het hvp. Sommige gezinsvoogden zeggen 
er zelf wat over wanneer ze het hvp bespreken. 

3. Terugvenvijzing am kennis van de clienten te toetsen 
Deze vorm vinden we in de gesprekken over het hvp niet terug. Er wordt geen kennis getoetst 
over de vorige gesprekken. Integendeel, wanneer de gezinsvoogd terugkomt op kennis van de 
client dan citeert de gezinsvoogd wat de client in de vorige gesprelcken gezegd heeft en be-
handelt dit als `waarheid'. 

4. Terugverwijzing naar de inhoud van vorige gesprekken 
In het gesprek over het hvp verwijzen gezinsvoogden regelmatig naar hetgeen besproken is in 
vorige gesprekken. Dit heeft verschillende functies. Ten eerste kan de gezinsvoogd zo de in-
houd van de vorige gespreklcen recapituleren en samenvatten. Ten tweede verwijzen gezins-
voogden naar een vorig gesprek wanneer de client te lange beurten neemt ('hebt u vorige keer 
tegen mij verteld'). Ten derde citeren gezinsvoogden de client wanneer clienten lcritiek heb-
ben op het hvp: 

[ORA, T4) 
M 	ik hou Cr niet van als alles wordt opgesehreven zo zo gewoon in een briefie wordt gegooid wat iedereen 

kan lezen is het niet zo [naam gezinsvoogd] 

[---1 
Gv 	dat wat we hebben eh eh besproken en geinventariseerd dat ik dat precies in dat plan heb gezet en zo 

duidelijk heb gezet dat we daar geen misverstanden over lcunnen hebben en wat mij betreft //heb 1k /I 
//ik oke // 

Gv 	Cr geen dingen in gezet die nieuw zijn is dat voor jou dan we! zo? 
M 	[leest] de moeder heeft moeite met opvoeding van de kinderen iedere moeder heeft moeite met de opvoe- 

ding van de kinderen 
Gv mm rnm 
M 	vooral als je het alleen moet doen //maar dat //betekent Set dat ik het Set kan 
Gv 	 finsrlijkli 
Gv ja maar dat zet je niet ik Cr ook toch niet 
M 	nee dat zet je niet maar zo komt daar eh 
Gv 	kijk dal is nou het lastige //van het planll 

//kijk ik ik // weet heel goed hoe de regels zijn he en mijn moeder heeft me dat goed 
laten horen mur ik denk wel eens ach laat dat kind non 
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Gv mm 
M 	//en tuurlijk mijn moeder die zit op twee // 
Gv //maar je heb zelf gezegd// 
M 	twee keer waarschuwen en ik waarschuw vijf keer 
Gv ja weet ik at daar hebben we het ook uitgebreid over gehad 

[...1 
Gv nou kijk ik heb er alleen dingen in geschreven waarover we het hebben gehad snap je? 
M oke 
Gv 	dus ik heb er niks bijgehaald wat ik vind dat er nieuw is 

In het begin van het gesprek belcritiseert moeder het hvp. Ze is het er niet mee eens dat allerlei 
dingen over haar opgeschreven zijn. De gezinsvoogd reageert hierop door te verwijzen naar de 
afgelopen gesprekken. De gezinsvoogd benadrukt dat het hvp een uitkomst is van de afgelo-
pen gesprekken en negeert de eerdere lcritiek van moeder dat ze het zelf allemaal moet uitzoe-
ken ondanks beloftes van de gezinsvoogd: 

[OBA, T4] 
M 	je hebt mij verteld [datum] ik zeg het en jij doet het maar ik heb het idee dat ik het toch allemaal zelf 

moet gaan uitzoeken 
Gv 	wie zegt zegt het nog 'ns allemaal? 
M 	op [datum] zei jij tegen mij (.) zeg jij maar tegen mij wat je nodig heb en ik zorg ervoor 
Gv ja nou we gaan het opzetten dan he dat is dat is wat we nu gaan doen 

Op deze klacht van moeder 'ik heb het idee dat ik het toch allemaal zelf moet gaan uitzoeken', legt de 
gezinsvoogd uit dat de hulp nu wordt opgezet en lijkt te verwijzen naar het huidige gesprek 
('dat is wat we nu gaan doen'). Voor moeder is kennelijk het verband tussen de verschillende ge-
sprekken niet duidelijk, noch het doel van het hulpverleningsplan of het gesprek daarover. 
Ook heeft moeder andere ideeen over de snelheid waannee de hulpverlening op gang zou 
moeten komen. 

Hoewel alle gezinsvoogden op de een of andere manier terugverwijzen naar de inhoud 
van vorige gespreldcen en daarmee een lijn in de ots schetsen, hoeft deze lijn, ook na vier ge-
sprekken, niet duidelijk te zijn voor de client. 

5. Vooruitverwijzing naar het doel van het volgende gesprek 
Deze vorm van continuIteit komt zelden voor bij de gesprekken over het hvp. Er wordt welis-
waar vaak een afspraak gemaakt voor een volgend gesprek maar zelden wordt daar het doel 
van gegeven. 

6. Vooruitverwijzing om inzicht te geven in de handelingen die de gezinsvoogd gaat verrich-
ten tassen de gesprekken 
De meeste gezinsvoogden zeggen niets of nauwelijks iets over hun toekomstige rol (bijvoor-
beeld als case-manager) en zeggen niet wat de clienten kunnen verwachten na het gesprek 
over het hvp. Het is bijvoorbeeld onduidelijk hoe vaak de gezinsvoogd nog langs zal komen 
en waarom. 

7. Verwijzingen naar andere komende afspraken 
Gezinsvoogden gebruiken het hvp om vooruit te verwijzen naar komende afspralcen, bijvoor-
beeld met gespecialiseerde gezinsverzorgers, de (toekomstige) school of internaat van de pu-
pil of naar de uitkomst van een psychiatrisch of gezinsonderzoek. Veel gezinsvoogden laten 
bij de besprelcing van het hvp nog allerlei besluiten afhangen van dergelijk onderzoek. Een 
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enkele gezinsvoogd verwijst naar de evaluatie van het hvp na een half jaar en naar de eventu-
ele verlenging van de ots na een jaar. 

Samenvattend, gezinsvoogden gebruiken een aantal voor- en terugverwijzingen. Terugverwij-
zingen om het hvp een zekere neutraliteit te geven, beurten af te breken of kritiek te pareren. 
Vooruitwijzingen gezinsvoogden vooral om naar andere afspraken te verwijzen. Toch ontbre-
ken juist in het gesprek over het hvp veel verwijzingen naar continufteit. 
Gezien het fen dat de bespreking van het hvp een afsluiting van een periode vormt, is het op-
vallend dat geen gezinsvoogd bij de client nagaat hoe de gesprekken tot nu toe zijn bevallen. 
Clienten die ontevreden zijn over de gezinsvoogd wijten dit echter juist aan aspecten die sa-
menhangen met continulteit: 

[Interview clienten FSA] 
Afisschien hebben we wat aan die instantie, achteraf blijkt dal dot niel so is. Als de gesinsvoogd hier een keer in 
de zes weken komt, nou hil praat heel veel, hij praat hartstikkeveel, maar waar het out gaat... het is doelloos, het 

is allemaal voor niks. [..] 
Off zien het so die man komt een keer in de zes weken fangs en dan hebben we effe een babbehje met hem so 
zien we dat we horen het effe an en als ie speciale wensen hecit en wij gaatt ermee akkoord dan volgen we dca 
gewoon op soda! er een gunstig rapport nit komt want dal is natuurlijk wat er moet gebeuren. 

Deze client benadrukt zijn ontevredenheid over de gesprekken. Hij vindt dat de gezinsvoogd 
zijn beloften niet waarmaakt. Er wordt wel veel gepraat maar hij schiet er niets mee op omdat 
de hulp niet is opgestart. Zij zeggen zich in eerste instantie open te stollen voor de gesprekken 
maar als er niet veel gebeurt horen ze het verder aan. 

De clienten die wel tevreden zijn over de gesprekken noemen soms aspecten die wijzen 
op continulteit, belangrijk is bijvoorbeeld dat de gezinsvoogd afspraken maakt en zorgt dat ze 
nagekomen worden: 

[Interview clienten PGD] 
lk vind dat het tot nu toe prima verloopt, de gezinsvoogd maakt concrete afspraken en Anthony kona de afspra-
ken die hij met de gezinsvoogd heeft ook na. 

Wanneer clienten vooruit kijken dan hebben ze concrete verwachtingen van de gezinsvoogd. 
Zij baseren die verwachtingen op wat zij in de beginfase van de gezinsvoogd hebben gezien: 

[Interview clienten PGD] 
lk verwacht dat de gesprekken goed bffiven verlopen, in harmonic en met samenwerking. 

[Interview clienten FILM 
Er sullen niet veel gesprekken nicer komen. De gezinsvoogd heel! mil  gezegd 'a/s er iets is bel clan, dan nzaken 
we een afspraak". In die gesprekken venvacht ik wel dezelfde openheid als in dere eerste gesprekken. 

[Interview clienten AVA] 
lk venvacht dat hij doet wat voor de kinderen van befang is, dat hij doe wet in ons belting is en dat hij dal in 
samenspraak doet met ons am het in zo z goed mogelijke banen te leiden. De rest is koffiedik kijken dat als wij 
ergens tan uitkomen dal ht alternatief biedt. Hij is niet de eerste de beste, zijn ervaringen, zijn kundigheid, wie 
ben ik am dat in nvijfel te trekken. 
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Deze clienten benadrukken achtereenvolgens de samenwerking met de gezinsvoogd, de open-
heid van de gezinsvoogd en de professionaliteit van de gezinsvoogd. Zij verwachten op basis 
van de eerder gevoerde gespreklcen dat de gezinsvoogd deze kwaliteiten zal inzetten. 

Of clienten nu wel of niet tevreden zijn over de gezinsvoogd, het lijkt erop dat ze zich 
een oordeel vormen over de gezinsvoogd tijdens de allereerste gesprelcken en op basis daarvan 
bepalen wat ze verder willen met de gezinsvoogd. 

7.3 Fasering binnen het gesprek 

Bij het gesprek over het hvp zien we de volgende drie patronen: 
1. diagnose (gezinsvoogd) - advies/ besluit (gezinsvoogd) 
2. diagnose (gezinsvoogd) - diagnose (client) - besluiten en adviezen (gezinsvoogd) 
3. problemen (gezinsvoogd / client) — besluiten / adviezen (client) 

1. Diagnose (gezinsvoogd) — advies / besluit (gezinsvoogd) 
De gezinsvoogd introduceert het hvp, geeft zijn diagnose van het probleem en bespreekt zijn 
adviezen en besluiten: 

[LLR, T4] 
M 	[...] en toen zeg toen zei m'n zus ook tegen d'r ze zegt Kimberley als je zo verdrietig ben want je zag echt 

dat ze verdrietig was maar ze probeerde niet te hui/ mag je best huilen hoor want het is niet leuk dat je 
natuurlijk dat beestje kwijt bent je hebt het net van mamma gelcregen en toen begon ze toch wel te huilen 
maar ze probeerde groot te zijn en ik weet niet ja of dat eh of dat ook wel goed voor haar leeftijd is ja 

Gv ja precies dat zijn zo van die aanwijzingen dat je zegt ja misschien gaat er mogelijk meer in haar om clan 
dat je zo op het eerste gezicht zou merken 

M 	ja en zij/ 
Gv 	en meer dus ook en dat vind ik dus belangrijk he dat wil je dus een tot een goede omgangsregeling ko- 

men dan moet je dus een goed beeld hebben van wat er aan hoe dat kind (?) in elkaar zit want het is een 
heel spannende aangelegenheid 

[-..] 
M 	en Kimberley is natuurlijk zo ze eh ze is best wel slim dus (..?..) dat ze gauw doorheeft en dat zeg 

ik en dan zeg ze altijd ook zo iets weet je wel ik denk dat Kimberley altijd sowieso zegt al zal haar 
vader lets lelijks over haar moeder zeggen dat is dus absoluut jets wat ze niet zou zeggen dat zeg 
ik dan denk ik 

Gv ja precies 
M 	dat ze dat niet zegt want dat doet m'n vader mee pijn of ik doe mijn moeder daarmee pijn denk ik 
Gv //weet je hoe we dat noemen?// 
M 	//ja ik weet het natuurlijk niet zeker want// 
Gv dat heeft een hele mooie naam en dat is dat je dat zal best nog wel een keer aan de orde komen dat heet 

loyaliteitsconflict dan zit een kind dus tussen twee vuren in en ze wil de een niet kwijt en ze wil de ander 
niet kwijt nou en dan gaat het (?) en dat uit zich in gedragingen die eh ja dat je denkt waarom doet ze dat 
nou (?) of of soirunige kinderen vluchten dan in eh in bedplassen of in broekpoepen of/ 

M 	//dat dat gebeurt (?) allemaal niet// 
Gv //of dat soon dingen// 
M 	en d'r ontwildceling //op school gaat ook goed// 
Gv 	 //en dat hoeft ze natuurlijk helemaal niet te hebben// maar eh 
M 	ik denk niet dat ze d'r veel van over heeft gehouden hoor maar je kan bepaalde dingetjes zien en ik zeg 

niet dat dat klopt maar het zou kunnen laat ik het zo zeggen/ 
Gv nee maar kijk het is dus dan de bedoeling dat bij zo'n onderzoek daar wordt jij uitgebreid bij eh betrok-

ken 

147 



Dit fragment begint met een deel nit een beurt van moeder waarin zij vertelt over het plotse-
tinge verlies van de tamagoshi van haar dochters. De gezinsvoogd voorziet deze opmerking 
van een diagnose Cis rnisschien gaat Cr mogelijk meer in haar ont') waannee hij aansluit bij zijn eer-
dere diagnose dat er wellicht meer aan de hand met Kimberley dan op het eerste gezicht te 
merken is. De gezinsvoogd herformuleert ook de volgende opmerking van moeder eclat heet 

loyalireitsconflice). Wanneer moeder daarop haar eigcn interpretatie geeft (onder meer 'en d'r 

onrwikkeling op school gaat ook goed') negeert de gezinsvoogd deze. De gezinsvoogd blijft bij zijn 
diagnose en baseert daarop ook zijn advies (een psychologisch onderzoek voor Kimberley). 

Sommige gezinsvoogden houden vast aan hun diagnose, ondanks de andere visie van de 
client. Dit patroon zien we bij clienten die weinig weerstand bieden in de hoop dat daardoor 
de ots snel wordt opgeheven. De clienten zeggen daar zelf over: 

[Interview clienten OBA1 
1k moet dat doen omdat het door de rechter is, karat door de rechter. ik mod t gewoon meespelen, meegaan tot 

eon jaw.. zodat die gezinsvoogd kan zeggen het goat beter met mevrouw en we kunnen hoar loslaten, maar ik als 

ik tegenwerk duurt het !anger, gaan ze het verlengen ojezus dat heb ik niet nodig. 

[Interview elienten FSA1 
Wij houden ons gedeisd doen al/es wat voor die jongen nodig is en als we er in november vanaf zijn, zijn we 
allang blij, want we kunnen het niet terugdraaien we kunnen bet rapport niet temgdraaien, we kunnen alleen het 

beste hopen, voor die jongen en dat de gezinsvoogd een gunstig eindrapport opmaakt voor de rechter soda: de 
rechter Icon zien dat het goed gaat met die jongen en er zijn geen problemen geweest en zij krijgt hoar totale 

gezag weer terug over die jongen en dan zijn we er vanal 

Dit patroon komt het meeste voor. Het biedt weinig ruimte aan de client. De gezinsvoogd be-
paalt de koers. Daamaast veroorzaalct de opbouw, eerst diagnose dan besluiten/adviezen ver-
warring. Zo is er een zaalc waarin moeder graag wit weten wat er precies gaat gebeuren. De 
gezinsvoogd staat echter tang stil bij de formulering van het probleem, en van het uitstel van 
bcantwoording van moeders vraag komt afstel. 

2. Diagnose (gezinsvoogd) - diagnose (client) - besluiten en adviezen (gezinsvoogd) 
Bij dit patroon stelt de gezinsvoogd zijn diagnose. De client geeft daarop een hele andere dia-
gnose. De gezinsvoogd probeert soms de client van zijn diagnose te overtuigen maar de client 
houdt vast aan zijn eigen diagnose of verandert van gespreksonderwerp. De gezinsvoogd geeft 
daarop zijn ideeen over doelen van de ots en zijn adviezen of besluiten ten aanzien van de te 
volgen hulpverleningslijn. In de meest extreme vorm zijn de gezinsvoogd en client het over 
geen enkel punt eens. In de zaak DMH wijst de gezinsvoogd moeder op haar rol: `waar ik op 

blijf hameren de moeder moet tegen kinderen zeggen ik ben hier ik zorg voor jullie'. Door moeder wordt dit 
afgewezen. Moeder geeft een voorbeeld waarin zij haar zoontje heeft getroost toen die uit een 
nachtmerrie wakker werd. De gezinsvoogd is niet overtuigd en benadrukt het als een pro-
bleem van de kinderen: loch blijven ze angstig er moet lets meer zijn'. Op dit punt stemt moeder in 
maar houdt het bij de definitie in termen van problemen van de kinderen: 'het is een verhaal van 

zelfvertrouwen'. Dat moeder hiermee instemt betekent echter niet dat zij instemt met de eerdere 
definitie van de gezinsvoogd die aanvankelijk juist moeders rol problematiseerde. De gezins-
voogd verschuift dan een verder meningsverschil naar later: Icrijgt aandacht komende periode' De-
ze discussie herhaalt zich even later. Moeder benadrukt dat de kinderen problemen hebben 
(vermeend seksueel misbruik door moeders ex-man), de gezinsvoogd benadrukt het belang 
van de rot van moeder ten opzichte van haar kinderen. De gezinsvobgd kapt verdere discussie 
af Chet blijft er toch in staan is de manier hoe ik Cr tegen aan kijle) waarop moeder het gespreksonder- 
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werp verandert. De gezinsvoogd introduceert vervolgens een lijst van doelstellingen, onder 
andere: moeder moet de angst van Paul verminderen/relativeren (M: hm); ruimte geven aan 
gevoelens Paul (M: is er al), Paul praat zijn moeder na (M: je zult wel merken dat dat niet zo 
is als je de test afneemt); vriendjes voor Paul (M stemt in), Paul moet leren omgaan met angst 
(door M onderbroken met een voorbeeld dat Paul heeft gezegd dat hij wilde dat zijn vader 
(moeders ex-man) dood was). 

In dit patroon is de bespreking van het hvp een voortdurende strijd over wat de proble-
men zijn en wat er aan gedaan moet worden. Dit ondanlcs dat de gezinsvoogd probeert de pro-
blemen te herformuleren of een meningsverschil probeert uit te stellen. De gezinsvoogd en 
client komen in het gesprek niet dichterbij elkaar maar blijven hun eigen diagnoses herhalen. 

3. Problemen (gezinsvoogd / client) — besluiten / adviezen (client) 
Bij dit patroon formuleert de gezinsvoogd een diagnose van de problematiek en verwijst daar-
bij naar de klachtpresentatie van de client. De client stemt in met deze diagnose. De gezins-
voogd vraagt daarop aan de client wat die zou willen veranderen om de situatie te verbeteren: 

[AVA, T2] 
Gv ja ja (.) ik jou (.) terugkeer ehm (.) naar huis is (?) met opzet om weer te genezen 
M 	nee ik durf niet naar huis om een dag/ dagbehandeling blijf volgen 
Gv ja 
M 	pas als ik een weekend (goed naar huis ben geweest) zijn de kinderen weer moet ik eerst met V samen het 

weekend door kunnen brengen dan mag ik pas met ontslag en dan mag ik pas met dagbehandeling 
Gv 	juist en met betreklcing tot de kinderen hoe belangrijk is dat voor jou? 
M 	wat bedoel je? 
Gv jouw eh perspectief elun om om weer met kinderen samen te zijn 
M 	eerst weekenden (niet) (?) bezoek 
Gv ja je gaat bezoeken M de [naam opvanghuis] 
M ja 
✓ (als ze geplaatst worden in de [naam opvanghuis]) (gaan we vanuit) 
M ja 
Gv ja 

In deze zaak zijn de ouders actief. Zij denken en doen mee. Moeder is opgenomen geweest in 
een psychiatrisch ziekenhuis en de gezinsvoogd vraagt haar of de terugkomst naar huis het 
genezingsproces moet bevorderen. Moeder antwoordt daarop ontkennend. Ze legt uit dat ze 
eerst een weekend thuis goed moet doorbrengen en dat daarna de dagbehandeling pas kan 
beginnen. Dit betekent dat ze overdag therapie volgt en 's avonds thuis is. Op een (onduidelij-
ke) vraag van de gezinsvoogd legt moeder uit dat ze de kinderen eerst zal bezoeken in het 
kinderhuis en dat als dat goed gaat zij in het weekend thuis kunnen komen. Vader legt daarna 
uit dat de kinderen eerst uit huis geplaatst moeten worden in een opvanghuis. Enig tijd later 
kaart vader een ander probleem aan: 

✓ ik zit even met een probleem dat wil ik gewoon even vermelden want dat is voor inij ook belangrijk niet 
het belangrijkste maar dat is wel een punt van overwegen om het ook tot dit besluit te komen 

M 	jij zit met je werk 
✓ ik zit met mijn werk (.) ik heb eh tot [datum] de tijd om eh ziek te blijven tot [datum] eigenlijk en [da-

tum] gaat onmiddellijk de tien procent korting in 
Gv ja 
✓ dus ik als ik het dan toch zou mogen zeggen of of ik inijn wens kenbaar mag maken laat ik het dan maar 

zo zeggen 
Gv ja 
✓ is het toch technisch gesproken 
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Gv jaja 

V 	eh stel (.) wat het voor plaatsing ook komt daar daar kan ik natuurlijk niet alles in beslissen ik geef de 

voorkeur aan gegeven 

Gv ja 

V 	dan zou ik het toch eh liefst eh als her enigszins in de in de mogelijkheid ligt om dat zeg maar voor de 

[datum] rond de [datum] plaats laten vinden dan kan ik per in ingang van de [datum] 

In dit fragment bepaalt vader het onderwerp. Vanwege overspannenheid heeft hij een jaar niet 
kunnen werken. Binnenkort begint hij weer. Hij maakt aan de gezinsvoogd zijn wens kenbaar 
om de uithuisplaatsing zo snel mogelijk te realiseren, zodat hij weer aan de slag kan. Opmer-
kelijk is dat vader zijn wens pas kenbaar maakt aan het einde van het gesprek. Hiermee maakt 
hij duidelijk dat de terugkomst van moeder de voomaamste reden is om de kinderen uit huis te 
plaatsen, maar dat zijn werk een complicerende factor is. Bij dit patroon legt de gezinsvoogd 
veel verantwoordelijkheid bij de clienten door hen de ruimte te geven om over mogelijke op-
lossingen na te denlcen in plants van een panklare oplossing te bieden. Client en gezinsvoogd 
hebben in eerdere gespreklcen al instetruning bereikt over de diagnose van de problemen. Op-
vallend is verder dat bij dit patroon de gezinsvoogd vaak al instemming over het hvp krijgt 
voordat het gesprek er over begonnen is. Zonder de instemming van de client is een dergelijke 
patroon waarschijnlijk moeilijk vol te houden en zal de client de geboden ruimte gebruiken 
om zijn eigen diagnose van de problematiek te presenteren. 

In de gesprekken over het hvp staat het gespreksonderwerp precies vast. Dat heeft tot gevolg 
dat een aantal onderwerpen uit het hvp soms afgeraffeld of overgeslagen worden. Het is (voor 
de client) onduidelijk waarom sommige onderwerpen langer of korter worden behandeld. 

De meeste gezinsvoogden houden bij de bespreking van het hvp vast aan de diagnose die zij 
eerder van de problematiek stelden. Clienten hebben wellicht een andere kijk op de problemen 
in het gezin, maar deze visie komt nauwelijks aan bod omdat de clienten zich aanpassen of 
omdat de gezinsvoogden hun opvattingen doordruldcen. Laten de clienten wel blijken dat zij 
het er niet mee eens zijn dan ontstaat in sommige gevallen een strijd over de juiste formule-
ring van de problematiek en wat er aan gedaan moet worden. Pogingen van de gezinsvoogd 
om de verschillen van inzicht bij te leggen of op de lange baan te schuiven hebben vaak geen 
effect. 

Het meest effectief lijkt de strategie waarin de gezinsvoogd zijn diagnose onder woor-
den brengt en daarbij verwijst naar de manier waarop de client de problemen heeft gepresen-
teerd. Na instemming van de client ontstaat dan vervolgens de ruimte om te vragen wellce 
mogelijkheden de client ziet om de situatie te veranderen. In deze strategic wordt de client 
uitgenodigd actief deel te nemen aan het besluitvonningsproces. 

7.4 Sturing van het gesprek 

Uit de vorige paragraaf bleek dat de opbouw van het gesprek samenhangt met de sturing door 
gezinsvoogd en client. We zullen hier de sturing van het gesprek nog iets nader bekijken. In 
de vorige hoofdstukken hebben we vier patronen van sturing gevonden, namelijk: 
I.Gezinsvoogd stuurt en client stuurt; 2. Gezinsvoogd stuurt en client stuurt niet; 3. Gezins-
voogd stuurt niet en de client stuurt; 4. Gezinsvoogd stuurt niet en de client stuurt Met. 
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In de gesprekken over het hvp vinden we patronen 1 en 2, waarbij de gezinsvoogd het 
gesprek stuurt. De patronen 3 en 4 waren als globaal gesprekspatroon afwezig. Mogelijk heeft 
de gezinsvoogd steun aan het hvp om het gesprek te sturen. 

Patroon 1. Gezinsvoogd stuurt en client stuurt 
Dit patroon vinden we terug bij de volgende opbouw van het gesprek: 
+ diagnose (gezinsvoogd) - diagnose (client) - besluiten en adviezen (gezinsvoogd) (zie pa-

troon 2 vorige paragraaf) 
• problemen (gezinsvoogd / client) — besluiten / adviezen (client) (zie patroon 3 vorige pa-

ragraaf) 

We vinden dit patroon ten eerste wanneer de gezinsvoogd zijn diagnose stelt en de client 
daarop een hele andere diagnose geeft. De gezinsvoogd geeft verder nog zijn ideeen over 
doelen van de ots en zijn adviezen of besluiten ten aanzien van de te volgen hulpverleningslijn 
maar krijgt daarop weinig reactie. Dit patroon ontstaat wanneer de client veel beurten neemt 
en de gezinsvoogd die stuurt of afbreekt. 

Ten tweede vinden we dit patroon wanneer de gezinsvoogd veel verantwoordelijkheid 
bij de clienten legt door hen ruimte te geven over oplossingen te denken in plaats van een 
panklare oplossing te bieden. Client en gezinsvoogd hebben in eerdere gesprekken al instem-
ming bereikt over de diagnose. Dit patroon ontstaat wanneer de gezinsvoogd de client veel 
beurten geeft en de client deze neemt. Hier volgt een voorbeeld van een patroon waarbij zowel 
de gezinsvoogd als client stuurt in de richting van hun eigen diagnose. Er is geen gezamen-
lijkheid. De gezinsvoogd heeft in een gesprek met moeder en haar zus benadrukt dat het voor 
haar moeilijk is om te zien wie er waarheid spreelct, vader of moeder. De zus reageert daarop: 

[IDU, T5] 
Z 	dat ben ik met u eens het werkt gewoon niet dat ben ik natuurlijk met u eens ik bedoel eh [lacht] ik eh 

denk de leugens van hem ook wel jets (..?..) dat ie je (...?..//?)// 
Gv 	 //ja maar// wat ik nadruldcelijk zeg het zal best 

zijn dat [naam vader] tegen jullie heeft zitten liegen 
Z 	(ja dat is zo) 
Gv 	[naar M] maar ik hoor 't dus van beide kanten [...] dat betekent dat 't voor mij eh lastiger werken is 
M hmhm 
Gv 	moeilijker om te bepalen hoeveel waarheid er zit in wat iemand vertelt 
M hmhm 
Gv en dus oak hoeveel waarheid er zit ehm in het gaat goed met mij 

De zus lijkt in eerste instantie met de diagnose van de gezinsvoogd in te stemmen maar geeft 
dan haar eigen diagnose (het is de schuld van vader). De gezinsvoogd accepteert deze diagno-
se niet en herformuleert het opnieuw als een probleem van vader en moeder. De gezinsvoogd 
geeft daarmee een duidelijke instructie aan moeder (en aan de zus): zij is degene die bepaalt 
wat waar is en wat niet. 

Het gesprek vervolgt (niet in het fragment) met een uitspraak van de gezinsvoogd dat zij 
alleen op feiten vertrouwt die ze ziet, niet wat haar verteld wordt. Deze definitie wordt meteen 
door de zus overgenomen (ook zij had weinig vertrouwen in moeder maar ze ziet nu zelf dat 
het veel beter met moeder gaat). 

Bij dit patroon stuurt de gezinsvoogd het gesprek met behulp van het hvp. De client 
stuurt het gesprek ook, hetzij om expliciet de gezinsvoogd te belcritiseren, hetzij op uitnodi-
ging van de gezinsvoogd om mee te denken. Uit het vorige fragment blijkt in eerste instantie 
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instemming van de zus met de gezinsvoogd eclat ben ik met u eens') maar daama blijkt niets 

meer van de instemming wanneer de zus het probleem herformuleert. De sturing van het ge-
sprek door gezinsvoogd en client zegt niets over de uitkomst ervan: die kan op instemming 

gericht zijn of op aficeuring. 

Patroon 2. Gezinsvoogd stuurt en client stuurt niet 
Dit patroon waarin de gezinsvoogd stuurt en de client niet, vinden we terug bij de volgende 
opbouw van het gesprek: diagnose (gezinsvoogd) — advies / besluit (gezinsvoogd) (zie patroon 

1 vorige paragraaf). 
Het patroon waarbij de gezinsvoogd stuurt en de client niet, vinden we bij het gesprek 

waarbij de gezinsvoogd eerst het hvp introduceert, dan zijn diagnose geeft en daarop zijn ad-
viezen en besluiten bespreekt. De gezinsvoogd stuurt de bespreking van deze onderwerpen en 
de client volgt. In het volgende fragment geeft de gezinsvoogd het advies aan moeder (die met 

grote financiele problemen kampt) om tweedehands kleren te kopen: 

[FSA, T41 
Gv 	als je geen geld hebt am nieuwe kleren te kopen 

Vr 	ja 
Gv dan koop je tweedehands kleren 

Vr 	ja 
M ja 
Gv ja nee ik snap dat je dat niet wit maar dat is de regel als je het idee hebt dat je het dan moet gaan mien 

dan is dat  iouw idee //(daar kan ik geen invloed op)// 

V 	 //al zou ze tweedehands kleren moetenE kopen dan kan ze dat toch niet kopen met 

die 125 gulden dat kan niet echt waar niet 

Gv 	nee leger des heils winkels 

Vr 	nou [v en m begimaen te lachen] 

Gv 	ja natutudijk is dat Met jullie stijl natuurlijk is dat niet jullie (?) ding en dat snap ik oak nog wel je bent 

//jong// 

M 	//(?)// 
Gv en je wilt gewoon mooi 

Vr 	ze is (?) 21 geworden 

Gv ja dat weet ik 

Vr 	weet je ik bedoel eh 

Gv 	ja maar het is oak 21 warden met die schulden [...] 

De gezinsvoogd geeft zijn advies en wanneer instemming minimaal Wit formuleert hij de 
mening van moeder ('ja nee ik snap dat je dat niet wit'). De vriend van moeder protesteert daarop 

maar Icrijgt geen voet aan de grand. De gezinsvoogd houdt vast aan zijn diagnose en advies. 

7.5 Vragen stellen en antwoorden krijgen 

Voor de analyse van vraagstelling verwijzen we naar hoofdstuk 5 waarin dit onderweip uitge-
breid aan de orde komt. Uit de analyse van de hvp-gespreklcen blijkt dat gezinsvoogden het-
zelfde vragenarsenaal gebruiken. Er is met andere woorden geen verschil in de manier waarop 

gezinsvoogden in het introductiegesprek vragen stellen en hoe ze dat in latere gespreklcen 

doen. 
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7.6 Gespreksdoelen 

In het interview vooraf aan de bespreking van het hvp noemen gezinsvoogden een of meerde- 
re van de volgende doelen: 
• bespreken van hvp; 
+ verzamelen van aanvullende informatie; 
+ bereiken van gezamenlijkheid / instemming; 
• horen of clienten het er mee eens zijn; 
+ de client gelegenheid geven voor vragen / opmerkingen; 
• nagaan of er dingen in het hvp staan die niet kloppen; 
• visie vragen van client op problematiek. 

Alle gezinsvoogden die een hvp hebben gemaakt willen het ook bespreken. Daamaast noemen 
de meeste gezinsvoogden nog andere doelen. Een aantal gezinsvoogden wil nog enkele dingen 
weten van de client, bijvoorbeeld hoe een bezoek aan een instelling is verlopen of hoe moeder 
denkt over het contact met haar ex-man. Sommige gezinsvoogden noemen verder expliciet het 
bereiken van gezamenlijkheid of instemming, terwijI andere gezinsvoogden dat open houden 
(horen of de client het er mee eens is) of het helemaal niet als doel formuleren. Sommige ge-
zinsvoogden noemen als doel de client de gelegenheid geven om vragen te stellen over het 
hvp en om opmerkingen te maken. Sommige gezinsvoogden noemen verder expliciet nog dat 
ze willen nagaan of er dingen in het hvp staan die niet kloppen (jaartallen, namen etcetera) of 
zeggen de visie van de client op de problematiek te willen horen. 

De meeste gezinsvoogden zeggen zelf te bepalen hoe zij het hvp met de ouders bespre-
ken en dit niet aan de ouders over te laten. Hoe zij het uiteindelijk bespreken wisselt per ge-
zinsvoogd. De meeste gezinsvoogden structureren het gesprek aan de hand van het hvp en 
ervaren het daardoor als een houvast: 

[Interview IDU, T4] 
Nu structureer je het gesprek aan de hand van het hvp. Werkt dat voor jou? Bijvoorbeeld dat je zo zijpaden kan 
vermijden? 
Ja soms zijn zijpaden ook heel erg welkom maar tneestal vind ik het wel genzakkelijker als ik van te voren be-
dacht heb waar ik het allemaal over wil goon hebben. 
Ga je don oak alle punten longs? 
Ja want ik wil weten of het allemaal duidelijk is. Er is vaak ook zoveel ellende dat nzensen geneigd zijn er gauw 
weer over heen le lezen. Dan wil ik er toch op terugkonzen zodat ze in leder geval weten dat het er staat. 

Door het gesprek aan de hand van het hvp te structureren, kan de gezinsvoogd vasthouden aan 
de gespreksonderwerpen en al te grote zijpaden vermijden. Deze gezinsvoogden vinden dat 
het hen dwingt concreet te blijven en elk onderwerp aan de orde te laten komen. Een klein 
aantal gezinsvoogden laat het aan de ouders over hoe het hvp besproken wordt: 

[Interview AOH, T4] 
Ik wil niet zelf beginnen maar eerst de reactie van moeder en vader aanhoren. De punten in het hvp die volgens 
mij belangrijk zijn, zal ik wel op tafel leggen. [..] Over dit gesprek verwacht ik wel dat moeder en vader blijven 
hangen over de punten die in het hvp vermeld staan over het verleden. Waarschijnlijk willen ze dat eruit hebben, 
maar dat goat niet, het is nu eenmaal de procedure dat dat voortraject er oak in stoat. 

Deze gezinsvoogd geeft aan dat ze niet zelf begint maar het in eerste instantie aan de ouders 
overlaat om op het hvp te reageren. Ze zegt ervoor te zorgen dat haar eigen punten ook aan de 
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orde komen en signaleert het gevaar dat de ouders in eon gespreksonderwerp blijven hangen. 
Het is dan de vraag of het effectief is ouders de vrije hand te geven terwiji de verwachting is 
dat zij het maar over ean ding zullen gaan hebben. In reflectiegesprekken noemen gezins-
voogden een of meerdere van de volgende strategieen die ze in het gesprek over het hvp heb-
ben gebruikt: 

Verniijden van gespreksondenverpen 

[Interview AVA, T2] 
Er wordt reel gepraat over moeders toestand en vaders werk, moor vrijwel niet over de kinderen, hoe re Cr 'flee 
omgaan, war ze er op school van denken, wag hun vriendjes et -van denken. 

lk had contact met school gehad, ik wist dal het pro/en over de kincleren by moeder heel gevoelig lag. lk denk 
dot dot de oorzaak was dot Cr bijna niet over gesproken is. In mijn hele manier van doen zit een geweldig risico 
en dot is ingerogen worden in her systeent. lk vraag me nu of of ik dot gecontroleerd niet gedaan heb, het over 
de kinderen hebben. 

Ruinne aan de client 

[Interview BPE, T2] 
Moeder krijgt veel ruhnte, het duurt angewer twintig minuten voordat je het hvp goat besprelcen. 
Als ik hoar dal niet in her begin loot doen don heb ik door in het einde van het gesprek nog last van. lk geefhoar 
eerst even ruintte om hoar frustra iie te toren en clan komt het hvp vanzelf we!. f..] 

'Vat ant Cr gebeuren als je op di: moment wel voet bij stuk zoo bonder'? Als je bifroorbeeld per se het hvp roil 

bespreken op di! moment. 
Dan word ik, denk ik, toch weer gestopt. lk verwacht dot moeder don loch met die vragen blifft zit/en en don 
worden her irritaties. Dan kan ik die hoer op dat moment be_spreken, dan heb ik dat gehad, don heb ik dot uit-

gelegd. Als dal duidelijk is don heeft zij ook de rust oft het met ma over het hvp te hebben. 

Vennijden tat, discussie 

[Interview RICA, T4] 
In het gesprek Icons! het een aantal keer naar voren dat Fatima zegt dat ze ran nicer thuis kan wane's, maar 

het twin! niet zo duidelijk van jou "ik als gezinsvoogd rind dat her in zo'n situatie beter is dat..." 

Dar is niet gezegd, het ging ml] ont her bespreken van her hvp en niet rower on: mijn meniag, her is al eerder 
atm de orde geweest, ',war we willen het beste voor Fatima en dal hgt niet thuis. Moeder kan clot voorlopig 
verge/en. lk wilde her shiver houden op het bespreken van het hvp en anders loopt het uit op een discussie en nee 

dal wilde ik vermijden. 

Vooraf reflecteren 

'Interview AVA, T2] 
lk vittd dot het verzoek van de read niet zomaar op je bureau gegooid moet warden, her moet eerst besproken 
warden in het team voordat iemand non zaak krijgt. No is her ro dat raken warden opgedeeld en don ga je er 

mee aan de slag. Ik vind dat je eerst :stets moet voor bespreken met co//ego's. Oat gebeurt te weinig, dot ge-

beurt eigenlijk naafi 
Ook dan wie 'm krijgt, of water voor traject moet warden uitgezet? 

lk denk dal een rook geleren moet warden, door een team/eider moet warden toegelicht. Waar ga je de hulpver-
lening op rich/en? Hoe net het hvp eruit? lk denk dot dal een heel goede voorbereiding zoo zijn voor degene die 

het hulpverleningsplangesprek gaol voeren, dat ie voldoende materiaal heeft am z'n gesprek op re zetten. 

Door van co//ego's input te krijgett? 

Jo en door de vragen vooral die je jezelf niet stelt maar wat wel zoo moeten. Dot is heel zinnig, den heefi mede 
bepaalde hoe de gesprekken zijn verlopen. 
Kreeg je door die vragen die ik vooraf stelde tiler het gevoel dat er iemand over je schouders meekijkt o fje je 

doe/en wel !malt? 

Dal is joist belangrijk dat dat gebeurt. 
Moor het kan misschien averechts werken 
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Nee nee, meer een zekere permanente alertheid die aanwezig moet zijn. Vooral bij lange gesprekken is er het 
gevaar dat alertheid verdwijnt, waardoorje op babbelniveau komt. Hier heb ik dat niet gehacl, wel cif en toe een 
functioned babbelmoment. 

Sommige strategieen lijkcn erop gericht de kans op instemming te vergroten, zoals bepaalde 
gespreksonderwerpen en discussie vermijden. De andere twee strategieen lijken gericht op een 
effectief verloop van de communicatie, zoals zorgen voor een bepaalde opbouw van het ge-
sprek (eerst de client het woord laten dan bespreking van het hvp) of het voorkomen van `ge-
babbel'. 

Gezinsvoogden waren veelal tevreden over het gesprek en het gevolgde traject. De vol-
gende gezinsvoogd signaleert een paar minpunten (ze had met een gesprek minder uiteindelijk 
ook uit de voeten gekund en het was erg tijdsintensief) maar formuleert ook haar tevreden-
heid: 

[Interview RKA, 
Hoe heb je het hele traject van raadsoverdrachtgesprek, twee gesprekken met moeder en een vierde gesprek over 
het hvp, ervaren? 
1k heb veel informatie vergaard, moor het was erg tijdsintensief 

Door de opnames? 
Nee niet door de opnames, wel om zo kort no elkaar een gesprek te plannen en bij elkaar te komen. 
Maar dat is altijd zo bij nieuwe zaak. 
Nee boor soms kom je er niet eens aan toe om drie gesprekken te hebben. Er wordt wel mooi gezegd hvp binnen 
zes weken, moor dot is niet haalbaar, ja op deze manier wel als jij er bij bent. 
Hoe hedoel je 'als jij er bij bent '?Het is een onderzoek en don probeer ik bet binnen zes weken te doen en dan 

merk ik bij mezelf ik ben constant alleen met deze zaak bezig, terwijl ik nog 23 andere zaken heb. 
Maar krijg je door nicer gesprekken een meer solide plan? 
Achteraf gezien denk ik overdracht en daarna drie gesprekken met moeder, dat is teveel want ik denk het gen no 
laatste gesprek, wen had ik al voldoende informatie. Moor dot komt ook omdat de ouders veel van je verwach-
ten, hja zit erin en als het aan hun ligt zijn ze iedere dog of iedere week hier, maar dat is voor ons niet haalbaar. 
Ben je wel tevreden over het traject? 
lk ben tevreden, als ik nu een gesprek inga heb ik het altijd over een agenda flacht]. Soms kwam bet bij bepaal-
de clienten voor, maar nu is het structureel, dus ik heb er wat van opgestoken en een samenvatting aan het eind 
dot het voor de mensen helder is waarje bet over gehad hebt, vind ik zelf plezierig, moor ook voor de mensen. 

Deze gezinsvoogd wijdt haar tevredenheid aan het feit dat ze genoeg informatie heefl kunnen 
verzamelen en dat ze dingen opgestoken heeft. Ze wijst er ook op dat ze veel aandacht aan de 
zaak bestecdde omdat die gevolgd werd door de onderzoekers. 

Andcre kritiek die gezinsvoogden achteraf op hun gespreklcen hebben is: 1) dat ze er 
niet in geslaagd zijn een duidelijke instemming op het hvp te krijgen, 2) dat ze duidelijker 
hadden kunnen zijn, 3) dat overgangen in het gesprek moeilijk waren. We illustreren deze 
punten elk met cen interviewfragment, te beginnen met instemming: 

[Interview SEU, T41 
1k ben er Wel in geslaagd om een echte reactie be krijgen op bet hvp. Ze zijn bet er mee eens. Maar het kan ook 
liggen aan dat het al ZO lang duidelijk is. En voor de toekomst hebben we toch geen duidelijkheid, kan ik ook 
niet geven. IA vind het wel nuttig dat het hvp er nu is. Er is daardoor structuur en je hebt jets om op terug te 
grijpen. De ors pittig en daarom vind ik wel dal het goed is voor de ouders als het op papier stoat. 
Dan kunnen ;II el boventhen oak niet zomaar mee stoppen. 

[Intervim I RA, 1'41 
Als je in her verve gesprek had gezegd het kan minimaal acht weken duren, had je dais na een maand niet op 

nicer begrip Aunnen reAmen? 
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Als je dat zou kunnen doen, plannen blijf je constant bijstellen. Als je in het eerste gesprek het 
hvp voor de eerste acht weken klaar zou hebben dan zouden clienten daar heel erg gebaat bij 
zijn, als je dat kant-en-klare plaatje kunt bieden is het voor hen oak logisch, maar je kunt het 
niet bieden, plannen maak je gedurende de nt. leder gezin heeft zijn eigen problemen dus een 
standaardprocedure heb je daar niet voor. Maar ik ben het met je eens dal als je direct een plan 
kunt bieden, krijg je veel meer instemming. 

In het eerste interview (SEU, T4) geeft de gezinsvoogd aan dat ze graag meer expliciete in-
stemming van de client op het hvp gehad zou willen hebben. Op basis van eerdere gespreklcen 
weet ze dal die instemming er is maar in het gesprek over het hvp ontbreekt die. Dat er geen 
instemming blijkt in dit gesprek vooral met de communicatie erover te maken. In het tweede 
interview (LRA, T4) ontbreekt ook instemming maar dit ligt volgens de gezinsvoogd aan de 
onmogelijke opgave van een kant en klaar plan. De gezinsvoogd wijdt het uitblijven van in-
stemming niet zozeer aan de communicatie maar stelt dat elke zaak een eigen tempo heefl en 
dat plannen gaandeweg pas concreet worden en niet eerder geformuleerd kunnen worden. De-
ze uitspraken komen overeen met de uitkomsten van de analyses van de gesprekken. Of-
schoon gezinsvoogden naar instemming streven lukt het hen niet altijd die expliciet te krijgen. 
Ook is het soms de vraag wat een instemming waard is. 

Het tweede punt dat sommige gezinsvoogden noemen, is dat zij, achteraf gezien, duide-
lijker hadden kunnen zijn: 

[Interview IDU, T5] 
De zus van moeder blijft proberen de sehuld bij wader neer le leggen en jij goat er niet in nice. 

lk vind dat altijd wel spannend. Dan wil ik er inderdaad hovel, blijven sawn, Cr niet intrappen en aan willen 
tone?, dat deze of gene gelogen beef!. Mean ik denk nu ik het terug sic dat ik duidelijker had moeten zijn. lk denk 
rock dat dit te diplomatiek is. lk feat me Se vaak door hoar onderbreken. Haar taalgebruik suggereert alsof ze 
het allentaal begrapt. lk denk dal dat wel meevalt. lk denk dat ze net als moeder verbaal aardig wat mans is 
maar dat ik duidelijker moet zijn in was ik hear uitleg. Bij wider doe je dat vanzelf wel omdat je so net dat een 

duidelijker uitleg nodig is ;near bij inoeder is dat een kwestie van bij dc/es blaven. 

[Interview LEA, T4] 
IA dock! Njvoorbeeld aan het ongeduld van moeder. De patsstelling zou doorbroken kunnen warden door /c 

noemen: ik heb ervoor geteerd en jullie hebben jeer moor bij neer te leggen dat we dit traject bewandelen. Je 

gebruikt je gezag daarin niet. 
Ja dus omje duidelijker te positioneren near het gezin toe. 
Of is het een tactiek die je sowieso vermijdt? 
Nee, want het blijfi belangrijk. Het blilit oak een spanningsveld maar af en toe moet je op dat stuk gaan zitten. 
En je hebt oak gelijk het is praktischer am dat al 4/dens dit soon onschuldige vingeroefeningen te doen, dan 

wanneer je in ddn keer het grove geschut hij werkelijke visieverschillen moet inset/en. Je probeert natuurlijk 
altijd samenwerking en overeenstemming te vinden maar het is niet slecht am of en toe positioneren. 

De eerste gezinsvoogd vindt dat zij duidelijker had moeten zijn en zich minder had moeten 
laten onderbreken. Ze maakt een onderscheid tussen moeder en haar zus, die goed Nederlands 
spreken, en vader, die gebrekkig Nederlands spreekt. Opvallend genoeg noemt ze dit laatste 
als een voordeel: het dwingt haar duidelijker uit te leggen. De tweede gezinsvoogd meent ook 
dat hij duidelijker had kunnen zijn en verwijst nazis zijn `positionering' ten opzichte van de 
conflicterende mening van moeder. De gezinsvoogd schetst tevens een rolgewerming die dan 
optreedt: wanneer hij tijdens `onschuldige vingeroefeningen' zich positioneert wennen de 
clienten daar aan, in plaats van dat hij 'in den keer het grove geschut' moet gebruiken. 
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Als de interviewers in reflectiegesprekken wijzen op onduidelijk taalgebruik in de be-
spreking van het hvp, zeggen gezinsvoogden dat er geen andere tenrien zijn of zoals in onder-
staand voorbeeld dat het voor 'extern gebruik' is: 

[Interview LRA, T4] 
Bij sommige punten vraag ik me af ze het taalgebruik hebben begrepen 
Ja dat probleem hou je. Het hvp is voor extern gebruik, je stuurt het mee naar instellingen, maar ouders moeten 
het ook kunnen lezen. Er zit formele tan! in, "de gezinsvoogd en bja vindt", alleen dat al, zulke ambtelijke mal. 
Maar goed mensen moeten op de hoogte zijn dat dingen geschreven zijn en worden en als ze het begrijpen 
sal ik ze de cruciale dingen uitleggen. 

Ten derde noemen sommige gezinsvoogden de overgang tussen de bespreking van problemen 
en het hvp lastig: 

[Interview AVA, T2] 
Dal gesprek daarvoor had veel indruk gemaakt, ook moeders wanhoop en (Ian kom je daarna op zoiets plats als 
het bespreken van het hvp. Dat is verschrikkelijk. 
Je zat ook te zoekets ttaar die overgang? 
Klopt. 

Deze gezinsvoogd maakt een onderscheid tussen moeders wanhoop en het hvp, waarbij het 
laatste ('zoiets plats') wordt gecontrasteerd wordt met het eerste. Daarmee construeert de ge-
zinsvoogd een tweedeling tussen hemzelf en moeder: kennelijk beschouwt hij de bespreking 
van het hvp als een trivialiteit in vergelijking met de gevoelens die zojuist besproken zijn. 
Maar juist door die constructie vergeet hij dat er een relatie bestaat tussen het hvp en de ge-
voelens van moeder en dat moeder een belangrijk aandeel heeft gehad in de totstandkoming 
van het hvp. De gezinsvoogd annexeert het hvp tot zijn eigen domein. 

Een andere gezinsvoogd zegt het achteraf jammer te vinden dat moeder en haar nieuwe 
vriend gelaten reageerden op het hvp. Hij had liever expliciete weerstand gehad. Wanneer de 
interviewer zegt dat de ouders het hvp dus uiteindelijk vooral als het plan van de gezinsvoogd 
behandelden, oppert de gezinsvoogd dat hij het inderdaad misschien teveel vanuit zichzelf 
heeft geschreven maar dat hij ook geen andere mogelijkheid zag. 

Sommige gezinsvoogden zoeken instemming op het hvp zoals dat door hen geformu-
leerd is. Ze willen ouders tegemoet komen door het plan nog eens uit te leggen zij verwachten 
niet meer dan dat de ouders ja of nee zeggen. Andere gezinsvoogden willen niet alleen in-
stemming van de client maar verwachten ook dat zij expliciet instemmen of hun bezwaren 
uiten. 

De doelen die de gezinsvoogden formuleren voor de hvp-gespreklcen worden voor een groot 
deel gehaald. Op een gezinsvoogd na bespreken alle gezinsvoogden het hvp met de client. Ze 
bespreken echter vaak niet het hele hvp maar maken een keuze uit onderwerpen (zie verder de 
paragraaf over het hvp). Zij slagen er in aanvullende informatie te verzamelen, de client de 
gelegenheid te geven voor vragen of opmerkingen en na te gaan of er dingen zijn die niet 
kloppen. Het zijn concrete doelen die via het stellen van vragen behaald worden. Drie andere 
doelen, het bereiken van gezamenlijkheid, horen of clienten het er mee eens zijn, en de visie 
vragen van de client, worden niet altijd bereikt. Gezinsvoogden bereiken lang niet altijd ge-
zamenlijkheid of lcrijgen die niet expliciet (zie verder de paragraaf over overeenstemming). 
Daarnaast geven sommige gezinsvoogden weinig ruimte aan de client om het niet eens te zijn 
met het hvp en is er soms weinig ruimte voor de visie van de client. 
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II Gezag 

7.7 Het benoemen en gebruiken van gezag 

In de gesprekken over het hvp zien we, evenals in de vorige gesprelcken, dat gezinsvoogden 
weinig gebruik maken van hun gezag. Gezag wordt voomamelijk gebruikt om de relatie tus-
sen gezinsvoogd en client te construeren ('we lopen het plan door en ik zou willen dat u vragen stelt en 

opmerkingen hear). 

De gezinsvoogd stelt zich op als de opsteller en bewaker van het plan. Van de client wordt 
verwacht dat hij vragen stelt en opmerkingen maakt en soms meedenkt. Gezinsvoogden ge-
bruiken hun juridisch gezag af en toe om onderhandelingen over besluiten uit het hvp tegen te 
gaan ('de kinderrechter heeft dat besloten'). Desgevraagd zeggen gezinsvoogden hun gezag 
(juridisch, professioneel, persoonlijk) in latere gesprekken wel belangrijk te vinden. Achteraf 
vindt een aantal gezinsvoogden dat zij duidelijker hadden kunnen zijn over hun juridisch en 
professioneel gezag. Toch blijft het gezag jets dat voortdurend balans behoeft, zoals door de 
volgende gezinsvoogd worth gefommleerd: 

[Interview IDU, T5j 
Vind je dot je in latere gesprekken oak je juridisch gezag neer mod zetten dat wisselt. In sommige gezinnen 
Miff ik dat de hele tip? doen en in andere gevallen is dat helemaal niet nodig. In dit geval heb ik niet het idee dat 
ik achterover ken leunen en de gezagskant kan laten varen niaar het is nio het voornaamste meer 1k denk dat 
dat duidefijk en geaccepteerd is en daar hoef ik niet moeilijk over te doen. Ik denk dat het verleidelijk is mn het 
dun maar helemaal te laten vallen in de hoop dal ze je aardig vinden. Maar ik denk niet dat ik dat zal gaan 

doen. lk denk wel dat ik het hier meer mu gebruiken near de familie toe dan near de ouders omdat die ro aan-
dringen op een bezoekregeling en te pas en te onpas dingen willen. Dear gedraag ik me meer als gezagsfiguur. 
Bij de ouders denk ik dat als ik of en toe het gezag Mat teruglcomen dat dat voldoende is. 
Je zegt op een gegeven moment dal de kinderen niet zomaar terug kunnen komen als Cr een nieuw huis is 
'near dater levee! is gebeurd. Je zet dan eigenlijk je professioneel gezag in. 

Ja dat klopt we?. Behalve het felt dat je juridisch gezag Feb, heb je als gezinsvoogd kennis van een aantal zaken 
die opmeding betreffen die je oak duidelijk moet kunnen maken. Er mu een soort van autoriteit moeten zijn op 
grand van je kennis. En niet op grond van het feit dat ik de baas ben en ik even ml vertellen hoe het moet Be-
halve in gevallen van uithuisplaatsing. Het is in ieder geval duidelijk dat je als gerinsvoogd goed moet kunnen 
uitleggen wat je op dat moment in opmedkundige zin voor ogen hebt. Ondertussen moet je oak heel goed luiste-

ren wat de °tillers te vertellen hebben over henzelf en de opvoeding van de kinderen. Als die aansluiiing er niet 
is russet' cen gezinsvoogd en de ouders kan je we? op/taut/en. 
Dal is oak moeilijk om die reflectie bij ouders te veronderstellen. Er is niet voor tilos een ots uitgesproken. 
Als ouders kunnen inzien dat als zij dat kind waren geweest en ze rich kunnen voorstellen dat zij rich zo en zo 
',ridden gevoeld en dat hulp dus beter is dan ben je al een heel eind. Dan kun je vaak acceptatie krijgen over het 
fell dat een kind clan ergens anders worth opgevoed of dat onderdelen van het hztishouden heel enders georgani-

seerd moeten warden. 1k vind dat het dan een geslaagde ots is. 
Het is wet iets dat je nil here/ken? 
Dal streef ik in ieder geval na. En dan is het heel belangrijk dal je over sociale vaardigheden beschikt. Als ou-

ders niet het idea hebben dat je near hen luistert of dal je ze echt begrfipt dan kun je we? ophouden. Dan kun je 

wel dingen regelen maar ik betwijfel of het goed gam En als een ouder in ieder geval het idee heefi begrepen te 
zijn en in zekere zin wil meewerken dan is dat voor de kinderen een opluchting. Dat scheelt echt heel wet Moor 
het ken Met altijd. 
Mensen die in psychotische toestanden zitten of mensen die drugsverslaafd zijn die krijg je zeker niet rover. 1..] 
Als ouders niet voor reden vatbaar zijn en dingen eisen dan kun je aankomen met er is een ots en als jullie het er 
niet mee eens zijn clan moet je naar de kinderrechter. Maar dal weten ze ook wel dat Cr een ots is en dat er een 

kinderrechter is en dat als puntje bij paaltje komt ze ter plekke niet zomaar kunnen zeggen ja maar dat wil ik 
nietr. En je hebt er als gezinsvoogd helemaal nib can om op sob manier met je gezag am te gaan. Zo zyn vu- 
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ders vaak behandeld en claw strijk je iedereen toch wel zo verschrikkelijk tegen de haren in, daar verpest je 
alles nice. 
Het klinkt alsof het inzetten van je juridische gezag op zulke momenten een zwaktebod is? 
Ja je refereert aan onmachtige ouders, je zegt alleen maar dat er gebeurt wat ik zeg. Dat kennen ze wel daar 
hebben ze al eerder aanvaringen /nee gehad dus ze zit ten er cc/it niet op Se wachten. Het zet je kilometers terug 
in de hulpverlening als je het op die manier doet. En alders weten dat best dus dat hoef ik niet te zeggen. 
TerwijI je ook gezegd hebt dat je ouders voortdurend moet uitleggen wat een ots is. Ja maar je maakt (milers 
ook machteloos als je alleen maar zegt ik heb juridisch gezag en er gebeurt hier wat ik zeg. Soms is het ook heel 
goed dat ouders er achter komen dat ze een advocaat in kunnen schakelen dat ze helemaal niet so machteloos 
zijn als ze denken. Als ze dat idee hebben dan zijn ze sorts ook geneigd op andere terreinen net iets 'neer stappen 
te zetten in plaats van af te wachten tot iemand anders wat doe!. lk denk dat je mensen die bang zijn helemaal de 
gordijnen in jaagt als je vaag bent over de ots. lk 51 reef er wel naar am de dingen gewoon Sc zeggen. 

III Overeenstemming 

7.8 Actieve instemming op de problemen, doelen en middelen 

Van de eenentwintig gezinsvoogden hebben er twintig een hulpverleningsplan opgesteld. Van 
deze twintig zaken zijn er zestien voor de analyse worden gebruikt. Bij de overige gezins-
voogden was het hulpverleningsplan al besproken in TI, het hulpverleningsplan werd niet 
geschreven of werd vanwege crisis niet direct besproken. 

Er blijken grote verschillen te zijn tussen de hoeveelheid gesprekken die een gezins-
voogd voert voordat hij het hulpverleningsplan opstelt. Sommigen hebben geen gesprek no-
dig, anderen wel vier. Ook de hoeveelheid tijd die gezinsvoogden in de beginfase gebruiken 
verschilt enorm: van een kleine twintig minuten tot bijna zeven uur. Er bestaat geen gestan-
daardiseerde aanpak voor de bespreking van het hulpverleningsplan. De ene helft van de ge-
zinsvoogden stuurt het de clienten tevoren op, de andere helft overhandigt het bij birmen-
komst. Sommige gezinsvoogden laten de client het eerst aan het woord om zijn mening over 
het plan te geven, andere gezinsvoogden lezen het samen met de client door waarbij de client 
op- en aanmerkingen mag geven. Ook zijn er gezinsvoogden die het plan na snelle goedkeu-
ring door de clienten niet meer bespreken. Onderstaande analyses zijn uitgesplitst naar ge-
sprekken waarin geen, gedeeltelijke of gehele overeenstemming bestaat over de probleemde-
finitie, de doelen en de middelen. 

Gee'? overeenstemming 
In een zaak wordt er geen overeenstemming bereikt. In deze zaalc was ook in Ti, T2 en T3 
geen overeenstemming. Bij deze zaak begint vader het gesprek over het hvp met de opmer-
king dat er veel fouten in het hvp staan. Het blijkt hier te gaan om details over het zieken-
fonds, telefoonnummer, data en de vraag wie de teamleider is. Daarna geven de ouders blijk 
van grote bezwaren tegen de beschrijving van de voorgeschiedenis waarin verschillende on-
derzoeken staan beschreven die ouders hebben aangevochten en waardoor er later een contra-
expertise is uitgevoerd. Moeder loopt boos de kamer uit en vader toont begrip voor het feit dat 
deze voorgeschiedenis er in staat als de gezinsvoogd hem heeft uitgelegd dat hierdoor de (po-
sitieve) ontwikkeling zichtbaar wordt gemaakt. Vader haalt moeder temg bij het gesprek. 

De gezinsvoogd noemt eerst het probleem dat het ondertoezicht gestelde meisje moei-
zaam contact heeft met klasgenoten en dat er een kans is dat ze vereenzaamt. De ouders vin-
den dit onzin. De gezinsvoogd zegt daarop dat de school het in de gaten houdt. De ouders 
hebben een totaal andere visie: het meisje wordt omringd door jongelui, ze is de vraagbaak 
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omdat ze een van de pienterste van de klas is. Als de gezinsvoogd een opsomming maakt van 
alle positieve dingen (ehbo, countrydansen, kamerinrichting en omgang met kinderen en die-
ren) zijn de ouders het daar volledig mee eens. Daama somt de gezinsvoogd problemen op: 
incontinentie, pesten, moeizame contacten met klasgenoten, problemen betreffende de psy-
cho-emotionele en sociale ontwiklccling. Vader zegt hierop dat dat allemaal nict meer aan de 
orde is en moeder stelt dan voor een ziekenhuismatras te kopen verband met Nellekes in-
continentie). Dit voorstel was door de ouders in T3 nog van de hand gewezen. Tenslotte for-
muleert de gezinsvoogd de hulp die het mcisje geboden moet worden: dichtbij en nauw aan-
sluitend bij milieu, tegelijkertijd loskomen van ouders en zelfstandig worden. Moeder zegt 
reageert hierop dat dat niet nodig is en dat het meisje daarvoor nog te jong is. Het doel dat de 
gezinsvoogd fommleert namelijk dat het meisje zich staande kan houden in buitcnwereld no 
en in de maatschappij later wordt door moeder eveneens verworpen. Het is geen doel want die 
situatie is reeds zo. Het meisje gaat alleen naar de ehbo en naar country dansen. 

In vergelijking met de eerdere gesprekken zijn er twee verschuivingen waar te nemen. 
De problemen zoals die door anderen waren geconstateerd werden allemaal als onzin bestem-
peld, terwfil in dit vierde gesprek wordt gezegd dat het niet nicer aan de orde is. Hiemwe 
worth impliciet gezegd dat de problemen er wel waren, maar dat ze (vanzelf) zijn opgelost. 
Verder stelt moeder voor een ziekenhuismatras voor het meisje te kopen, terwijI ze dit voor-
stet van de gezinsvoogd eerder afwees. Deze verschuivingen kutmen echter niet verhullen dat 
er geen overeenstemming bestaat over de door de gezinsvoogd geconstateerde problemen, de 
gestelde doclen en de daarvoor benodigde middelen. 

Gedeeltelijke overeenstemnang 
In zeven zaken werd er gedeeltelijke overeenstemming bereikt over het hvp. Deze overeen-
stemming heeft twee patronen (zie ook hoofdstuk 6). In het eerste (deel)patroon komen ge-
zinsvoogd en client tot overeenstemming over doel en middelen maar hebben eerder geen 
overeenstemrning bereikt over de probleemdefinitie. Uit het gesprek over het hvp blijkt ook 
geen overeenstemming over de probleemdefinitie. In het tweede deelpatroon komen gezins-
voogd en client niet tot overeenstemming over doclen en middelen maar delen zij wel grotcn-
deels de definitie van het probleem. 

Overeenstemming over doe en middelen maar niet over probleemdefinitie 
Dit patroon zien we bij vier zaken. De gezinsvoogd krijgt de instemming van de client over 
doelen en middelen, maar nauwelijks instemming over de probleemdefinitie. 

In de volgende zaak zien we dat moeder eerder geconstateerde problemen wegwuift. De 
gezinsvoogd neemt met moeder het hvp door. Er wordt langdurig onderhandeld over formule-
ringen. In het volgende fragment nodigt de gezinsvoogd moeder uit om commentaar te geven 
op een passage over haar dochter: 

lOBA, T41 
Gy 	mm klopt dat wat hier staat? 
M 	ja maar was is dat dan? heeft dat kind moet dat kind naar een psychiater of zo? 
Gv 	nee belemaal Met maar dit is het plan over Nerissa ik moet ook jets over melden 
M 	maar Cr wordt helemaal niks over Alisson en Andre gezegd 
Gv 	nee dat zijn die andere plannen die zal ik je zo laten zien dit is eigenlijk alleen over Nerissa he 
M ja 
Gv 	die andere zijn bijna hetzelfde 
M 	maar Nerissa is goed joh 
Gv 	dit klopt? 
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M 	ze is goed joh er is helemaal niks met haar aan de hand dat ze agressief optreedt want ik zeg tegen haar 
als iemand jou Ic.nijpt dan Icnijp je terug 

Gv 	mm maar het gaat maar het gaat wel goed met haar? //zal ik dat er bij zetten dan?// 
//jawel er is niks met Neris// aan de hand hoor 

Gv 	en zal ik zeggen dat het goed gaat met Nerissa 
M 	ja en dat gedrag van haar dat wisselend is en en en zorgzaam en dan lief en dan kan ze agressief zijn en 

dan geeft ze iemand een klap 
Gv 	dat klopt toch we!? daar is niks 
M 	dat is de krachten van Nerissa 
Gv 	maar dat is het juist ook 
M 	ja 
Gv ja dat klopt we!? 
M 	maar het is een lief kind 
Gv 	een lief nou dan zet ik dater bij Nerissa is een lief kind (.) 

In dit fragment wordt er onderhandeld over de problematiek van Nerissa: moeder is het niet 
eens met de probleemdefinitie van de gezinsvoogd zoals die in het hvp beschreven is. Moeder 
ontkent dat er iiberhaupt een probleem is ('er is helemaal niks met haar aan de hand'), terwijl de ge-
zinsvoogd lijkt te zoeken naar instemming op haar eigen definitie, ze vat moeders `goed' ('maar 

Nerissa is goed joh') op als een goedkeuring van het hvp edit kioptr) terwij1 moeder `goed' in haar 
daaropvolgende beurt laat slaan op het welbevinden van haar dochter. Uiteindelijk voegt de 
gezinsvoogd moeders definitie toe aan het hvp, maar laat kennelijk haar eigen definitie ook 
staan ('nou dan zet ik dat er bij Nerissa is een lief kind). Vervolgens gaat de gezinsvoogd over op de 
middelen. Ze komt terug op een eerder voorstel voor opvoedingsondersteuning: 

[OBA, T4] 
M 	maar over dat organiseren van de huishouding en eh eh opvoedingsondersteuning hoe hoe hoe wat bedoel 

je wat heb je daarvoor? 
Gv nou het gaat er om toen we bij jou waren 
M mm 
Gv 	de was ehm dat je een aantal voorbeelden gaf van situaties thuis met de kinderen van ik voel niet echt 

overwicht en dat zou ik wel willen hebben dat zou ik ook wel willen leren nou dat is opvoedingsonder-
steuning dat je dan bijvoorbeeld 

M 	en wanneer gaan //we daar dan mee beginnen // 
Gv 	 //dan je dan bijvoorbeeld// 
M 	en wie gaat dat dan doen jij? 

[...] 
Gv 	ze komen bij jou thuis bepaalde situaties filmen met de video weet je wel daar hebben we het even over 

gehad maar daar zijn dan ook andere mogelijkheden 
M 	ik vind dat filmen niks hoor 
Gv nee? 
M 	ik vind dat niks 
Gv nee maar je toen wel zei van wat vond 
M 	maar nu nu nu denk ik ik ik oh jee alles staat dan op die tape 
Gv 	weet je ik ik ik volg op dit moment een cursus van video-interactiebegeleiding en ik wil gewoon zien wat 

dat is he mensen filmen in gezinnen en wat rnij daar nou zo van bij eh aanspreekt dat is zo dat je zo goed 
kan zien ook al is het een filmpje van een minuut wat er goed gaat hoe je hoe je dingen leuk doet met je 
kind en eh wat je ziet en dat je die kan gebruilcen voor een situatie waarin het minder goed gaat en dan 
denlc je oh dat deed ik toen heel leuk dat werkte precies bij mij eh dat kind van mij en eh (.) dat kan heel 
positief werken want je ziet precies van wat je doet en het helpt veel meer aanslaan of veel beter helpen 
dan er eindeloos over praten en het is ook ja je moet even wennen tuurlijk 

M 	ik weet het [naam gezinsvoogd] als je jezelf ziet op de video of op de televisie of zo dan is het aaahh 
Gv ja dat is wennen dat weet ik dat is ook echt zo maar je kan het ook proberen je kan het ook uitproberen of 

je het wat vindt he kijk je hoef het niet gelijk overal ja op te zeggen je kan net zo goed ik wil het we! eens 
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proberen we zullen wel zien een keer ik heb het gezien cell interview met ouders die dat hebben gedaan 

zeiden ze allemaal wel in het begin van he ja het was wel confronterend maar ja op een gegeven moment 

began ze het leuk te vinden gewoon zien hoe ik dat ook alweer deed met mijn kind weet je wet 

Moeder reageert met concrete vragen, waarop de gezinsvoogd lets uitlegt over video-interactie 
begeleiding. Daama wijst moeder het voorstel af(ik vind dat filmen niks'). De gezinsvoogd ver-
wijst naar een eerdere uitspraak van moeder waarin ze daar positiever tegenover stond. De 
gezinsvoogd gcbruikt dan haar professionele gezag om moeder te overtuigen (ze doet zelf een 
cursus, benadrukt positieve dingen van moeder), maar het blijft algemeen. Moeder blijft het 
niks vinden, waarop de gezinsvoogd water bij de wfin doet, het voorstel afzwakt en in vrij- 
blijvende termen fommleert ('je kan bet ook uitproberen of je het wat vindt he kijk je hoe f het niet gelijk 

overal ja op te zeggen', 'we zullen we! zien). Ze gebruikt haar professionele gezag nogmaals (ze 
citeert ouders die in het begin ook huiverig waren maar het later leuk begonnen te vinden). 
Moeder stemt dan met het afgezwakte voorstel in: 

M 	oke ik wil het wel doen en terugkijken maar hoeveel van die sessies moeten we dan doen? 

Gv 	oh dat spreken we dan wel al dat weet ik niet wat je wat je 

M 	wie gaat het organiseren? 
Gv 	nou daar komen we wet bij de doelen en de middelen maar eerst bekijken kijken we eerst naar de mening 

van jou naar die op opvoedingsondersteuning in jouw woorden wat zou je zeggen? ik zeg niet in mijn 

woorden mar wat venvacht je nou van die maatregel? waar wil je mee geholpen worden? wat verwacht 
je van de gezinsvoogd of zo? hoe het gaat? 

Moeder stelt concrete vragen die door de gezinsvoogd naar later worden doorgeschoven (om 
precies to zijn naar de bespreking van doelen en middelen; overigens worden de vragen ook 
daar niet beantwoord). Vervolgcns stelt de gezinsvoogd verschillende vragen tegelijk. Deze 
vragen lijken op 1-R-E vragen om te checken of moeder wel om de juiste redenen een video-
interactie begeleiding wil (waar wil je mee geholpen worden'). Overigens heeft moeder al in een 
eerder gesprek verteld wat ze aan opvoedingsondersteuning verwacht. Hoewel de gezins-
voogd en de client overeenstemming bereiken over het middel, is het de vraag wat die in-
stemming waard is. Moeder stemt in met een afgezwakt en vrijblijvend voorstel. Wanneer 
moeder echter aanstuurt op concretisering laat de gezinsvoogd juist onduidelijkheid bestaan 
en ze wil dan nogmaals weten wat moeders verwachtingen zijn. 

Overeenstemming over probleemdefinitie tnaar niet over doel en nziddelen 
Dit patroon waarin overeenstemming was over probleemdefinitie maar niet over doelen en 
middelen vinden we bij 3 casussen. Ook in eerdere gespreldcen was er geen overeenstemming 
over doelen en middelen maar wel over probleemdefinitie. In het volgende fragment bespreekt 
de gezinsvoogd het hvp met de client. De gezinsvoogd en client delen dezelfde zorgen om 
Aisha, maar verschillen van mening over de aanpak. De clienten willen dat Aisha opgepakt 
wordt en gesloten worth geplaatst, de gezinsvoogd wil Aisha eerst aanmelden voor Nieuwe 
Perspectieven, pas als dat mislukt kan hij haar op mien pakken: 

ILRA, T41 
Gv 	Aisha is een meisje dat snel hulp nodig heeft am duidelijk is welke hulp nodig is en in hoeverre Aisha's 

gedrag voortkomt uit de gezinsproblemen of dat Cr spralce is van psychiatrische stoomis om dit te onder-

zoeken zal zo snel mogelijk een psychologisch psychiatrisch onderzoek moeten plaatsvinden he dat is zo-
als ik dat zie no" dat verschilt eigenlijk nauwelijks zoals jullie het zien alleen qua tempo moet ik iets uit-
lopen 

M 	ja Aisha snel hulp nodig want straks ook baby in haar buik 

162 



[...1 
Gv 	dat zijn de manieren waarop ik denk dat we de problemen kunnen aanpakken he en over eh of het thuis 

kan of dat ze gesloten moet worden opgenomen of niet gesloten moet worden opgenomen hangt allemaal 
een beetje af van de uitkomsten van het persoonlijkheidsonderzoek dat gaat dat soon onderzoeken gaat 
erg ver 

M 	maar als de rechter zeggen opsluiten als niet nodig hoeft niet op te sluiten is gesloten geeft niet als de 
rechter zeggen geeft niet 

Gv 	nee nee dat eh 
M 	nee voor mij ook niet moet gesloten voor mij ook ik wit alleen help help zij weg bij die man weg 
Gv 	daar zijn we het over eens 

[...1 
Gv 	het gaat ja om een sehriftelijke aanwijzing nou dat is het plan wat we tot nu toe hebben opgesteld hebben 

jullie daar nog aanvullingen bij 
Z 	nee verder niets 
Gv 	ik heb hook zo duidelijk mogelijk proberen// te omschrijven van wat //de problemen zijnE 

//alles is te veel te veel te veel// 	 //alle problemen dat is// laste 
probleem ik wit zo snel mogelijk deze oplossing gevonden want die kind blijven zelfde 

Gv 	ja dat snap ik ja 
M 	ik kan niet meer een week voor mu j zelfjaar 
Gv 	ja goed zo snel mogelijk hulp voor Aisha [Gv schrijft op] 
M 	ik een week een beetje slapen als ik weet zit Aisha goed ik dan goed 
Gv 	u bent bang dat u door de zorgen zelf in de problemen komt? 
M 	ja heel erg zwaar dat is raar niet goed eten niet goed slapen ik veel verdriet moeder verdriet van Aisha het 

is heel erg zwaar ik mens mijn hart is heel klein hart ik niet eh sterk hart nog 
Gv ja 
M 	dat is twee mensen bijna weg zij is weg ik ook bijna onderweg eh bijna ook kwijt 
Gv 	als ik als aanvulling er bij scluijf van u wilt voor Aisha zo snel mogelijk hulp lcrijgt omdat u ook bang 

bent dat u door de zorgen ook zelf problemen krijgt die u niet zelf kan oplossen 
M ja 
Gv 	is dat een eh? 
M ja 

In het eerste deel van het fragment formuleert de gezinsvoogd de probleemdefinitie waarmee 
moeder instemt. In het tweede deel formuleert de gezinsvoogd zijn ideeen omtrent de aanpak 
van Aisha ('hangt allemaal een beetje af van de uitkomsten van het persoonlijkheidsonderzoek'). Moeder 
lijkt hier echter bezwaren tegen te hebben, van haar mag de rechter de opdracht geven om haar 
dochter gesloten te plaatsen Cmoet gesloten voor Ook formuleert moeder het doel ('ik wii 
alleen help help zij weg bij die man weg'). De gezinsvoogd maakt de instemming dan expliciet ('daar 

zijn we het over eens'). De gezinsvoogd reageert echter alleen op de laatste deel van moeders 
beurt (dat Aisha hulp nodig heeft en dat Aisha weg moet bij 'die man'). De gezinsvoogd ne-
geert dat er geen instemming is over zijn aanpak. 

Ook in het fragment erna stuit de formulering van de gezinsvoogd op weerstand van 
moeder, die zo snel mogelijk een oplossing wil voor Aisha. Ofschoon ze dat niet expliciet 
zegt lijkt het een kritiek op de aanpak van de gezinsvoogd die eerst wil proberen of Aisha met 
Nieuwe Perspectieven aan de slag kan en pas daarna met zwaardere maatregelen aan wit ko-
men. Moeder heeft at te kennen gegeven dat het haar veel te lang duurt. De gezinsvoogd 
schrijft deze opmerking van moeder op maar laat het daar bij. Ook hier lijkt de gezinsvoogd 
instemming te creeren die er niet is ('ja goed zo snel mogelijk hulp voor Aisha [Gv schrijft .op]'). Moe-
der lijkt dan haar argument te ondersteunen dat er snel hulp moet komen omdat het ook niet 
goed met haarzelf gaat. De gezinsvoogd herformuleert dit echter als een nieuw probleem. 
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Gehele overeenstenuning 
Tot slot noemen we nog het patroon waarin gezinsvoogd en client overeenstemming hebben 
over probleemdefinitie en doelen/middelen. In acht zaken bestaat algehele overeenstemming 
met het plan. In zes van deze zaken gaat het om elienten met pubers, in de andere twee zaken 
om kindcren jonger dan tien jaar. In alle gevallen is er vanaf het begin overeenstemming over 
de probleemdefinitie (en in sommige gevallen ook het doe en het middel). Vijf gezinsvoog-
den hebben het hvp voorafgaand aan het gesprek aan de clienten opgestuurd. Het bereiken van 
overeenstemming gaat niet zonder slag of stoot. In het volgende fragment hebben client en 
gezinsvoogd overeenstemming over het hvp: 

1LLR, T41 
Gv 	doelen voor de korte terrnijn psychologisch onderzoek van Kimberley realiseren ben je het mee eens 

non venter informatie verzamelen non daar ben ik net mee bezig geweest van ja? en ook van hoe die va-
der over alles denkt moeder ondersteunen met de opvoeding van Kimberley voor zover dit 

M 	nodig zoo zijn 
GNP 	nodig zoo zijn kennismaking met de vader ja? dat zijn de doelen die ik in de// komende maanden ga// 

//komende maanden ga doen// 
Gv ja? 
M 	ja en wanneer denk je dater (?) voor Kimberley 
Gv jaha dat moet ik non aan //gaan vragen vast// 

// dat moot je no aan gaan vragenli 
Gv 	en non weet ik niet en moet ik nog even kijken of ik dat nou bij het riagg doe of dat ik dat bij par doe (.) 
M 	het riagg is gewoon bier in [plaatsnaaml en het par is? 
Gv 	in [plaatsnaam] 

In dit fragment fommleert de gezinsvoogd de doelen voor de korte termijn en noemt hij het 
onderzoek van Kimberley en voegt daar aan toe dat ze het daar mee eens is. Deze opmerking 
wordt gevolgd door andere doelen. Als moeder dus nog lets zou willen zeggen over het psy-
chologisch onderzoek wordt dat door daze vomi van 'tying' onmogelijk gemaakt. Als de ge-
zinsvoogd opvoedingsondersteuning noemt voegt moeder daar direct aan toe inodig zou zijn'. 

Door de herhaling van deze zinsnede laat de gezinsvoogd blijken het daannee eens te zijn. De 
twee herhalingen van moeder daama `komende maanden ga doe n' en 'clat moet je nu aan gaan vragen' 

en het feit dat moeder de gezinsvoogd voor het eerst in vier gespreklcen tutoyeert duiden op 
gezamenlijkheid en partnership. Ook de volgende gezinsvoogd en client bereiken overeen-
stemming: 

1RVH, T41 
Gv 	kan je daarmee verder? zie je dat zo ook? of heb je daar nog vragen of opmerkingen over? 
M 	ik heb d'r geen vragen over 
Gv 	[sehrijft] [pauze] eke (.) dus je bent alckoord met de inhoud [knikt] da's mooi [doet hvp dicht] dan zijn 

we d'r deur 

In dit fragment stelt de gezinsvoogd drie vragen in een, onduidelijk is waar hij met 'claarmee, 
dat en daar' naar venvijst. Naar het hele hvp of naar het vorige gespreksonderwerp. Moeder 
reageert ontkennend en alleen op de laatste vraag eheb je daar nog vragen [...] over'). De gezins-
voogd eheckt zijn andere vragen niet meer en sluit het onderwerp razendsnel af door moeders 
mening te herfommleren in termen van instemming (dos je bent akkoord'). Hij laat daarmee 
blijken dat zijn vorige vraag een vraag was naar het hele hvp en geeft zijn eigen goedkeuring 

[knikt1 da's moo?), sluit dan het hvp en sluit het gesprek al 
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Ofschoon in deze zaken de client en gezinsvoogd overeenstemming bereiken over de 
problemen en de middelen, gebeurt dat soms zo snel dat andere problemen buiten beschou-
wing blijven of legt de client het probleem bij de gezinsvoogd neer. Het is natuurlijk goed 
mogelijk dat de gezinsvoogd en client al eerder overeenstemming hebben bereikt. Ook in de 
volgende zaak wordt bijna direct instemming gelcregen. Na de bespreking van het gesprek 
zullen we het vergelijken met de gesprekken die aan het hvp vooraf zijn gegaan: 

[HWO-T4j 
[m en K hebben zojuist het hulpverleningsplan van de Gv gekregen en lezen het door, de clienten zitten buiten 
beeld] 
Gv 	is het we! duidelijk? 
[pauze] 
K ja 
Gv 	het overal zo mee eens 
[K knikt waarschijnlijk] 
Gv ja? geen vragen over 
K een vraag eigenlijk eh welke hulp datte dat er zeg maar moet komen 
Gv 	dat is (?) eigenlijk een van de doelen om daarachter te komen welke hulp jij nodig hebt precies want dat 

dat is nog niet zo duidelijk 
[pauze] 
Gv 	dus ik heb binnen bet hulpverleningsplan het doel gesteld om met jou uit te gaan zoeken of uit te vinden 

van heb jij op bepaalde onderdelen specifieke hulp nodig en zo ja welke dan en waar kunnen we die ha-
ten 

[pauze] 
K over wat het beste zou zijn? 
Gv 	[knikt] wat voor hulp jij zou kunnen gebruiken 
[pauze] 
K ik zou het niet weten 
Gv 	hoe is het tot nu toe gelukt met het vinden van werk [schudt hoofd] 
K nee qua ja qua leeftijd is het gewoon we! moeilijk 
Gv 	ik heb het daar nog eens over gehad met [naam begeleider werk] en eh ik heb wel de indruk gekregen dat 

hij jou toch wel wat kan bieden daarin wat me directe ondersteuning daarin bijvoorbeeld met het arbeids-
bureau want je moet je in ieder geval nog in laten schrijven 

De vraag van de gezinsvoogd 'is het wel duidelijk?' is zelf niet duidelijk. Bedoelt de gezinsvoogd 
of Wim het begrijpt? Of bedoelt hij te vragen of het duidelijk is wat de doelen zijn waaraan ze 
gaan werken? Wim antwoordt in ieder geval bevestigend. Hierna vraagt de gezinsvoogd ex-
pliciet of Wim het ermee eens is. Waarschijnlijk knikt Wim want de gezinsvoogd vraagt met 
`ja?' om bevestiging daarvan. Vervolgens vraagt de gezinsvoogd of Wim nog vragen heeft. Hij 
blijkt een vraag te hebben ('een vraag eigenlijk eh welke hulp datte dat er zeg maar moet komen'). In T2 
stelde de gezinsvoogd echter: 

Gv 	wat zou ik als gezinsvoogd lcunnen doen om dat doe! (werk en zelfstandig wonen) te bereiken kan ik je 
ergens helpen 

[pauze] 
Gv 	heb je nog niet over nagedacht zullen we afspreken dat je dat doet dat je dat op papier zet wat je mu j gaat 

vragen am mee te helpen kun je dat? 
K ja 

Er was afgesproken dat Wim zou nadenken welke hulp hij zou willen hebben. De gezins-
voogd zou deze hulp dan organiseren. Wim blijkt daarover niet te hebben nagedacht en heeft 
ook niets opgeschreven. In het hvp staat dit geformuleerd als een doel op korte termijn: meer 
duidelijkheid over weLke hulp Wim daadwerkelijk nodig heeft en eventueel inschakelen van 
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doze hulp op vrijwillige basis. Op Wims vraag antwoordt de gezinsvoogd `dat is (7) eigenlijk een 

van de doelen om daarachter te komen welke hulp jij nodig hebt precies want dat dat is nog niet zo duidelijk'. 

Aan het einde van deze sequentie blijkt dat niet Wim maar de gezinsvoogd op zoek is geweest 
naar hulp hi] het vinden van werk. Hij zegt met eon job-begeleider te hebben gesproken. Al in 
de eerste twee gesprekken heeft de gezinsvoogd duidelijk gemaakt dat Wim hulp nodig heeft 
om aan het werk te komen. Wellicht is andere hulp gewenst om bepaalde knelpunten weg te 
nemen zodat Wim kan werken. De gezinsvoogd heefi hem de opdracht gegeven zelf te beden- 
ken welke hulp hij kan gebruiken. De gezinsvoogd nodigt Wim uit te participeren in de beslis- 
singen. Uit de reactie van Wim blijkt dat hij dit niet (meer) wist. Als de gezinsvoogd vraagt 
welke hulp Wim zou kunnen gebruiken blijkt dat hi] daar geen idee over heeft. De gezins- 
voogd trekt hieruit de conclusie dat Wim dus ook wel geen werk zal hebben gevonden ('hoe is 

het tot nu toe gelukt met het vinden van werk [schudt hoofd]'). VolgenS Wim is dit te wijten aan zijn 
leeftijd. De gezinsvoogd gelooft dit niet. Volgens hem kan hi] met hulp wel degelijk aan de 
slag worden geholpen. 

7.9 De bantering van conflicten en meningsverschillen 

In de hvp-gespreldcen blijkt dat conflicten en meningsverschillen worden vermeden in geval 
er geen of gedeeltelijke overeensternming is. In gesprekken daarentegen waar wel overeen-
stemming is wordt conflictueuze gespreksstof niet uit de weg gegaan. De manieren waarop 
met conflicten en meningsverschillen wordt omgegaan is in de hvp-gesprekken hetzelfde als 
in het eerste gesprek. Daarom verwijzen we voor een bespreking hiervan terug naar hoofdstuk 
5. 

7.10 Vergelijking van het hvp en de gesprekken 

In deze laatste paragraaf vergelijken we de inhoud van de hvp's met die van de gesprekken in 
de beginfase van de ots. Eerst kijken we hoe het hvp in het gesprek daarover wordt behandeld, 
daarna bespreken we kort de inhoud van de hvp's en uiteindelijk vergelijken we de inhoud 
van de hvp's met de inhoud van de eerste gesprekken uit de beginfase van de ots. Op een na 
hebben alle gezinsvoogden een hvp geschreven. Dit betekent dat in deze paragraaf twintig hvp 
(-gesprekken) worden behandeld. 

Behandeling van het hulpverleningsplan in het gesprek 

In alle gesprekken over het hvp wordt vaak verwezen naar de inhoud ervan. Zodoende worden 
veel onderwerpen uit de hvp-en behandeld in het hvp-gesprek. In vijf hvp-gespreklcen leest de 
gezinsvoogd het hvp in zijn geheel voor. Op die manier komen alle onderwerpen aan de orde 
en Icrijgt de client de gelegenheid overal op te reageren. De bijdrage die de gezinsvoogd ver-
wacht van de client is niet altijd even duidelijk. 

Wanneer de client het plan Icrijgt op het moment dat het gesprek begint gaat dat vaak op 
een soortgelijke wijze als hieronder is beschreven (hierbij moet worden opgemerkt dat het hvp 
in het onderstaande geval in het eerste gesprek met moeder wordt besproken en dat in dit ge-
sprek tevens de uitleg over de ots wordt gegeven. Het gesprek is daannee niet representatief 
voor andere gesprekken waarin het hvp wordt besproken zonder dat de client het van tevoren 
heeft gelezen): 
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[PHA, T1 ] 
Gv 	oke nou dan heb ik hier een conceptrapport 
M ja 
Gv 	eh daar staat de reden van de maatregel in ik geef een korte voorgeschiedenis want ja in het 

raadsrapport 
staat het al en ik ga het niet herhalen en eigenlijk het belangrijkste is eigenlijk de doelen die ik opgesteld 
heb voor de onder toezichtstelling en de middelen dus eh als u het zou willen doornemen om te kijken of 
het klopt [pauze] Valerie heeft het al gelezen 

M ja 
Gv 	en die zei dat het we! klopte [M leest rapport] is het duidelijk? 
M 	ja het is wel een beetje [pauze] 
Gv ja? 
M 	maar hier de vraag is naar de achtergrond waarom Valerie niet naar school is gegaan en niet naar 

school is gebeld dat dat niet kwam door (?) 
Gv 	ja dus zelfs haar vader heeft haar toch gebracht met de auto en toch ging het allemaal niet 
M 	niet 
Gv 	en naar school is ze in die periode ook niet geweest 
M nee 
Gv 	maar Valerie zelf zegt 
M 	jawel hoor 
De gezinsvoogd bespreekt het plan niet punt voor punt, ze geeft moeder niet uitgebreid de tijd 
het te bestuderen en stelt evenrnin voor het in een volgend gesprek te bespreken. Moeder 
wordt voor het blok gezet. Er wordt van haar verwacht een hulpverleningsplan te lezen en te 
beoordelen wat ze in haar leven waarschijnlijk nog nooit heeft gedaan. De gezinsvoogd legt er 
extra druk op door moeder te vertellen dat haar dochter het al heeft gelezen en dat zij aldcoord 
is. Als moeder er vervolgens een punt uitlicht, namelijk het spijbelgedrag van Valerie, wordt 
daar een lange tijd over gesproken, zonder dat bijvoorbeeld de doelen en de middelen nog aan 
bod komen. Pas als het gesprek bijna ten einde is vraagt de gezinsvoogd hier naar: 

[PHA, T11 
Gv 	leuk dus eh nou ja oke heeft u nog vragen? bent u het eens met deze doelen? 
M 	ik ben 
Gv 	voor voorlopig 
M 	voor voorlopig ben ik wel eens alleen had ik een ding dat ik voordat ik wegga 
Gv nou zeg maar 
M 	wil ik graag als Valerie naar de ppi gaat 
Gv 	nou ik ga vanmiddag bellen met het ppi gisteren was ik vrij op woensdag werk ik niet 

Op het moment dat moeder antwoord geeft op de eerste vraag van de gezinsvoogd, wordt ze 
geInterrumpeerd. De gezinsvoogd voegt aan haar vraag toe `voor voorlopig'. Het is onduidelijk 
waar dat betrckking op heeft: op een voorlopige of tijdelijke instemming van moeder met de 
doelen of op voorlopige of tijdelijke doelen. Moeder interpreteert het als een voorlopige in-
stemming van haar kant en geeft die. Vervolgens zegt ze dat ze weggaat (ze gaat voor een 
zestal weken naar het buitenland) en herformuleert een van de kort termijn doelen - Valerie 
gaat naar het PPI - als een verwachting naar de gezinsvoogd toe. Ze vraagt de gezinsvoogd 
eigenlijk of zij zich ervoor wil inspannen dat haar dochter daar terecht kan. De gezinsvoogd 
geeft aan zich daarvoor te willen inspannen. Over de andere doelen wordt niet meer gespro-
ken. 
Het gesprek eindigt vervolgens op de volgende wijze: 

[PHA, TI 
Gv 	u zegt your Lk rest u gaat akkoord met het rapport u heeft nog even een korte toelichting gegeven op de 
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problemen in die periode dat ze begon met spijbelen 
M 	ja 
Gv 	zou ik de ook opnemen bij de reactie van u? 
M 	ja kan wet 
Gv 	non zoals Valerie aangaf van nou heal bepaalde dingen Cr maar uit boor ik wil niet dat dat in het 

rapport steal 
M 	rapport staat 
Gv 	dat kan ik me voorstellen 
M 	ja 
Gv 	this oke dan ml ik ook eh het nog met hear vader doorspreken en eh 
M ja 
Gv 	dan is dit klaar this eke 

De gezinsvoogd concludeert ten onrechte u zegt voor de rest u gaat akkoord met het rapport'. Dit 
heeft moeder nooit gezegd. De gezinsvoogd wacht geen reactie van moedcr af, maar voegt toe 
dat moeder een toelichting heeft gegeven op het spijbelgedrag van Valerie. Ten slotte zegt de 
gezinsvoogd nog dat Valerie bepaalde dingen niet in het rapport wil hebben (welke dingen 
blij ft onduidelijk) waama ze het gesprek afsluit. 

De gezinsvoogd organiseert instemming door moeder met het rapport te confronteren en 
haar als het ware te dwingen het ter plekke te lezen. Ze doet het voorkomen alsof er geen re-
denen zouden kunnen waarom moeder niet zou instemmen met het rapport. 

Uit een vergelijkende analyse van de hvp's en de gesprekken erover blijkt verder dat bepaalde 
inhoudselementen uit het hvp minder vaak terugkomen in het gesprek. 

Ten eerste slaan gezinsvoogden bijvoorbeeld de voorgeschiedenis van de zaak over: het 
raadsrapport, grond voor (v)ots en de door gezinsvoogd verrichte hulpverlening. In eon geval 
loopt moeder weg uit het gesprek omdat ze verbolgen is over het feit dat de voorgeschiedenis 
(die volgens haar vele leugens bevat) in het hvp is opgenomen. Als moeder weer terugkomt 
stelt de gezinsvoogd voor de voorgeschiedenis te laten voor wat het is en alleen de plannen te 
bespreken. In een andere zaak besluit moeder de voorgeschiedenis over te slaan omdat ze die, 
zoals ze zelf zegt, uit haar hoofd kent'. 

Ten tweede wordt in een klein aantal zaken een bepaald onderwerp wel in het gesprek 
behandeld, terwijI dat element niet in het hvp was opgenomen. Zo staat in een hvp het vol-
gende lange termijn doel gefonnuleerd: 

1AVA, hvp1 
eel; programma semen stellen waarin de ouders weer semen opvoedende ouders kunnen 
zijn, in het verlengde van het behandelprogramma van moeder 

In het hvp-gesprek concretiseert de gezinsvoogd dit programma als volgt: 

1AVA, T21 
Gv ja weet je waar ik ook nog aan denk in de toekomst  moeten jullie maar eens over na denken (.) want ik 

heb het nu nog niet in het hulpverleningsplan maar als de kinderen Cr zijn dat we weer terug gaan werken 
als we dan verder met het plan zijn ergens ver weg dat het ook kunnen zijn dat jullie begeleiding krijgen 
bijvoorbeeld met een videohome training of zo 

In het hvp is het doel in algemene (een programma semen stellen) en vage bewoordingen (in 
het verlengde van het behandelprogramma van moeder) opgeschreven. In het gesprek vult de 
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gezinsvoogd dit concreet in met `videohome traning'. Hij zegt dat dat weliswaar nog niet in 
het plan is opgenomen, maar hij vraagt de ouders erover na te denken. 

Ten derde zijn in een aantal zaken de problemen, doelen of middelen die in het hvp dui-
delijk zijn geformuleerd moeilijk herkenbaar in het gesprek. Een gezinsvoogd formuleert in 
het hvp dat onderzoek bij de jeugdige nodig is, of hij kan blijven wonen bij een bepaalde man 
(' naarmate Boris zich steeds meer thuis gaat voelen h( steeds meer probleemgedrag ver-
toont). Er wordt een verband gelegd tussen Boris' probleemgedrag en het feit dat hij zich bij 
de bekende steeds meer thuis voelt. In het hvp-gesprek met moeder worden dezelfde proble-
men besproken en haar wordt voorgelegd dat een onderzoek nodig is. In het gesprek legt de 
gezinsvoogd echter een verband tussen het IQ van Boris en zijn probleemgedrag. Het verband 
dat in het hvp staat beschreven komt niet meer aan de orde. Een andere gezinsvoogd rept in 
het hvp van de noodzaak van MKD voor moeders zoontje, terwijI in het gesprek over het hvp 
de gezinsvoogd vertelt dat de jongen niet in aanmerking komt voor het MICD. Ook geeft deze 
gezinsvoogd in het hvp concreet aan dat er een vrijwilliger komt en wat diens taken zijn in het 
gezin. In het gesprek heeft de gezinsvoogd het alleen in algemene bewoordingen over deze 
vrijwilliger. Tevens blijkt uit het hvp dat de vrijwilliger niet alle hulp zelf zal doen maar 
eventueel ook gedeeltes uitbesteedt. Dit is nooit door de gezinsvoogd aan moeder duidelijk 
gemaakt. 

Inhoud van het hulpverleningsplan 
Sommige gezinsvoogdij-instellingen hebben een gestandaardiseerd hvp ontwiklceld, maar dit 
betekent niet dat alle gezinsvoogden van een instelling met hetzelfde plan werken. Uit een 
globale inhoudsanalyse van de hvp's blijkt dat er in totaal twintig onderwerpen/kopjes zijn 
waaruit gezinsvoogden een keuze maken. Dus in geen enkel hvp staan alle onderwerpen/ 
kopjes die hieronder worden opgesomd: 

1 	voorgeschiedenis 
2 	gronden voor de maatregel 
3 	probleemomschrijving van de gezinsvoogd 
4 	diagnose 
5 	eerdere hulp 
6 	huidige situatie 
7 	begeleidingswensen en visie van de ouders en de jeugdige 
8 	sterke punten in het clientsysteem 
9 	doelstellingen van de hulp (lange en korte termijn) 
10 	middelen 
11 	motivering van keuzes plus het beoogde resultaat 
12 	afspraken over de wijze van uitvoering van de hulp 
13 	beslissing thuis of uit huis plaatsing 
14 	ontwikkelingen sinds de uitvoering van de ots 
15 	verstrekte schriftelijke aanwijzingen 
16 	contactfrequentie met het clientsysteem 
17 	overleg ten behoeve van het opstellen van het hvp 
18 	commentaar van de clienten 
19 	uiterlijke datum eerstvolgende evaluatie 
20 	criteria voor het opheffen van de ots 
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In de meeste hvp's komen achtereenvolgens probleemdefinitie, doelen en middelen aan de 
orde. hen aantal zaken valt op, we noemen hier, ten eerste de constructie en aanpak van pro- 
blemen, ten tweede de vonn van het hvp en ten derde de concreetheid/algemeenheid van het 
hvp. 

Constructie en aanpak van problemen 

In can aantal hvp's wordt moeder geconstrueerd als problematisch. De gezinsvoogd beschrijft 
bijvoorbeeld moeders persoonlijkheid of de moeizaam verlopende cotiperatie. Bijvoorbeeld: 

[BPE, hvp] 
Met name de instabiele persoonlijkheid van moeder en hoar emotionele problematiek bemoeilijken alle verbete-
ring in her gezin. 

Er wordt [evens gespeculeerd over het gedrag van moeder: 

Her fell dal moeder een gels oleerd leven leidr. zonder a/ re veel steun van fanalie of vrienden, rya can verklaring 
kunnen zijn voor hoar roektocht on: hulp. [...] Net lijkt alsof moeder geen mening heefi en in dezen ajhankelijk 

van anderen. Mogelijkerwijs is hoar wisselvalligheid vanuit deze positie te verklaren. 

In het onderstaande hvp-fragment worden vraagtekens gezet bij moeders cooperativiteit en de 
gevolgen die dit kan hebben voor de praktische uitvoering van de hulpverlening. 

[OBA, hvp] 
Mening gezinsvoogd: 
Het is van belong dat moeder zich cooperatief 	opstellen en rich openstelt voor hulpverlening. Zij heeft de 
neiging otn of te ha/ten als her hoar niet zo goed goat. Zij komt hoar afspraken dan 'tier meer na. Net is in her 
belong van de kinderen dot moeder opvoedingsondersteuning, hulp bij het organiseren van het huishouden en 

hulp om met drugsgebruik om te goon goat accepteren. 

De gezinsvoogd fomndeert hier moeders drugsgebruik als problematisch, doet dat evenwel 
voorzichtig ('hulp [..] goat accepter-en). De gezinsvoogd noemt tevens het feit dat moeder 
zich codperatief moet blijven opstellen. In de gesprekken zelf zien we dat moeder zich coope-
ratief opstelt, maar dat dat ook regelmatig gefrustreerd wordt door de indirecte houding van de 
gezinsvoogd die enerzijds wil dat moeder alle vrijheid heeft om na te denizen over de hulp-
verlening anderzijds moeder lijkt te willen sturen de hulpverlening die gezinsvoogd in ge-
dachten heefl te accepteren. De gezinivoogd dringt echter in het gesprek niet aan en overtuigt 
moeder nauwelijks van de noodzaak hulp te accepteren. De `problernatische' houding van de 
client zou dus net zo goed een product van de communicatie met de gezinsvoogd kunnen zijn 
dan louter een persoonlijkheidskenmerk. De gezinsvoogd legt echter de nadruk op het laatste. 

Behalve de constructie van de problematiek is het in de hvp's niet altijd duidelijk hoe 
bepaalde problemen aangepakt zouden moeten worden. Bijvoorbeeld: 

ISEU, hvp] 
Laurens is drie we/ten geleden uit huis geplaatst Zowel de ouders van Laurens als Laurens zelf vonden de situa-
tie onhoudbaar thuis. 

1•4 
Het is van belang dat Cr gewerkt wordt aan de problematiek in her gezin alvorens Laurens weer thuis gaat wo- 

nen. 
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De eerste zin wordt toegelicht: de hulpverlening in vorm van opname van Laurens in een cen-
trum voor verslavingszorg wordt uitgebreid beschreven en is ook regelmatig onderwerp ge-
weest van de gesprekken tussen gezinsvoogd en ouders. De tweede zin wordt verder niet meer 
toegelicht. Dit is opmerkelijk omdat het werken aan de problematiek binnen het gezin wel als 
een conditie wordt geformuleerd voor de opheffing van de uithuisplaatsing. Deze `problema-
tiek' is ook geen onderwerp geweest van gesprekken. 

Het feit dat sommige gezinsvoogden een aantal onderwerpen meer belichten dan andere, 
lijkt een vorm van face-work zijn. De gezinsvoogd richt zich op de problemen met de kinde-
ren, maar in veel mindere mate op de problemen die bij de ouders spelen. Een voorbeeld hier-
van vinden we terug in het volgende hvp: 

[HWO, hvp] 
Beschrijving van de opvoeding 
[.. niet gebleken dat er door moeder of Wim problemen worden ervaren, noch pedagogisch, noch relationeel. 
Zij hebben het zelfs goed samen en met elkaar. 

Hoewel geconstateerd is dat Wim en zijn moeder een gelijkwaardige relatie hebben, wordt dit 
niet als probleinatisch bestempekl. De diagnose met betrekking tot de relatie tussen Win' en 
zijn moeder luidt echter als volgt: 

Daarnaast lijkt er sprake te zijn van een te hechte band met zijn moeder en dus losmakings-
problemen. 

Tot aan de diagnose is moeder zowel in het hvp als in de gesprekken geen problematische 
factor gebleken. Zelfs in de diagnose wordt het losmakingsprobleem beschreven vanuit het 
perspectief van Wim ('een te hechte band met zijn moeder). Aangezien het een probleem is 
tussen opvoeder en kind, moet moeder hierin toch een rol spelen. Door de wijze van formule-
ren wordt getracht gezichtsverlies van moeder te vermijden. 

Vorm van het hulpverleningsplan 
Het hvp is niet altijd even gemakkelijk te volgen. Soms komt dit door het gebruik van jargon, 
zoals in de volgende voorbeelden: 

[GGA, hvp] 
Sheila onderkent hoar eigen gevoelens en emoties nauwelijlcs. Net  vermogen tot introspectie is rnatig ontwikkeld. 
Haar sterk ontwikkelde afweermechanisme ontkenning en haar drang tot materiele verwenning, belemmeren 
hoar te reflecteren op haar eigen gedrag. 

IAOH, hvp] 
Toch wordt ook duidelijk uit de laatste onderzoeken dat de psycho-emotionele en sociale ontwikkeling van Nel-
leke verstoord verloopt en dat hulp voor Nelleke nodig is. 

Deze formuleringen worden wellicht gebruikt door hulpverleners onderling maar voor ellen-
ten maakt het weinig duidelijk met betrekking tot de door hun ondervonden problemen. 

Verder worden veel gezinsvoogden geacht gebruik te maken van de tegenwoordige tijd 
om doelen te formuleren, bijvoorbeeld: 

[OBA, hvp] 
Doelen 
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1. Moeder heeft hoar financien op orde en heeft geetz schzilden nicer. 
2. Moeder kan Nerissa in het gareel houden. Zij voedt hear op een adequate en kindge-

richte wijze op. Moeder hanteert duidelijke regels en zij beef! ovenvicht en zij wee! het 
huishouden Se organiseren. 

3. Nerissa konzt op tijd op school. 
4. Moeder kan hoar drugsgebruik in de hand houden. 

De gezinsvoogd formuleert dcze doelen in de tegenwoordige tijd, als uiteindelijk na te streven 
resultaat. Dit levert soms verwarring op voor clienten die het opvatten als reeds bereikte doe-
len. In de zaak [CRL/HJL] is 'cluidelijkheid en structuur voor Marga' een van de doelen. 
Doordat deze doelen geformuleerd zijn als resultaten antwoordt moeder dat Marga en de oud-
ste zoon inderdaad duidelijkheid en structuur hebben, maar dat dat ontbeert bij de jongste drie 
kinderen. 

Soms maakt ook het gebruikte format het hvp lastig te volgen. Zo zijn er hvp's die op 
zich duidelijk aangeven wat de problemen zijn en wat er aan gedaan moet worden. Maar door 
de omvang en de hoeveelheid `invuloefeningen' (de gezinsvoogd geeft met een lcruisje aan 
welke soort actie voor dit gezin van toepassing is) worden de plannen ondoorzichtig. Oven-
gens verhogen de invuloefeningen' de controleerbaarheid (het geeft inzicht in mogelijke an-
dere keuzes die de gezinsvoogd kan maken), maar aan de andere kant gaat dit ten koste van de 
duidelijkheid en leesbaarheid en geeft het ook een zekere afstandelijkheid en anonimiteit. 

Een hvp valt op door de slordigheden. Bij een doe! 'vertrouwensband opbouwen' is 
onduidelijk wie met wie een vertrouwensband moet opbouwen. Verdcr is het plan summier (1 
A4tje), niet alles is ingevuld (bijvoorbeeld de vraag wat tante en Kim van de gezinsvoogd 
verwachten). Verder zijn er nog de volgende slordigheden: 
• De gezinsvoogd lijkt bepaalde onderwerpen te hebben overgeslagen, to zien aan de punten 

die in het plan worden aangehaald (respectievelijk: a., 2b., 2c., 3., a., 6b., en 6c); 
• Er zijn slecht lopende en slordig geformuleerde zinnen (`Kim heeft moeite om zich aan de 

van moeders vriend te houden', Wat is de visie van de diverse direct op (de redenen voor) 
de maatregel?', `Kim heeft psychosomatische klachten door angst, onduidelijke zekerhe-
den en sexueel misbruik', `Do& identiteitsontwikkeling toy. tante ontwikkelen'). 

• Er zijn vage formuleringen die verder niet toegelicht worden, zo wordt het volgende doel 
zonder verdere uitleg gegeven: 'Dock identiteitsontwikkeling t.o.v. tante ontwikkelen' 

Concreetheid/algetneenheid van het hzdpverleningsplan 
Er lijkt een verband te bestaan tussen de omvang en de concfeetheid en inzichtelijkheid van 
het hvp. In omvangrijke rapportages komt in vergelijking met dunnere hvp's vaker overlap 
voor (eigen onderzoek, visie gezinsvoogd, diagnose), het taalgebruik is ingewilcIcelder, de 
hoeveelheid onderwerpen nopen de gezinsvoogd ertoe redundante of irrelevante informatie op 
te schrijven en er staan soms aanwijzingen in voor de gezinsvoogd die niet relevant zijn voor 
de client ('ga in de betreffende rij staan klik op de rechtermuisklik, kies Cellen vetivijderen, 
vink aan Hele rij, en klik op oke. Zo ken je rij voor rij venvijderen '). Gezinsvoogden die de 
client een dun hvp overhandigen, lijken zichzelf gedwongen te hebben de infonnatie kort en 
krachtig weer te geven. Ook hebben ze zichzelf de opdracht gegeven keuzes te maken in wel-
ke informatie we] en welke informatie niet in het plan moet zijn opgenomen. Hierdoor zijn de 
stellingnames ovenvegend duidelijker en eenduidiger, en zal de client (ook als hij het niet met 
alles eens is) zichzelf beter in het plan herkennen. 
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In een aantal hvp's zijn voorzichtige en weinig concrete formuleringen te vinden, zoals 
bijvoorbeeld: 

[IDU, hvp] 
Doe/en op lange termijn: 
• Mohammed zit op een school die past bij Zii11 ontwikkelingsbehoeften 
• De opvoeding van Mohammed vindt plaats in een veilige, gestructureerde, affectieve en 

adequate omgeving 
• Er is contact tussen de ouders en Mohammed 

Doe/en op korte termijn: 
• Afwachten van de rapportage van het ABJ 
9 Veiligstellen van de opvoedingssituatie van Mohammed 
• Zorgdragen voor het informeren van ouders 

9 Begeleiden van geregelde bezoeken va n de ouders aan Mohammed 
• Contact onderhouden met pleegouders, pleegzorgwerker en, indien nodig, school 
9 Als de rapportage van het ABJ bekend is zo snel mogelijk een goede school zoeken voor 

Mohammed. Tot die tijd kan hij by het regulier onderwijs terecht met extra ondersteuning 

De doelen zijn weinig concreet. Ze zijn zo algemeen geformuleerd dat het onmogelijk is om te 
zeggen wanneer ze wel of wanneer ze niet zijn gehaald. Verder zijn de lange termijn doelen zo 
geformuleerd dat ze zowel gelden in de situatie waarin Mohammed uit huis geplaatst blijft als 
in de situatie dat hij weer thuis komt wonen. De zin 'er is contact tussen de ouders en Mo-
hammed' suggereert echter dat Mohammed uit huis geplaatst blijft. Het hvp eindigt met 'cri-
teria opheffing ondertoezichtsmaatregel'. Deze criteria zijn ook zo algemeen geforrnuleerd 
dat het moeilijk is ze in concrete afspraken om te zetten: 

hvp] 
De ots kan pas worden opgeheven als duidelijk is geworden dal ouders inzicht hebben in de behoeftetz van hun 

kinderen, een adequate opvoeding aan kunnen en op langere tertnijn hebben aangetoond dat ze betrouwbaar 

zijn. 

Andere gezinsvoogden formuleren concretere doelen: 
ISEU, hvp] 
Doe! 1: 	Laurens komt van zijn verslavingsproblernatiek af 
Middel: plaatsing by [naam verslavingscentrum] voortzetten 
Termijn: nog niet duidelijk 

Doe! 2: 	meer zicht krijgen op gezinssituatie en de contacten in het netwerk van het gezin 
Middel: ouders bezoeken 
Termijn: tijdens ondertoezichtstelling 

Doe/ 3: 	herorientering op de invulling van de ouderlijke verantwoordelijkheid in deze en 
toekomstige situatie 

Middel: gesprekken met ouders 
Ternzijn: tijdens ots 

173 



Dcze gezinsvoogd bcschrijft uitgebreid en systematisch de concreet haalbare doelen op korte 
tennijn. De gezinsvoogd maakt hierbij duidelijk wat het doel is, het middel en aan welke ter-
mijn gedacht wordt. Dit maakt het voor de ouders duidelijker hoe de rest van de ots er zal 
gaan uitzien, en wat zij van de gezinsvoogd kunnen venvachten. Ook kunnen zij, net als de 
gezinsvoogd, de situatie naar verloop van tijd toetsen aan de hand van wel en niet gehaalde 
doelen. Wel blijft het onduidelijk wat de gezinsvoogd nu precies verwacht van de ouders, wat 
bedoelt de gezinsvoogd met heroriontatie op de invulling van ouderlijke verantwoordelijk-
heid? Wat moeten ouders daarvoor doen? En hoe staat dat in verband met de eerdere uitspraak 
in het hvp dat er gewerkt moet worden aan de problematiek binnen het gezin? Het verschil 
tusscn de doelen van de eerste gezinsvoogd (IDU) en van de tweede (SEU), hangt waar-
schijnlijk ook samen met de hulp die reeds is opgestart. Bij IDU is nog weinig bekend en 
wordt er nog gewacht op de uitkomst van een onderzoek bij de kinderen, terwijl bij SEU de 
hulp al in gang is gezet. 
Verge/jilting van het Indpverleningsplan met de gesprekken uit de beginfase 

Hoewel de hvp's over het algemeen een weerslag vormen van dc gevoerde gesprekken blijkt 
uit de analyse dat er discrepanties bestaan tussen de inhoud van de gevoerde gespreklcen in de 
beginfase van de ots en de inhoud van het hvp. 

In den zaak heeft moeder eerder aangekaart dat ze liever een islamitische gezinsvoogdes 
had gehad met wie ze Arabisch kan spreken. Daarom had ze bezwaar aangetekend. In het hvp-
gesprek zegt ze dat ze vindt dat ze niet gehoord is. Uit de inhoud van het eerste hvp blijkt dat 
ze ook niet gehoord is door de gezinsvoogd, want onder het kopje `Wat is de visie van de di-
verse direct betrokIcenent staat: Moeder heefi geen bezwaar tegen de ondertoezichtstelling. In 
het hvp-gesprek wordt de ambivalente houding besproken en de gezinsvoogd maakt aanteke-
ningen van moeders bezwaren. 

In een andere zaak staan onder het `1Copje' diagnose twee problemen gefonnuleerd: Als 
probleemstelhng dient het niet hebbeiz van werk c.a. opleiding gehanteerd te worden. Daar-
naast lijkt Cr sprake Se zijn van een Se hechte band met zijn moeder en dus losmakingsproble-
men. Het eerste probleem is in de voorgaande gespreklcen uitgebreid besproken. Het tweede 
probleem echter niet. In het hvp-gesprek komt het pas aan de orde als moeder het tijdens de 
afsluiting van het gesprek aankaart. Ze wil van de gezinsvoogd weten wat hij met losma-
kingsproblemen bedoelt. Omdat er niet over is gesproken is het voor haar onduidelijk. 

In weer een andere zaak worden onder het kopje 'Ondersteuning' de volgende drie za-
ken genoemd: hulp bij herstelopzetten sociaal netwerk, opvoedingsondersteuning en onder-
steuning zelfitandigheidsvaardigheden. Geen van deze drie zaken is in een eerder gesprek 
besproken en ook in het hvp-gesprek wordt Cr niet over gesproken. Dit vinden we ook terug in 
een zaak waar onder het kopje `Acties' 'budgettering en CAD voor moeder' worden genoemd. 
Ook dit is in de gesprekken nauwelijks aan de orde gekomen en wordt ook in het hvp-gesprek 
niet benoemd. 

Er zijn verschillende oorzaken aan te voeren voor deze discrepanties. Ten eerste zijn er 
bijvoorbeeld vanzelfsprekendheden ('Fatima gaat dagelijks en op tijd naar school). In de 
gespreldcen is dit korte termijn doel niet uitgebreid als zodanig behandeld, maar de gezins-
voogd gaat er van uit dat moeder het daarmee eens is. In het hvp-gesprek blijkt ook dat moe-
der daarmee akkoord gaat. 

Ten tweede lijken er bepaalde onderwerpen te bestaan die de gezinsvoogd automatisch 
in het hvp opneemt. Len voorbeeld hiervan is Moeder helpen by een beperkte netwerkont-
wikkeling'. In de gesprekken weliswaar gesproken over het sociale netwerk van moeder, maar 
nergens werd dit in tennen van een problematiek geformuleerd. Toch wordt het in het hvp 

174 



opgenomen als lange termijn doe!. Over dergelijke punten wordt vrijwel nooit gesproken en 
ook wordt er door de gezinsvoogd niet om actieve instemming gevraagd. 

Ten derde lijkt er een strategie te bestaan om bijvoorbeeld een doel of een middel te 
formuleren dat eventueel respectievelijk gehaald of ingezet moet worden. In [LLR, hvp] staat 
er onder Doelen voor de korte termijn 'Moeder ondersteunen by de opvoeding van Kimber-
ley'. Uit het gesprek blijkt het volgende: 

Gv 	moeder ondersteunen met de opvoeding van Kimberley voor zover dit 
M 	nodig zou zijn 
Gv 	nodig zou zijn 

De gezinsvoogd formuleert het doel en voegt daaraan toe `voor zover dit' en lijkt daarmee een 
voorbehoud te maken. Moeder vult dit in: `nodig zou zijn'. Getuige de herhaling van de gezins-
voogd, maakt hij hetzelfde voorbehoud. Dit doel is in de voorgaande gesprekken niet bespro-
ken, maar blijkbaar heeft de gezinsvoogd het gezien de problematiek en de voorgeschiedenis 
toch in het hvp opgenomen. Mocht de situatie zich voordoen dat er opvoedingshulp (in de 
thuissituatie) nodig is, dan bestaat daarover alvast overeensternming. 

175 



8 INTERCULTURELE COMMUNICATIE 

In dit hoofdstuk behandelen wij de vraag of er verschillen zijn tussen gesprekken met alloch-
tone clienten en gespreklcen met autochtone clienten. We bespreken eerst de resultaten van de 
analyse van de gesprekken en daama de analyse van de interviews met gezinsvoogden en cli-
enten. 

8.1 Analyse van de gespreklcen - vergelijlcing allochtone en autochtone 
clienten 

Uit de gespreksanalyse blijkt dat Cr nauwelijks verschillen zijn tussen gesprekken met alloch-
tone of autochtone clienten. Gezinsvoogden hebben in gesprekken met allochtone clienten 
geen andere agenda, Cr zijn geen verschillen in continuReit van de gesprekken of in de fase-
ring binnen het gesprek. Ook hebben gezinsvoogden geen andere gespreksdoelen en benoe-
men ze hun gezag niet op een andere wijze. Ten slotte blijken gezinsvoogden ongeacht de 
etnische achtergrond van de client dezelfde methodes te hanteren in het verlcrijgen van over-
eenstemming over probleemstelling, doelen en middelen. We vonden een klein verschil in het 
stellen van vragen: gezinsvoogden stellen allochtone elienten vaker een checkende vraag 
('klopt het dat u zegt...'): 

[BPE, T1.1 
M 	ja ik zeg weet je wat ik geef jou een eigen leven op intemaat want ik kan niet verder met jou (..?..) ik 
wil naar papa naar Nederland en ik zei je moet zoeken papa nee het is afgelopen alles Boris voor Boris heb geen 
vrienden ik wil niet vrienden binnenlaten die roken want Boris ging alleen met die vrienden 
Gv 	ja 
M 	niks meer dan is het altijd goed altijd goed spelen (..?..) jij baas spelen met mij ik wil een relatie van wij 
niks wij ik (..?..) 
Gv 	wat u dus zegt van op een dat dat het begonnen doordat hij Boris zei tegen u dat hij wilde dat u en 
[naam van persoon waar Boris nu woont] een relatie krijgen 
M 	ja 
✓ ja 
Gv 	dat is wat u zegt 
M 	ja 
Gv 	toen is het begonnen en dat dat u 
• nee 
Gv 	nee u zegt dat dat [naam persoon waar Boris nu woont] door middel van spullen Boris probeerde te 
venvennen 
M 	gekocht 
✓ gekocht 
Gv 	gekocht heeft 
M 	ja 
Gv 	dat is wat u zegt 
M 	ja 
Gv 	nee dan begrijp begrijp ik dat goed dat ik dat weet 

[LRA, TI] 
M 	eh zij cell beetje vertalen ik niet helemaal begrijpen 
Gv 	oh ja 
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M 	begrijp beetje ik eh 
Gv 	praat ik te snel of eh 
• //nee// 
• //nee// 
• nee maar sommige dingen die ik eh 
• sommige dingen 
M 	ja sommige dingen kan ik een beetje moeilijk 
Gv 	nee snap ik best 
M 	kan begrijpen maar laat duurt wel lang 
• het kwartje valt later zie je 
Gv 	ja ja 

In het eerste fragment checkt de gezinsvoogd of ze moeder goed begrijpt. Ze expliceert ook 
haar bedoelingen aan moeder en geeft daarmee inzicht in haar manier van communiceren. 
Haar instructie aan moeder is eigenlijk: vat mijn vragen op als checkende vragen zodat ik 
weet of ik je goed begrijp. 

In het tweede fragment is het moeder die de communicatie uitlegt (moeders dochter 
vertaalt voor moeder). De gezinsvoogd wil met zijn checkende vraag weten hoe moeder en 
dochter zijn communicatie beoordelen ('praat ik te snel'). Moeder en haar dochter geven 
daarop een nieuwe instructie aan de gezinsvoogd: het kan even duren voor het kwartje valt bij 
moeder. 

Aan beide fragmenten is opvallend dat de gezinsvoogd met geen enkel woord de hape-
rende communicatie benoemt. In het eerste geval probeert de gezinsvoogd op moeder af te 
stemmen door checkende vragen te stellen en ook uit te leggen waarom ze die stelt. Nergens 
noemt de gezinsvoogd dat ze vindt dat moeder gebrekkig Nederlands praat en dat ze daarom 
moeder niet goed begrijpt. In het tweede geval is het moeder die haar Nederlands ter discussie 
stelt, als de gezinsvoogd daarop reageert met een vraag verduidelijkt moeder dat ze de dingen 
moeilijk kan begrijpen. Het wordt echter niet duidelijk waarom moeder dingen niet goed kan 
begrijpen: omdat ze het Nederlands niet goed beheerst of omdat ze sowieso langzaam van 
begrip is. Het lijkt erop dat beide partijen de communicatie als vanzelfsprekend en alledaags 
behandelen, zelfs wanneer die stroef en moeizaam verloopt doordat de client het Nederlands 
niet goed beheerst. 

De gezinsvoogd uit het volgende interviewfragment stelt in de gesprekken met haar 
client ook regelmatig checkende vragen: 

[Interview RICA, T3] 
Net is vaak zo dat wanneer moeder jets heeft verteld, het vertaalt in je eigen woorden, waarom? 
Doe ik om het voor mezelf helder te krijgen. Ik geef toe moeder praat niet zo goed Nederlands, maar ik kan het 
redelijk verstaan, dus ik check af of ik het goed heb begrepen. 
Vertaal je het dan zo dat het net een andere lading krijgt? 
Soms wel, soms is ze erg negatief dat pro beer ik dan af te zwakken. 
Wat is dan het uiteindelijke doel als je het niet letterlijk nazegt, maar er een eigen draai aan geeft? 
Kijken of moeder het met me eens is als ik het op die manier zeg. 
Is het zo dat je het bij moeder vaker doet dan wanneer je met mensen prow die we! vloeiend Nederlands spre-
ken? 
lk heb de gewoonte om het af te checken, soms zeg ik het expliciet 'als ik het niet goed heb begrepen, moet u het 
zeggen'. Zeker als het gecompliceerd is of als ik veel informatie krijg. 

In eerste instantie suggereert de gezinsvoogd dat ze checkt of ze het goed heeft begrepen 6m- 
dat moeder gebrekkig Nederlands spreekt. Daarna blijkt dat het tevens een strategie is van de 
gezinsvoogd om overeenstemming te krijgen. Dus ze maakt interpretaties van de uitingen van 
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moeder, geeft die interpretaties terug aan moeder en checkt of moeder het daannee eens is. 
Uiteindelijk blijkt dat de gezinsvoogd doze strategic toepast bij al haar clienten. Dus de chec-
kende vraag been bij deze zaak een dubbele functie: ten eerste om na te gaan of de gezins-
voogd moeder heeft goed heeft verstaan en ten tweede om na een interpretatieve uiting te 
checken of moeder ermee akkoord gaat. 
Naast het stellen van checkende vragen komt het bij twee zaken (een Turkse en een Marok-
kaanse zaak) voor dat een familielid tolkt. Dit been een aantal effecten: Ten eerste voert de 
gezinsvoogd soms het gesprek meer met het tolkende familielid dan met de client. In het vol-
gende gesprek praat de gezinsvoogd met moeder en den van haar dochters over Aisha, haar 
jongste dochter die net onder toezicht is gesteld: 

ILRA, T11 
M 	ook heel erg maar ja niemand zeg honderd procent maar mijn gevoel dal kind niet klopt dat kind ge- 

bniiken lets zij praten over ook drugs over drugs 

Gv 	u bent bang dat ze drugs gebmikt? 

• //ja dat is// 

M 	//ja// ik ben hartstilcke bang 

• •I 
Gv 	daarvan zijn jullie ook bang dat ze wegloopt? 

• zijn we bang voor ja 

M 	//zeker weglopen zeker weglopen// 
• //dat is gewoon zeker =kern 

M 	zeker weglopen //dal is honderd procent voor mij// maar ik weet dat haar 

//zodra ze de kans Icrijgt// 

M 	ze blijven geen plaatsen blijvcn zonder gesloten meteen terug naar eigen plaats vandaan 

1• • -1 
• ik denk wat voor Aisha het beste is 

Gv 	ja 

• dat gewoon zodra Cr lets is hup pakken en weg //want zodra als ze op de hoogte// 
/1(7)1/ 

• is van niet vrijwillig dan gepakt dan gaat ze vluchten 

I• • .1 
Gv 	hebben julhe het er wet eens met haar over gehad dat ze hulp nodig heeft? 

• ze wit geen hulp zegt ze 

M 	nee wit niet ze wit niet hulp 

• soms weet ze gewoon niet wat ze wit ik ga naar school ik ben loch normaal ik kom toch thuis 

1LRA, T31 
• ik doe alles als de kinderen komen dan ik aanrechten een beetje afwassen moet zelf gaan mijn karakter 

ik wit niet zeggen mijn kinderen moeten doen 

Gv 	nee nee 

• ik wit niet 

• ze dwingt niet 

• mijn kind ook zij wit niet helpen hoeft niet 

Gv 	maar ze u zegt eigenlijk uw andere kinderen doen het wet eigenlijk //allemaal hebben het automatisch 

gedaan// 
//hebben het wet gedaan maar die twee 

niet// 

M 	ja maar die twee niet 

Dit fragment begint met een vraag aan moeder die bijna door moeders dochter beantwoord 
wordt, maar door een beurtonderbreking door moeder zelf ('I/jail ik ben hartstilcke bang'). In 
daarop volgende beurtwisselingen stelt de gezinsvoogd geen vragen meer naar moeders per- 
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spectief maar naar het gezamenlijke perspectief van de aanwezigen. In al deze gevallen is het 
de dochter die het antwoord geeft, soms aangevuld door moeder. In de laatste twee stukjes is 
het de dochter die de hulpvraag voor Aisha formuleert denk wat voor Aisha het beste is', 
`ze wil geen hulp zegt ze'). Ook in een later gesprek zien we dat de dochter niet alleen tolkt 
maar ook aanvult en een visie geeft. 

Opvallend is ook de verspreking van de gezinsvoogd die in eerste instantie een checkende 
vraag aan de dochter lijkt te willen stellen maar die dan verbetert in een vraag aan moeder 
('maar ze u zegt eigenlijk'). 
De dochter die tolkt voor moeder fungeert regelmatig als gesprekspartner waarbij ze de vra-
gen naar visie en perspectief beantwoordt. Dit fragment laat zien dat wanneer er door fami-
lieleden getolkt wordt, zij zichzelf als vanzelfsprekend bij het gesprek betrekken. In sommige 
gevallen praat de gezinsvoogd zelfs bijna alleen nog maar met het familielid dat tolkt. 

Het tweede effect dat optreedt wanneer een familielid tolkt is dat gezichtsbedreigende ge-
sprekshandelingen vaker aan het tolkende familielid zijn gericht, zowel door de gezinsvoogd 
(bijvoorbeeld over de mogelijkheden die de gezinsvoogd heeft om in het gezin in te grijpen) 
als door de client (bijvoorbeeld wanneer die een meningsverschil met de gezinsvoogd heeft). 
Dit komt overigens ook voor bij andere gesprekken waarin de gezinsvoogd met meerdere ge-
sprekspartners te maken heeft. In het volgende fragment laat moeder haar dochter de gezicht-
bedreigende dingen zeggen: 

[LRA, T11 
• [tegen M] begrijp je? 
Gv 	wil je jets uitleggen of eh 
• [Z vertaalt voor M] mijn moeder zegt dus eh als u nu het gesprek met Aisha gaat voeren 
Gv 	ja 
• als ze straks komt mocht ze dan nog komen en u gaat dan zeggen van eh of ze vrijwillig wil meewerken 

en dinges nou mijn moeder is dus honderd procent van dat ze dus eh niet eh ja dat ze zegt van eh ik 
werk niet mee of misschien dan wel dat weet ik niet maar eh dat ze dan gaat vluchten en als mijn moe-
der wat zegt dan moet u dat geloven 

Gv 	ja ja dat is eh 
• ik denk dat ze vandaag niet komen 
• ik denk het ook niet 

Moeder laat haar visie door haar dochter verwoorden. Ze laat haar dochter vertellen dat ze het 
niet eens is met de gezinsvoogd. De gezinsvoogd wil eerst vrijwillige hulp proberen, maar 
moeder gelooft niet dat dat zin heeft ('dat ze dan gaat vluchten'). 

Het derde effect dat optreedt bij de inzet van (informele) vertalers is dat de professional niet 
zeker weet wat er precies vertaald is, noch van zijn eigen beurten, noch van de beurten van de 
client (Ferrant, 1998). Ofschoon wij geen vertalingen hebben gemaakt van de Arabische en 
Turkse beurten van de clienten, zijn er aanwijzingen dat de tolk interpretaties maakt: 

[LRA, T3] 
• (..?..) [M praat Arabisch tegen Z] 
• wat moeder eigenlijk vertelt is dus dat ze eh het valt haar tegen dat [...] 
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De zoon leidt bier de vertaling van de beurt van zijn moeder in met het woordje `eigenlijki. 
Daamiee laat hij zien dat hij in zijn eigen beurt een interpretatieve uitleg zal gaan geven van 
hetgeen moeder net verteld heeft. 

We hebben nu drie effecten gezien van het praten met tolken. De betrokken gezinsvoogden 
zijn zich bewust van deze effecten: 

[Interview ID!), T31 
Wat 'fly opviel is dat je begint met een vraag aan de wader en zijn schoonzus en gaandeweg praat je bijna alleen 

nog maar met de schoonzus. Oak als je vader een vraag stelt dan geeft zij antwoord. Confronterende dingen zei 

je nwestal oak tegen hear. 

Dear ben ik me de hele tijd van bewust geweest dal ik aldoor near haar keek 1k vind dat oak eigenlyk helemaal 

niet goed en ik rind het jammer dal Cr geen Terkse talk bij zit. Uit tydsgebrek, ik moest een aantal dingen weten 

in het gesprek. heb ik het Incur zo gelaten. Maar op rich wind ik dat helemaal niet geed lk wind hear oak wet 

leek en dat meek/ bet ook moeilijk am in te grypen. 

lk had wel veneacht dat zij wader meer aan het woord zou laten en dat doer ze nauwelijks. Dat zij roller 

was van tevoren besproken. lk vend het oak wel vragen am problemen want ik wee,. niet vat Cr in het Turks be-

sproken wordt en water vertaeld wordk des het is niet betrouwbear. Maar het was me nu oak begonnen am een 

indruk te krygen van haar en van de hulpbronnen die am vader been staan. 

De gezinsvoogd onderkent een aantal problemen aan het tolken door familie (zo weet ze niet 
wat Cr gezegd en vertaald wordt). Daamaast ziet de gezinsvoogd ook een voordeel (ze Icrijgt 
veel infonnatie van de schoonzus en daardoor snel een beeld van de situatie) en ze noemt ook 
een niet-cultureel element (de schoonzus is leuk wat het moeilijk maakt am in te grijpen). 

Overigens wordt in de literatuur het gebruik van informele tolken ontraden, zowel 
kinderen die voor bun ouders tolken (Hot, 1998; Ferrant, 1998) als mannen die voor vrouwen 
tolken (Timmerman et al., 1998), kunnen de interactie ten nadele beInvloeden. Zo zijn 4 ta-
boeonderwerpen' soms moeilijker te bespreken met kinderen of mannen erbij. Kinderen kun-
nen snel `vertaalmoe' zijn en hun inzet als talk kan leiden tot autoriteitsconflicten binnen het 
gezin. Ook zijn informele tolken niet altijd goed op de hoogte van het professionele jargon en 
blijken ze wijzigingen aan te brengen in de boodschap van de client (Verrept, 1998). Uit on-
derzoek blijkt verder dat de tolk niet altijd de nuances aanbrengt die de professional wel had 
aangebracht. Zo laat Wadensjo (1997) zien dat tolken bij een politieverhoor de steeds wisse-
lende nuances in de vragen van de verhoorder vaak niet vertalen. Voor de verdachte lijkt het 
alsof steeds dezelfde vraag gesteld wordt waarop steeds hetzelfde antwoord gegeven kan 
warden. Het doel van de verhoorder (de verdachte door middel van nuanceverschillen te laten 
bekennen) verandert zo in het doel van informatievergaring. Om dit te voorkomen moet het 
doel van de vragen voor de folk duidelijk zijn. 

Ferrant (1998, p.I05) doet overigens nog de volgende aanbevelingen wanneer men 
geen beschiklcing heat over een talk: "gebruik steeds korte zinnen, herhaal wat je begrepen 
hebt, articuleer goed en stel gerust wat meer vragen om te toetsen of je elkaar goed begrijpt". 

Condusie 
In de gespreklcen met allochtone clienten blijken er in vergelijking met gesprelcken met au-
tochtone clienten *neer checkende vragen te worden gesteld. Waar deze vragen bij autochtone 
clienten vooral als doel hebben te checken of de invulling die gezinsvoogd aan de woorden 
van de client geefl correct is, blijken deze vragen bij allochtone clienten ook nog gebruikt te 
warden am te checken of de gezinsvoogd het goed heeft verstaan. Verder blijken in twee za-
ken informele tolken te zijn ingezet. Gezinsvoogden zijn zich bewust wat de inzet van infor- 
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mele tolken met zich meebrengt (tolkend familielid wordt gesprekspartner, gezichtsbedrei-
gende gesprekshandelingen via de tolk worden verricht en onduidelijk is wat en hoe de tolk 
vertaalt), maar wijzen om pragmatische redenen de inzet van de informele tolk niet af. Sa-
menvattend hebben alle gevonden verschillen betreklcing op het meer of minder beheersen 
van de Nederlandse taal. 

8. 2 De interviews met gezinsvoogden en clienten 

Onze conclusie dat er alleen verschillen zijn doordat men dezelfde taal niet even goed be-
heerst, wordt bevestigd in de interviews. Geen enkele deelnemer vindt dat interculturaliteit de 
communicatie nadelig beffivloedt. In het geval de communicatie wat stroever verloopt wijdt 
men dat aan taalbarrieres en niet aan cultuurbarrieres. 

De vraag dringt zich op hoe het mogelijk is dat gezinsvoogden in een inventariserend 
onderzoek (Hoogsteder & Suurmond, 1997b) lieten weten specifieke problemen te ervaren in 
de communicatie met allochtonen. Het ging daarbij juist niet alleen om problemen met de taal, 
maar ook om problemen met clienten die de eigen cultuur idealiseerden en zich afzetten tegen 
de Nederlandse cultuur. Gezinsvoogden bleken niet goed te weten hoe ze gezag moesten ge-
bruiken in allochtone gezinnen. 

De door de gezinsvoogden in het inventariserend onderzoek gerapporteerde problemen 
zijn niet teruggevonden in het huidige onderzoek. Er is een aantal redenen dat voor deze dis-
crepantie kan worden aangevoerd. Omdat het kleinschalig kwalitatief onderzoek betreft, kan 
het zijn dat zich in de onderzoeksgroep louter gezinsvoogden bevinden die weinig communi-
catieproblemen met allochtonen ervaren. Ten tweede kan het zijn dat bepaalde communicatie-
aspecten (het neerzetten van gezag, de verdeling van beurten en het bereiken van overeen-
stemming) die als moeizaam worden ervaren, geculturaliseerd zijn. Dit betekent dat gezins-
voogden rapporteerden deze moeilijkheden te ervaren in gesprelcken met allochtone clienten, 
terwijl deze problemen zich even zo goed voordoen in de communicatie met autochtonen. Ten 
derde kan het zijn dat de clienten uit het onderzoek niet representatief zijn voor de totale 
groep allochtonen. Het zou kunnen dat de allochtone clienten die niet toestemmen om mee te 
doen met het onderzoek tevens de clienten zijn waarmee gezinsvoogden problemen ervaren. 
Ten vierde kan voor het bestaan van de discrepantie worden aangevoerd dat de meeste van de 
`interculturele zaken' uit de twee grootste steden van het land afkomstig zijn waar een aan-
zienlijk dee] van bevolking een andere culturele achtergrond heeft en waar men zogezegd ge-
wend is aan onigang met andere culturen. 

De laatste twee redenen hebben te maken met de representativiteit van de onderzoeks-
groep. We kunnen daar met behulp van de analyses weinig meer over zeggen. De eerste twee 
redenen hebben te maken met de ervaringen van de gezinsvoogd. Hoe hebben zij de gesprek-
ken met al lochtonen crvaren? Ervoeren zij dezelfde communicatieproblemen als bij autochto-
ne clienten? Hieronder geven we een nadere beschouwing van de interviews met gezinsvoog-
den en onderiocken at zij te zeggen hebben over interculturele communicatie 

Interviews met ge:instvogden - interculturele communicatie 

Voordat we de interviews bespreken, willen we terugkomen op de definitie van allochtonen. 
In hoofdstuk 4 hebben we de definitie van de WRR besproken. Met deze definitie komen we 
tot de volgende gegevens: in het onderzoek zijn zestien (stief)ouders of partners allochtoon, er 
zijn vijftien allochione jeugdigen en vijf allochtone gezinsvoogden. Toch is moeilijk uit te 
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maken in welke gevallen er nu ook sprake is van interculturele communicatie. Is het gesprek 
van de Surinaamse (in Nederland opgegroeide en opgeleide) gezinsvoogd met de Antilliaanse 
(volledig geintegreerde) clienten een interculturele ontmoeting? Is de gespreklcenreeks van 
een Nederlandse gezinsvoogd met een Nederlandse vader en een Duitse (gebrekkig Neder-
lands sprekende) moeder te bestempelen als intercultureel? Of de serie gesprekken tussen een 
Nederlandse gezinsvoogd en een Nederlandse nmeder en zoon aficomstig uit een woonwagen-
kamp? Of het gesprek tussen de Nederlandse gezinsvoogd met een Nederlandse mocder die 
zich in een sociaal netwerk beweegt met veel Creoolse vriendinnen? Of het gesprek tussen een 
Nederlandse gezinsvoogd en een Surinaams-Hindoestaans meisje dat in Amsterdam is gebo-
ren en met dito tongval spreekt? Kortom, met de definitie in de hand is het eenvoudig vast te 
stellen wie nu allochtoon en wie autochtoon is. Maar deze tweedeling, voor zover die al wat 
zegt, gee in leder geval geen antwoord op de vraag in welk gesprek er sprake is van inter-
culturele communicatie. Len gesprek tussen allochtoon en autochtoon is niet per definitie in-
terculturele communicatie. Pas wanneer de deelnemers het gesprek als intercultureel bestem-
pelen kunnen we van interculturele communicatie spreken. We willen in dit hoofdstuk dan 
ook bekijken hoe de deelnemers de communicatie ervaren hebben. 

Uit de interviews met gezinsvoogden en clienten blijkt dat men `intercultureer en 
`communicatie als twee aparte grootheden beschouwt. Elke client en elke gezinsvoogd is zich 
bewust van de interculturaliteit, maar dat betekent niet dal elke client en elke gezinsvoogd 
vindt dat dat invloed heeft op de communicatie (vgl. Boomstra & Kramer, 1997). Hoe deze 
invloed uitpakt verschilt soms per zaak. Er zijn gezinsvoogden die vinden dat de communica-
tie op geen enkele manier door interculturaliteit beinvloed wordt. Zij weigeren problemen in 
termen van cultuurverschil op te vatten, zelfs als de client daarop aanstuurt. Daarnaast zijn er 
gezinsvoogden die vinden dat ze zich op de hoogte moeten stellen van eventuele gebruiken en 
gewoonten van de allochtone client. Ze zoeken naar manieren om de client tegemoet te ko-
men. Beide groepen vinden dus dat interculturaliteit niet van invloed is op de communicatie. 
Verder zijn er gezinsvoogden die vinden dat de client op een andere manier communiceert, 
bijvoorbeeld indirecter. De gezinsvoogd zoekt naar aanpassing, maar vindt niet dat de com-
municatie er onder lijdt. Tot slot zijn er gezinsvoogden die vinden dat interculturaliteit een 
positief effect kan hebben op de communicatie. Wel is het soms zoeken naar een juiste in-
gang. Deze twee groepen gezinsvoogden vinden dat interculturaliteit wel van invloed is op de 
communicatie. In de rest van dit hoofdstuk willen we deze verschillen illustreren met frag-
menten. 

Interculturaliteit heeft geen invloed op communieatie 
In eon van de zaken gaat het om een vrouwelijke Surinaamse gezinsvoogd en een Marokkaan-
se moeder wier dochter is weggelopen van huis. In een refiectiegesprek werd de gezinsvoogd 
gevraagd naar de eventuele cultuurverschillen die zich in de communicatie zouden openbaren: 

[Interview RICA, T31 
Eventuele cuhuurverschillen, vind je dal bier sprake is van itaerculturele communicatie, dat je dingen op eetz 
andere manier benoemt rekening houdend met de ajkomst van moeder. Of zijn Cr stoornissen? 
Nee Cr zijn geen stoornissen. Hoewel sommige dingen pijnlijk kunnen zijn voor moeder wit ze Nth alles we/en en 
ze kan het aan. 1k rind hear self ook open. Oat stukje van die mishandeling dat is heel cru am direct te zeggen. 
daarom heb ik dat op een andere manier geprobeerd. 1k denk dat moeder mij begreep want ze werd heel duide-

lift van 'het is nog nooit gebeurt Dan doe ik dat via een omweg. 

Maar dat doe je altijd za? 
Ja ja, bij sommige mensen kan ik heel direct zijn, maar dat is altijd aftasten. 
Maar dear liggen geen culturele verschillen aan ten grondslag? 
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Heb ik nog niet gemerkt hoor, omdat ik vind dat moeder direct is. 

De gezinsvoogd ontkent dat culturele verschillen van invloed zijn op de communicatie. In 
plaats daarvan zegt ze juist dat moeder in haar communicatie open en direct is. Deze commu-
nicatieve kenmerken staan bekend als westers. Openheid en directheid verwijzen naar de 
'open communicatiestructuur' van Niemeyer & Van der Meulen (1990). Volgens deze theorie 
zouden westerlingen uit de ik-cultuur open en expliciet zijn, terwijl niet-westerlingen uit de 
wij-cultuur juist gesloten en impliciet zijn in de conununicatie. 

Tijdens het gesprek van RKA over het hulpverleningsplan blijkt dat moeder cr moeite 
mee heeft dat de gezinsvoogd geen moslimachtergrond heeft: 

1RKA,T4] 
M 	wat ik denlc u u kunt verder niet veel helpen aan Fatima niet veel want breng voorbeeld Fatima is een 
eh andere eh achtergrond 
Gv mm 
• ik ook ander geloof 
Gv mm mm 
• als jullie iemand is geen moslim die weet ook niet veel hoe hoe dat gebeuren moet met Fatima 
Gv mm mm 
• dat mag niet dat heb ik ook al gevraagd ook duidelijk aan de voordat ik u lcreeg 
Gv mm 
• aan de raad van de kinderbescherming gevraagd of iemand is mogelijk om iemand moslim is 
Gv mm 
• haar kan begeleiden 
Gv mm mm 
• ik bedoel dat niet slecht 
Gv mm mm 
• ik bedoel niet slecht mij 
Gv 	nee 
• maar voor/ voordat u kunt niet zeggen iemand eh voorbeeld Fatima is groot ze is bijna volwassen dat 

wil niet zeggen dat Fatima dat mag dat niet mag u weet het niet 
Gv mm 
M 	u heeft niet geleerd u niet Surinaamse kinderen of Hollandse kinderen is voor jou goed maar ik bedoel 

ik heb al gevraagd eerder dat ik een eh een kinderbescherming is mogelijk om iemand voorbeeld dat 
Fatima begeleidt dus eh liever een vrouw als het kan 

Gv mm 
• en eh dat eh eh Arabisch spreekt 
Gv mm 
• dat praat wat beter 
Gv mm 
• ook (?) ik begrijp ook Nederlands maar niet helemaal genoeg denk ik 
Gv mm 
• dat is Fatima doet dat mag van geloof niet voor dat Fatima 

Moeder maakt een aantal bezwaren kenbaar: omdat zij en haar dochter moslim zijn kan de 
gezinsvoogd haar niet verder helpen. Daarom heeft moeder liever een moslim-gezinsvoogd 
met wie ze Arabisch kan spreken en die haar dochter zou vertellen wat ze wel en niet mag 
doen. Deze voorkeur voor een moslim-gezinsvoogd had moeder al eerder kenbaar gemaakt 
aan de Raad voor de Kinderbescherming. Omdat moeder niet twijfelt aan de lcwaliteiten van 
de huidige gezinsvoogd, voegt ze toe dat deze gezinsvoogd louter Nederlandse en Surinaamse 
zou moeten begeleiden. De gezinsvoogd hoort moeder aan en laat blijken dat ze luistert. Aan-
sluitend aan het voorgaande fragment volgt de volgende sequentie: 
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Gv 	want is is Fatima gelovig? 
NI 	ja dat moet ze geloof zijn ik ben geloof moet Fatima ook/ 
Gv 	nee maar is is Fatima gelovig 

nob eh ze moet gelovig zijn 
Gv 	jail zegt ze moat (.) maar ik vraag is ze gelovig? 
M 	ja //ze is gelovig// 

Gv 	//doet ze mee //clod ze mee aan de ramadan //bijvoorbeeld// 
//se was bij mij welli nu weet ik Diet 

Gv mm 
M 	nu kan ik niet zeggen dal zij eh bidden doe of eh bijvoorbeeld als je (.) dat u haar begeleidt bijvoor- 

beeld (?) de ramadan is morgen beginnen Fatima (?) 
Gv mm 
M 	de bidden ze gaat ook bidden of je kan bijvoorbeeld geen rare dingen doen je mag met eh geen vriend 

(?) je mag 

De gezinsvoogd vraagt moeder of Fatima Uberhaupt gelovig is. Moeder geeft aan dat daarin 
geen keuze bestaat. VervoIgens worth het onderwerp geactualiseerd: de gezinsvoogd vraagt of 
Fatima actief deelneemt aan de ramadan. Moeder zegt dat ze dat wet deed toen ze nog thuis 
was, maar dat ze niet weet of haar dochter dat nu zal doen. Ze suggereert dat het een taak is 
van de gezinsvoogd om Fatima aan te sporen om te bidden. Over deze discussie zegt de ge-
zinsvoogd in het reflectiegesprek het volgende: 

[Interview RICA, T41] 
Maar we willen het beste your Fatima en dat ligt niet thuis, tnoeder kan dat voorlopig vergeten. 1k wilde het 
wirer houden op het bespreken van het hulpverleningsplan en anders loopt het uit op een discussie en nee dat 
wilde ik vermijden. Net  routs dat stukje van het geloof Ze wilde een Marokkaanse hulpverleenster, dat heeft re 
maken flier het cultuurverschil. Buitenlandse ouders zitten &Hifi met di: probleem: kinderen zijn bier fang geko-
men of bier geboren en als ze gaan puberen dan conformeren ze rich niet zo aan hun eigen cultuur. Dan ztjn ze 
met andere dingen bezig niet met het geloof Moeder is niet de enige die Cr mee zit, het is gewoon een fell, dat 
moeten ouders proberen in te zien, dat Fatima anders is. Of Fatima gelooli? faze moo geloven! 
Afoeder prefereert een Marokkaanse gezinsvoogdes, jij zegt dan dal je haar hebt gehoord en daarmee is de kous 
aft 
Wat mij betreft web anders blijfje erover praten. Het zou niet terecht zift als able Marokkaanse raker; naar ooze 
enige Marokkaanse gezinsvoogd hier op de instelling gaan. Moeder verwacht dat een Marokkaanse gezinsvoogd 
hoar beter rat begrEpen en die zal ervoor zorgen dat Fatima thuiskomt. En omdat ik Surinaams ben zou ik niet 
zo met hoar nwevoelen. Dot is niet waar. 
Ervaar jij hetzelfde probleem wat betreft geloof en cultuur als moeder? 
Nee, nee hoar bier spelen identieke problemen als in Nederlandse gezinnen, her heeft te maken met de verstand-
houding. lk wil het niet bagatelliseren, maar het heeft te maken met de verstandhouding en dat moeder uit een 
ant/ere cu/taut kotnt is een bijkomstigheid. 

Het eerste wat de gezinsvoogd doet is het veralgemeniseren van het probleem dat moeder er-
vaart. Volgens haar kennen veel buitenlandse ouders soortgelijke problemen. Ouders houden 
vast aan de eigen culturele waarden en tradities terwijI hun kinderen zijn vemederlandst. In 
het gesprek met moeder zegt de gezinsvoogd ook dat Fatima niet meer alleen behoort tot de 
Marokkaanse cultuur, maar dat ze onder invloed van Nederlandse en Surinaamse vriendinnen 
een cultured gemixte identiteit heal ontwilckeld. Verder wijst de gezinsvoogd in dit reflectie-
gesprek de Icritiek van de hand dat ze, omdat ze Surinaams is, niet zou kunnen meevoelen met 
moeder. Ten slotte relativeert ze de impact die de culturele achtergrond heeft op de problema-
tiek. Het zou eerder gaan om een generatieconflict. 
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Ook in de volgende zaak vinden gezinsvoogd (en client) dat interculturaliteit de corn-
municatie niet beinvloedt. Het gaat om een Curacaose (westers opgeleide) gezinsvoogd, een 
Curacaose moeder die sinds zeven jaar in Nederland woont en een Arubaanse stiefvader. Ge-
vraagd naar het eventueel cultuurverschil antwoordt de gezinsvoogd het volgende: 

[Interview PGD, T2] 
Ervaar je dit als verschillende culturen die met elkaar in gesprek zijn? 
Nee, ze verstaan en spreken goed Nederlands. Wat wel opvalt, hij is timnzennan, zij productiemedewerkster en ze 
hebben al een enorme sociale sprong vooruit gemaakt. Ze hebben een koophuis, een koophuis in een betere 
biota Een gekleurd gezin in een betere buurt. 1k denk dat zij het enige gekleurde gezin zijn in de buurt, en dat is 
voor mij opvallend. Mensen zeggen er is geen aanpassing en geen samensmelting, maar dat gebeurt toch we!. Ik 
denk dat ze zich makkelijk hebbetz weten aatz te passen. In die zeven jaar dal moeder hier is heeft ze grote sprong 
gemaakt. Ze willen vooruit en ik zeg niet dat andere Antillianen dat Filet willen, maar het is ze gelukt ondanks 
alle problenzen die ze zijn tegengekomen. Het is een middle-class gezin. Overigens heb ik iets gemeenschappe-
lijks met nzoeder. Wij kennen Curacao. Stiefvader kan daar geen deel aan nemen, hij kent Curacao niet. 
Je begint het gesprek in Papianzento. Waarom? 
Vroeger was ik een gastarbeider nu ben ik allochtoon en daar ben ik me zeer bewust van. lk ben zo geboren en 
zal ook zo sterven en dat is geen problem voor mij. Ik denk mij te kunnen verplaatsen in, heel generaliserend 
gezegd, in mensen die niet van hier zijn. Ik weet uit ervaring, dat is geen zekerheid, dat mensen het prettig viii-

den in hun eigen taal te vvorden aangesproken, dat er lets van herkenning is en dat doe ik altijd als ik de taal 
spreek. Toen ik daar k-wam was voor my de afiveging, jij bent erbij, maar ik heb geen boodschap aan jou, jij 
doet je werk, en hoe je dat doet is jou probleem niet het mijne. Maar toen bleek dat Izij (= stiefrader) geen Papi-
amento sprak. 

De gezinsvoogd ervaart de communicatie met de clienten niet als intercultureel. In tegendeel 
zelfs. Hij identificeert zich met hen en maakt op basis daarvan een aantal vooronderstellingen. 
Zo vooronderstelt hij op basis van de buurt waarin zijn clienten wonen, dat ze zich hebben 
aangepast aan de Nederlandse cultuur. Ook neemt hij aan dat de clienten zich net als hijzelf 
allochtoon voelen en het daarom prettig zouden vinden het gesprek in het Papiamento te voe-
ren. Dit lijkt haaks te staan op de eerder geconstateerde assimilatie. Ten slotte blijkt hij zich 
samen met zijn clienten talig te willen afzonderen van de witte onderzoeker. Aanpassing aan 
de talige achtergrond van de onderzoeker blijkt niet op te wegen tegen het belang van het wij-
gevoel dat hij wil creeren tussen hemzelf en zijn clienten. Uit het interview met moeder komt 
jets soortgelijks naar voren: 

[Interview clienten PGD] 
Wat vindt u van de gesprekketz met de gezinsvoogd? 
lk vind het fijne gesprekken. Het is iemand die je eigen taal spreekt en dan bedoel ik dat niet alleen letterlijk, 
maar hij heeft dezelfde mentaliteit en die verschilt loch wel van de Nederlandse. Hij heeft dezelfde afkomst. Ik 
venvacht dat de gesprekken goed blijven verlopen, in harmonic en met samenwerking. 

Ook moeder blijkt zich in cultureel opzicht te identificeren met de gezinsvoogd. Ze verstaan 
elkaar. Evenals de gezinsvoogd doet, construeert ze haar culturele identiteit als afwijkend van 
de Nederlandse. Het feit dat zij en de gezinsvoogd dezelfde mentaliteit hebben, wordt door 
moeder als positief beoordeeld. 

Interculturaliteit zet de gezinsvoogd ertoe zich te verdiepen in achtergrond client 
Uit de volgende twee casussen (Nederlandse gezinsvoogden en Surinaamse clienten) blijkt uit 
de antwoorden van de gezinsvoogden de wens om in de interculturele communicatie een 
competente gesprekspartner te zijn: 
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/Interview PHA, TI] 
Zij komen uit Suriname. 
Jo het :lin Hindoestaanse moslints en re komen uit Suriname dal schynt wel vaker voor te komen. 

Merk je dat citric in de communicatie? 

Nee helemaal flier. 

By een whet? Hollandse moeder had je het hetrelfile gedaan? 

Ja ja eigenlijk we!, tot zoverre dan, maul misschien dot Cr dingen, want Valerie zegt dal ze met haar moeder 

uitgaat, waarvan ik dachl 'non gezellig'. Dat sal dan zijn vanwege die moslimachtergrond dat ze niet met vrien-

dinnen uit mag. lk heb we/ dc neiging om by ntijn co//ego's na te vragen hoe dot zit. Moat ant/ere moslims met 

can hoofddoekje am die kun je je helemaal niet in de iT voorstellen. lk denk din ze niet streng moslim rya, ik sic 

ze met iedere vrijdag naar de moskee gaan of so. oh door mogen ze trouwens niet eens in.. 

Uit dit interviewfragment blijkt dat de gezinsvoogd zich er weliswaar bewust van is dat haar 
cultureel-religieuze achtergrond verschilt van die van haar clienten, maar dat dat geen invloed 
heeft op de communicatie. In haar constructie van de clienten gaat ze er, zonder het zeker te 
weten, vanuit dat haar clienten niet streng-religieus zijn. Verder geeft ze aan dat ze de infor-
matie die ze krijgt vanuit het gezin te willen checken bij collega's. Hieruit spreekt dat ze zich 
wit inspannen om de (cultuur van de) client te leren kennen. 

Dezelfde interessc voor de culturele achtergrond van de ander komen we tegen bij de 
volgende gezinsvoogd die werkt met ten Hindoestaans-Surinaams clientsysteem: 

[Interview GNA, T4] 
lk had nog aandacht willen besteden aan cultuurverschillen. Moeder is bang dot Charmilla verkeerde vrienden 

krijgt, dat Sc seksuele contacten opdoet en dat ze school nit'! haalt. Vanwege die angst is moeder heel bescher-

mend. Tenvijl de leeftydsfase waarin Charmilla no zit juict de fast' is waarin je kinderen goat loslaten en dal is 

ook veal beangstigend om dot te doen. Het heeft misschien te maken met de cultuur, Meisjes warden daar, no zei 

se, meer beschermd dan jongens, moor Charmilla korai bij my heel westers over. Gewoon een Nederlands 

meisje. 
Is het ook een cultuurverschil din metier niet Icon accepteren dat Charmilla sons tegen tie gevestigde orde 

schopt? 
lk weet niet of dat een cultuurverschil is, oft/at moeder daar niet voldoende insicht in heeft. lk denk wel dat de 

cu/tour sterker nog dan hier zegt dat je respect voor ouderen moet hebben en dat ook de invulling daarvan an-

ders is. By hen wordt misschien ook geen tegenwoord wordt geduld, tenvijI een tegenwoord en respect by ons 

niet botsen. 

Ondanks dat deze gezinsvoogd at wat infommtie heel (Hindoestaans-Surinaamse meisjes 
worden meer beschemid en kinderen moeten respect hebben voor ouderen) toont hij interesse 
in de cultuur van zijn clienten. Hij onderkent de culturele verschillen, maar hangt daar niet 
alles aan op. Dat moeder het puberale gedrag van Charmilla niet kan accepteren kan volgens 
de gezinsvoogd net zo goed liggen aan moeders gebreklcige inzicht. Deze relativering van de 
invloed van de culturele achtergrond zagen we eerder bij de zaak RICA. Daamaast suggereert 
ook deze gezinsvoogd dat conflicten binnen het gezin veroorzaakt kurtnen worden door het 
feit dat de jeugdige is vemederlandst terwijI de ouder nog de traditionele culturele waarden 
aanhangen. 

Interculturaliteit beinvloedt de communicatie 
In de volgende zaalc meent de gezinsvoogd (Nederlands) dat de houding van de clienten (Ma-
roklcaans) invloed heeft op de communicatie: 
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[Interview LRA, T2, T3, T4] 
Er is een sterke familieband, maar die is minder intienz dan in onze cultuur. lk merk dat ik niet gemakkelijk zeg 
waar het op staat, omdat moeder self ook niet zo direct is. De dochter van moeder (die 4 ./dens de gesprekken 
tolkt) wordt als het ware door moeder 'gebruikt' om dingen duidelijker te stellen. Ze tolkt niet omdat tnoeder 

slecht Nederlands spreekt, nwar moeder verschuilt zich achter de problematiek. Ze zegt dat ze het niet aan kan, 
anderen verschuilen zich achter voodoo. Dat 'verschuilen achter' dat doen allochtonen meer. 

De gezinsvoogd merkt dat hij in zijn communicatie meegaat met de indirectheid van de cli-
enten. Hij noemt dit uiteindelijk het `verschuilen achter' en definieert het als jets dat allochto-
nen vaker doen. De gezinsvoogd zegt zich verder aan moeder aan te passen maar ervaart dit 
niet als probleem. Hij wijdt het bovendien aan het feit dat er getolkt wordt. Het is juist de in-
richting van het gesprek waarbij moeder niet alleen een beroep kan doen op haar dochter om 
te tolken maar ook om haar mening te vertolken, dat het gesprek anders maakt. 

Een andere gezinsvoogd signaleert ook culturele verschillen maar zoekt nog naar wat 
de betekenis voor de communicatie kan zijn. In deze zaak gaat het om een Nederlandse moe-
der met een Hindoestaanse vriend: 

[Interview FSA, T21 
Denk jij dan dat het interculturele communicatie is, ook omdat moeder een Antilliaans netwerk heeft? 
Ehm, nou ik kan hem als Hindoestaan nog niet helenzaal plaatsen. Twee andere clie:nten van mij hebben dezelfde 
achternaam, ik denk dat het fanzilie is en ik wed t dat die familie helemaal verkeerd is. En ik heb geen idee of hij 
moslim-Hindoestaan is, clan zijn er weer andere dingen waar je op moet letten. Kleine dingetjes kunnen don heel 
k-wetsend zijn, maar hij stelt zich op als iemand die volledig geIntegreerde Nederlander wil warden aangespro-
ken. Dot wil ik oak we!, nzaar tegelijkertijd zijn er bepaalde gevoeligheden die ik we! ken. 

De gezinsvoogd zegt de wens van moeders vriend om als geIntegreerde Nederlander te wor-
den aangesproken te willen honoreren, tegelijkertijd signaleert hij `bepaalde gevoeligheden' 
en houdt hij het open of de vriend moslim is (wat een gevoeligheid voor `kleine dingetjes' met 
zich mee kan brengen). 

Ten slotte zijn er twee gezinsvoogden die aangeven dat sommige allochtone clienten er op uit 
zijn om bepaalde zaken, die niet gerelateerd zijn aan de ots-maatregel, door de gezinsvoogd te 
laten regelen. 

[Interview LRA, T2, T3, T4] 
Ik heb een stel allochtone gezinnen en die /4./ken toch heel erg hoe ze je kunneti gebruiken. Wat voor boat heb-

ben ze er persoonlijk by. En dat maakt het moeilijk je op de kinderen Se richten. Dan zeggen ze bijvoorbeeld dot 
ze een gezinsvoogd kennen die een fonds van vierduizend gulden heefi aangevraagd. Dot is niet zo, want ik ken 

die gezinsvoogd. In die zaken moet je je positie en je doe/en nog veel duidelijker profileren. 

[Interview IDU, T4] 
Ik merk dat het in allochtone gezinnen werkt als je ze iets concreets kunt geven of iets als je iets kunt regelen. 
Dot is denk ik bij veel tnensen moor bij allochtonen valt het op als je meteen in het begin jets regelt dan magic 

eerder weer terug komen. 

In bovengenoemde situaties gaat het om onderhandelingen waarbij de client pas zijn mede-
werking toezegt als de gezinsvoogd jets voor hem heeft geregeld. Zoals uit het eerste fragment 
naar voren komt leidt dit ertoe dat de gezinsvoogd zich duidelijker positioneert waardoor ook 
de positie voor de client een ander karakter lcrijgt. De client kan bijvoorbeeld te verstaan wor-
den gegeven dat hij niet in de positie is om over deze zaken te onderhandelen. 
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Interculturaliteit heefi positieve invloed op de communientie 

Een client ervaart interculturaliteit als positief voor de communicatie met de gezinsvoogd zo-
als blijkt uit het volgende interview fragment met een van oorsprong Arubaanse moeder: 

[Interview elienten OBA1 
Toen de gezinsvoogd rd dat ik eon andere gezinsvoogri sou krijgen vroeg ik gelijk of het eon allochtoon was. IL 
ben blij dat dat nier so is. Di] ml] is door de Raad twee Leer onderzoek gedaan, de eerste keer door een witte 
man en de tweede Leer door een zwarte vrouw. De eerste keer was me goed bevallen, moor de tweede Leer... Die 
vrouw nam hoar en mijn cu/tour 'nee. Dan zei ze me dal ik geen rude met mijn moeder mocht maken, omdat ik 
respect voor hoar 'noes! hebben. Dat zijn precies de dingen die me niet bevallen in mijn cultuur Die raadsvrouw 

Leek ook dwars door rue heen, wist precies als ik niet de waarheid sprak. 1k noon at vanaf ?nun vierde in Ne-
derland en at die cultuurdingen daar hou ik niet van. 
Kijk ik heb nu een lap op mijn oog omdat ik dad een klap op heb gekregen. Len vriend en vriendin hadden rude 
en ik kwam tussenbeide en die man raakte my men. Dab had ik nooit venvaclu, want het is een Hollander en 
dour verwacht ik dal niet van. Surinamers delen wet eens con tik nit, "'oar Hollanders die praten altijd al/es nit. 

Zo maakte ik het op de UvA eon Leer nice dater eon diseussie ontstond of het raam open mocht. lemand had het 
warm en vond het del helemaal fris ',liken in het lokaal. Die vroeg of-ie het main mocht openen. Anderen gin-
gen akkoord, moor toen bleek dot Cr iemand verkouden was werd Cr een compromis gestated Er werd besloten 
dat het raam tien minuten open moth( en dat die verkouden persoon ver van dat roam ging zitten. Len Surina-
mer zou gewoon zonder enig overleg het raam opentrekken, als je griep hebt dan zoek je het maar 

1k was eon pad Leer niet op de afspraak gekomen van de gezinsvoogd. 1k leg dat don uit en zij luistert 
en begrijpt dat. Mei die zwarte vrouw van de Road was dat anders geweest. ant/at ik beide cu/wren ken, kan ik 
het beste eon wine gezthsvoogd hebben omdat ik dem dubbel voordeel heb. 

Moeder geeft een schets van twee culturen die ze van binnenuit kent. Over de Surinaams-
Antilliaanse cultuur zegt ze onder meer dat kinderen respect moeten hebben voor hun ouders, 
dat conflicten wel eens via non-verbale gedragingen worden beslecht en dat er niet altijd 
overleg plaatsvindt. Daarentegen wordt de Nederlandse cultuur gekenmerkt door een over-
legmodel. Omdat moeder, cultured gezien, cen dubbele identiteit heeft zegt ze een Neder-
landse hulpverlener te prefereren. Ze kan zich athankelijk van de situatie een Antilliaanse dan 
wel Nederlandse identiteit aanmeten. En ze heeft daarmee 'clubbel voordeel'. 

Bij deze zaak moet aangetekend worden dat de oorzaken van de problemen door de gezins-
voogd voomamelijk bij moeder werden neergelegd. Dit in tegenstelling tot de Curacaose 
moeder (zaak PGD) waarbij het probleem werd geconstrueerd als een probleem van de jeug-
dige. Het is begrijpelijk.dat in het eerste geval de client baat heeft bij enige marcbandeer-
ruimte, terwijI in het tweede geval de client erbij gcbaat is op dezelfde golflengte te zitten als 
de gezinsvoogd. 

8. 3 Conclusie 

Door het ontbreken van een adequaat model voor de analyse van interculturele communicatie 
en om te voorkomen dat communicatieproblemen worden geculturaliseerd, is er voor gekozen 
geen aparte methodiek te hanteren voor de analyse van de gesprelcken tussen allochtonen en 
autochtonen. Fonneel is het eenvoudig vast te stellen wanneer een persoon als allochtoon of 
als autochtoon kan worden bestempeld. Beduidend ingewikkelder is het om uit te maken 
wanneer er spralce is van interculturele communicatie. Vaak worden culturele verschillen on-
derkend, maar gezinsvoogden en clienten vinden niet dat die verschillen de communicatie 
nadelig beinvloeden. 
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Uit de analyses van de gesprekken blijkt dat gezinsvoogden vaker een checkende vraag stellen 
in een gesprek met een allochtone client. Ook blijkt dat het gebruik van tolken de communi-
catie op verschillende manieren beInvloedt. Zo wordt de tolk in sommige gevallen de belang-
rijkste gesprekspartner, wordt de tolk gebruikt om gezichtsbedreigende beurten over en weer 
te uiten en geeft de tolk interpretaties van hetgeen gezegd wordt. Het gebruik van een tolk 
heeft daarmee over het algemeen dezelfde invloed als andere derden in het gesprek (zoals 
raadsonderzoeker, familieleden et cetera). 
Uit de interviews blijkt dat de meeste gezinsvoogden vinden dat er met de allochtone client 
open en direct kan worden gecommuniceerd zonder dat men zich al te veel hoeft aan te passen 
aan de communicatieve stijl van de ander. Gezinsvoogden relativeren de invloed van de cultu-
rele verschillen op de corrununicatie en denken dat de interne gezinsproblematiek veroorzaakt 
wordt door generatieconflicten en door de asynchrone ontwikkeling van de jeugdigen in rela-
tie tot die van de ouders. De jeugdigen zouden vernederlandsen terwijl de ouders vasthouden 
aan de eigen traditionele culturele waarden. Wanneer gezinsvoogden van oorsprong dezelfde 
taal spreken als de client, zijn ze bereid de gesprekken in die taal te voeren. 8  Ten slotte blijken 
gezinsvoogden ook bereid zich te verdiepen in de cultuur van de ander. Volgens Shadid 
(1998, p. 94) bestaat dergelijke kennis uit "de noodzakelijke informatie voor het voeren van 
adequate conversaties of het vermogen om deze informatie te verwerven: kennis van de per-
soonlijke eigenschappen, voorkeuren en gevoeligheden van de communicatiepartner en diens 
culturele achtergrond". Deze kennis draagt volgens hem bij aan de effectiviteit van de com-
municatie. Ook kennis van de 'condition migrante' kan bijdragen aan de effectiviteit van de 
hulpverlening (May, 1998). 
Clienten en gezinsvoogden blijken zich ervan bewust dat ze zich tegenover elkaar positione-
ren, waarbij wederzijdse spiegels worden voorgehouden en waaruit uiteindelijk een construc-
tie ontstaat van de ander. 'dean over de ander worden getoetst en verworpen of (tijdelijk) 
aangenomen. Dit is onderdeel van elke kennismaking, maar speelt waarschijnlijk een belang-
rijkere rol bij interculturele communicatie. 

8  In een Limburgse zaak zei de gezinsvoogd van tevoren het gesprek met de clienten in dialect te willen voeren. 
Bij aanvang van het gesprek bleken de clienten Nederlands te prefereren. 
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I Controle over het gesprek 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat gezinsvoogden behoefte hebben aan handreikingen voor 
de eerste gesprekken ( de beginfase) van een nieuwe ondertoezichtstelling, vooral als het gaat 
om de hantering van het (formele) gezag en de positionering. Daamaast zeggen zij problemen 
te ondervinden in de gesprekken met specifieke groepen clienten. flit onderzoek poogt de 
professionalisering van de communicatieve praktijk in de gezinsvoogdij wetenschappelijk te 
onderbouwen door communicatiepatronen in de uitvoering van de ondertoezichtstelling te 
analyseren. Het wit de professionalisering van de gezinsvoogdij ondersteunen en bijdragen 
aan verdere methodiekontwilckeling. 
In het onderzoek werd de communicatie tussen gezinsvoogden en ouders in de beginfase van 
de ondertoezichtstelling onderzocht, vanaf de toewijzing van een gezinsvoogd tot aan de tot-
standkoming en vaststelling van het hulpverleningsplan. Volgens de opzet was het de bedoe-
ling een allochtonen en autochtone ouders en ouders met of zonder psychiatrische problema-
tiek te vergelijken. Door gebrek aan zaken met psychiatrische problematiek kon de laatste 
vergelijking niet worden gemaakt. 

Om inzicht te Icrijgen in de gespreklcen uit de beginfase van de ondertoezichtstelling 
werd de volgende vragen gesteld: 
1. Hoe verloopt de communicatie tussen gezinsvoogden en clienten in de beginfase van de 

ots? 
2. Zijn er verschillen tussen allochtone en autochtone clienten 
3. Wat zijn meer en minder effectieve gespreksstrategieen? 

9 SAMENVATTING EN NABESCHOUWING 

Om deze vragen te beantwoorden hebben we drie soorten gesprekken onderscheiden: het in-
troductiegesprek, de tussenliggende gesprekken en het gesprek over het hvp. Voor at deze 
gespreklcen hebben we achtereenvolgens de controle over het gesprek (agenda, continulteit 
van de hulpverlening, fasering binnen het gesprek, sturing van het gesprek, vragen stellen en 
antwoorden Icrijgen en het behalen van gespreksdoelen), het gebruik van gezag en de mate van 
instemming in kaart gebracht. 

In dit hoofdstuk geven we een samenvatting van en een nabeschouwing op de eerste 
twee vragen. We vatten de resultaten samen en vergelijken de belangrijkste punten daaruit 
met wat de essentie van de beginfase zou moeten zijn. In deze beginfase behoort informatie 
uitgewisseld te worden, er wordt onderhandeld over de aard van de problematiek en de oplos-
singen daarvoor en uiteindelijk moet er een plan op tafel komen waar beide pant/en zich in 
lcunnen vinden. De derde onderzoeksvraag wordt in hoofdstuk 10 behandeld. 

93 Agenda 

Begin van het gesprek 
Of we het nu hebben over het introductiegesprek, een tussenliggend gesprek of het ge-

sprek over het hulpverleningsplan (hvp ), steeds heeft ongeveer de helft van de 21 gezins-
voogden een agenda die aan de client wordt voorgelegd. De agenda vormt daannee beslist 
geen standaardonderdeel van de gespreldcen tussen gezinsvoogd en client. Verder geven vier 
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gezinsvoogden gedurende de volgende gesprekken consequent nooit een agenda en vier ge-
zinsvoogden consequent altijd een agenda. De overige gezinsvoogden blijken wat het stellen 
van een agenda betreft niet eenduidig te zijn in de aanpak. 

De clienten wordt zelden van tevoren om agendapunten gevraagd, soms wordt achteraf 
gecheckt of clienten nog vragen hebben. Dit verandert niet gedurende de gesprekken. Opval-
lend is verder dat een aantal gezinsvoogden die bij eerdere gesprekken wel een agenda had, bij 
het hvp juist geen agenda had. Mogelijk omdat men vindt dat de bespreking van het hvp voor 
zich spreekt. Echter voor sommige clienten werd het pas in de loop van het gesprek duidelijk 
dat ze het hvp gingen bespreken. 

Wordt er geen agenda gegeven dan wordt het gesprek meestal lokaal bijgestuurd. Lo-
kale bijsturing van gesprekken draagt niet altijd bij aan duidelijkheid over de agenda en 
structuur in het gesprek. Wel heeft het een functie in de beurtverdeling: discussies worden 
afgekapt en te lange beurten van de client worden onderbroken. Bij het gesprek over het hvp 
wordt het gesprek altijd gestructureerd aan de hand van het hvp, dat wil zeggen de gezins-
voogden introduceren het hvp, slaan de bladzijden om, wijzen de client waar ze op dat mo-
ment zijn, geven instructies over de wijze waarop het hvp wordt besproken, checken of er nog 
vragen zijn en bepalen, door het hvp dicht te doen, dat het gesprek erover is afgelopen. Soms 
structureert ook de client het gesprek aan de hand van het hvp, bijvoorbeeld door het volgende 
onderwerp voor te lezen. 

Voordat het hvp wordt besproken geefl de helft van de gezinsvoogden instructies aan 
de client over hoe zij het hvp moeten begrijpen en welke rol van hen verwacht wordt. Zo no-
digen sommige gezinsvoogden de client aan het begin van het gesprek expliciet uit vragen te 
stellen en commentaar te geven op het hvp. We vatten de verdere verschillen tussen aanwe-
zigheid en afwezigheid van de agenda kort samen: 

Kemnerken agenda: 
- fasering gesprek duidelijk 
- agenda van tevoren / gesprek lokaal bijgestuurd 
- instructie aan ouders: hoe gesprek te begrijpen 
- concreet doel 
- gezamenlijkheid/instemming 
- gespreksleider duidelijk 
- constructie client -gezinsvoogd 

Kenmerken geen agenda: 
- fasering gesprek niet duidelijk 
- gesprek alleen lokaal gestuurd 
- geen instructie hoe gesprek te begrijpen 
- nieuwe gespreksdoelen 
- geen gezamenlijkheid/instemming 
- onduidelijke rolverdeling 
- onduidelijke constructie client -gezins-
voogd 

Afsluiting van het gesprek 
Voor alle gespreldcen, van het introductiegesprek tot het gesprek over het hvp geldt dat de 
meeste gezinsvoogden vooraf geen tijdsduur voor het gesprek geven. Voor de afsluiting van 
het gesprek doen de meeste gezinsvoogden een beroep op impliciete tijdsmarkeringen (dat wil 
zeggen, ze laten indirect merken dat het gesprek (bijna) afgelopen is) via vooraankondigingen, 
het aangeven van een volgende activiteit ofhet maken van een afspraak. Voor de afsluiting 
wordt soms gebruik gemaakt van samenvattingen of evaluaties waarbij alle gespreks-
onderwerpen nog even worden langsgelopen. Soms is het gesprek abrupt en zonder aankondi-
ging afgelopen en is het onduidelijk waarom het gesprek ten einde liep (is de tijd om?, zijn de 
gespreksonderwerpen uitputtend besproken?). 
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Voor de tussenliggende gesprelcicen geldt dat het vaak onduidelijk is wat de gezins-
voogd gnat doen met hetgeen de client hem verteld heefl. De gezinsvoogd laat de client in het 
ongewisse welke informatie uiteindelijk in het hvp komt en welke niet. 
De afsluiting van het gesprek over het hvp is ook de afsluiting van een periode van intensief 
contact. Er is echter geen gezinsvoogd die expliciet met het gesprek ook een periode afsluit. 

9.2 Continuiteit van de hulpverlening 

Voor het introductiegesprek geldt dat veel gezinsvoogden met de deur in huis vallen, er wordt 
soms wel kort naar een vorig (telefoon)gesprek verwezen maar dit heeft vooral de functie het 
gesprek op gang te brengen. In een aantal introductiegesprekIcen wordt nauwelijks verwezen 
naar het traject dat voorafgaat aan het eerste gesprek. Overigens lijkt de verwijzing naar vori-
ge gesprekken ook een andere functie te hebben dan de constructie van continufteit in de 
hulpverlening: gezinsvoogden geven er mee aan dat ze het dossier kennen of ze checken wat 
de raadsonderzoeker aan inforniatie over de ots aan de client heeft gegeven. Dit voorkomt 
over het algemeen de herhaling van informatie. 

Door de meeste gezinsvoogden wordt in het introductiegesprek naar volgende ge-
spreldcen met de client verwezen, het is niet altijd duidelijk wat de gezinsvoogd wil in die 
komende gesprelcken. De meeste gezinsvoogden worden niet erg concreet over mogelijke 
plannen en laten dit in eerste instantie open. Warmeer gezinsvoogden bier wel expliciet over 
zijn, valt op dat de gezinsvoogd veel meer doet dan alleen de verdere plannen uit te leggen: hij 
maakt [evens duidelijk welke rot hij van de client verwacht en welke rol hij zelf denkt te gaan 
vennillen. Verwijzingen naar volgende gespreklcen hebben nog andere functies: gezinsvoog-
den voorkomen hiermee grote meningsverschillen of breken lange beurten van de client af. 
Tot slot valt in het introductiegesprek op dat de meeste gezinsvoogden de client niet vertellen 
hoe vaak ze de komende tijd van plan zijn een gesprek met de client te voeren. 

In de tussenliggende gespreldcen verwijzen gezinsvoogden onder meer terug naar het 
vorige gesprek om gemaakte afspraken opnieuw te benoemen, om te toetsen hoe de clienten 
de gevoerde gesprekken beleven en om kennis van de clienten te toetsen. Gezinsvoogden 
verwijzen vooruit naar het doel van het volgende gesprek, naar het hulpverleningsplan, om 
inzicht te geven in de handelingen die de gezinsvoogd gnat verrichten russen de gespreklcen 
en om te verwijzen naar andere komende afspraken. 

In het gesprek over het hvp schetsen alle gezinsvoogden op de eon of andere manier 
een verband met de afgelopen gespreldcen. Er wordt in dit gesprek geen kennis getoetst over 
de vorige gesprekken. Integendeel, wanneer de gezinsvoogd terugkomt op kennis van de cli-
ent dan citeert de gezinsvoogd wat de client in de vorige gespreklcen gezegd heeft en behan-
delt dit als 'feiten'. 
Venter recapituleren en vatten gezinsvoogden de inhoud van de vorige gesprelcken samen, ze 
verwijzen naar een vorig gesprek op het moment dat de client te lange beurten neemt ('hebt u 
vorige keer tegen mij verteld') en ze citeren eerdere uitspralcen van de client wanneer clienten 
kritiek hebben op het hvp ('maar in een vorige gesprek zei u dat...'). 
Gezinsvoogden blikken ook vooruit in het gesprek over het hvp. Ze beschrijven over het al-
gemeen doelen op korte en Lange termijn. Opvallend is dat er een afspraak gemaakt wordt 
voor een volgend gesprek maar dat zelden het doe daarvan wordt gegeven. De doelen die wet 
gegeven worden ontstaan ad hoc in het gesprek. De meeste gezinsvoogden zeggen ook niets 
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of nauwelijks jets over hun toekomstige rol (bijvoorbeeld als case-manager) en laten onduide-
lijkheid bestaan 
over wat de clienten kunnen verwachten in de tijd na het gesprek over het hvp. Ook is het 
meestal onduidelijk hoe vaak de gezinsvoogd nog langskomt of waarom hij nog langs zal ko-
men. 
Bij ouders lijkt behoefte te zijn aan duidelijkheid over wat de gezinsvoogd nu precies gaat 
doen. Een aantal ouders klaagt er over dat de gezinsvoogd meer belooft dan hij kan waarma-
ken en dat, nu de ondertoezichtstelling er eenmaal is, ze nog van alles zelf moeten regelen en 
doen. Ze vinden dat de gezinsvoogd in het begin verkeerde verwachtingen heeft geschapen. 

9.3 Fasering binnen het gesprek 

Er zijn grote verschillen in opbouw tussen het introductiegesprek, de tussenliggende gesprek-
ken en het gesprek over het hvp. Bij het introductiegesprek zien we globaal vier patronen: 
1. (Agenda) -bespreking ots -probleemverkenning / werlcwijze gezinsvoogd -afsluiting 
2. (Agenda) -probleemverkenning -bespreking ots / werlcwijze gezinsvoogd -afsluiting 
3. (Agenda) -probleemverkenning -afsluiting 
4. Agenda -kennismaking -bespreking ots -probleemverkenning / werkwijze gezinsvoogd - 

afsluiting 

In het eerste patroon, dat het meest regelmatig voorkomt, begint de gezinsvoogd met de be-
spreking van aspecten van de ondertoezichtstelling, waarna het probleem wordt verkend af-
gewisseld met uitleg over de werkwijze van de gezinsvoogd. Hoewel in patroon I wordt be-
gonnen met de uitleg van de ots, wordt er weinig tijd besteed aan de bespreking ervan. Er 
wordt vrij snel overgegaan op de fase van de probleemverkenning. 

Bij het tweede patroon begint de gezinsvoogd met de verkenning van het probleem, 
bespreekt dan de ots, afgewisseld met de werkwijze. Aan dit patroon is opvallend dat de ge-
zinsvoogd vaak te snel de fase van de probleemverkenning verlaat waardoor clienten in een 
volgende fase, als de ots besproken wordt of als het gesprek wordt afgesloten, hierop terug-
komen. 

Gesprckken die verlopen volgens het derde patroon zijn voornamelijk gewijd aan de 
besprelcing van problemen. De ondertoezichtstelling komt niet (of zeer terloops) aan de orde, 
bovendien is er vaak ook geen agenda voor het gesprek. 

In het vierde patroon maakt de gezinsvoogd eerst uitgebreid kennis met de client, be-
spreekt dan de ots en gaat dan over op tot de verkenning van het probleem. Dit patroon komt 
het minst vaak voor. Opvallend is dat veel gezinsvoogden met de deur in huis vallen zonder 
de tijd te nemen zich officieel voor te stellen en de client de gelegenheid te geven zich voor te 
stellen. 

Bij de tussenliggende gesprekken zien we drie verschillende patronen in de wijze 
waarop het gesprek is opgebouwd: 

1. Probleeminitiatie -diagnose 
2. Probleeminitiatie / diagnose / besluit / advies 
3. Diagnose -advies / besluit —probleeminitiatie 
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Bij patroon I wordt de client uitgenodigd tot klachtpresentatie, daama geeft de gezinsvoogd 
zijn diagnose maar die wordt niet gevolgd door een advies of behandeling. Bij dit patroon is 
het doel van het gesprek -problecminitiatie -over het algemeen duidelijk. De gezinsvoogd in-
troduceert dit doel aan het begin van het gesprek en geeft gedurende het gesprek de client de 
ruimte het woord te doen. Wanneer de gezinsvoogd geen duidelijke agenda heeft en de ouders 
een volle agenda hebben maar deze niet kenbaar maken, zien we dat het gesprek geen duide-
lijke opbouw kent en verzandt in een patroon waarin steeds maar weer nieuwe klachten wor-
den gesignaleerd. De gezinsvoogd begrenst dit niet. 

Bij patroon 2 is het veelal de client die met klachtpresentatie begint. Oak dropt de ge-
zinsvoogd al tijdens de klachtpresentatie zijn eigen diagnose, eigen adviezen en eigen beslui-
ten. Het gesprek is een mix van klachtpresentatie, diagnoses en oplossingen, die elkaar gedu-
rende het gesprek voortdurend afwisselen maar die elkaar niet per se logisch volgen. 

Bij patroon 3 wordt eerst de diagnose van de gezinsvoogd medegedeeld, daarna volgt 
het advies en vervolgens klachtpresentatie. 

Bij het gesprek over het hulpverleningsplan zien we de volgende drie patronen: 

I. Diagnose (gezinsvoogd) -advies / besluit (gezinsvoogd) 
2. Diagnose (gezinsvoogd) -diagnose (client) -besluiten en adviezen (gezinsvoogd) 
3. Problemen (gezinsvoogd / client) -besluiten / adviezen (client) 

Bij patroon 1 introduceert de gezinsvoogd het hvp, geeft zijn diagnose van het probleem en 
bespreekt zijn adviezen en besluiten. Dit patroon zien we bij gezinsvoogden die vasthouden 
aan hun diagnose en hun besluiten, ondanks de andere visie van de client. Ook zien we dit bij 
clienten die zo mm mogelijk weerstand bieden in de hoop dat daardoor de ots snel wordt op-
geheven. 

Bij patroon 2 stelt de gezinsvoogd zijn diagnose. De client geeft daarop een hele ande-
re diagnose. De gezinsvoogd probeert soms de client van zijn diagnose te overtuigen maar de 
client houdt vast aan zijn eigen diagnose of verandert van gespreksonderwerp. De gezins-
voogd geeft daarop zijn ideeen over doelen van de ots en zijn adviezen ten aanzien van de te 
volgen hulpverleningslijn. In dit patroon is de bespreking van het hvp een voortdurende strijd 
over wat de problemen zijn en wat er aan gedaan moet worden. Dit ondanks dat de gezins-
voogd de problemen probeert te herformuleren of een meningsverschil probeert nit to stellen. 
De gezinsvoogd en client komen in het gesprek niet dichter bij elkaar maar blijven hun eigen 
diagnoses herhalen. 

Bij patroon 3 legt de gezinsvoogd veel verantwoordelijkheid bij de client door die de 
ruimte te geven om over mogelijke oplossingen na te denken in plaats van een panklare oplos-
sing te bieden. Client en gezinsvoogd hebben in eerdere gesprekken al instemming bereikt 
over de diagnose van de problemen. De gezinsvoogd heeft vaak ook al instemming over het 
hvp voordat het gesprek er over begonnen is. Zonder de instemming van de client is een der-
gelijke patroon waarschijnlijk moeilijk vol te houden en zal de client de geboden ruimte ge-
bruiken om zijn eigen diagnose van de problematiek te presenteren. Bij dit patroon forrnuleert 
de gezinsvoogd een diagnose van de problematiek en verwijst daarbij naar de klachtpresenta-
tie van de client. De client stemt in met deze diagnose. De gezinsvoogd vraagt daarop aan de 
client wat die zou willen veranderen om de situatie te verbeteren. 

Omdat, in tegenstelling tot vorige gespreklcen, het gespreksonderwerp precies vast 
staat namelijk een plan dat die dag besproken moet worden, zien we dat een aantal onderwer- 
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pen uit het hvp soms niet of nauwelijks aan de orde komen. Waarom sommige onderwerpen 
uit het hvp langer of korter worden behandeld blijft meestal voor de client onduidelijk. 

9.4 Sturing van het gesprek 

In alle gespreklcen van het introductiegesprek tot het gesprek over het hvp vinden we een van 
de volgende patronen van sturing terug: 

1. Gezinsvoogd stuurt en client stuurt 
2. Gezinsvoogd stuurt, client stuurt met 
3. Gezinsvoogd stuurt niet, client stuurt 
4. Gezinsvoogd stuurt niet en client stuurt niet 

Deze patronen zijn globale patronen die over de gespreklcen heen zijn waar te nemen. We 
kunnen deze patronen in de volgende matrix plaatsen, sommige gesprekken vallen daarbij 
overigens aan de extremen van een kwadrant terwijl andere meer in het midden vallen: 

Patroon 1 

Patroon 3 

Gezinsvoogd stuurt 

Gezinsvoogd stuurt niet 
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Patroon 2 

Patroon 4 

'8; 

R. 
CD 

Patroon 1 zien we bij zowel het introductiegesprek als de tussenliggende gesprekken het 
meest, zowel de gezinsvoogd als de client stuurt het gesprek. Dit patroon ontstaat ten eerste 
als de client veel beurten neemt en de gezinsvoogd die stuurt of afbreekt, ten tweede als de 
gezinsvoogd de client veel beurten geeft, en die vervolgens stuurt of afbreekt. De kern van dit 
patroon is dat de beurten gericht zijn op klachtverheldering en het geven van informatie over 
diagnose en advies. 

Bij patroon 2 stuurt de gezinsvoogd en de client niet of nauwelijks. In extreme geval-
len kan dit ertoe leiden dat er uiteindelijk weinig interactie is tussen beiden. Dit als gevolg van 
slecht luisteren en veel interrumperen. Het effect van dit patroon is dat de client weinig ruimte 
krijgt en de gezinsvoogd woorden in de mond van de client legt of het verhaal voor de client 
construeert. Vaneen echte kennismaking in het introductiegesprek met de client kan eigenlijk 
geen sprake zijn, noch van informatie-uitwisseling in de tussenliggende gesprekken. 
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Patroon 3 zien we het minst vaak, bij dit patroon stuurt de gezinsvoogd niet, de client 
wet Het is de client die de onderwerpen initieert en afbakent. De gezinsvoogd breekt deze 
beurten niet all Dit patroon zien we niet vaak als een dominant patroon over een heel gesprek. 
Wel zien we het soms terug als een kort onderdeel van een gesprek, bijvoorbeeld wanneer de 
gezinsvoogd de client even zijn hart wil laten luchten. We zien daama echter dat de gezins-
voogd meestal snel de draad weer oppakt en de ruimte die de client had om het gesprek te 
controleren weer terug pakt. 
Ms dominant gesprekspatroon lijkt dit patroon zeer onvruchtbaar. Wanneer pogingen van de 
gezinsvoogd om het gesprek te controleren voortdurend worden gefnistreerd en de gezins-
voogd sturing door de client bovendien aanmoedigt, is communicatie over de ondertoezieht-
stelling en de gesignaleerde problemen niet of nauwelijks mogelijk. 

Bij patroon 4 stuurt de gezinsvoogd niet en de client ook niet. Wanneer beide ge-
sprekspartners de bepaling van het gespreksonderwerp aan de ander overlaten en er wcinig 
wordt afgestemd op gespreksniveau, dan bestaat er een grote kans dat het gesprek uitmondt in 
een patroon waarin noch de gezinsvoogd noch de client stuurt. De aanwezigheid van (profes-
sionele) derden zoals leerkracht of maatschappelijk werker kan dit patroon overigens in de 
hand werken. Het effect van dit patroon is dat er (vaak erg lang) gepraat wordt, maar dat het 
niet duidelijk is waarover en waarom. Voor ouders die best op een aantal punten hulp willen 
hebben lijkt dat frustrerend omdat niet precies duidelijk wordt wat de gezinsvoogd Ms de be-
langrijlcste problemen ervaart, op welke punten ze hulp lcrijgen en wanneer die hulp in gang 
wordt gezet. 

Het gesprek over het hvp onderscheidt zich van de vorige gespreklcen in die zin dat we 
slechts twee van de vier patronen terugvinden. In de gesprekken over het hvp vinden we al-
leen patroon 1 en 2 terug, dit zijn de patronen waarbij de gezinsvoogd het gesprek stuurt. De 
patronen 3 en 4 waarbij de gezinsvoogd niet stuurt vinden we niet als totaal gesprekspatroon 
terug. Mogelijk heeft de gezinsvoogd hi] de sturing van het gesprek steun aan het hvp. 

9.5 Vragen stellen en antwoorden krijgen 

Gezinsvoogden hebben verschillende manieren om controle over het gesprek te krij gen en te 
houden. De belangrijkste is waarschijnlijk via het stellen van vragen en het bijsturen van ant-
woorden. We hebben in TI verschillende manieren van vragen stellen gevonden, we vatten 
bier de belangrijkste samen. Op basis van globale analyses veronderstellen we dat hetzelfde 
type vragen hi] de tussenliggende gespreklcen en bij het gesprek over het hvp voorkomen. We 
noemen hier (I) de open vraag, (2) de I-R-E vraag, (3) de vraag met betreldcing tot medewer-
king, instemtning of agenda van de client en (4) de vraag ter verdere verduidelijking / infor-
matie. 

Veel gezinsvoogden stellen vrij snel aan het begin van het gesprek een open vraag. 
Het is in principe een effectieve manier om informatie van ouders te knjgen. Er valt een aantal 
dingen op aan de open vraag. Ten eerste bestaat de open vraag soms uit meerdere vragen te-
gelijk. Het gevolg is dat er maar op een van de vragen een antwoord komt. Ten tweede is men 
soms snel tevreden met een antwoord. Gezinsvoogden vragen niet altijd door bij een irrele-
vant of onduidelijk antwoord. Ten derde is het niet altijd duidelijk voor wie de vraag bedoeld 
is en is het ook niet altijd de geadresseerde die antwoord geeft. Ten vierde wordt een open 
vraag in de regel snel bijgestuurd met gesloten vragen en is het niet altijd een vraag naar het 
perspectief van de client. De I-R-E vraag staat voor Initiatie Respons Evaluatie vraag. Deze 

196 



vraag wordt door een aantal gezinsvoogden aan de client gesteld niet omdat de gezinsvoogd 
het antwoord niet zou weten maar om te kijken of de client het juiste antwoord geeft. Het 
antwoord dat de client geeft wordt vervolgens door de gezinsvoogd geevalueerd als goed of 
fout waarop de gezinsvoogd meestal zelf ook nog een antwoord geeft op zijn eigen vraag. 
Deze vraag zien we vooral bij de uitleg over de ots, gezinsvoogden gebruiken de vraag om te 
checken hoeveel kennis er bij de client is omtrent de ots. 
Zelden stellen gezinsvoogd een vraag met betrekking tot medewerking, instemming of agenda 
van de client. 

Met de vraag ter verdere verduidelijking / informatie reageert de gezinsvoogd op een 
eerdere beurt van de client en wordt er een vraag gesteld ter verdere verduidelijking of om 
verdere informatie. Gezinsvoogden lcrijgen hier niet altijd een duidelijk antwoord op. Soms 
wordt de vraag door de client anders begrepen, soms nemen gezinsvoogden snel genoegen 
met een algemeen antwoord of geven zelfuiteindelijk een antwoord. 

9.6 Gespreksdoelen 

Gezinsvoogden noemen globaal genomen de volgende gespreksdoelen voor het eerste ge-
sprek: uitleg over de ots, nagaan wat de verwachtingen / perspectieven van de client zijn, het 
bereiken van overeenstemming en kennismaken. Er zijn een paar gezinsvoogden die alle de 
door hun voorgenomen gespreksdoelen daadwerkelijk in de agenda van het gesprek aan de 
orde laten komen en die uiteindelijk deze doelen in het gesprek ook halen. De meeste gezins-
voogden halen sommige doelen wel maar andere niet of nauwelijks. Zo nemen veel gezins-
voogden zich voor iets uit te leggen over de ots maar doen dit vaak minimaal, onduidelijk, 
met jargon, wollig taalgebruik of haastig. Ook als zij verwachtingen van de client nagaan zijn 
zij vaak gehaast of vullen zij zelf het antwoord in. Daardoor komt de gezinsvoogd weinig te 
weten over de gespreksonderwerpen van de client. Ook de kennismaking met de client komt 
er vaak bekaaid af. De meeste gezinsvoogden beseffen achteraf goed welke doelen ze wel of 
niet gehaald hebben maar zien meestal niet hoe hun eigen gesprekstechniek heeft bijgethagen 
aan het (niet) halen van die doelen. 
Gezinsvoogden lijken vooral ontevreden over hun gevolgde strategie wanneer ze hun gezag 
met de client bespraken. Ze vinden dat ze, achteraf gezien, duidelijker hadden kunnen zijn 
over hun juridische gezag. 

Bij de tussenliggende gesprekken vinden we twee doelen, er zijn gezinsvoogden die 
inforrnatievergaring als doel hebben en er zijn gezinsvoogden die als doel hebben de plannen 
met de client te bespreken. Bij gezinsvoogden die informatievergaring als doel hebben, ont-
wikkelt het gesprek zich tot een patroon I (probleeminitiatie -diagnose). Bij gezinsvoogden 
die als doel hebben de plannen met de client te bespreken, ontwiklcelt het gesprek zich tot een 
patroon 2 of 3 waarbij de gezinsvoogd duidelijk is over wat hij van plan is met de pupil. 

In het interview vooraf aan de bespreking van het hvp noemen gezinsvoogden een of 
meerdere van de volgende doelen: bespreken van het hvp, verzamelen van aanvullende infor-
matie, bereiken van gezamenlijkheid / instenuning, horen of clienten het er mee eens zijn, de 
client gelegenheid geven voor vragen / opmerlcingen, nagaan of er dingen in het hvp staan die 
niet kloppen, visie vragen van client op problematiek. Uit een vergelijkende analyse van de 
voorgenomen doelen en de gevoerde gespreldcen blijkt dat deze doelen voor een groot deel 
gehaald worden. Met name de concrete doelen (bijvoorbeeld informatievergaring) worden 
eenvoudig gehaald door het stellen van vragen. (Expliciete) overeenstemming bereiken is een 
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ander verhaal. In de helft van de gevallen is er gehele overeenstemming tussen gezinsvoogd 
en client over de probleemdefinitie, de doelen en de middelen. 

H Gezag 

9.7 Het benoemen en gebruiken van gezag 

Van de negentien gezinsvoogden die latere gespreklcen (tussenliggende gesprekken en ge-
sprekken over hvp ) met de clienten voerden, zijn er slechts vijf die bun juridische gezag in-
zetten. Inzet van juridisch gezag leidt ertoe dat clienten voor voldongen feiten worden gesteld. 
Het is een machtsmiddel om een discussie wirmend af te sluiten. Het juridische gezag werkt 
als stok achter de deur of als middel om een besluit door te drukken. Er zijn maar twee ge-
zinsvoogden die in de tussenliggende gesprekken een beroep doen op hun persoonlijke gezag. 

Het professioneel gezag wordt weinig ingezet, we zien bier dezelfde redenen om het te 
gebruiken als in TI: I) gebruik van professioneel gezag om het advies kracht bij te zetten, 2) 
gebruik van professioneel gezag om de discussie te winnen en 3) gebruik van professioneel 
gezag om de verhouding client en professional te construeren. Alhoewel gezinsvoogden zeg-
gen het wel belangrijk te vinden hun gezag eventueel in te zetten (als stok achter de deur) 
zetten zij hun juridische en ook hun professionele en/of persoonlijk gezag mondjesmaat in. 

III Overeenstemming 

9.8 Actieve instemming op de problemen, doelen en middelen 

We hebben gekeken naar patronen van overeenstemming en vonden drie verschillende patro-
nen. Ten eerste het patroon waarin geen overeenstemming was tussen gezinsvoogd en client, 
ten tweede het patroon waarin deels overeenstemming was en ten derde het patroon waarin 
gehele overeenstemming was. 

Geen overeenstemming 
Bij dit patroon zijn gezinsvoogd en client het niet eens over de probleemdefinitie, niet over de 
doelen en ook niet over de middelen die ingezet moeten worden. Dit vonden we terug bij een 
zaak. Bij deze zaak was op TI al geen overeenstemming tussen gezinsvoogd en client. Met de 
beperking dat we maar een zaak met dit patroon vonden, lijken bij dit patroon de volgende 
punten een rol te spelen: wanneer er in de tussenliggende gesprekken (T2, T3) geen overeen-
stemming is tussen gezinsvoogd en client, dan was die er in T1 ook at niet, het is de client die 
stuurt in deze gesprekken en niet de gezinsvoogd, de gezinsvoogd zet geen gezag in om een 
overeenstemming af te dwingen of om een meningsverschil te winnen, er zit geen ontwikke-
ling in de gespreklcen. De gespreklcen blijven hangen bij klachtpresentatie, de gezinsvoogd 
geeft geen complimenten aan de ouders, de invoelende beurten van de gezinsvoogd lijken 
averechts te werken en nodigen uit tot nieuwe klachtpresentaties van de client, de gezins-
voogd personificeert de problemen van de client, terwij1 de client de problemen afschuift op 
de maatschappij. Het blij ft de vraag of dergelijke ingewikkelde zaken (wanneer ouders vinden 
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dat er geen problemen zijn en alle betrokken instanties vinden dat er wel problemen zijn) al-
leen met gesprekstechnieken op te lossen zijn. 

Gedeeltelijke overeenstemming 
Bij dit patroon zijn gezinsvoogd en client het voor een deel eens over de probleemdefinitie 
en/of doelen en middelen. Dit vonden we bij de meeste gespreklcen. Er zijn grote verschillen 
in de onderwerpen waar overeenstemming over is en de wijze waarop die is ontstaan. Grof-
weg zien we twee ( deel)patronen. Ten eerste het patroon waarin gezinsvoogd en client in Ti 
elk een andere probleemdefinitie hanteren, in de tussenliggende gesprekken (T2 / T3) zien we 
nog steeds geen overeenstemming over de probleemdefinitie maar wel dat de client, na pogin-
gen van de gezinsvoogd, instemt met de voorgestelde middelen en doelen. De gezinsvoogd 
blijft hierover abstract en algemeen. 

Ten tweede is er een patroon waarin de gezinsvoogd en client van meet af aan instem-
men dat er grote problemen zijn maar van mening verschillen over hoe die problemen aange-
pakt moeten worden. Kenmerken van beide patronen zijn: een meningsverschil wordt door 
beide partijen uit de weg gegaan, de hulp wordt door de gezinsvoogd zoveel mogelijk gecon-
strueerd als gewenst door de client, het is de gezinsvoogd die de adviezen geeft en de client 
die ze zal moeten opvolgen, de nadruk ligt op het onvermogen van de client en problemen 
worden verpersoonlijkt, er wordt gemalckelijk geswitcht tussen probleemdefinitie en midde-
len, niet alleen door de client maar ook door de gezinsvoogd. In eerste instantie wekt dit de 
indruk dat er hard gewerkt wordt aan de definitie van problemen en de inventarisatie van mid-
delen. De topic switch kan ook werken als bliksemafleider waardoor instemming minimaal 
blijft en niet nader bevraagd of geconcretiseerd wordt. Tot slot wordt er nauwelijks ruimte 
ingelast voor de problemen zoals de client die concreet ervaart met de ondertoezicht gestelde 
kinderen en er zijn weinig complimentjes aan het adres van de ouders. 

Gehele overeenstemming 
Bij dit patroon zijn gezinsvoogd en client het eens over de definitie van het probleem en doe-
len en middelen. Dit patroon groeide in omvang (van vier casussen bij de tussenliggende ge-
sprekken naar acht casussen in het gesprek over het hvp ). Samengevat zijn de kenmerken van 
dit patroon: er is al mm of meer expliciete instemming van de client over de probleemdefinitie 
in TI, clienten krijgen veel ruimte om hun verhaal te vertellen, ondanks dat ouders veel steken 
hebben laten vallen geeft de gezinsvoogd complimenten, er wordt niet uitgebreid stilgestaan 
bij de problemen door de gezinsvoogd, de gezinsvoogd is gericht op wat er moet gebeuren, op 
doelen en middelen, er wordt minder onderhandeld over wat de problemen precies zijn. Uit de 
interviews met deze ouders blijkt dat zij zich ontlast voelen, er is meestal sprake van enkel-
voudige problematiek, in 
zes van deze zaken gaat het om clienten met pubers, in de andere twee zaken om kinderen 
jonger dan tien jaar. 

9.9 De hantering van conflicten en meningsverschillen 

In het eerste gesprek zien we weinig meningsverschillen of conflicten die door beide partijen 
helemaal worden uitgewerkt. Gezinsvoogden blijken over een arsenaal technieken te beschik-
ken waarmee ze een naderend conflict weten te voorkomen of in de kiem smoren, namelijk 
inbinden, benadruldcen van de gezamenlijkheid, doorschuiven naar een volgend gesprek, 
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doorschuiven binnen het gesprek, de client de wind uit de zeilen halen, afronden, discussie ter 
discussie brengen, mening van de client niet vragen, afzwaldcen en herformuleren als 'aan-
dachtspunt'. Behalve de strategieen die worden aangewend om een conflict te vermijden zien 
we het in de eerste gesprekken ook een aantal maal voorkomen dat er gepoogd wordt het me-
ningsverschil nit te praten. Op basis van een globale analyse van de overige gesprekken ver-
onderstellen we dat gezinsvoogden dezelfde technieken hanteren. 

9.10 De vergelijking van het hvp en de gesprekken 

Van de eenentwintig gezinsvoogden hebben er twintig een hulpverleningsplan opgesteld. Er 
blijken grote verschillen te zijn tussen de hoeveelheid gesprekken die een gezinsvoogd voert 
voordat hij het hulpverleningsplan opstelt. Gezinsvoogden hebben tussen de een en zes ge-
sprekken nodig om te komen tot het gesprek over het hvp. Gemiddeld worden in de beginfase 
drie a vier gesprekken gevoerd. Ook de hoeveelheid tijd die gezinsvoogden in de beginfase 
gebruiken verschilt enomi: van een kleine twintig minuten tot bijna zeven uur. Van de een-
entwintig gezinsvoogden bleven negen gezinsvoogden met hun bespreking van het hvp bin-
nen de voorgeschreven tijd van zes weken. Bij zeven gezinsvoogden lagen er meer dan tien 
weken tussen het eerste gesprek en het gesprek over het hvp, met den uitloper van negen 
maanden waarbij de zaak door een andere gezinsvoogd werd overgenomen. 

Er bestaat gcen gcstandaardiseerde aanpak voor de bespreking van het hvp. De ene 
helft van de gezinsvoogden stuurt het de clienten van tevoren wel op, de andere hell over-
handigt het bij binnenlcomst. Sommige gezinsvoogden kiezen ervoor de client het eerst aan 
het woord te laten om zijn mening over het plan te geven, andere gezinsvoogden lezen het 
samen met de client helemaal door waarbij de client op- en aanmerkingen mag geven. Ook 
zijn er gezinsvoogden die het plan na snelle goedkeuring door de clienten niet meer bespre-
ken. 

Warineer we het hvp vergelijken met de gesprekken dan blijkt dat het hvp vaak een 
neerslag vonnt van de gevoerde gesprekken. Soms echter worden er in het gesprek over het 
hvp onderwerpen behandeld welke (nog) niet in het hvp staan, soms zijn problemen, doelen of 
middelen in het hvp duidelijk gefonnuleerd maar moeilijk herkenbaar in het gesprek, ook 
staan er soms onderwerpen in het hvp die nooit onderwerp van gesprek geweest zijn. 

Het hvp zelfbevat soms speculaties over het gedrag van moeder, behandelt vooral pro-
blemen van kinderen en in mindere mate die van de ouders, is niet altijd even gemalckelijk te 
volgen Gargon, format, slordigheden) en bevat soms voorzichtig en weinig concreet geformu-
leerde doelen welke moeilijk te toetsen zijn. 

IV Het overdrachtsgesprek 

In vier van de onderzochte gesprekken vond een raadsoverdracht plaats. Dit gaf ons de gele-
genheid deze gespreksvorm nader te analyseren. Ofschoon het raadsoverdrachtgesprek be-
doeld is om de zaak van de raadsonderzoeker over te dragen naar de gezinsvoogd was dit in 
twee gespreklcen 
voor de clienten in eerste instantie niet duidelijk. Daamaast blijkt de raadsonderzoeker niet 
alleen de beurtverdeling van het gesprek te bethvloeden maar ook de presentatie van het gezag 
van de gezinsvoogd. De gezinsvoogd kan zijn eigen professionele gezag vaag laten door zich 
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niet duidelijk ten opzichte van de raadsonderzoeker te profileren, maar ook kan de raadson-
derzoeker het gezag van de gezinsvoogd verzachten of vaag laten. 

V 	Het Vedivo profiel van het introductiegesprek 

Voor de introductiegesprekken zijn we nagaan in hoeverre de door Vedivo gedefinieerde ele-
menten aan de orde komen. We hebben gekeken naar: 1) persoonlijke kennismaking, 2) 
werkwijze van de gezinsvoogd, 3) de plaats en functie van gezag en 4) huisregels instelling, 
klachtenregeling, inzagerecht van clienten en inzageplicht van de instelling, verzoeken om 
wijziging en beroepsprocedure. 

Van alle gezinsvoogden is er maar een die de persoonlijke kennismaking expliciet op 
de agenda van het introductiegesprek zet. In de overige gesprekken maken de clienten niet op 
deze wijze kennis met de gezinsvoogd. In de gesprekken waarin de gezinsvoogd zich in sterke 
mate concentreert op de inhoudelijke aspecten van de maatregel of in de gevallen waarin de 
client weinig assertief is, zien we dat infonnatie die cruciaal is voor een persoonlijke kennis-
making (voor clienten bijvoorbeeld: naam, dagelijkse bezigheden, aflcomst; voor gezinsvoog-
den bijvoorbeeld: naam, ervaring als gezinsvoogd, adres van de instelling, vervanger in geval 
van ziekte) geheel of ten dele ontbreekt. 

Alle gezinsvoogden zeggen jets over het werk dat ze in het clientsysteem (willen) gaan 
verrichten en hebben een eigen methode om hun werkwijze uiteen te zetten. Er zijn er die het 
gedwongen karakter benadrukken of die juist met het traject dat aan het introductiegesprek 
voorafgaat willen schetsen wat hun taak is. Ben centraal punt in alle gesprekken is dat de ge-
zinsvoogden aangeven dat er een probleem is en dat zij er zijn om het probleem op te lossen. 
Een op de drie gezinsvoogden stelt hun clienten in minimale bewoordingen of helemaal niet 
op de hoogte van het juridische gezag dat ze hebben. De meeste gezinsvoogden zwaldcen 
daarnaast hun juridisch gezag af of camoufleren het met vaagheden. 

Verder blijkt dat een op de drie gezinsvoogden het klachtenreglement niet noemt, de 
helft van de gezinsvoogden laat het inzagerecht van de client achterwege en twee op de drie 
gezinsvoogden reppen met geen woord over verzoeken om wijzigingen en de beroepsprocedu- 
re. 

In een paar gevallen gebruiken de gezinsvoogden in het gesprek de folders die ze ou-
ders hadden gegeven. Behalve het grote voordeel van deze methode, namelijk dat alle aspec-
ten besproken worden, kleeft er ook een aantal nadelen aan. Ten eerste wordt de ingewildcelde 
terminologie rechtstreeks uit de folder overgenomen wat de helderheid van de uitleg niet ten 
goede komt. Een tweede nadeel is dat de folder een obstructie vormt voor de interactie tussen 
gezinsvoogd en client. Omdat Of de gezinsvoogd Ude client of beiden in de folder lcijken is er 
geen oogcontact mogelijk. Het behoeft geen betoog dat dit de communicatie nadelig bein-
vloedt. Bovendien kan de client het idee krijgen dat de gezinsvoogd de procedure zelfniet eens 
kent. Dat is nadelig voor het professionele gezag van de gezinsvoogd en nadelig voor de mo-
tivatie van de client om zelf meer over de regelingen te weten te komen. Het kan echter ook 
voordelig werken in de zin dat het de client zo duidelijk wordt dat het om ingewikkelde mate-
re gaat en dat dat aandacht vereist. 
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VI Interculturele communicatie 

We hebben ervoor gekozen om geen aparte methodiek te hanteren voor de analyse van de 
gesprekken tussen allochtonen en autochtonen. Dit om te voorkomen dat communicatiepro-
blemen worden geculturaliseerd. Bovendien blijkt een adequaat model voor de analyse van 
interculturele communicatie (nog) niet voorhanden. 

Formeel is het eenvoudig om een persoon als allochtoon of als .autochtoon te bestem-
pelen. Beduidend ingewikkelder is het om uit te maken wanneer er sprake is van interculturele 
communicatie. Pas wanneer twee personen zichzelf in culturele termen als verschillend deli-
nieren en deze verschillen relevant maken voor de communicatie, kunnen we spreken van 
interculturele communicatie. Om de interculturele communicatie te onderzoeken hebben we er 
voor gekozen de gesprekken met allochtone clienten op dezelfde wijze tc analyseren als ge-
sprekken met autochtone clienten. Daarnaast hebben we de interviews geanalyseerd en zijn 
we nagegaan in hoeverre de deelnemers de communicatie als intercultureel ervoeren en wat 
volgens hen de invloed was op de communicatie. 

Uit de analyses van de gespreklcen blijkt dat gezinsvoogden vaker een checkende 
vraag stellen in een gesprek met een allochtone client. Ook blijkt dat het gebruik van tolken 
de communicatie op verschillende manieren belnyloedt. Zo wordt de tolk in sommige geval-
len de belangrijkste gesprekspartner, wordt hij gebruikt om gezichtsbedreigende beurten over 
en weer te uiten en geeft hij interpretaties van hetgeen gezegd wordt. Het gebruik van een tolk 
heeft daarmee over het algemeen een zelfde invloed als andere derden in het gesprek (zoals 
raadsonderzoeker, familieleden et cetera). 

De tolken die werden gebruikt waren geen officiele tolken maar familieleden (schoon-
zus, dochter, zoon). De betrokken gezinsvoogden zijn zich bewust wat de inzet van deze tol-
ken met zich meebrengt (ze weten niet precies wat Cr wordt gezegd en vertaald) maar zien ook 
voordelen (bijvoorbeeld, het tolkende familielid kan snel veel relevante informatie geven). 

Onze conclusie dat er alteen verschillen zijn doordat men niet dezelfde taal even goed 
beheerst, wordt bevestigd in de interviews. Geen enkele deelnemer vindt dat interculturaliteit 
de communicatie nadelig beinvloedt. In het geval de communicatie wat stroever verloopt wijt 
men dat aan taalbarrieres en niet aan cultuurbarrieres Sommige gezinsvoogden vonden dat 
interculturaliteit helemaal niet van invloed was op de communicatie, andere gezinsvoogden 
zeiden hun communicatie soms aan te passen of aanvullende infonnatie over de client te wil-
len inwinnen. Ook clienten meenden dat interculturaliteit geen nadelige invloed op de com-
municatie had. Clienten en gezinsvoogden erkennen de culturele identiteit erkend in hun op-
merkingen over elkaar, maar in hun gesprekken ervaren zij geen splitsing tussen allochtoon en 
autochtoon. Deze bevinding is echter zonder meer te generaliseren omdat in dit onderzoek 
mogelijk alleen de allochtone clienten mee hebben gedaan die geen communicatieproblemen 
hebben ervaren. 

Nabeschouwing van de resultaten 

In dit onderzoek hebben wij gezinsvoogden en clienten gevolgd in hun traject van kennisma-
king tot en met de bespreking van het hulpverleningsplan. In deze beginfase behoort infonna-
tie uitgewisseld te worden, er wordt onderhandeld over de aard van de problematiek en de 
oplossingen daarvoor en uiteindelijk moet er een plan op tafel komen waar beide partijen zich 
in kunnen vinden. 
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Informatieuitwisseling 
Een belangrijk punt van de informatie-uitwisseling wordt gevormd door de persoonlijke ken-
nismaking. Wie is de ander? Hoe moet ik hem inschatten? Wat kunnen we van elkaar ver-
wachten? In een hulpverleningsrelatie waarbij door de hulpverleners grote waarde wordt ge-
hecht aan vertrouwen (Mertens, 1996) en waar de persoonlijke kennismaking een agendapunt 
moet zijn in het eerste gesprek (Vedivo, 1995), mag verwacht worden dat er tijd wordt vrij-
gemaakt om elkaar te leren kennen. Dit blijkt in de praktijk tegen te vallen. Er is slechts een 
gezinsvoogd die de kennismaking agendeert. In de rest van de gevallen wordt er van uit ge-
gaan dat men elkaar tijdens het gesprek leert kennen. 

Meestal begint de informatie-uitwisseling met de gezinsvoogd als zender en de client 
als ontvanger. Gezinsvoogden worden geacht de clienten te informeren over tal van formele 
zaken. Een enkele keer krijgen clienten informatie over alle regels, rechten en procedures. Dit 
gebeurt aan de hand van de folder of de gezinsvoogd heeft het ingestudeerd. In de meeste ge-
vallen wordt de uitleg gdmproviseerd gegeven en kent (daardoor) hiaten. Gezinsvoogden 
hebben te kennen gegeven soms moeilijk uit de voeten te kutmen met de ingewikkelde mate-
de. Ze vinden het een tour-de-force om het allemaal aan de client uit te leggen en verwachten 
dat de clienten onmogelijk alle regelingen kunnen onthouden. 

Het uiteindelijke doel van de ots is dat de ouders de opvoeding van de kinderen weer 
zelf aan kunnen. Om te werken aan die verantwoordelijkheid is het een noodzaak dat ouders 
gedurende de ots worden 'klaargestoomd' om hun ouderlijke taken zelf uit te voeren. Dit bete-
kent dat ze moeten (kunnen) participeren in de hulpverlening. Dat kan alleen als zij volledig 
ingelicht worden over hun rechten en plichten en over hun mogelijkheden om de hulpverlener 
te bereiken, te informeren ofte belcritiseren (Bell, 1999). Slechts wanneer de gezinsvoogd er 
na verscheidene pogingen niet in slaagt de client voldoende op de hoogte te stellen zou men 
kunnen overwegen dit stadium in eerste instantie over te slaan, en er later op terug te komen. 
In literatuur over participatie vinden we dat geslaagde participatie van de client begint met de 
uitwisseling van informatie (Thobum et al.,1995). Dit betekent dat er dus ook gespreksruimte 
moet zijn waarin de client de zender is en de gezinsvoogd de ontvanger. Pas wanneer het sta-
dium van informatie uitwisseling is doorlopen kan men in de hulpverleningsrelatie doorgaan 
naar de fase waarin de client actiefbetrokken wordt bij de vormgeving van en de besluitvor-
ming over de hulpverlening. 
In een paper over participatie waarin we dezelfde data hebben gebruikt als in dit onderzoek 
(Hofstede et al., 2000) troldcen we de conclusie dat een aantal gespreldcen nooit het stadium 
van informatie-uitwisseling bereikten. De client kreeg (of nam) op geen enkele manier de mo-
gelijkheid om aan de hulpverlening te participeren en vorm te geven. 

Informatie over het juridisch gezag komt niet altijd ter sprake en als de gezinsvoogd de 
client hierover informeert wordt het vaak afgezwakt of vaag gehouden. Dit komt overeen met 
eerder onderzoek naar de communicatie tussen gezinsvoogden en clienten (Hoogsteder & 
Suurmond,1997a). Juridisch gezag, zowel als professioneel en persoonlijk gezag wordt in de 
latere gesprekken zelden ingezet. Dat gezinsvoogden niet vaak een beroep doen op persoon-
lijk gezag kan te maken hebben met het feit dat deze vorm van gezag tijd nodig heeft om tot 
stand te komen (Kadushin, 1976). Wat betreft het professioneel gezag: de onzekerheid en on-
wennigheid van de client zullen groter zijn dan die van de gezinsvoogd, de laatste zal dus het 
gesprek meer moet structureren. Dit is ook belangrijk omdat veel mensen, in tegenstelling tot 
de rol van patient bij de huisarts, weinig weten van de rol van client. De client weet vaak niet 
welke onderwerpen relevant zijn, wie de verantvvoordelijkheid heeft voor de introductie van 
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onderwerpen, de volgorde waarin deelnemers spreken of hoe lang de beurten mogen duren. 
De gezinsvoogd kent deze regels voor institutionele communicatie wel en het is dan ook in 
beginsel zijn tank het gesprek te structureren Wij menen dat de gezinsvoogd zijn professioneel 
gezag kan aanwenden om de communicatie 'transparant' te houden, dat wil zeggen om duide-
lijk te zijn over de onderwerpen, de opbouwen het doel van de gespreklcen, helderheid te be-
trachten als het gnat om de eigen verwachtingen en de verwachtingen van de client, het niet 
nit de weg gaan van mcningsverschillen en conflicten en om de problematiek concreet te be-
noemen. We sluiten daarbij aan bij de definitie van Mortensen (1997, p.1 ): "We stellen 
lzwalcke' communicatie gelijk met het relatief gebrek aan vaardigheden of oplossingen om om 
te pan met veronderstellingen en impliciete conclusies. 'Sterke' communicatie daarentegen 
duidt op de mogelijkheid en de wil om stilzwijgende en bedekte zaken op een heldere en 
overtuigende manier te bespreken'(onze vertaling). 

Deze opvattingen worden ondersteund door de praktijk van het maatschappelijk werk 
waaruit blijkt dat clienten zich serieus genomen voelen wanneer de maatschappelijk werker 
laat zien dat hij zorgvuldig en systematisch te werk gaat en niet zomaar een gesprek voert 
(Scholte & Van Splunteren, 1995). Bij het professioneel gezag hoort ons inziens de introduc-
tie van een agenda, het scluiftelijk vastleggen van afspraken, terugkomen op eerdere gesprek-
ken, vooruitwijzen naar wat er verder gaat gebeuren, laten zien wat er met de visie van de 
client gedaan wordt en een goede voorbereiding op het komende gesprek. 

Onderhandeling 
Behalve informatie-uitwisseling kenmerkt de beginfase van de ots zich door onderhandeling 
om te komen tot overeenstemming over de probleemanalyse. We zien dat gezinsvoogden ge-
durende dit traject de beschiklcing hebben over een rijk arsenaal aan middelen om tot overeen-
stemming te komen. We rekenen hieronder, de inzet van gezag (zowel juridisch, als professi-
oneel en persoonlijk), het stellen van vragen naar het perspectief van de client, zorgen voor 
continufteit van de gesprelcken en het betreklcen van door de client aangereikte oplossingen bij 
de hulpverlening. 

Het strategisch gebruik van deze middelen draagt bij aan het verlcrijgen van actieve in-
stemming van de clienten. Desondanks blijkt dat (een combinatie van) deze gesprekstechni-
sche middelen vaak onbenut blijven. Een verlaging van case-load, zoals de Vedivo (2000) 
voorstaat, waardoor de bezoekfrequentie per case kan worden opgeschroefd naar twee uur per 
week, zou gedeeltelijk soelaas bieden. Toch zit de winst niet alleen in verlaging van tijdsdruk 
en case-load. 
Goede gespreks- en interviewtechnieken zijn onontbeerlijk om tot een gezamenlijke pro-
bleemdefinitie te komen. Dit is bijvoorbeeld af te leiden uit de efficientie van de gesprekspa-
tronen. De gespreklcen waarin de gezinsvoogd stuurt en de client niet stuurt heeft tot resultaat 
dat de client weinig ruimie Icrijgt zijn verhaal te doen. Aan de andere kant is ook het patroon 
waarbij de gezinsvoogd niet stuurt, niet efficient Ofwel de client bepaalt uitsluitend welke 
ondenverpen aan bod komen of geen van beide partijen neemt verantwoordelijkheid voor het 
verloop van het gesprek. Gevolg is dat de gezinsvoogd geen controle heeft over de informatie-
uitwisseling en het moet doen met de (al dan niet relevante) informatie die zich spontaan bij 
hem aandient. Het meest efficient lijkt het wanneer zowel de gezinsvoogd als de client het 
gesprek sturen Omdat patronenconsistent en dus weinig aan verandering onderhevig zijn, lijkt 
het zaak om al in T1 tot dit patroon te komen. De kans is dan het grootst dat de gesprekken 
voor beide partijen bevredigend worden afgesloten. 
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Overeenstemming over het hulpverleningsplan 
De beginfase van de ots wordt afgesloten met het gesprek over het hulpverleningsplan. Voor 
de gezinsvoogd en de client is dit het plan dat geldt voor het komende jaar en daarom moeten 
beide partijen zich kunnen vinden in de inhoud. In het onderzoek hebben we gezien dat in een 
geval er geen overeenstemming is over de inhoud van het plan. De ouders bleken faliekant 
tegen de ots en iedere andere inmenging van buitenaf. Hun defensieve houding uitte zich in de 
gespreklcen op de volgende manieren: ze stonden niet open voor de uitleg over de ots, ze 
plaatsten het gezag van de gezinsvoogd tegenover hun recht op juridische bijstand, ze initieer-
den grotendeels de gespreksonderwerpen en weigerden mee te werken aan enige structurering 
van het gesprek. Hoewel wij niet geloven dat er gehele overeenstemming was bereikt wanneer 
de gesprekken anders waren verlopen, denken wij dat bepaalde gesprekstechnieken (agenda, 
vaststelling tijdsduur, kennismaking, duidelijker positionering en rolverdeling (middels pro-
fessioneel gezag) en een transparantere hulpverlening) ertoe hadden bijgedragen dat beide 
partijen zowel op gespreksniveau als in de opvattingen over de invulling van de hulpverlening 
meer op een lijn hadden gezeten. 

Eigenlijk is er in gesprekstechnisch opzicht nog meer te verdienen in de zaken waarin 
er gedeeltelijke overeenstemming bestaat over de inhoud van het hulpverleningsplan. In deze 
cases zijn er immers ingangen om gehele overeenstemming te bereiken. Aangezien er een 
basis bestaat waarin beide partijen het eens zijn, hoeft een conflict of meningsverschil veel 
minder snel uit de weg te worden gegaan. Impasses die er zijn over de inzet van een hulpver-
leningsmiddel, kunnen worden doorbroken door de gezinsvoogd die zich profileert als de pro-
fessional. Wanneer gezinsvoogd en client belanden in een herhaling van zetten kan dit worden 
opgelost door het stellen van een gezamenlijke agenda, door een inzichtelijker hulpverle-
ningslijn op te zetten of door het geven van (sturende) interpretaties van uitingen van de cli-
ent. 

Bij de zaken ten slotte waar de clienten het volledig eens zijn met het hulpverlenings-
plan hebben we gezien dat de overeenstemming er al grotendeels is vanaf de start. De clienten 
geven er blijk van geholpen te willen worden. Toch worden ook in deze zaken soms drie of 
vier gesprekken gevoerd voordat het hulpverleningsplan wordt besproken. In termen van effi-
cientie kunnen we ons afvragen of al deze gesprekken noodzakelijk zijn. Op gesprekstech-
nisch niveau kan er bij deze zaken winst worden geboekt op het vlak van concreetheid en hel-
derheid. Dit betekent dat gezinsvoogden al in een vroeg stadium hun visie concreet kunnen 
verwoorden. Ook is het zaak om problemen die mogelijkerwijs gezichtsverlies bij de ouders 
veroorzaken, snel aan te kaarten. In een aantal zaken hebben we immers gezien dat ouders in 
een laat stadium (onaangenaam) verrast werden met bepaalde punten van de gezinsvoogd. 
Instemming met de inhoud van het hulpverleningsplan moet ertoe leiden dat de inzet van de 
middelen ertoc leidt dat de doelen worden bereikt en zodoende de problemen worden opge-
lost. In den lase (na de bespreking van het hvp) is het noodzakelijk dat de clienten niet alleen 
meewerken, maar ook participeren. Volgens York & Itzhaky ( 1991) leidt client participatie 
tot een betere interventie. Met name in de zaken waarin al in een vroeg stadium overeen-
stemming is. kan de gezinsvoogd de client ertoe uitnodigen mee te denken. De draaglcracht 
van de genomen beslissingen neemt zo toe en leidt tot een effectievere hulpverlening op de 
lange termijn. 
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10 GESPREKSSTRATEGIEEN EN 
AANBEVELINGEN 

In dit laatste hoofdstuk geven we een antwoord op de vraag welke gespreksstrategieen meer 
en minder effectief zijn. Daamaast geven we aanbevelingen voor de communicatie met ellen-
ten in de beginfase van de ots. De opbouw van dit hoofdstuk is gelijk aan die van de resulta-
tenhoofdstukken. Strategieen en aanbevelingen komen aan bod in de volgorde: controle over 
het gesprek, gezag en overeenstemming. Daama gaan we specitlek in op het hulpverlenings-
plan en het gebruik van video bij scholing en begeleiding van gezinsvoogden. 

1 	Controle over het gesprek 

Gezinsvoogden moeten in korte tijd (zes tot acht weken) informatie geven (over de ots), in-
fonnatie inwinnen en samen met de client een hvp opstellen. Gezinsvoogden zouden gezien 
bun hoge werkdruk deze gesprekken zoveel mogelijk moeten structureren. Door controle over 
het gesprek te houden en deze controle transparant te maken, blij ft de gezinsvoogd de ge-
spreksleider die overzicht heeft en weet wat er gaat gebeuren. Ook is het van belang dat cli-
enten actief bij de hulpverlening zijn betrokken en meedenken over wat zij belangrijk vinden. 

10.1 Agenda 

Begin van het gesprek 
Structurering van het gesprek begint met het stellen van een gezamenlijke agenda. Dit bete-
kent dat zowel de gezinsvoogd als de client vooraf zijn agendapunten moet noemen. Vooral in 
gesprekken waarin clienten veel agendapunten hebben (bijvoorbeeld klachten) blijkt het stel-
len van een gezamenlijke agenda aan de structurering van het gesprek bij te dragen. Zonder 
agenda ontstaat Cr vaak een gevecht om een topic te initieren en de boodschap aan de ander 
over te brengen. De agenda hoeft echter geen keurslijf te zijn. Zoals blijkt uit de interviews 
met gezinsvoogden is improvisatie een belangrijk onderdeel van het werk. Regelmatig doen 
zich onvenvachte ontwiklcelingen voor of clienten willen iets meters bespreken dan wat de 
gezinsvoogd op zijn agenda heeft staan. Het hoeft geen enlcel probleem te zijn cm ter plekke 
een nieuwe agenda op te stellen. Wel komt het de communicatie ten goede wanneer de ge-
zinsvoogd de client laat weten dat de agenda wordt aangepast of uitgesteld. De gezinsvoogd is 
immers de gespreksleider en heeft overzicht over de gesprekken die nog gaan komen. Om het 
gesprek gestructureerd te laten verlopen blijkt het ook zinvol de client naar zijn agenda te vra-
gen. Ten eerste maakt de gezinsvoogd de client op deze manier medeverantwoordelijk voor 
(de uitkomst van) het gesprek. Ten tweede kan de gezinsvoogd beter de gespreksonderwerpen 
plannen en komt hij minder snel voor verrassingen te staan. Ten derde is er minder kans dat 
de gezinsvoogd onderbroken wordt in zijn beurten. 

Wanneer de gezinsvoogd het hulpverleningsplan met de client wil gaan bespreken is 
het aan te raden dit expliciet te agenderen. Hiermee wordt het belang van dit plan onderstreept 
en weet de client welke status het plan heeft in de gehele hulpverlening. Omdat clienten over 
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het algemeen niet bekend zijn met dergelijke plannen is het aan te bevelen uit te leggen wat de 
structuur van het plan is en wat de verschillende onderwerpen van het hvp betekenen. 

Afsluiting van het gesprek 
Omdat de meeste gespreklcen ongeveer een uur duren zal er waarschijnlijk op den duur een 
stilzwijgend verwachtingspatroon ontstaan over de tijdsduur. In de eerste gespreklcen kan van 
de client echter niet verwacht worden dat hij vermoedt hoe lang de gesprekken zullen gaan 
duren. Wanneer gezinsvoogd en client van tevoren een tijdsduur afspreken, ontstaat er een 
gezamenlijk richtpunt en kan er een inschatting gemaakt worden van de hoeveelheid tijd die 
aan een onderwerp besteed kan worden. Bovendien geeft het de client de gelegenheid andere 
activiteiten (zoals de kinderen van school halen) beter te plannen rond het gesprek met de ge-
zinsvoogd. Dit voorkomt dat clienten halverwege het gesprek ineens weg moeten. 

Naast de vaststelling van agenda en tijdsduur is de structurering van de gesprekken er 
bij gebaat dat aan het eind van het gesprek een samenvatting en/of evaluatie volgt. Hierdoor 
wordt voor beide partijen duidelijk wat er is besproken en hoe beiden het hebben begrepen. 
Bovendien wordt hiermee duidelijk welke ontwikkeling het gesprek en het hulpverleningspro-
ces doormaakt. 

10.2 Continufteit van de hulpverlening 

Gezinsvoogden zijn in zekere zin 	professioneel', dat wil zeggen, ze laten het impliciet 
vaak aan de client over om zaken die voor henzelf vanzelfsprekend zijn geworden (zoals het 
proces tot aan het hvp, het belang en duur van de gespreldcen, vaktermen/jargon) te bevragen. 

Door het eerste gesprek in een kader te plaatsen en duidelijk te maken hoe de ots aan-
sluit bij voorafgaande hulpverlening krijgt de client idee van continuYteit. Voor de client wordt 
het duidelijk wat de gezinsvoogd (anders) gaat doen en wat hij van de gezinsvoogd wel en 
niet kan verwachten. Dit omvat informatie over de duur, frequentie, het doel en nut van de 
gesprekken en ook hoe de gesprekken zullen leiden tot het hulpverleningsplan. Inhoudelijke 
aansluiting van de verschillende gespreldcen geeft meer inzicht in het begeleidingsproces en is 
effectiever omdat afspralcen en plannen systematisch in de opeenvolgende gesprelcken aan bod 
komen. Ook in het eerste (overdrachts)gesprek moet worden duidelijk gemaakt wat de bete-
kenis is van het raadsrapport, wat het verschil is tussen de raadsmedewerker en de gezins-
voogd en welke weg er tot dan toe is bewandeld. In de tussenliggende gesprekken zijn gezins-
voogden vaak wet duidelijk zijn over hun eigen rot (ik zal schrijven, ik ga kijken, ik ga ondef-
zoeken) en over een gezamenlijke rol (zullen we kijken, zullen we bespreken), maar minder 
duidelijk over de rol van de client (kunt u opschrijven, u kunt nadenken, kunt u checken). De 
client lcrijgt nauwelijks instructie over de rol en de bijdragen die van hem verwacht worden en 
hij wordt niet of nauwelijks uitgenodigd actief mee te denken en mee te werken. Gezinsvoog-
den zouden explicieter kunnen zijn over hun verwachtingen ten aanzien van de client en over 
wat zij met de bijdragen van de client zullen gaan doen. Voor het gesprek over het hvp geldt 
dat gezinsvoogden duidelijker over hun toekomstige rot zouden kunnen zijn (bijvoorbeeld als 
case-manager) en over wat de clienten kunnen verwachten in de tijd na het gesprek over het 
hvp. 
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10.3 Fasering binnen het gesprek 

Per gesprek bestaat er een ideale fasering ofwel opeenvolging van gespreksonderwerpen die 
de beste garantie biedt voor het behalen van gespreksdoelen en de uitvoering van de taken van 
de gezinsvoogd. Voor het introductiegesprek geldt dat wanneer de gezinsvoogd eerst kennis-
maakt, dan de ots uitlegt en daama de problemen verkent, er bet meest recht wordt gedaan aan 
de doelen die gezinsvoogden zichzelf voor de gesprekken stellen. Het verdient aanbeveling 
on in het introductiegesprek aandacht te besteden aan de persoonlijke kennismaking en de 
client op de hoogte te stellen van de (telefonische) bereikbaarheid en van de vervanger van de 
gezinsvoogd (bij ziekte, vakantie). flit is voor de client basale infonnatie en draagt bij aan een 
goede kennismaking. Onder clienten blijkt er behoefte te bestaan om even te babbelen' zodat 
ze weten wie ze als persoon voor zich hebben. Len patroon waarin eerst de probleemverken-
ning en dan de ots besproken wordt, lijkt minder effectief. Dit suggereert in eerste instantie 
vrijblijvendheid terwijI de verhoudingen nog niet duidelijk geconstrueerd zijn. Het geeft de 
client veel ruimte om zonder begrenzingen zijn verhaal te doen en het dwingt de gezinsvoogd 
in een luisterende en begrijpende positie. Dit is op zich niet erg maar wel als dat de eerste rol-
verdeling is die geconstrueerd wordt. Daamaast geeft een dergelijk patroon de gezinsvoogd de 
gelegenheid om zijn verhaal over de ots aan te passen aan de client die hij voor zich heeft. 
Bijvoorbeeld, na inschatting van de client, de bespreking van de ots tot een minimum le be-
perken, de bespreking van het klachtrecht weg te laten of de ots te verzachten. flit hoeft niet te 
betekenen dat de gezinsvoogd hier altijd koste wat kost aan vast moet houden. Wanneer de 
gezinsvoogd ter plekke signaleert dat de problemen bij de client zo hoog zitten kan hij be-
sluiten dat het averechts werkt om eerst de ots te bespreken. De gezinsvoogd zou dan wel aan 
de client moeten laten weten dat de bespreking van de ots tot later is uitgesteld. 

Voor de tussenliggende gesprekken geldt dat er niets op tegen is on plannen al in een 
vroeg stadium met de client le bespreken. Toch kan een patroon waarbij probleeminitiatie, 
diagnose en oplossingen voortdurend door elkaar lopen, de client op het verkeerde been zet-
ten. De client lcrijgt immers de indruk dal hij vrij mag vertellen wat volgens hem de proble-
men zijn, tenvijI hij van de gezinsvoogd diens oplossingen te horen lcrijgt. Wanneer de ge-
zinsvoogd te snel met zijn oplossingen komt en de clienten in het ongewisse laat over de 
waarde en impact van de informatie die zij verstrekken, lijken clienten hun klachten steeds 
maar weer te herhalen. Dit kan snel uitmonden in twee monologen: een van de client die zich 
niet gehoord voelt en die steeds maar weer wijst op de problemen die hij ervaart en een andere 
monoloog van de gezinsvoogd die almaar mogelijke oplossingen, beslissingen en adviezen 
herhaalt. Het is effectiever als de gezinsvoogd de client de ruimte geeft te vertellen, zonder 
direct met een diagnose of oplossing te komen. 

Wanneer de gezinsvoogd overgangen in het gesprek expliciet maakt (bijvoorbeeld van 
de bespreking van de ots (door de gezinsvoogd) naar bespreking van de ervaren problemen 
(door client)) worden gespreksonderwerpen beter begrensd en wordt verwarring bij de client 
voorkomen over wat de gezinsvoogd van hem verlangt (rol van luisteraar, van infommtiever-
strekker, van meedenker enzovoon). 

Bij de bespreking van het hvp lijkt het het meest effectief als de gezinsvoogd zijn dia-
gnose verwoordt en daarbij verwijst naar de soortgelijke manier waarop de client die proble-
men in de eerdere gespreldcen heeft gepresenteerd. Als de client instemt ontstaat er ruimte te 
praten over een mogelijke aanpak van de problemen. Door deze strategie wordt de client uit-
genodigd actief deel te nemen aan het besluitvormingsproces. 
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10.4 Sturing van het gesprek 

Uitgaande van het uiteindelijke doel van de ots `opheffing van de maatregel omdat de ouders 
de opvoeding weer zelfstandig kunnen uitvoeren', is het zinvol dat ook in gesprekken wordt 
gewerkt aan een toenemende participatie van de ouders. Een actieve participerende rol in het 
gesprek kan een indicatie zijn dat de ouders een zelfde rol in de hulpverlening (willen) spelen. 
Omdat wij er van uitgaan dat een bewuste en actieve sturing van de kant van de gezinsvoogd 
een voorwaarde is voor planmatige begeleiding, worden de patronen waarin de gezinsvoogd 
geen sturende rol heeft als ineffectief beschouwd. Daarom lijkt het in de beginfase van de on-
dertoezichtstelling aangewezen dat de gezinsvoogd het gesprek het meeste stuurt, terwijl in de 
eindfase het het meest efficient lijkt als zowel de gezinsvoogd als de client een sturende rol 
hebben. Zowel de gezinsvoogd als client krijgen de kans elkaar van informatie te voorzien en 
tot samenwerking te komen over het hvp. Gezien de standvastigheid van patronen is het raad-
zaam om beide partijen vanaf het begin van ots de kans en de ruimte te geven oin het gesprek 
te sturen. Zo kan een collaboratief bouwwerk ontstaan waar beide gesprekspartners de ver-
antwoordelijkheid nemen om het gesprek voor beiden bevredigend af te sluiten. In de praktijk 
betekent dit dat de client beurten neemt en de gezinsvoogd beurten geeft. Deze beurten wor-
den door de gezinsvoogd dan gestuurd of afgebroken. De kern van dit patroon is dat de beur-
ten gericht zijn op klachtverheldering en het geven van informatie over diagnose en advies. 

Degene die het meest de beurten van de gezinsvoogd beloont (door te knildcen, rele-
vante antwoorden te geven) wordt vaak de belangrijkste gesprekspartner. De vraag is of dat 
ook altijd de gewenste gesprekspartner is. Andere professionals (raadsonderzoeker, gespecia-
liseerde gezinsverzorger) kunnen ook een grote (ongeplande) invloed op het gesprek krijgen. 
Het verdient aanbeveling om de aard en hoeveelheid bijdrages van de gesprekspartners goed 
te coOrdineren. Warmeer een gezinsvoogd vergezeld wordt door een tweede gezinsvoogd of 
een raadsonderzoeker, zouden er voorafgaand aan het gesprek duidelijke afspraken gemaakt 
kunnen worden over wie wat vertelt. Dit voorkomt onnodige herhalingen en onduidelijke 
beurtverdelingen. 

10.5 Vragen stellen en antwoorden krijgen 

Het stellen van (I-R-E) vragen blijkt een goede manier om na te gaan of ouders begrijpen wat 
hen is verteld. Het `dwinge de ouders om in hun eigen woorden te formuleren en ze worden 
zo actiever bij het gesprek betrokken. De gezinsvoogd kan de clienten bijvoorbeeld vragen in 
bun eigen woorden de werkwijze van de gezinsvoogd te omschrijven. Dit bevordert de parti-
cipatie van de client aan het gesprek. Bij clienten ontstaat er over het algemeen een beter be-
grip wanneer de gezinsvoogd zijn verhaal of visie in elementen opdeelt en per stukje weer 
bevraagt. Doet de gezinsvoogd dit niet dan reageert de client vaak op een onderdeel (meestal 
het laatste wat de gezinsvoogd heeft gezegd). Hierdoor blijft het onduidelijk wat de ouders 
vinden van de rest van de visie van de gezinsvoogd. 

Opvallend is verder dat oplossingen en adviezen die ouders ongevraagd de gezins-
voogd aanreiken weinig aandacht van de gezinsvoogd krijgen. Vermoedelijk speelt het domi-
nante vraag-antwoord patroon (de gezinsvoogd stelt de vragen, de client geeft antwoord) hier-
bij een rol en daardoor is het voor de gezinsvoogd lastig om andersoortige beurten (de client 
geeft advies of een oplossing) te herkennen. Daarnaast kost het verkrijgen van relevante ant-
woorden over het algemeen veel tijd en doorzettingsvermogen van de gezinsvoogd. 
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10.6 Gespreksdoelen 

Het is niet aan de onderzoekers om te bepalen welke doelen gezinsvoogden moeten stellen 
voor de eerste gesprekken met client. Wel kan een aantal opmerkingen worden gemaakt met 
betrekking tot de aard en het effect van doclen. 

Het verdient aanbeveling om voorafgaand aan het gesprek met de client niet alleen te 
bepalen welke onderwerpen aan bod moeten komen, maar ook welk doel het gesprek dient. Is 
bet doel van het gesprek informatie te verkrijgen van de client? Het uitleggen van de ots? Het 
verkrijgen van instemming? Het voorleggen van de adviezen door de gezinsvoogd? 

Daamaast verdient het aanbeveling om doelen zo concreet en zo toetsbaar mogelijk te 
maken. Beide partijen kunnen dan controleren of het gespreksdoel afdoende is afgehandeld. 
Wet zou aan het einde van het gesprek dan inderdaad moeten nagegaan worden of het ge-
spreksdoel gehaald is. 
Het verdient eveneens aanbeveling om voor den gesprek niet te veel uiteenlopende doelen te 
hebben. Zo is het bijvoorbeeld het bevragen van ideeen en opvattingen van de client een heel 
ander doel dan het bespreken van plannen. Deze verschillende doelen kunnen in den gesprek 
elkaar in de weg zitten, bijvoorbeeld de client kan het idee Icrijgen dat hij vrijblijvend mag 
meedenlcen met de gezinsvoogd tenvifi de gezinsvoogd eigenlijk vooral zijn platmen wil 
voorleggen aan de client. 

H Gezag 

10.7 Het benoemen en gebruiken van gezag 

Gezien de taken en functieprofiel van de gezinsvoogd zouden gezinsvoogden duidelijk en 
onomwonden moeten uitleggen waar hun juridische gezag voor staat. De client behoort op de 
hoogte te zijn van het juridische gezag van de gezinsvoogd. Hierbij zou verwezen moeten 
worden naar de rechterlijke uitspraak en het belang van het kind. 

De presentatie van het gezag zou overigens niet moeten worden gekoppeld aan of als 
altematief worden gebracht voor de wens om met de client samen te werken. Hiermee wordt 
de impact van het gezag afgezwakt en het leidt tot onduidelijkheid omtrent de verhoudingen. 
Het is bovendien aan te bevelen gezag niet alleen in te zetten op het moment dat er geen keuze 
meer is. Door het gebruik van gezag in een `onschuldige' fase van het gesprek positioneert de 
gezinsvoogd zich en maalct hij voor zichzelf de weg vrij gezag ook in te zetten op momenten 
dat het erom spant. 

Wat betreft het professionele gezag zien we in de reflectiegesprelcken dat gezinsvoog-
den dankzij hun werk en opleiding een schat aan ervaring en kennis hebben opgedaan. Op dit 
punt onderscheiden ze zich in sterke mate van de clienten die weliswaar de problemen van 
binnenuit kennen, maar die door bun betroklcenheid onvoldoende afstand kunnen nemen en 
moeite hebben te reflecteren op de ontstane situatie. Gezinsvoogden zouden in hun gesprek-
ken met de client vaker kunnen venvijzen naar de kennis die ze als professionals hebben. Het-
zelfde geldt voor persoonlijk gezag. Bij inzet hiervan verwijst de gezinsvoogd niet naar exter-
ne machtsfactoren (professionaliteit of de rechterlijke macht) en lijkt de macht van het argu-
ment het sterkst aanwezig. Dit is een effectieve gespreksstrategie in gevallen waar de gezins-
voogd de client wil overtuigen. 
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111 Overeenstemming 

10.8 Actieve instemming op de problemen, doelen en middelen 

Hoewel het moeilijk is om (deels) instemming te lcrijgen van clienten die het van meet af aan 
op geen enkele wijze met de gezinsvoogd eens zijn, menen wij dat een aantal technieken ertoe 
bijdraagt dat het gesprek gestuurd kan worden in de richting van overeenstemming. Zo moet 
het van meet af aan duidelijk zijn dat de gezinsvoogd de gespreksleider is die de beurten ver-
deelt en de controle over de gespreksonderwerpen heeft. Als de ouders als dominant te boek 
staan verdient het de voorkeur het eerste gesprek op de gezinsvoogdij-instelling te voeren. Die 
leiding over het gesprek moet ook doorwerken in de gespreksdynamiek. Om te voorkomen dat 
ouders blijven klagen of hun bezwaren blijven herhalen moet getracht worden varieteit in de 
gespreksmodus door te voeren. Dit betekent in concreto dat er keuzes moeten worden ge-
maakt: dan wel en dan niet de discussie aangaan of dan wel en dan niet een radicale topic-
switch. Dit betekent overigens niet dat de gezinsvoogd de clienten telkens dient te onderbre-
ken. In plaats van onderbreken lcunnen de clienten ook worden ontmoedigd om verder te ver-
tellen. Dit kan door het achterwege laten van uitingen als 'dat moet zwaar geweest zijn voor 
u', 'u was ben radeloos', 'u vindt het belangrijk dat dat gebeurt'. 

De variatie in het gesprek draagt ertoe bij dat er geen repeterend patroon ontstaat dat 
ook in de volgende gespreldcen doorzet. Variatie kan al worden ingebracht aan het begin van 
het eerste gesprek door de clienten erop te wijzen dat met de gezinsvoogdij een nieuwe start 
wordt gemaakt en dan er zal worden gewerkt aan de toekomst. 

Wanneer ouders vanaf het begin niet afwijzend tegenover de maatregel staan, kunnen 
gezinsvoogden al in het eerste gesprek flinke vorderingen maken als het gaat om gezamen-
lijkheid en de formulering van problemen, doelen en middelen. Hierbij is het een effectieve 
strategie om ouders zelf hun visie en die van anderen (bijvoorbeeld de Raad) op de problema-
tiek te verwoorden. Het is belangrijk om bij bepaalde punten van de ouders aan te sluiten en 
daarna in concrete bewoordingen andere gesignaleerde problemen te benoemen. Als de ge-
zinsvoogd bemerkt dat de clienten instemmen met zijn formuleringen aangaande het pro-
bleem, de doelen en de middelen dan is het zaak te checken of ze werkelijk helemaal instem-
men. Hiertoe is het nodig de clienten bij het gesprek te betreklcen en ze te laten participeren in 
de besluitvorming. Dit draagt nog extra bij aan de gezamenlijkheid van het plan. Op verschil-
lende momenten in de hulpverlening, maar ook in de gesprekken zou gecheckt moeten wor-
den of de overeenstemming nog intact is. Dit betekent bijvoorbeeld dat het zinnig is aan het 
eind van het gesprek een samenvatting van de besproken problemen, doelen en middelen te 
geven. Zo kan gecheckt worden of de ouders nog steeds aklcoord gaan. 

10.9 De hantering van conflicten en meningsverschillen 

Gezinsvoogden blijken tal van technieken te hebben om met een (dreigend) meningsverschil 
om te gaan. Ze geven er de voorkeur aan het meningsverschil te omzeilen. Dit gebeurt niet 
alleen in het eerste gesprek, ook in de tussenliggende gespreldcen en het gesprek over het hvp 
zien we dit terug. Gezinsvoogden blijken meningsverschillen uit de weg te gaan omdat ze 
graag inhoudelijk met de client over de problematiek willen praten en omdat ze in contact 
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willen blijven met de client. Dit zijn waardevolle doelen in de beginfase. loch is het aan te 
bevelen geschilpunten te bespreken omdat: 1) zo de posities van de beide partijen worden 
gevonnd, 2) gezinsvoogd en client dan weten wat ze aan elkaar hebben, 3) discussie bijdraagt 
aan de betrokkenheid en participatie van de client en 4) omdat het een stap kan zijn naar per-
soonlijk gezag. Wanneer meningsverschillen niet besproken worden dan blijven ze onder-
gronds voort bestaan. De client lijkt in te stemmen maar het betreft een oppervlalckige, tijde-
lijke of vage instemming. 

10.10 Vergelijking van het hvp en de gesprekken 

De gesprekken tussen gezinsvoogd en client dienen uiteindelijk te leiden tot een hvp waarover 
het liefst zoveel mogelijk overeenstemming is. Het hvp zou daannee een neerslag van de ge-
voerde gesprekken moeten zijn en geen nieuwe elementen moeten bevatten. De aard, plants en 
context van het plan moet duidelijk zijn. De clienten moeten weten dat ze een overeenkomst 
sluiten met de gezinsvoogd en dat de ondertoezichtstelling vanaf dan een andere fase ingaat 
(de hulp komt op gang, maatregelen worden geeffectueerd). Het hvp moet in heldere bewoor-
dingen opgesteld zijn, en indien mogelijk, zo concreet en zo toetsbaar mogelijke doelen be-
vatten. Voor clienten zou ook duidelijk moeten zijn wat hun rol in de hulpverlening is die op 
basis van het plan wordt ingeschakeld. Gezien het formele karakter van het plan is het aan te 
bevelen het gesprek op de gezinsvoogdij-instelling te voeren of anders bij de clienten thuis 
aan de eettafel. 
De waarde van het plan hangt af van de overeenstemming die er is. Dit betekent dat de ge-
zinsvoogd zich moet inspannen om op de belangrijkste punten (probleemdefinitie, doelen en 
middelen) expliciete instemming te verkrijgen. 

Ofschoon clienten en gezinsvoogden het niet altijd eens zijn over de te volgen stappen 
en de gesignaleerde problematiek, moeten clienten wel alle kans en ntimte te lcrijgen om hun 
mening op het hulpverleningsplan te geven. Clienten zouden zich moeten lcunnen voorberei-
den op het gesprek en moeten daarom de kans krijgen het plan in te zien voordat het gesprek 
plaatsvindt. Gezinsvoogden zouden de clienten handreikingen moeten geven hoe ze het rap-
port kunnen lezen, bijvoorbeeld welke onderwerpen het rapport bevat en hoe ze commentaar 
kunnen leveren op het rapport. Ook zouden clienten de kans moeten hebben bezwaren kenbaar 
te maken en weten wat daarmee verder gebeurt. 

IV Het overdrachtsgesprek 

Ten eerste is het van belang dat de client weet welk doel het overdrachtsgesprek dient. Hij 
moet dus weten dat het onderzoek van de Raad is afgelopen en dat de uitvoering van de ots 
een taak zal zijn van de gezinsvoogd. De client moet ook weten dat het werk van de gezins-
voogd voortborduurt op de bevindingen van de raadsonderzoeker. Ten slotte moet de client 
ervan op de hoogte worden gebracht dat hij bezwaren tegen het raadsonderzoek moet richten 
aan de raadsonderzoeker. 

Ten tweede is het van belang dat de rollen van de drie gesprekspartners duidelijk Inge-
vuld worden. Dit betekent dat duidelijk moet zijn wie de gespreksleider is. En als de raadson-
derzoeker informatie verstrekt die niet in het rapport staat moet de reden daarvoor aan de cli-
ent verteld worden. Ook moet de client weten welke rol van hem verwacht wordt. Wordt hij 
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bijvoorbeeld geacht louter aanvullende informatie te verstrekken? Uiteindelijk moet het ge-
sprek voor drie partijen bevredigend worden afgesloten. Dit impliceert dat de gespreksleider 
de beurten zodanig moet verdelen dat iedereen aan bod komt. Het is aan te bevelen dat de 
raadsonderzoeker het gesprek verlaat op het moment dat zijn taak is volbracht. Hiennee wordt 
het voor de clienten (ook visueel) duidelijk dat ze voortaan met de gezinsvoogd te maken 
hebben. 

Ten derde moet het gesprek inhoudelijk worden gecoordineerd, dat wil zeggen dat de 
gezinsvoogd duidelijk maakt wat de hoofdonderwerpen van het gesprek zijn en op welke 
punten aanvulling wordt verwacht. Dit voorkomt dat er onnodig herhaald wordt en dat het 
raadsrapport in zijn geheel wordt doorgenomen. Het is van groot belang dat de raadsonder-
zoeker in het gesprek nog eens de essentie van de problematiek verwoordt en dat de gezins-
voogd benadrukt dat deze diagnose het uitgangspunt van zijn verdere werk zal zijn. 

V 	Het Vedivo profiel van het introductiegesprek 

De uitleg over de ots vomit een apart hoofdstuk in het introductiegesprek met de client en zou 
daarom ook als een apart hoofdstuk gebracht moeten worden. Om aan duidelijkheid te winnen 
zou de uitleg in een keer in verschillende `paragrafen' aan de client voorgelegd kunnen wor-
den. Met andere woorden de afzonderlijke onderwerpen zouden geclusterd moeten worden. 
Dit voorkomt onnodige herhalingen. Verder zou de gezinsvoogd na ieder cluster kunnen vra-
gen of de ouders het hebben begrepen. Dit kan gedaan worden door de ouders te vragen of ze 
hetgeen hen is verteld kunnen reproduceren. Clienten mogen niet schromen hierover vragen te 
stellen en daarom moet er een klimaat geschapen zijn waarin ze vrij hun vragen durven te 
stellen. Aandacht voor de persoonlijke kennismaking kan ertoe bijdragen eventuele schroom 
weg te nemen. De mogelijkheid van de client om met de gezinsvoogd samen te werken en om 
te participeren in de gesprekken als ook in de daadwerkelijke hulpverlening, hangt sterk af 
van de mate waarin hij op de hoogte is van de regelingen en procedures. De client moet, met 
andere woorden, kennis hebben van de spelregels om te kunnen deelnemen. Voor de gezins-
voogd (als spelleider) betekent dit dat hij de ouders behoort te informeren. 

Menig gezinsvoogd geeft in de reflectiegesprekken echter aan moeite te hebben met de 
uitleg over de maatregel vanwege de voor de clienten moeilijke terminologie en ingewiklcelde 
procedures. Ook de folders zouden in het verschaffen van duidelijkheid tekortschieten. Het is 
in dit verband aan te bevelen om zelf (of in teamverband of op hoger niveau) een adequate 
vertaling te maken van de uitleg en deze eventueel uit het hoofd te leren. 

VI Toekomstig onderzoek 

Het gebruik van video blijkt een nuttig middel om te refiecteren op gespreksvoering in de 
kinderbescherming. Video-opnames tonen gesprekssituaties en bieden de mogelijkheid om 
gespreksstrategieen te delen en uit te wisselen. Volgens gezinsvoogden dragen de video-
opnames van de gesprekken bij aan het inzicht in hun gesprekstechnisch handelen. Daamaast 
waarderen ze de feedback in de reflectiegesprekken als positief. Het bevestigt hen in hun wij-
ze van gespreksvoering met de client of geeft hen redenen om bepaalde gesprekshandelingen 
te wijzigen. 
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De opnames en reflectiegespreklcen in combinatie met de interviews vooraf, geven de 
gezinsvoogden een totaalbeeld van hun communicatie met de clienten. Ze weten vooraf wat 
ze zichzelf tot doel hadden gesteld, ze ervaren de uitwerking daarvan in het gesprek en re-
fleeter= daarop na afloop. lit traject draagt ertoe bij dat gezinsvoogden zich nog bewuster 
worden van hun communicatie en zien waar verschillende gesprekshandelingen toe leiden en 
welk eindresultaat dit oplevert. Het gebruik van video (gecombineerd met voor- en reflectie-
gesprekken) kan dan ook bijdragen aan de professionalisering van de communicatieve praktijk 
in de gezinsvoogdij en het kan gebruikt worden bij intervisie en supervisie. 

Nieuw onderzoek zou een specifieker licht kunnen werpen op de gesprekshandelingen 
van gezinsvoogden. We denken hierbij bijvoorbeeld aan onderzoek waarbij een gezinsvoogd 
gedurende verschillende zaken gevolgd wordt. Het is dan mogelijk om te onderzoeken of een 
lastige' zaak samenhangt met een lastige client of dat dit samenhangt met de aanpak van de 
gezinsvoogd. Ook kan gekeken worden of er sprake is van een basishouding bij de gezins-
voogd waardoor bepaalde aspecten van het gesprek altijd goed ofjuist minder goed verlopen. 
Uit het huidige onderzoek blijkt verder dat gesprelcken waarbij andere professionals aanwezig 
zijn, zoals een raadsonderzoeker, een andere gezinsvoogd of tolk specifieke problemen kent. 
Nieuw video-onderzoek kan deze zogenaamde `triades' verhelderen en inzicht verschaffen in 
de wijze waarop gezinsvoogden deze gespreklcen voeren en hoe deze gesprekken eventueel 
verbeterd kunnen worden. In de rot van case-manager hebben gezinsvoogden regelmatig met 
de coOrdinatie van verschillende professionals te maken. 
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Bijlage 1 

Conventies voor de transcripties van de video-opnames 

De gezinsvoogd wordt aangegeven met drie hoofdletters, bijvoorbeeld SEU. Het gevoerde 
gesprek wordt aangegeven met een T waarbij Ti het eerste gesprek is, T2 het tweede gesprek 
is et cetera. De betrokken kinderen hebben een fictieve naam gekregen. 

In de transcripten worden verder de volgende codes gebruikt: 

Gv 	 Gezinsvoogd 
Moeder 

V 	 Vader 
Kind 
Zus 
Broer 

Sv 	 Stiefvader 
Vr 	 Vriend 

Raadsonderzoeker 

komt na een zin die door vorm en intonatie een vraag is 
M moet u nog koffie? 

korte pauze (0-2 seconden) 
Gv het wordt de eerste zes weken gewoon intensief praten (.) 

ja? 

[pauze] 	 lange pauze (>2 seconden) 
Gv weet je nog wat wat we bijvoorbeeld als doel gesteld 

hadden? [pauze] 

[xxx] 

[...] 

XXX 

informatie betreffende klank van het gesprokene of informatie 
ter verdere verduidelijking van beurt. Met name kijkrichting, 
gebaren, relevante handelingen. 
Gv [naar M] en dat wou ik nu maar even met jou afspreken 

[pakt agenda] 
M [knikt] j a 

deel van conversatie weggelaten 

nadruldcelijk, luider gesproken 
Gv (.) ja (.) maar begriip je een beetje  van wat de komende 

periode wat ik eh van plan ben? 

(xxx) 	 waarschijnlijk uitgesproken tekst 
Gv de situatie was gewoon afgelopen (week) 



(...?...) 

//xxx// 

xxx/ 

onverstaanbaar Icon (woord of deel van een woord dat niet is 
verstaan) 
M en toen kwam die terug en hij is afgevoerd naar (?) 

onverstaanbaar lang (enkele woorden die niet zijn verstaan) 
Gv dat was dus ook mijn punt dat ik zei van eh [M hoest] 
(...?...) 

uiting van spreker gelijktijdig met volgende spreker 
M alleen ik moet wel zo weg 
Gv ja //dan zijn well 
M 	//Kimberley ophalen// 

spreker breekt woord af 
Gv ik heb haar niet aan/ ze is niet aangemeld voor begeleid 

kamerwonen 

[plaatsnaam] [naam Gv] 	naam van genoemde plaats, genoemde personen (zoals 
gezinsvoogd, vader, moeder en andere betrokkenen), genoemde 
datum 
K 	dat ik dalijk gewoon weer terug kan naar [plaatsnaam] 



Bijlage 2 

Interviewvragen aan gezinsvoogden en clienten 

Interviewvragen aan gezinsvoogden voorafgaand aan het gesprek met de client 

Introductie 
- 	uitleg interview (gesprek als aanvulling op video; verwachtingen en doelen van de 

gezinsvoogd); 
- 	duur van het interview (ca. 15 minuten); 
- 	naam gezinsvoogd; stad; instelling. 

Situatiebeschrijving 
- 	de situatie waarin het clientsysteem zich bevindt (problematiek, gezinssamenstelling). 

Gespreksdoel 
doel van het gesprek / gespreksonderwerpen; 
eventuele subdoelen; 
wat moet er worden bereikt (bijvoorbeeld: vertrouwen krijgen, informatie verschaffen, 
advies geven, tot gezamenlijkheid komen etc.). 

Gespreksstrategieen 
hantering van specifieke gespreksstrategieen (bijvoorbeeld: open vragen, clienten 
ruimte geven, gesprek structureren, gezagsuitoefening etc.). 

Verwachting 
verwachting van reactie clienten en daarmee het welslagen van de voorgenomen doelen. 

Intervievvvragen aan gezinsvoogden ná het gesprek met de client 

Introductie 
- 	interview aan de hand van de videobeelden / fragmenten; 
- 	duur: minimaal een uur. 

Opening 
aanwezigheid camera; 
mening over het gesprek, plus- en minpunten; 
doelen bereikt; 
verwachtingen uitgekomen. 

Werkwijze 
- 	betekenis van gezag(spositie) bij de clienten (persoonlijk, professioneel of juridisch 

gezag); 
- 	betekenis van samenwerking bij de clienten; 
- 	conflicten / meningsverschillen. 



lnhoud gesprek 
vragen fommleren aan de hand van de analyse van de video-opname van het gesprek; 
probleemdefinitie van de gezinsvoogd met ouders besproken (waarom wet Inlet); 
gebruik van de gespreksstrategieen zoals in het voorgesprek aangegeven (waarom wel / 
niet); 
reactie clienten zoals verwacht. Zo niet, gesprek aangepast; 

- discrepanties voorgesprek en het gesprek; 
- reden (mis)lukIcen doelen. 

Afsluiting 
- opmerkingen over zaak / gesprek. 

Interviewvragen aan de clienten na het gesprek over het hulpverleningsplan 

Introductie 
- het waarom van het gesprek; 
- uitleg opbouw van het gesprek. 

Definitie van de situatie 
het waarom van de ots volgens client; 
het waarom van de ots volgens gezinsvoogd (volgens de client). 

Be/eying ondertoezichtstelling en verwachtingen 
mening over ots-maatregel; 

- verwachting van gezinsvoogd / ots. 

Terugblik op de eerste gesprekken 
- opstelling client (bijv. afwachtend, actief); 

opstelling gezinsvoogd (NI/. gezag, samenwerking); 
betekenis van gezag / macht van gezinsvoogd; 
mening eerste gesprelcken (bijv. conflictueus, open); 
vertrouwen in gezinsvoogd en het gevolg van de gespreklcen. 

Vaoruablik 
verwachtingen relatie client en gezinsvoogd; 
verwachtingen gesprelcicen met gezinsvoogd; 

• 	wat in geval van conflict / probleem met gezinsvoogd. 



Controle over het gesprek 

Bijlage 3 

Onderzoeksprotocol 

1 Agenda 
Wat zet de gezinsvoogd op de gespreksagenda en op welke manier doet hij dat? Wordt 
de client gehoord in de eigen agenda? 
• inventarisatie van de genoemde agenda; 
• wordt de agenda vooraf gegeven of lokaal georganiseerd; 
+ wordt de client gehoord in de eigen agenda? Hoe?; 
+ opening van het gesprek via verwijzing naar activiteit en impliciete kennis daarover: "het 

is vijf voor twaalf', "we zijn er allemaal". Andere openingsmogelijkheden?; 
+ hoe concreet is de agenda?; 
+ gebruikt de gezinsvoogd professioneel gezag? ('probleemomschrijving noemen ze dat'); 
• gebruik van `wij' en `ik'. 

Wordt het gesprek binnen de gestelde tijdsduur afgesloten en zo ja hoe? 
• worden de agendapunten herhaald en geevalueerd?; 
• afsluiting van het gesprek op basis van gedeelde (maar impliciete) kermis "het is twee 

uur", "volgende week ga ik in op de rest van het probleem" (gradaties van explicietheid); 
• wordt het gesprek expliciet afgesloten of wordt de afsluiting lokaal georganiseerd?; 
• verschillende manieren van afsluiten (Rostila, 1995); 
• wordt de tijdsduur voor aan het gesprek aangegeven? Wordt gedurende het gesprek een 

resttijd aangeven? ("we hebben nog twintig minuten"); 
• laat de gezinsvoogd weten dat er continuIteit is? ("in een volgend gesprek...", "in het 

vorige gesprek hebben we besproken..."). 

2 	ContinuFteit van de hulpverlening 
Refereert de gezinsvoogd aan gesprekspunten van een vorig gesprek en hoe doet hij dat? 
• noemen van de gesprekspunten (vergelijken met wat er daadwerkelijk gezegd is, 

bijvoorbeeld: noemt de gezinsvoogd alleen de punten waarover overeenstemming was); 
+ gedeelde verantwoordelijkheid (eventueel repair) ('wij / ik'); 
+ wordt expliciet verwezen naar gemaalcte afspraken?; 
+ wat is de plaats en frequentie van het noemen van gesprekspunten?. 

3 	Fasering binnen het gesprek 
• Hoe is het gesprek opgebouwd en welke (soorten) gespreksonderwerpen komen aan 

bod? 
• globale inventarisatie maken van de onderwerpen die behandeld worden in het gesprek 

(maximaal 15 `gespreksblokken'). Wie begint / sluit het af? Hoe?; 
+ rangschilcking van de aard van de gespreksonderwerpen. 

4 Sturing van het gesprek 
Heeft de gezinsvoogd controle over de gespreksonderwerpen en hoe doet hij dat? 
+ schuift de gezinsvoogd niet urgente onderwerpen die niet op agenda staan door naar een 

volgend gesprek? Zo ja hoe? Maakt de gezinsvoogd dat zichtbaar / hoorbaar aan client?; 



• kijken naar beurtverdeling: controle via vraag-antwoord? Worden er andere vragen 
gesteld om een topic-switch te forceren? Repair? Onderbreking / overlap? I-R-E 
patronen?; 

• wie introduceert een nieuw onderwerp en wie beheerst het?; 
C. `vissen' in plaats van directe vragen zoals: le bent een beetje gekriteerd?"; 
Co 'footing' zoals: "in het raadsrapport staat dat u regelmatig drinkt"; 
• functie van alignments? 

5 Vragen stellen en antwoorden &liken 
Hoe formuleert de gezinsvoogd vragen en hoe wordt crop gereageerd? 
• krijgt de gezinsvoogd antwoord op gestelde vragen en opmerkingen?; 
• is Cr een bepaalde strategic in de vraagstelling te ontdekken?; 

• wat is het doe!? Informatievergaring, opheldering Icrijgen, sturing, nagaan of er 
gezamenlijkheid bestaat; 

• hoe vat de client de vraag op? Als advies, als vraag, als dreigement / aanval? Wat is effect 
van de vraag?; 

• vraagt de gezinsvoogd door bij een 'irrelevant' antwoord?; 
wanneer in het gesprek komt het antwoord? (meteen na vraag of na het stellen van 
verschillende vragen en formuleringen); 

• tijdsbeleving: tijd geplaatst in persoonlijke biogralle (plus een account waarom iets plaats 
vond) tegenover tijd als universeel objectief meetbaar; 
manier waarop vraag gesteld worth (direct / vaag / algemeen); 

• litoten. 

6 Gespreksdoelen 
Bereikt de gezinsvoogd de gestelde gespreksdoelen zoals geformuleerd in het interview 
voorafgaand aan het gesprek? Welke we! / niet? Vergelijking met het interview achteraf. 
• inhoudsanalyse van de doelen nit het interview (hoe zijn ze geformuleerd: concreet / 

algemeen, gezamenlijk, direct uitvoerbaar of lange temiljn); 
vindt de gezinsvoogd (zoals blijkt uit het reflectiegesprek) dat de doelen zijn gehaald? 
Waarom wel/niet? Achterhalen van eventuele discrepanties tussen wat er in een gesprek 
feitelijk gebeurt en de refle,ctie erover. 

11 Gezag 

7 	Het benoemen en gebruiken van gezag 
Benoemt en gebruikt de gezinsvoogd zijn persoonlijke, professionele en juridisthe gezag 
in de gesprekken met de client? Zo ja hoe? Is er verandering? 
C. hoe wordt professioneel / persoonlijk / juridisch gezag gebruikt: om te overtuigen, 

onderhandeling tegen te gaan, conflict te voorkomen? 



III Overeenstemming 

8 	Actieve instemming op problemen, doelen en middelen 
Krijgt de gezinsvoogd de actieve instemming van clienten op zijn definitie van de 
probleemstelling en op het doel en de middelen? Hoe? 
•:. zet de gezinsvoogd gezag in om tot overeenstemming te komen over de probleemstelling, 

de doelen en de middelen? Hoe?; 
•:. geeft de gezinsvoogd samenvattingen en interpretaties om tot overeenstemming te komen 

over de probleemstelling? Zo ja hoe? Wat doet de client om een eventueel 
meningsverschil uit de weg te gaan?; 

• wordt de client gehoord in zijn / haar definitie van het probleem? Hoe?; 
• footing?: "de school heeft verteld dat er problemen zijn met uw kind", "men heat mij 

aangesteld om..." en "volgens het raadsrapport..."; 
• vissen: "het gaat niet goed met u zo te zien?"; 
+ een concrete, vage of algemeen geformuleerde probleemstelling; 
•:. litoten: "u heeft niet echt een goed contact met uw zoon?"; 
• stelt de gezinsvoogd vragen om te checken?; 
• manieren van antwoorden; 
• benoemen van de gezamenlijke visies en negeren van uiteenlopende visies?; 
• jargon?; 
• institutionele tegenover persoonlijke identiteit?; 
• afzwaldcingen?; 
• eufemistische beschrijvingen?; 
+ indirectheid: "het zou kunnen dat" in plaats van "het kan"; 
• voorzichtigheid en een neutrale positie innemend (professional cautiousness); 
• gebruik van "ik denk" en "ik vind". 

9 De hantering van conflicten en meningsverschillen 
Hoe behandelt de gezinsvoogd conflicten en meningsverschillen? 
• productie van meningsverschil uitgesteld of verzacht in dagelijkse conversatie 

Gv 	ik pak even de papieren erbij [pauze] ja ik denk toch dat ik het niet met u eens 
ben [conflict uitgesteld] 

M 	de gewone basisschool is hier naast de deur dus is mijn kind daar veel sneller 
dan op die speciale school 

Gv 	ja hij is er wel sneller maar de speciale school is. beter voor hem [Gv gaat 
gedeeltelijk mee; conflict verzacht] 

M 	toch wil ik dat hij naar dezelfde school blijft gaan 
Gv 	ja het zou kunnen dat het een goeie school is ik ben er nog niet geweest ik weet 

het niet [pauze] maar goed (.) we hebben het er nog wel over 

10 Vergelijking van het hvp en de gesprekken 
[Aileen voor het gesprek over het hulpverleningsplan, hoofdstuk 7] 
Vormt het hulpverleningsplan een weerslag van de gevoerde gesprekken en gaat de 
client akkoord? Hoe organiseert de gezinsvoogd instemming? 
• inventarisatie van de genoemde elementen; 
+ actief tegenover passief instemmend?; 
• hoe wordt het hulpverleningsplan in het gesprek gebruikt. 



Onderstaande vragen gelden alleen voor hoofdstuk 5 Het eerste gesprek 

IV Het overdrachtsgesprek 

[Aileen in het geval er een gesprek plaatsvindt waarbij de Raad voor de 
Kinderbescherming de zaak overdraagt aan de gezinsvoogd] Hoe verloopt het 
raadsoverdrachtsgesprek? 
• welke rollen hebben gezinsvoogd, raadsmedewerker en client?; 
• wie heeft de leiding over het gesprek?; 
• is er een gezamenlijke agenda?; 
• hoe worth de overdracht kenbaar gemaalct aan de client (verlaat de raadsmedewerker de 

ruimte warn- het gesprek plaatsheeft?); 
• wordt duidelijk gemaakt wat men van elkaar verwacht? 

• Het Vedivo proud van het introductiegesprek 

Benoemt de gezinsvoogd de door Vedivo gedefinieerde elementen van het 
introductiegesprek? Zo ja hoe? 
• inventarisatie van de genoemde elementen; 
• het gebruik van jargon?; 
• institutionele versus persoonlijke identiteit ('wij / ik'); 
• concreet / algemeen / vaag in de afzonderlijke elementen van de uitleg?; 
• afzwakkingen van formuleringen?; 
• eufemistische beschrijvingen zoals: "sinds een week bent u nu bij ons" in plants van 

"sinds een week bent u bij de Stichting Jeugd en Gezin"; 
• indirectheid: "het zou kunnen dat" in plaats van "het kan"; 
• footing: "men heeft mij aangesteld om..." en "volgens het raadsrapporl..."; 
• stelt de gezinsvoogd vragen om te checken?. 
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