
co 

co 

I 

Needeneg 
hmipveAmA 
OntAEm 
YLETtlIz.EEn 

se 

A ' C IEF EXEMPLA 

NIET EENE N!! 

Pe.am na cleT LeIgn 

se 

cr 2 0. a §J. 

I® 
EEE 

L-Vitse 

II 

Inie
ca

ro
es

c  
e

r  



De reeks Jeugdbescherming en Jeugddelinquentie 
(J & J) bevat ondorzoekrapporten- en verslagen 
van het interne onderzoekteam "Jeugdbescherming 
en Jeugddelinquentie" van de Coordinatiecommissie 
Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbeschorming. 

Postadres: Postbus 20301. 2500 EH Den Haag 
Telefoon : 070-706574/706209 



Coordinatiecommissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbescherming 

RESIDENTILE HULPVERLENING AAN 

SURINAAMSE, TURKSE EN MAROKKAANSE 

JONGEREN 

Een onderzoek naar het verblijf in en het vertrek uit internaten en de 

situatie gedurende het eerste half jaar na dat vertrek van alloChtone 

jongeren, vergeleken met autodhtone jongeren. 

Den Haag, 1985 	 Peter van der Laan 

Ad Essers 

Mieke Hoeffnagel 



VCORWOORD 

Het voorliggende rapport bevat het verslag van het onderzoek 

"Tehuisplaatsing van jongeren uit etnisdhe minderheden II". Het onder-

zoek is uitgevoerd in de periode zamer 1983-voorjaar 1985 onder auspi-

cien van de CWOK (Coordinatiecammissie Wetensdhappelijk Onderzoek 

Kinderbescherming). Het werd gesuperviseerd door dr. J. Junger-Tas. 

De onderzoekgegevens zijn verkregen door middel van vraaggesprekken met 

Surinaamse, Turkse, Marokkaanse en Nederlandse jongeren, voor een deel 

ook met bun ouders, met mederwerk(st)ers van internaten en mede-

werk(st)ers van begeleidende instanties. Al deze mensen danken wij voor 

bun medewerking. 

Ook dank aan MaUke Leurs,'Marian Musch en Farida Polsbroek die een 

belangrijk deel van de interviews voor hun rekening hebben genamen. 

Dr. W.A.R. Shadid zijn wij erkentelijk voor zijn cammentaar blj een 

eerdere versie van dit rapport. 

Het onderzoek werd financieel mogelijk gemaakt door de CWOK en het NCI< 

(Nederlands Camite Kinderpostzegels). 

Speciaal voor het onderzoek is een begeleidingscammissie ingesteld; 

voor de samenstelling van deze begeleidingscammissie wordt verwezen 

naar bijlage I. 

Tot slot een woord van dank aan de afdeling Dataverwerking van het WODC 

en Marga benFradj-Helfrich voor het verwerken van de tekst. 
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INLEIDING 

- 1 - 

In 1983 is een rapport uitgebracht over het onderzoek 

"Tehuisplaatsing van jongeren uit etnisdhe mindetheden" (Van der Laan, 

1983). Het betrof een onderzoek naar de problematiek rond de plaatsing 

in een tenuis of internaat van jongeren uit etnisdhe minderheden (in 

dit geval Surinaamse, Ttrkse en Marokkaanse jongeren van 12 jaar en 

ouaer). Dit onderzoek had zidh de beantwoording van twee vragen ter 

doel gesteld, te weten: 

- vat is de problematiek die geleid heeft tot tehuisplaatsing van deze 

jongeren? 

- weike problemen ontmoet men bij de tehuisplaatsing van deze 

jongeren? 

Deze twee vragen oaken duidelijk dat de aandacht voornamelijk gericht 

is geweest op het plaatsingsproces. Winder plaatsingsproces verstaan 

wij de gebeurtenissen in de periode vanaf het eerste contact tussen 

jun(ere en/of gezin en een hulpverleningsinstantie tot en met de eerste 

twee a drie maanden van het verblijf in tehuis of internaat.) 
Uiteraard is de voorgesdhiedenis van de plaatsing, dat wil zeggen 

gebeurtenissen voor het eerste contact met een hulpverleningsinstelling 
die tot dat contact hebben geleid, uitdrUkkelijk aan de orde gesteld. 

het onderzoek heeft ons in staat gesteld een beeld te krijgen van de 

problemen die tot plaatsing hebben geleid en, °vadat gewerkt is met een 

veryelijkingsgroep van Nederlandse jongeren, maakte tevens duidelijk in 

noeverre die problemen er in sommige qpzidhten anders uitzien dan die, 

welke bij de Nederlandse jonyeren spelen. Eveneens werden bepaalde 

moeilijkheden voor medewerk(st)ers van tehuizen en plaatsende instanr 

ties tijdens het plaatsingsproces duidelijk. Ook hierbij is gepoogd een 

indrUk te krijyen van de mate waarin deze moeilijkheden in contacten 

met allochtone jongeren en ouders anders van aard zijn dan in contacten 

met autocntone jongeren en ouders. De teneur was dat ten aanzien van 

veel gesignaleerde problemen weinig of geen verschillen tussen allodh-

tonen en autodhtonen te constateren zijn. Zeker niet in versdhijnings- 



worm en in mindere note oak niet .et betreft onstaansachtergronden. 

Duidelijk verschil was er wel bij de ccntacten van hulpverleners en de 

wears, the verlopen bij de allochtone ouders mseizamer dan bij de 

autochtone ouders, aldus de hulpverleners. 

net onderzoek leverde edhter niet alleen antwoorden op bepaalde 

wager' op. er  /wanton oak nieuwe vragen naar voren. Een van de uitkcm-

sten liet zien dat allcchtone jongeren in vergelijking not autochtone 

jongeren pas op latere leeftijd ycor de eerste keer in een internaat 

terecgt Kamen. Veel van de allochtcne jongeren uit dat onderzoek ver- 

bleven vcor de eerste meal in eon tehuis (maker wanneer eerste (crisis) 

opvagg van enkele dagen tot enkele weken niet wordt meegerekend). Het 

bleet cdtekend hoe lang hun gemiddelde verblijfsduur is, ncch werd 

duidelijk wear zij na bun verblijf in het tehuis terecht )(omen. Steen 

zij - op latere leeftijd - aan het begin van een "tehuis-carriere"? Met 

andere woorden: is nit eerste tehuisverblijf de eerste uit een hele 

reeks, zoals dat zo vaak bij Nederlandse jongeren wordt waargencmen? 

Len eerste peiling under stafmedewerk(st)ers in 23 internaten, die 

aan het cnderzoekhebben deelgencmen, naar problemen die zich vcordoen 

bij het werken net allochtone jongeren is reeds enige tijd geleden af-

gesioten (Van der Lean, 1982). fan van de problemen die naar voren 

xwamen, heett niet zozeer betrekking op het plaatsingspicces of het 

verblijf in het internaat, maar op de pericde daarna. In veel gevallen 

zit terugplaatsing van de jongere in het gezin er niet in, to werd ge-

zegd, en mcet or dus iets anders gevcmht worden. Bestaande vcorzienin-

gen vcor na het tehuisverblijf, zoals kamertraining en begeleide karrer-

beworamg zomien voor doze groepen jangerert niet voldcende of helemaal 

niet beschikbaar zijn. Opvang in pleeg- of kcstgezinnen zou niet eens 

overwogen rden en zelfstandige wanuimte is mceilijk te vinden. 

hetzeltde geldt voor het vinden van werk, en dit niet alleen als gevolg 

van hun vealc matige schoolopleiding. De prognose op de arbeidsmarkt en 

vcninguarkt lijkt war allodhtone jongeren nog somberder dan zij veer 

autochtone jongeren al is. Feitelijke gegevens hierover ontbreken 

vcoralsncg. 

Doze onbekendheid not het verdere verloop van het.tehuisverblijf en 

wet er daarna gebeurt betekent dat medewerkers van tehuizen en interne-

ten, meat ook van plaatsende instanties niet weten welke gevolgen de 
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plaatsing heeft en of men op de goede weg is of niet. Uit het onderzoek 

kwam naar voren dat lets Beer dan de helft van de groepsleiding meent 

dat het tehuisverblijf resultaat zal hebben in de zin van een ontwikke-

ling in de goede richting net minder problemen. Veel groepsleid(st)ers 

zijn hierin minder optimistisch: 43%. 

Medewerk(st)ers van plaatsende instanties zijn zelfs nog jets saMber-

der. Men zou daaruit mogen opmaken dat veel hulpverleners van mening 

ijn dat zij niet op de goede weg zijn. Maar zoals gezegd gegevens 

hiercantrent ontbreken. 

Men staat voor de vraag wat te doen tijdens het tehuisverblijf in 

termen van opvoeding en behandeling - mar oak daarna in het kader van 

inazorg' - an eerder genoemde prognose jets minder soMber te laten 

zi3n. Uit het onderzoek kwam naar voren dat zeker bij het begin van het 

internaatsverblijf dit nog erg anduidelijk is, getuige de vele vage, 

weinig concrete plaatsingsdoelen. Bij qpname in tehuis of internaat is 

in de meeste gevallen weinig of niets bekend over de verwaohte duur van 

het verblijf. Meer duidelijkheid is gewenst, al was het mar an vast te 

kunnen stellen of er voor deze allochtone jongeren speciale voorzienin-

yen in het leven dienen te warden geroepen voor (de begeleiding) na het 

tehuisverblijf. 

Dit alles was aanleiding het onderzoek "Tehuisplaatsing van jongeren 

ult etnisthe minderheden" een vervolg te geven. Een vervolgonderzoek 

zou de gelegehheid biedende beschrijving van een aantal "tehuisplaat-

singsgeschiedenissen" te completeren. Men krijgt zo niet alleen beter 

zicht op de problematiek die geleid heeft tot de plaatsing, mar ook op 

het verdere verloqp net alle (specifieke) bijkamende prOblemen van 

plaatsing en uit(te)huisplaatsing van Surinaamse, Turkse en Marokkaanse 

jonyeren. Een systematisthe vergelijking met Nederlandse jongeren geeft 

'Deer inzicht in het eventuele specifieke karakter van bepaalde 

prOblemen. 

De resultaten warden in de navolgende hoofdstUkken gepresenteerd. 

HoofdstUk 1 bevat de opzet van het onderzoek en de belangrijkste onder-

zoekvragen. Oak het kader waarin de onderzoekvragen zijn geplaatst 

wordt in dit hoofdstuk beschreven. In dit hoofdstuk is tevens een korte 

beschrijving van de onderzoekgroep opgenamen. 

In hoofdstUk 2 wordt ingegaan op de problemen die aanleiding waren voor 

de plaatsing in een internaat. Dit hoofdstuk is deels een herhaling van 



bepaalde cnderdelen van het eerste cnderzoek. 

In boofdstUk 3 wordt nagegaan welke doelen net de tehuisplaatsing war-

den nagestreefd volgens de diverse bij plaatsing betroldcen personen en 

instanties. Tevens wordt bezien in hoeverre gencemde plaatsingsdoelen 

gerealiseerd zijn. 

In hoofdstuk 4 volgt een beschrijving van het vertrek van de jongeren 

uit het internaat (voorzover de jongeren inderdaad vertrokken zijn). In 

dit hcofdstuk wordt apart aandacht besteed aan het verschijnsel 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 de situatie na het vertrek besproken. 

Hoe het net de jongeren gaat vat betreft verblijfplaatsen, bezigheden 

e.d., is de vraag wear de aandacht naar uitgaat. 

In hoofdstuk 6 worden aan de hand van een samenvatting en discussie 

aanbevelingen geformuleerd die de kens van slagen van een 

tehuisverblijf zouden kunnen optimaliseren. 



1. 	opzer EN KADER VAN Mr ONDERZOEK 

In dit hoofdstUk komen de onderzoekvragen en het kader waarin zij 

zijn gesitueerd aan de orde. Daarnaast wordt een korte besdhrijving van 

de onderzoekgroep gegeven en wordt aandadht geschonken aan de bij het 

onderzoek gehanteerde methoden van dataverzameling. Tot slot wordt in 

dit hoofdstUk kort ingegaan op enkele in dit onderzoek gehanteerde 

begrippen. 

1.1 	Onderzoekvragen 

- 5 - 

Met dit onderzoek hebben . wij ons ten doel gesteld een beschrijving 

te geven van (de laatste fase van) het tehuisverblijf, het eventuele 

uitplaatsingsproces (uit het tehuis) en wat er na dit verblijf ge- 

beurt, voor Surinaamse, Tutkse en MarOkkaanse jongeren van 12 jaar en 

ouder. Door dit ook te doen voor Nederlandse jongeren hopen wij inzidht 

te kriDgen in voor jongeren uit mindetheidsgroepen mogelijk specifieke 

aspecten en prOblemen, verbonden aan het tehuisverblijf en de bedindi-

ging daarvan. 

Met deze doelstelling voor ogen hebben wij een aantal onderzoekvragen 

geformuleerd, waarvan de belangrijkste hieronder volgen: 

I. wat wordt er met de tehuisplaatsing en tijdens het tehuisverblijf 

nagestreefd en op welke wijze tradht men deze doelstelling te reali-

seren? 

2. In hoeverre zijn de diverse bij de plaatsing betrOkken personen en 

instanties van mening dat deze doelstellingen daadwerkelijk bereikt 

zijn? 

J. Hoe ziet het feitelijke vertrek uit het internaat er uit? Is dat te 

karakteriseren als ivolgens-plan' of als iniet-volgens7paan s ? 

4. Hoe gaat het met de jongeren na vertrek uit het tehuis? Kan men 



eerste 4 eventuele 	eventuele 

volgend 	plaatsilrgen 

I 	
overgangs- 
oplossingen 

zeggen dat het 'goed net hen gaat? 

5. In hoeverre kan gesproken worden van een specials von van begelei-

ding van jongeren na vertrek uit een tehuis en bestaat Sr behoefte 

aan een dergelijke begeleiding? 

G. Zijn Sr ten aanzien van de vcorgaande vragen verschillen aan te wij-

zen tussen de groep allochtone jongeren en de grcep autodhtone jon-

geoni en is dat Zichtbaar in het gevoerde beleid van de internaten 

en instellingen? 

Belangrijke aandachtpunten bij de beantwoording van deze onderzoek-

vragen zijn de betrckkenheid van de ouders bij dit alles en het feit of 

het Teat an een vrijwillige dan wel justitiele plaatsing. Een ander 

aandachtpunt is het type tehuis (ov. behandelingstehuis) waarin de jon-

gere vetbleef en of het tehuis als grcotschalig den wel kleinschalig 

San te zerken valt. In de onderstaande tijdbalk is aangegeven op welke 

1 .Levenspericde' van de jongeren dit vervolgonderzoek zich richt. 

Dwarbij is tevens aangegeven op welke periode het eerste ondertook zich 

neeft gericht. De tijdbalk laat zien dat net deze twee onderzoeken een 

paging wordt gedaan de "tehuisgeschiedenis" van een aantal jongeren te 

ccirpleteren. 

Tijdbalk: tehuisgeschiedenis jongere. 

sanvang 
van de 
problematiek 

eerste 
tehuispleateing 

bedindiging 	beaindiging 
tehuisop- 	semi- residenttale/ 
voeding 	 vervolgopvang 

Deel II 
Projekt Tehuispleateing 	Projekt Tehuisplaateing 

Peel I 



1.2 	Kader van het onderzoek 

in veel gevallen is een enkel incident de directe aanleiding voor een 

plaatsing in een internaat. Men kan hierbij denken aan contacten met 

justitie vanwege een gepleegd delict, het weggestuurd zijn van school, 

weglopen van huis enz.. Dergelijke gebeurtenissen staan eChter zelden 

pp zichzelf. Vaak is er sprake van een coMbinatie van factoren, die wij 

nier aanduiden met psychosociale problematiek. 

De psychosociale problematiek die de achtergrond vormt van een te-

huisplaatsing is samen te vatten in een viertal categorieen (Bijker 

e.a. 1981).Deze vier categorieen, waarvan wij de uitwerking enigszins 

hebben aangepast, zijn: 

I. 	Persoonsgebonden problematiek:  

- gedrag schadelijk voor anderen 

- gedrag niet sdhadelijk voor anderen 

- problematiek op school/werk 

II. Belatieproblemen: 

III. Problemen in de thuissituatie:  

- huwelijksprOblemen, alcOholisme van de 

ouders e.d.; de jongere staat daar eigen-

lijk buiten, near merkt.wel de gevolgen 

IV. 	Materiele problemen: 
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- psychische en fysieke verwaarlozing en 

miehandeling 

- problemen als gevolg van versChillen in 

waarden en normen tussen jongeren en 

ouders/leeftijdgenoten/autoriteitsfiguren 

- slechte huisvesting, financiele problemen 

prbblemen rond verblijfrecht e.d. 

Het zijn geen eikaar uitsluitende categoriedn. Problemen die hebben 

geieid tot een tehuisplaatsing kunnen herleid rden tot versdhillende 

probleemcategorieen. 

Een operationalisatie van deze probleemcategorieen wordt in het volgen-

de hoofdstuk gegeven. 

Dat wip bier melding maken van de psychosociale prOblematiek die de 

acntergrond vomit van de tehuisplaatsingen heeft als reden, dat wij 



uityaan van de veronderstelling dat bij een tehuisplaatsing zal worden 

gestreefd naar een (gedeeltelijke) opheffing van de gesignaleerde pro-

blematiek.  Het tijdelijke karakter van het tehuisverblijf is daarbij 

een gegeven. 

Het tehuisverbaijf kanwzrden beeindigd op het =anent dat de psyche-

saddle prcbleznatiek in zodanige mate is opgeheven dat langer verblijf 

;Het neer nccdzakelijk geacht wordt. De jongere kan teng near de oor-

spronkelijke situatie (verblijfplaats), of naar een situatie vaarin hij 

of zij geacht wordt zichzelf te kunnen redden. Wij =omen dit Ibedindi-

ging-volgens-plan';  het tehuisverblijf heeft zich redelijk volgens plan 

voltrukken en wordt net wederzijds gcedvinden be4indigd (dat wil zeg-

gen: hulpverleenden en hulpmerleners zijn het daarover eens). Dear 

staat tegenover de 'beeindiging-niet-volgens-plan'.  Voortijdig maakt de 

hulpverleende een eind aan het tehuisverblijf (by. door weglcpen), of 

net is de hulpverlener die dat doet (by. wegstoren). Bij deze 'beeindi-

giny-niet-volgens-plan zullen de betrokkenen niet spreken van (vol-

duende) cpheffing van de gesignaleerde psydhosociale problewatiek; al-

thans niet alle betrokkenen zullen dat doen. Het wel of niet volgens 

plan beandigd zijn van het tehuisverblijf betekent cmerigens niet 

zonder meer dat het tehuisverblijf een gunstig of juist ongunstig 

resultaat heeft gehad. 

Blj 

 

eon tehuisplaatsing zal het tehuis naar aanleiding van de pro-

blewatiek die plaatsing tot gevolg had, zich een wantal doelen stellen, 

vraarvan net aanneemt dat realisering van deze doelen of doelstellingen 

zal bijdragen aan de (gedeeltelijke) opheffing van de problematiek. Ock 

de instanties die de aanmelding bij het tehuis en de feitelijke pleat-

sing hebben verzorgd, zullen er een aantal dcelen pp na houden. Bet al 

den niet bereikt zijn van deze d.oelstellingen kan voorlopig als meat 

dienen vcor de vaststelling van het feit of het tehuismerblijf isuoces-

vol .  is geweest. 

In zekere zin hiermee vergelijkbaar zullen de geplaatste jongeren 

(ell vaak oak bun coders) bepaalde verwachtingen hebben ten aanzien van 

het tehuisverblijf. Of het tehuisverblijf wel of niet succesvol ver-

loopt of is verlopen, zullen zij afhetenaan het uitkanen van die ver-

wachtinyen. belangrijk is het omhierbij aan te tekenen dat deze ver-

wachtingen zeker niet per definitie positief zullen zijn. In tegendeel, 

men nag aannemen dat die verwachtingen, vcoral oak bij de justitieel 

geplaatsten, uitgesproken negatief zullen zijn. In dit kader spreekt 

bamwth (1983) het vennien uit dat er ncgal at jongeren weinig of 
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geen positieve verwachtingen hebben aangaande hun (komende) tehuisver-

blijf. lianneer wij de verwaChtingen van de jcageren'(en oOk die van hun 

ouders) plaatsen onder de noemer 'doelstellingen', kunnen wij een over-

step maken naar het volgende facet van ons kader. 

Maliham, Bullock en Hosie (1977) onderscheiden drie typen doelen bij 

residentiele hulpverlening: 

I. Instrumentele doelen 

II. Expressieve doelen 

III. Organisatiedoelen 

Met instrumentele doelen wordt beoogd bepaalde vaardigheden, kennis 

e.d. over te dragen aan de jongeren. 

Bij de bantering van expressieve doelen bedoelt men de situatie waarin 

de jongeren ziCh bevindt in psychosociaal opziCht te verbeteren. 

Met organisatiedoelen beoogt men een optimaal functioneren van de in-

riChtingsorganisatie te realiseren. Met name de instrumentele en ex-

pressieve doelen zijn voar ons onderzoek van belang (Overigens wijzen 

Maliham e.a. er op dat voor de instelling de organisatiedoelen 

uitermate belangrijk zijn en buitengewoon veel aandadht )crijgen). 

Door diverse auteurs (Raven en Rietsema, 1957; Regtering en Lange, 

1979; Stikker en Van Gelder, 1980; Miliham e.a., 1977; een en ander 

ontleend aan Knorth, 1983) wordt er gewezen op versdhijnselen die ge-

paard 9aan met discrepanties of onduidelijkheden rond hulpverlenings-

doelen en -verwachtingen in de relatie tussen client (in ons geval de 

jongeren en vaak oOk hun ouders) en hulpverlener (in ons geval inter- 

neat en plaatsende instantie). Als verschijnselen rden ander meer ge-

noemd: de persoonlijke motivatie tot deelname aan het groepsgebeuren 

neemt af, weglopen, voortijdige bedindiging van de behandeling, geringe 

betroikkenheid bij het hulpproces van de kant van de client, enz.. 

Verschijnselen derhalve, die in de door ons onderzoChte situatie kunnen 

leiden tot I beeindiging-niet-volgens-plan van het tehuisverblijf. 

Millham e.a. (1977; vertaald door Knorth, 1983) geven de volgende 

stelling: " 	we kunnen stellen, dat het effectief en doelgeridht 

functioneren van een inrichting omgekeerd evenredig is met de mate 

waarin er tegenstellingen bestaan tussen de opvattingen van de meest 

betrokken groeperingen met betrekking tot de (wijze van) behandeling. 

En dit geldt in het bijzonder in die inridhtingen waar de clienten (in 

beginsel) een tegengestelde opvatting hebben aan die van de interneats-

medewerk(st)ers." 

Analooy hieraan kamen wij tot de volgende stelling: De kens op een 
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succesvol tehuisverblijf en een gunstig resultaat wordt kleiner naar-

trate meer van de gestelde doelen niet bereikt warden. Gestelde doelen 

warden in mindere mate gerealiseerd naannate tehuis en jongere (hulp-

verfener en client) meer van elkaar versdhillen in gestelde (gewenste) 

doelen. Wij gaan er daarbij vanuit dat voor het bereiken van dcelen 

gezamenlijk streven van belang is. Met andere 	rden: wil een tehuis- 

verblijf vcor alle partijen (wear zeker vcor de jongeren) succesvol 

zijn, dan nag er nauwelijks discrepentie bestaan tussen gestelde 

dcelen. 

In feite gaat hieraan nog een Ease vooraf. Wij hebben gezegd dat 

doeien warden gesteld near aanleiding van de gesignaleerde problema-

tiek. Hier ken reeds de basis zijn gelegd vcor een discrepantie in 

dnelen tussen diverse betrokkenen. Versdhillen in probleendefiniaring 

door de verschillende betrokkenen moeten wel leiden tot versdhillen in 

doelstellinyen. De voorgaande stelling dient dus te warden uitgebreid 

met de zinsnede ti een tehuisverblijf succesvol zijn, dan nag er wk 

yeen al te grote discrepantie bestaan tussen de door de diverse 

betrokkenen gesignaleerde problematiek". Anders gezegd: wanneer een 

jongere volyens een hulpverlener in een tehuis geplaatst is vanwege 

relatieproblemen met vader en volgens de jongere zelf vanwege 

leermoeilijkheden op school, dan is er op grond van deze discrepantie 

reden an aan te nenan dat hulpverlener en jangere er verschillende 

doelen en verwachtingen op na houden en wordt de kens op een succesvol 

tenuisverblijf geringer. 

Mi linen e.a. hebben geconstateerd dat oiler:ten meer be1ang hechten 

aan instrumentele dcelen en hulpverleners meer aan expressieve doelen 

(de oryanisatiedoelen laten wij bier buiten beschouwing). 

Wij =yen venachten ookhier een dergelijke discrepantie aan to 

treffen: jongeren zijn meer geinteresseerd in en hechten miser belang 

aan concrete zaken t  het leren van bepaalde vaardigheden, voorzieningen 

van materiEle anal. Vooral ook voor jongeren uit ntinderheidsgroepen die 

net de nulpverlening in aanraking komen, lijkt nit te spelen 

(Van den Berg en Duyvetter, 1981). Bulpverleners daarentegen lijken het 

werken earl het psychosnmiaal wel-bevinden van de johgeren belangrijker 

to vinden: vergroten van de eigenwaarde, stimuleren van de sociale 

rodzasateid, rust bieden en helpen bij het maken van keuzes, bevorderen 

van de integratie in de (Nederlandse) samerdeving, enz. (Van der Lean, 

1983). Overiyens hcamen dergelijke dcelen elkaar niet noodzakelijker 

wijze uit te sluiten. Een bepaalde discrepantie zal er altijd zijn: dat 

is inherent aan de versdhillende achtergronden van de betroackenen. 
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Bovendien zal jets dat voor de een als doel geldt, voor de ander een 

middel zijn an een ander doel te bereiken. Er is dan sprake van een 

higrarChie in doelen. Odk is het een minder statisdhe aangelegehheid 

dan hier gesuggereerd wordt. Tijdens het tehuisvetblijf veranderen de 

diaA.Jnoses en worden doelen bijgesteld. Maar indien voorbij wordt gegaan 

aan de doelen van de jongeren dan wordt naar alle waarschijnlijkheid de 

xans op succes bij het tehuisverblijf wel een stUk kleiner. 

In hoofdstUk 3 komt een lijst met doelen aan de orde die is samen-

gesteld met genoemde veronderstellingen in het aChterhoofd. Deze doe-

lenlijst is voorgelegd aan diverse betrokkenen (niet altijd in dezelfde 

versie) an na te gaan welke doelen zijn nagestreefd en in hoeverre men 

er in is geslaagd de desbetreffende doelen te realiseren. De doelen 

vertonen verwantsdhap met de lijst van geqperationaliseerde problemen 

(zie hoofdstUk 2). Dit stelt ons in staat te beoordelen of men getracht 

heeft op een of andere wijze jets te doen aan de gesignaleerde 

problematiek. Daarnaast Zijn ook ehkele doelen ppgenamen, die betrek-

king hebben op de verblijfplaats na het tehuisverblijf. Dit is gedaan 

amdat de tijdelijkheid van het tehuisverblijf een belangrijke rol 

speelt en omdat de geplande toekamstige verblijfplaats bepaalde eisen 

stelt aan de jongere; eisen waaraan de jongere welliCht gemakkelijker 

kan voldoen, indien aandadht is besteed aan bepaalde vaardigheden. Een 

eenvoudig voorbeeld moge dit verduidelijken: als zelfstandige kamerbe-

wuning het doel is, lijken goed met geld cogaan, kunnen kdken e.d. een 

vereiste. 

Voor elle duidelijkheid willen wij er op wijzen dat het begrip 

'doe]: hier ruin wordt uitgelegd: het ene doel kan zeer goed het middel 

zijn an het andere (op langere termijn gerichte) doel te bereiken (een 

verwijzing hiervoor is te vinden in de bijvoegelijke voornaamwoorden 

instrumenteel en expressief). Het hoeven geen elkaar tegensprekende 

doelen te zijn. 

Maar ondanks het feit dat doelen van de jongere.en die van het te-

huis elkaar niet hoeven uit te sluiten, is het goed denkbaar dat dit 

vaak wel het geval zal zijn. In dit Rader verwijzen wij near 

Van der Hoeven en De Kort (1984) die een discrepantie constateren 

tussen individueelgericht bezig zijn en het contextgeright bezig zijn 

bij hulpverlening c.q. begeleiding. Zij menen dat ten aanzien van 

Vietnamese jongeren het laatste de voorkeur verdient, terwijl door de 

nuipverlening het eerste in veel gevallen wordt toegepast. In dit opp-

zicht is odic de oratie van Van der Ploeg (1983) van belang; hij bepleit 



- 12 - 

daarin meer aandacht voor de belevingswereld van de jongere zelf. De 

hulpverlening dient volgens hem die belevingswereld tot uitgangspunt to 

nefren en daarbij aan te sluiten. Geschiedt dat niet dan wordt de kans 

op succesvolle hulpverlening geringer. 

In dit onderzoek Ran doze belevingswereld een belangrijke ml 

spelen, er vanuit gaande dat die er voor allcchtone jongeren enders uit 

Icon zien den vcor autcchtone jongeren.Dit Ran (zee moeten) conseguen-

ties hebben voor de praktijk van de hulpverlening. 

1.3 	De onderzoekgroep 

be onderzcekgrcep bestaat uit 99 Surinaamse, TUrkse, Marokkaanse en 

Nederlandse jongens on neisjes van 12 jaar en ceder, die gedurende 

enige tijd in eon internaat hebben verbleven (en dear in sommige geval-

len nog steeds verblijven). your eon deel gaat het bier an dezelfde 

jongeren die aan het eerste onderzoek waarover in de inleiding is 

gespnNcen hebben meegewerkt. 

Vooruitlovend op een eventueel vervolgonderzoek is tijdens het eerste 

onuerzoek aan 65 jougeren gevraagd of zij bereid waren aan een volgend 

onderzoek moo te werken. Met uitzondering van Mn jongen hadden zij 

daartegen goon bezwaar. Dat betekent overigens niet dat de resterende 

64 Juvenal allemaal aan dit vervolgonderzoek hebben rreegedaan; wij 

Kamen dear nog op terug. Teneinde verzekerd te zijn van eon redelijk 

aantal jongeren dat daadwerkelijk betrokken zou worden bij het coder-

zoek, is deze group jongeren - de zogeheten "follow-up grcep" - aange-

vuld net jongeren die in de periode 1 juli 1983 - 1 januari 1984 eon 

van de metwmerkende tehuizenhebben verlaten, de zcgeheten 'aanvullende 

group. In tegenstelling tot de follow-up group die uitsluitend uit 

Surinaamse, Turkse on Marckkaanse jongwren bestaat, naken van de 

aanvullende group behalve Surinaamse, Turkse en Marokkaanse jongeren 

ock Nederlandse jongeren deel uit. Dit stelt one niet alleen in staat 

bepaalde vergelijkingen to oaken tussen enerzijds jongeren uit 

minderheidsgrcepen emanderzijds van origine Nederlandse jongeren (zie 

onderzcekvraag 6 in paragraaf 1.1), maar wij hopen hiermee ook een vat 

aigemener bee Id te kunnen schetsen net betrekking tot bepaalde aspecten 

van de residentiale hulpverlening. 

In 'Gebel 1 wardt de sanenstelling van de onderzoekgroep gegeven; de 

tussen haakjes Vermelde aantallen geven aan hceveel van doze jcngeren 

oak aan net eerste onderzoekhebben meegedaan (de follow-up grcep). 
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etnische samenstelling 	jongen 	 meisje 	 totaal 

Surinaams 	 29 (20) 	 13 (5) 	 42 (25) 

Turks 	 4 (1) 	 3 (3) 	 7 (4) 

marokkaans 	 12 (5) 	 2 (1) 	 14 (6) 

Nederlands 	 25 	 11 	 36 

Totaa1 	 70 (26) 	 29 (9) 	 99 (35) 

tussen haakjes: follow-up groep 

De follow-up groep bevat geen Nederlandse jongeren. Weliswaar had het 

eerste onderzoek mede betrekking op Nederlandse jongeren, near dat ging 

uitsluitend door middel van anoniem dossieronderzoek. Mn deze jongeren 

Icon derhalve niet worden gevraagd of zij mee zouden willen doen aan een 

eventueel vervolgonderzoek. 

De 99 jongeren uit de onderzoekgroep verbleven in 24 internaten. 

Deze 24 internaten maakten destijds deel uit van de groep van 29 te- 

huizen, die meewerkten aan het eerste onderzoek. Het betreft hier een 

steekproef van tehuizen: . een optimaal gestratificeerde steekpToef net 

verschillende steekproeffracties (Van den Ende en Vethoef, 1973). Het 

'gestratificeerde' van de steekproef (het stratificatiecriterium) zit 

'm in de vijf strata die gehanteerd zijn. Elke stratum staat voor een 

bepaald tehuistype. Deze tehuistypen zijn: 

I. Rijksinrichtingen voor opvoeding en behandeling en ZIB's (tehui-

zen voor zeer intensieve behandeling) 

II. Behandelingstehuizen 

III. &J-internaten 

IV. Vakinternaten 

V. Tehuizen voor normale (schoolgaande/werkende) jeugd 

bat er versChillende steekproeffracties zijn gebruikt heeft te maken 

net het feit dat de diverse tehuistypen verschillende populatiegrootten 

kennen en wij desondanks verzekerd wilden zijn van een voldoende aantal 

jongeren uit etnische minderheden per tehuistype. 
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Van de corspronkelijke groep van 29 internaten is er inmiddels Mn 

gesloten. Drie internaten weigerden aan het vervolgonderzcekmee te 

coen, hoewel twee van hen wel bereid waren enige summiere inform -tie te 

verstrekken over jongeren uit hun intemaat die hadden toegezegd op-

nieuw mee te willen doen (het derde internaat had ten tijde van het 

eerste onderzoek geen jongeren uit minderheidsgroepen coder hear be-

wooers). Wegens interne reorganisaties zegden twee tehuizen slechts 

gedeeltelijke medewerking toe: wel vapor vat betreft jongeren uit de 

hollow-up yrcep, niet ten aanzien van de aanvullende groep. Met jonge-

ren uit drie internaten slaagden wij er niet in in contact te komen. De 

lijst net internaten, die neer of minder actief hebben meegewerkt aan 

net onderzoek is opgenomen in bijlage 2. 

het trekken van eon steekprcef uit het to:tale internaatsbestand °I  

had ale bedoeling indirect eon steekproef te verkrijgen uit de popu-

iatie "jongeren uit etnische minderheden in tehuizen". De steekprcef 

Nederlandse jongeren is bier weer van afgeleid: bij iedere Surinaamse, 

Turkse of Manokkaanse jongere uit de aanvullende grcep is steeds een 

Nederiandse jongere van hetzelfde geslacht in dezelfde leeftijd ge-

mccht, die eveneens in dezelfde periode het desbetreffende internaat 

had verlaten. 

Uiteraard is de vraag van belang in hceverre de resultaten van dit 

onderzoek, dat slechts is uitgevcerd onder eon klein deel van de te-

huispopulatie in ons land, representatief zijn vcor de residentiele 

hulpveriening in het algerreen en neer in het bijzonder voor de residen, 

tiaLe hulpverlening aan Surineamse, TUrkse en Marokkaanse jongeren.' In 

leder geval is er sprake van een aantal beperkingen. 

Ten eerste gaat het an jongeren van 12 jaar en coder. 

Generalisatie near jongere kinderen is derhalve niet mcgelijk. Temeer 

dear wij corder vastgesteld heti-Inn dat het bij jonge kinderen in tehui-

zen in diverse opzichten an eon andere populatie gaat net andere ken-

merken (emit en Van der Loan, 1984). 

01 Let wel wij doelen bier op de vijf eerder genoende tehuistypen. 
1403Z-tehuizen en debieleninternaten zijn bier buiten bescheuwing ge-
laten; de populatie van deze tehuizen ziet er limners in eon aantal 
opzicnten enders at. Het zelfde geldt vcor de rijksinrichtingen en 
particuliere tehuizen vcor opvang en observat1e: dit is gedaan van-
wege de in het algemeen relatief korte verblijfsduur van jongeren in 
doze tehuizen. 



- 15 - 

Ten tweede gaat het niet an elle typen residentiele voorzieningen voor 

jeugdigen: de resultaten zijn daaram oak niet naar alle vormen van 

residentiele hulpverlening generaliseerbaar. 

Alvorens de representativiteit van onze onderzoekgroep te kunnen 

bepalen - in de door ons gekozen leeftijdscategorie en tehuistypen - 

dienen wij te kijken naar de 'uitval' bij de samenstelling van de 

onderzoekgroep. Daarmee wordt gedoeld op het aantal jongeren dat 

weigerde mee te doen aan het onderzoek en op het aantal jongeren dat 

door ons niet bereikt is. 

alj het begin van de dataverzameling (voorjaar 1984) hadden wij de 

besdhikking over 224 namen van jongeren, die enige tijd in een van de 

aan het onderzoek meewerkende internaten hadden verbleven, of daar nog 

steeds verbleven. Dit betrof een follow-up groep van 69 jongeren 02 , 

die aan het eerste onderzoek hadden meegewerkt en een aanvullende groep 

van 155 jongeren, die in eerder genoemde periode een van de tehuizen 

hadden verlaten. 

Van deze 224 jongeren zijn uiteindelijk 99 jongeren bij het onder-

zoek betrOkken geweest. De overige jongeren weigerden hun medewerking 

te verlenen (66, waarvan 17 uit de follow-pp groep), of werden door ons 

niet bereikt (59, waarvan eveneens 17 uit de follow-up groep). Deze 

uitval is dus niet gering. De verhouding tussen wel meewerkenden en 

weigeraars - de onbereikbaren even buiten beschouwing gelaten - is 

edhter niet buitensporig vergeleken net diverse andere follow-up 

onderzoeken 03 : 60% an 40% (bij de follow-up groep jets gunstiger: 67% 

an 33%). 

Aile jongeren zijn in eerste instantie per brief benaderd op het 

adres, dat ons door de tehuizen was gegeven. Hiervoor werden diverse, 

naar inhoud verschillende, brieven gebruikt. Zo kregen de jongeren uit 

de tollow-up groep een andere brief dan de jongeren uit de aanvullende 

groep. Verder werd rekening gehouden net het feit of de jongere 

telefonisdh bereikbaar was of niet. Indien nodig werd een Turkse, 

02  Vijf van hen waren weliswaar niet benaderd . voor dit onderzoek 
tijdens het eerste onderzoek, near baeken in de vastgestelde periode 

03  uit een van de internaten te zijn vertrokken. 
Andere follow-up onderzoeken op dit onderzoekterrein komen uit op 
responspercentages varlet-end van 10% tot 86%. F011aw-up onderzoeken 
waarbij . geen gebruik is gemaakt van jongereinterviews, near van 
vragenlijsten voor begeleiders, vertonen een hoger responspercentage 
(ontleend aan Jagers en Viaar, 1984). 
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of Marokkaanse vertaling van de brief bijgevcegd. In gevallen waar het 

opgegeven adres niet klopte is geprobeerd via plaatsende en/of begelei-

dende instanties het juiste adres te achterhalen. 

Van 18 jengeren hebben wij in het geheel geen adres te pakken kun-

nen krijgen: noch tehuis, nodh begeleidende instantie beschikte dear-

over. Met 26 jongeren zip wij or schriftelijk, noch telefonisdh in 

geslaagd in contact te komen. In hoeverre hun adressen onjuist waren, 

is niet bekend geworden. Van 15 jongeren hadden wij in eerste instantie 

wet een toezegging on mee te doen aan het cnderzoek, maar heeft 

uiteindelijk goon interview plaatsgevonden: de jongeren waren inmid-

'dela met onizekerzle'besterrming vertrokken, of reageerden niet meer op 

pogingen van onze kant an een afspraak voor een interview te oaken. 

Doze jongeren (59) hebben wij aangeduid net de term I cnbereikbaae. 

liaarnaast waren er zoals gezegd 66 jongeren, die weigerden nee te doen. 

De rodeo vcor de weigering is one in de meeste gevallen (52) niet be-

kend. De jongeren kcnden volstaan net het terugsturen van eon antwoord-

strcok waarqp zij de zin "nee, ik wil niet aan het cnderzoek meedcen" 

aanxruisten render nadere tcelidhting. De overige 14 jongeren motiimer-

den hun weigering voornamelijk net "goon zin", " niet (weer) over pro-

bleren wi/len praten", "problemen waren vccrbij" en "al eerder aan 

oncierzcek meegedaan". Wij hebben geen verband kunnen vaststellen tussen 

weigeren of cnbereikbaar zijn van jongeren en het type tehuis wearin 

zij (hadden) verbleven. De uitzondering hierqp betreft een tehuis, dat 

eigenlijk niet helenaal tot eon van de door ons gekozen tehuistypen be-

Mort. De aard van dit tehuis is vcornamelijk cpvangtehuis, waar de 

verblipfsduur relatief kort is: enkele waken tot enkele maanden. Dot or 

in doze categorie vrij veel weigeringen en cnbereikbaren to vinden 

zijn komt wellicht cutlet veel van doze jongeren on verloop van tijd 

(met het verdwijnen van de crisis-achtige sfeer) weer terug naar huis 

gaan: de problemen zip voorbij of minder ernstig geworden. De betrok-

ken jongeren maken het (redelijk) goed en willen niet herinnerd wonlen 

aan de vervelende gebeurtenissen vcorafgaand aan en ten tijde van het 

verblijf in het opvanghuis. 

Ook is eon verbena aangetroffen tussen het aantal weigeringen en 

onbereikbaren en het type van de plaatsing. Dit geldt vooral de adze-

reikbaren. Bij veel vrijwillige plaatsingen is geen ex -term begeleiden-

de instantie (moor) betrokken en is or meestal oak geen contact meer 

tussen jongere en tehuis. Adressen bleken niet (meer) te kloppen 
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en andere wegen an de juiste adressen te adhterhalen stonden ons niet 

open. In deze gevallen is ondanks herhaalde pogingen geen kans gezien 

contact met de jongeren te leggen. 

Of er een verband bestaat tussen "het gaat goed net een jongere" en 

het weigeren aan het onderzoek nee te doen of het niet bereikbaar zijn, 

is nauwelijks vast te stellen, omdat onvoldoende gegevens beschikbaar 

zip van de jongeren die niet bij het onderzoek betrakken zijn geweest. 

Wel zijn er aanwijzingen dat zowel het.een als bet ander voorkamt. 

Jongeren met wie het niet zo goed gaat en die onder meer als gevolg 

daarvan in een Huis van Bewaring verblijven, voelden er niets voor an 

aan het onderzoek nee te doen en weer alles te moeten vertellen. Maar 

ook jongeren net wie bet wel goed gaat, weer terug naar huis zijn, werk 

nebben of naar school zijn, wilden niet meedoen, cmdat die "sledhte" 

tijd voorbij was; zij wilden niet weer aan die periode herinnerd 

warden. Jongeren die geen contacten meer bebben net het hulpverlenings-

stelsel omdat het gamed net hen gaat, zijn juist vanwege . bet ontbreken 

van die contacten moeilijk bereikbaar. In zekere zin kan betzellde 

warden gezegd van de zogenoemde "Wal en Sdhip-jongeren", jongeren die 

uit de "hulpverleningsboot" zijn gevallen: oak zij hebben geen contac-

ten (meer) net bulpverleningsinstellingen; niet amdat bet zo goed met 

hen gaat, near amdat zij zidh eraan ontrOkken bebben (de jongere zag 

niets in de instelling, de instelling zag geen kans hulp te bieden 

etc.; zie oak Knorth en Smit, 1984). 

Wat betreft de weigeringen is er geen verschil tussen de Surinaamse, 

Turkse, MarOkkaanse en Nederlandse jongeren. Het gaat steeds an naar 

verhouding dezelfde aantallen. Ten aanzien van de onbereikbaren is dat 

enigszins anders. Bij de Surinaamse jongeren treffen wij naar vefhou-

ding het geringste aantal onbereikbaren aan, bij de TUrkse en 

Marokkaanse jongeren naar verhouding de grootste aantallen (zie bijlage 

3, tabel.1). Wij hebben kunnen vaststellen dat dit niet te maken heeft 

net het tehuistype, waarin zij verbleven, of het type plaatsing. Wel 

houden wij er rekening nee dat de wijze van benadering bij deze 

jongeren mogelijk minder effectief was. 

Ten aanzien van leeftijdsverdeling, vefhouding jongens-meisjes, ver-

blijfsduur, tehuistype en type plaatsing }women de groep jongeren die 

wel bij het onderzoek is betrokken en de groep die niet bereikt is of 

heeft geweigerd duidelijk overeen. Oak de wijze van vertrek (al dan 

niet volgens plan) geeft geen verschillen tussen beide groepen te zien. 

4Janneer wij daarnaast vaststellen dat de groepallodhtone jongeren vat 
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betreft spreiding over de diverse tehuistypen overeenkamt net vet be-

kend is van de totale allochtone tehuispapdatie, menen wij van de ver-

onderstelling uit te kunnen gaan dat de groep Surineamse, TUrkse en 

Marokkaanse jungeren die bij het onderzoek betrokken zijn geweest re-

presentatief is voor de totale grcep Surinaamee, Tbrkse en Marokkaanse 

jongeren in tehuizen. Uitexaard net de amatekening dat dit geldt vcor 

de door as gekozen tehuistypen. De resultaten van het onderzoek lijken 

den ook een grate mate van geldigheid te hebben. Voor de Nederlandse 

jongeren ligt dat moeilijker, aangezien het an eon near verhouding veel 

kleinere steekproef gaat, die bovendien afgeleid is van de steekproef 

allocntone jongeren. Ueze grcep is op een aantal kenzerken echter wel 

vergelijkhnar net de allochtone jangeren uit de onderzoekgroep en 

daaran vaor vergelijkingsdoeleinden geschikt. 

Ook vet betreft de uitspraken van grcepsleiding en externe begeleiding 

mogen we uit gaan van een redelijke nate van representativiteit. De 

uitval bij deze respondentgrcepen is te verwaarlozen. 

sij de adders is dat naar elle waarschijnlijkheid niet of in veel ge-

ringere mate het geval gezien de grate uitval (zie bijlage 3, rabe1 2). 

Wij achten het niat ondenkbaar te maken te hebben net eon selecte groep 

adders die in doorsnee positiever staan tegenover het internaat en het 

internaatsverbligf dan de niet bij het onderzoek betradcen ouders. Dat 

het materiaal net betrekking tot de ouders en afkomstig van de ouders 

tors in dit rapport is opgenamen, is het gevolg van ooze overtuiging 

dat het, hoewel wellicht niet representatief, wel an interessante en 

belangrijke infonnatie gaat die aparte aandacht verdient. 

1.4 	Methoden van dataverzamer •  

De gegevens vcor het cnderzoek zijn verzameld door middel van vraag-

gesprekken net jongeren, 'adders, medewerk(st)ers van tehuizen en nede-

werk(st)ers van begeleidende instanties. De vraaggesprekken waxen semi-

gestandaardiseerd; dat wil zeggen dat de vragenlijsten zowel open als 

gesloten vragen bevatten. Bij de jongere-interviews en de ouder-inter-

views waren de gesloten vragen echter in eerste instantie opgeacmen an 

het de interview(st)er gemakkelijk te maken bij het invullen van de 

vragenligst: de vragen zijn als open vragen gesteld, waarbij bij diver-

se vragen reeds een aantal anbcoidur...delijkheden was cpgenanen (de in-

terview(st)er hoefde in dit geval het gcede antwoord sledhts aan te 
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kruisen)". Alle vragenlijsten bevatten in grate trekken dezelfde 

onderwerpen. Deze 'overlap' was nodig on de verschillende percepties 

ten aanzien van bepaalde onderwerpen van de diverse bij het tehuisver-

blijf betrokken personen en instanties te kunnen registreren en verge-

lijxen. Deze onderwerpen waren: de reden van tehuisplaatsing, de doel-

stellingen van het verblijf en de beoordeling van het vertrek. Iedere 

vrayenlijst bevatte derhalve enige vragen over de reden van de plaat-

sing, de contacten tussen jongere en ouders en de hulpverleners, de be-

eindiging van het verblijf en de effectiviteit van het verblijf (zijn 

de doelstellingen gerealiseerd). In de interviews met de medewerk-

(st)ers van tehuizen en begeleidende instanties is uitvoerig ingegaan 

op de doelstellingen van een tehuisplaatsing en vat daarvan wel of niet 

gerealiseerd is, door middel van welke activiteiten van de kant van de 

hulpverlening. In de interviews met de jongeren en ouders werd boven-

alen uitgebreid stil gestaan bdj bun beoordeling van bepaalde aspecten 

van het tehuisverblijf, zoals huisvesting, verzorging, bereikbaatheid 

enz. De jongeren is tevens gevraagd in hoeverre zij van oordeel waren 

dat zij bepaalde, veelal praktische vaardigheden hebben geleerd. 

In de interviews met de ouders ging veel aandacht uit naar de door 

nen ondervonden voor- en nadelen van het tehuisverblijf. Vbor alle 

vraaggesprekken met uitzondering van die, welke betrekking hadden op de 

Nederlandse jongeren, gold dat expliciet aandacht is besteed aan 

etnisdh/culturele aspecten, die een rol zouden (noeten) spelen voor, 

tijdens en na het tehuisverblijf. 

an alle betrokkenen zijn vragen gesteld over de voorbereidingen op het 

vertrek uit het internaat, de redenen van dat vertrek en de bege-

leidinig of nazorg na het vertrek. 

Tenslotte is net als bdj het eerste onderzoek aan de medewerk(st)ers 

van de tehuizen en de begeleidende instanties geinformeerd near bun 

toekomstverwadhtingen voor de jongeren. Naast deze vragenlijst voor de 

interviews was er nog sprake van het zogeheten Basisformulier. Dit 

Basisformulier was bedoeld voor het vastleggen van enkele feitelijke 

gegevens amtrent de jongeren: enige persoonlijke gegevens, duur van het 

verblijf en het type plaatsing (vrij/justitieel). Deze basisformulieren 

zijn door de internaten ingevuld. 

U4 in verband met de grote amvang zijn de vragenlijsten niet in dit 
rapport opgenamen. Deze zijn wel bij ons op te vragen. 



- 20 - 

ale vconaarde voor het verzamelen van geg evens over een jongere is 

gesteld, dat de desbetreffende jangere daar eerst toestemning voor 

muest geven. De jongere diende toesteming te geven vcor een interview 

net hemzelf, zowel ale net zijn of haar alders, iemand van de groeps-

leining van het tehuis en een medewerk(st)er van de instantie die de 

begeleiding verzorgt van de jongere na het vertrek uit het tehuis (of 

tijdens het tehuisverblijf, indien de jongere nog in hetzelfde tehuis 

verblijft) (35 . Dit laatste betekent overigens niet dat in alle gevallen 

interviews net begeleiders hebben plaatsgevanden. Niet zozeer cndat de 

jangeren dear geen toestemuing vcor geven, near =aut er geen sprake 

was van eon begeleiding na vertrek (en dus cook geen begeleid(st)er) to 

benaderen viel). Vooral bij vrije plaatsingen was dit ncgal eons het 

yeval. 

Uiteindelijk is informatie verzameld over het verblijf in een inter-

neat van 99 jongeren. Dit gebeurde door middel van 96 jongereninter 

views (3 jongeren verbleven in het buitenland en warden op korte 

termijn niet (meer) in Nederland terug verwacht). Daarnaast werden 38 

ouders geinterviewd (11 coders weigerden een interview: de overige 

coders warden niet geinterviewd, cmdat de jongeren daarvcor geen 

toesteuning gaven (26x), de coders door ens niet bereikt warden (14x) 

of geen milers aanwezig waren (10x). 

Bij de benadering van de tehuismedewerk(st)ers is er near gestreefd 

an zoveel magelijk net die medewerk(st)er te spreken die veel net de 

-payers in kwestie te maken had tijdens het tehuisvetblijf. Had de jon-

yere een uityesproken voorkeur voor een tepaalde persoon, dan ward ge-

pronbeerd net die persoon een interview te hcuden. Voorafgaand aan het 

interview ward eon zogenaande onderwerpenlijst aan hen tcegestuurd. 

Uaarin werd in het kort aangegeven, waaraver het interview zou gaan, 

zcdat men zieh enigszins op het vraaggesprek ken vaarbereiden. In to-

teal zijn 95 tehuismedewerk(st)ers geinterviewd (Mn medewerker wilde 

niet ffeedoen; Mn ken niet benaderd rden ardat het desbetreffende 

internaat niet aan het onderzoek neewerkte en van tee jongeren kregen 

wij goon toestemming ombij de tehuismedeuerk(st)ers gegevens te verza-

melen. Er zijn 57 interviews gehouden net externe begeleid(st)ers die 

nay (of tot kort daarvoor) contact onderhielden met de jongeren..Bij 36 

jongeren was geen sprake van een externe begeleider. Van twee joingeren 

05 Hierop is in drie gevallen eon uitzondering gemaakt: twee maal crndat 
het een jongere uit de hollow-up groep betrof die in het buitenland 
verbleef, near al tijdens het eerste onderzoek eon tcezegging had 
yedaan. Len meal =let de jongere in het buitenland verbleef; toe-
staining is then verkregen via de cuders. 
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werd geen toestemming verkregen de begeleid(st)er te benaderen en vier 

begeleid(st)ers konden niet warden geinterviewd vanwege ziekte en 

werkwisseling. 

Voor 97 van de 99 jongeren zijn oak Basisformulieren ingevuld; de 

ontbrekende twee betroffen jongeren uit internaten die niet aan het 

vervolyonderzoek meewerkten. 

Voor vergelijkingsdoeleinden was er voor de 35 jongeren uit de 

tollow-up groep nog onderzoekmateriaal aanwezig uit het eerste onder-

zoek. 

be interviews zijn afgenomen door de (deels allochtone) medewerk-

(st)ers aan het project. Voor de autodhtone jongeren en ouders zijn 

dezelfde vragenlijst gebruikt als voor de alloChtone jongeren en ou-

ders, met dien verstande dat enkele vragen bij de autoChtone jongeren 

en ouders niet gesteld zijn. Uitgangspunt bij het interview van jonge-

ren en ouders was dat de onderwetpen vast stonden, mar de volgorde van 

onderwerpen vrij was; dit ter beoordeling van de interviewer. Doel was 

het interview zoveel mogelijk het karakter van een gesprek te geven, 

zonder er overigens twijfel over te laten bestaan dat het an het inwin-

nen van informatie ging. Daarmee zijn de methodisdhe problemen bij het 

doen van onderzoek (gedeeltelijk) onder leden van etnische minderheden, 

zoals bijvoorbeeld Shadid en De Jongh (1984) die besdhrijven, nog niet 

omzeild Q6 . Wel is gepoogd dergelijke problemen vroegtijdig te onder-

xennen en zoveel mogelijk te voorkamen. Of dat in alle opzidhten is ge-

slaagd, is niet met zeketheid vast te stellen. lets dat oak door Shadid 

en be Jonyh wordt bevestigd. 

1.5 	Enkele begrippen 

bit onderzoek handelt voor een belangrijk deel over jongeren uit 

etnisChe minderheden. Hoewel wij in verband met de leesbaatheid deze 

groep jongeren steeds op andere wijze aanduiden (allodhtone jongeren, 

jongeren' uit minderheidsgroepen enz.), doelen wij op jongeren die deel 

uitmaken van groeperingen, die door de ACOM (Adviescommissie Onderzoek 

Culturele Minderheden) als volgt zijn omschreven (1979). 

hen groepering is een minderheid indien: 

06 	wijzen ander meer op cammunicatieproblemen tussen onderzoeker en 
onderzochte, waardoor er allerlei vertekeningen in het verkregen 
materiaal kan ontstaan, zoals vertekening op grond van beleefdheid, 
vertekening door taalproblemen en vertekening door aanpassing van de 
onderzochte aan gewenste normen. 
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1. Haar leden naar objectieve naatstaven gemeten in overgrote meerder-

held een lage sociale positie innemen. 

2. Zij niet effectief aan de reguliere politieke besluitvorming kan 

deelnemen, cadet zij dearycor niet cmvangrijk genceg.is en/of hear 

leden daartoe de juridische status nissen. 

3. Zij dcor de rest van de samenleving als een aparte grcep wordt be-

schouwd en ..el in die mate dat het lidmaatschap van die groep als 

het alles overheersende kenmerk van hear leden geldt. 

4. Zij neerdere generaties cmvat. 

5. Zij een eigen cultuur bezit, of althans duidelijk eigen culturele 

trekken. 

Len minderheid is een etnische ninderheid, wanneer hear cultuur (ge-

woontes, normen, waarden, teal.) van vreande origine is. Bovendien be, 

trett het meestal nensen die zich oak near liChamelijke kenmerken in 

meer of mindere mate van de rest van de bevolking ondersdheiden. 

lien dergelijke cmschrijving is niet onamstreden (zie by. Oosterveld, 

1964). Het is near de vraag of het wenselijk is, dat bepaalde groepen 

Rena en apart warden gezet van anderen. Er wordt nl. uitgegaan van ver-

schillen, render dat vaststaat dat die versehillen er daadwerkelijk 

zijn, of dat die verschillen relevant zijn vcor het cnderwerp in 

kwestie. En als er zulke verschillen zijn, gelden zij dan voor elle 

leden van die grcep en waaram is het van belang die versehillen als 

uitgangspunt te nemen707 . 

Wij willen bier volstaan net de opmerking dat de ACCM-cmschrijving 

door cos genanteerd wordt als een voorlopige, niet-nonnatieve aandui-

ding van de grcep, wear het in dit cnderzoek vcornamelijk an gaat. 

In uit project gaat het niet an elle etnische minderheden, die wij 

in cns land kennen. Al bij het eerste onderzoek is gekozen vcor 

Surinaamse, Turkse en Marckkaanse jongeren. Deze keuze was vooral geba-

seerd op het feit dat het bier de drie, kwantitatief grcotste grcepen 

nunderheden binnen de residentiele jeugdhulpverlening betrof. De wijze 

07 Oosterveld gaat nog een step verder door cock de wenselijkheid van 
minderhedenonderzoek ter discussie te stellen. Dergelijk onderzoek 
bestendigt de aparte positie van de minderheidsgroepen in cns land 
en is an die reden ongewenst. Hcewel de anderliggende gedachte ans 
aanspreekt, gaan waj niet nee in het afwijzen van spectaal op min-
derheden gericht criderzoek. Signalen uit de sanenleving zoals bij-
vcorbeeld de door hulpverleners geconstateerde specifieke problemen 
in de cmgang net leden van nanderheidsgroepen vormen een one inziens 
legitieme aanleiding voor minderhedenonderzoek. De legitimiteit 
vervalt met met het niet bevestigd warden van de corspronkelijke 
vooronderstellingen (zie oak Van der TAM), 1985a). 
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van steekproeftrekking bradht het risico met zidh mee dat andere etni-

sdhe groeperingen niet of nauwelijks in de onderzoekgroep vertegenwoor-

digd zouden zijn. In ieder geval onvoldoende an vergaande generalise-

rende uitspraken te kunnen doen over die groeperingen. Een prObleem dat 

wij nu reeds kennen ten aanzien van de Turkse jongeren. 

OOk nu, ten tijde van dit vervolgonderzoek, vormen de Surinaamse, 

TUrkse en Marokkaanse jongeren nog altijd de drie (relatief) grootste 

groepen allodhtone jongeren binnen die residentiele hulpverlening. Dat 

wordt duidelijk in onderstaande tabel met populatie-cijfers van door 

het Ministerie van Justitie goedgekeurde particuliere internaten (de 

BJ-internaten zijn hierin dus niet opgenamen) per 31 deceMber 1983, die 

is samengesteld op basis van door de Directie Kinderbesdherming ver-

strekte registratiegegevens (Van der Laan, 1985b). 

Tabel 2: Etnisdhe adhtergrond van (particuliere) landelijke tehuispopulatie 

etniciteit 	 N 	 (%)  

Surinaams 	 426 	 ( 4.8) 

Antilliaans 	 44 	 ( 0.5) 

MolUks 	 14 	 ( 0.1) 

Turks 	 76 	 ( 0.9) 

landen ten noorden v/d Middell. Zee 1) 	 66 	 ( 0.7) 

Marokkaans 	 127 	 ( 1.4) 

landen ten zuiden v/d Middell. Zee 2) 	 25 	 ( 0.3) 

Vietnamees 	 7 	 ( 0.1) 

Kaap Verdisdh 	 35 	 ( 0.4) 

gemengd milieu 3) 	 215 	 ( 2.4) 

overig 4) 	 153 	 ( 1.7) 

Nederlands 	 7648 	 (86.5) 

Totaal 8836 	 (100 ) 

1) Spanje, Italie, Joegoslavid en Griekenland 

2) Algerije, Tunesie enz. 

3) de ouders van deze kinderen behoren tot versdhillende etnisdhe groepen 

4) vooral kinderen uit westeuropese en angelsaksisdhe landen 
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Wij vatten het voorgaande nog eens semen: 

Met dit onderzcek hebben wij ons gericht op het verblijf in en het ver-

trek uit tehuizen (te weten rijksinrichtingen voor opvceding en behan-

deling en ZIB's, behandelingstehuizen, al- en vakinternaten en tehuizen 

vcor normals (schcolgaande/werkende jeugd) en as eerste tijd na het 

verbliff van allcchtone (Surinaamse, Tbrkse en Marckkaanse) en autnrh-

tone (Nederlandse) jongeren (jongens en meisjes van 12 jaar en ouder). 
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In dit tweede hoofdstlik wordt ingegaan op de problemen die aanleiding 

waxen voor opname in een tehuis. Het verzoek tot qpname ward in de 

meeste gevallen gedaan door een instantie (veelal een (gezins)voogdij-

vereniging), in enkele gevallen door de jongeren zelf. 

Zoals in hoofdstUk 1 reeds is aangegeven warden de problemen ander-

sdheiden in vier categorieen, waarvan sammige meerdere sUbcategorieen 

kennen. 

In het navolgende wordt d.m.v. tabellen weergegeven weike problemen 

voor de jongeren uit de onderzoekgroep als opnameredenen zijn genoemd. 

Genoemd wil in dit geval zeggen dat zij als zodanig door een of meer-
dere respondenten (jongere, groepsleiding, externe begeleiding, ouders) 

zijn aangemerkt. De resultaten worden per categorie (en sUbcategorie) 

gepresenteerd, waarbij steeds de onderzoekgroep als geheel en de vier 

etnische groepen afzonderlijk aan de orde kamen. 

2.1 	Persoonsgebonden prOblematiek 

In een drietal tabellen wordt weergegeven in weike mate problemen, die 

in eerste instantie direct gebonden zijn aan de persoon/het gedrag van 

de jongere zelf, als opnameredenen zijn genoemd. Het gaat daarbij an 

gedrag dat sdhadelijk kan zijn voor anderen, zoals diverse vormen van 

delinquent gedrag, gedrag dat niet sdhadelijk is voor anderen, maar 

mogelijk wel voor de jongere zelf, zoals weglopen, spijbelen en over-

matig drug- of alcdholgebruik, en problemen op school of op het werk. 

In -babel 3 zijn de gedragingen, die sdhadelijk worden geadht voor 

anderen, opgenamen. 

Tabel 3: gedrag schadelijk voor anderen 

probleem 	 alien (N=99) 	Sur (N=42) Tur (N=7) Mar (N=14) Ned (N=36) 

	

(%) 	N 	(%) 	N 	(%) 	N 	(%) 	N 	(%) 

diefstal/inbraak 	48 (48.5) 	21 (50.0) 	4 (57.1) 9 	(64.3) 14 (38.9) 

agressie tegen 	43 (43.4) 	17 (40.5) 	4 (57.1) 8 	(57.1) 14 (38.9) 

personen 

agressie tegen zaken 24 (24.2) 	8 (19.0) 	4 (57.1) 5 	(35.7) 	7 (19.4) 
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Procentueei gezien zijn voor de Surinaanse en Nederlandse jongeren de 

drie problemen/gedragingen in gelijke mate gencemd, net uitzondering 

van diefstal/inbraak dat bij de Nederlandse jongeren in jets geringere 

mate is gencemd. De Turkse en Marddcaanse jongeren wijken bier vanaf in 

de zin dat deze gedragingen die a1s sehadelijk voor anderen kunnen wor-

den aangenerkt, neer voorkcmen. Daarbij mieL worden aangetekend, dat 

zeker bij de Turkse jongeren voorzichtigheid moet worden betracht bij 

interpretatie van de cijfers: het aantal Turkse jongeren dat bij het 

onderzoek betrokken is, is wel erg klein °I . Dat gelat uiteraard niet 

alleen vcor de persoonsgebonden problematiek, near cok vcor alle andere 

onderwerpen die in dit rapport aan de orde worden gesteld. 

Ging het bij de in tabel 3 gencemde problemen an iaken waarbij meestal 

contacten net justitie in het geding waren, bij de in tabel 4 gencemde 

problemen is dat niet het geval. Althans, deze problemen of gedragin-

gen waren geen aanleiding vcor contact net politie of justitie. Het 

zijn problemen of gedragingen, die in eerste instantie niet schadelijk 

zijn vcor anderen, near mcgelijk wel voor de jongere zelf. 

'rebel 4:  gedrag niet schadelijk voor anderen 

probleem 	 alien (N=99) Sur (N=42) tar (N=7) Mar (N=14) Ned (N=36) 

	

(%) 	N 	(%) 	N 	(%) 	N 	(%) 	N 	(%) 

spijbelen 	 59 	(59.6) 25 (59.5) 	4 (57.1) 8 (57.1) 22 (61.1) 

weglopen 	 50 	(50.5) 21 (50.0) 	5 (71.4) 7 (50.0) 17 (47.2) 

zwerven 	 31 	(31.3) 15 (35.7) 	2 (28.6) 5 (35.7) 9 (25.0) 

drug-alcohol-gebruik 23 	(23.2) 11 (26.2) 	2 (28.6) 3 (21.4) 7 (19.4) 

ernstige psychische 

problematiek 	15 	(15.1) 	3 ( 7.1) 	1 (14.3) 1 ( 7.1) 10 (27.8) 

Cok bij deze suboategorie van problemen liggen de percentages van de 

diverse problemen dicht bij elkaar. Uitzonderingen zijn weglopen, dat 

wat vaker bij de Turkse jongeren werd gencemd, zwerven dat wet vaker 

word gencemd bij de Surinaamse en Marddcaanse jongeren en drug- of 

alcoholgebruik, dat minder werd gencemd bij de Marokkaanse en 

01 In het eerste onderzceic hadden wij methetzelfde probleem te 
hempen: absoluut gezien weinig Turkse yingeren in de onderzoekgroep. 
Hoewel dit voor het dcen van allerlei vergelijkingen een handicap 
is, dient men er wel bij te bedenken, dat het een goede afspiegeling 
vormt van de werkelijkheid. Herhaaldelijk hebben wig kunnen 
vaststellen, dat Turkse jongeren in g:ringe mate voorkomen binnen de 
residentidle hulpverlening (zie oak F}-1  2, hoofdstUk 1). 
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Nederlandse jongeren. Ernstige psydhisdhe problematiek als reden voor 

tehuisplaatsing lijkt vooral een Nederlands versdhijnsel te zijn. 

De derde sUbcategorie van de persoonsgebonden problematiek wordt ge-

vormd door problemen op school of op het werk. Het gaat hier an een 

zeer kleine sUbcategorie, bestaande uit leermoeilijkheden en problemen 

in het werk, waarbij het laatste sleChts in twee gevallen is gesigna-

leerd. Nauw aan school gerelateerde problemen als spijbelen en conflic-

ten met leraren zijn niet in deze categorie ppgenomen. 

Tabel 5: problemen op school of werk 

probleem 	 ellen (N=99) Sur (N=42) TUr (N=7) Mar (N=14) Ned (N=36) 

(%) 	N 	(%) 	N 	(%) 	N 	(%) 	N 	(%) 

leermoeilijkheden 	51 	(51.5) 	24 (57.1) 	2 (28.6) 6 (42.9) 19 (52.8) 

problemen in het 

werk 	 2 	( 2.0) 	1 ( 2.4) 	- (-- ) - (-- ) 	1 ( 2.8) 

Leermoeilijkheden als opnamereden rden vooral aangetroffen bij 

Surinaamse en Nederlandse jongeren en relatief weinig bij Turkse jonge-

ren. Hoewel wij niet besdhikken over volledige gegevens betreffende de 

school-/werksituatie ye& opname in tehuis of internaat van alle jonge-

ren uit de onderzoekgroep, rden deze verschillen tussen de vier etni-

sche groepen voornamelijk veroorzaakt door die school-/werksituatie: er 

waren relatief meer Surinaamse en Nederlandse jongeren sdhoolgaand dan 

TUrkse en Marokkaanse jongeren. Die situatie is na het tehuisverblijf 

overigens iets veranderd: de helft van de jongeren gaat naar school, 

alleen bij de Turkse jongeren is dat percentage wat lager (wij komen 

daar nog op terug). 

Bekijken wij de categorie persoonsgebonden problematiek als geheel dan 

zijn er vijf problemen die duidelijk naar voren komen. Twee direct aan 

school gerelateerde problemen: spijbelen en leermoeilijkheden en verder 

weglopen en delinquent gedrag als diefstal en agressie tegen personen. 

Op deze vijf zaken versdhillen de Surinaamse, Turkse, Marokkaanse en 

Nederlandse jongeren sledhts weinig van elkaar: de aan school 

gerelateerde problemen worden vat vaker gesignaleerd blj de Nederlandse 

en Surinaamse jongeren, het delinquent gedrag wet vaker bij de Turkse 

en Marokkaanse jongeren. Van statistische significatie bij deze 

versChillen is geen sprake. 
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Bij relatieproblanen meet men denken aan problemen die zich voordoen in 

de relaties tussen de jongeren en anderen. De anderen zijn in de meeste 

gevallen de cuders, near problemen in relaties met leraren, brcers en 

zussen, leeftijdgencten, of groepsleiding in eon vorig internaat doen 

zich ook voor. Meest veelvuldig vcorkcmend zijn echter de problemen 

tussen jongere en ouders. Doze zijn dan cok verder uitgewerkt. In tabel 

6 is de eerste subcategorie van deze relatieproblemen opgencmen. Het 

zijn problemen, waannee de jongere geconfronteerd wordt en wearbij hij 

of zij zelf eon moor passieve rol vervult. Het zijn de cpvcedingspro-

blerten van de ouders 02 . 

Tabel 6:  cpvoedingsproblemen 

probleem 	 ellen (N=99) Sur (N=42) tar (N=7) Mar (N=14) Ned (N=36) 

(%) 	N 	(%) 	N 	(%) 	N 	(%) 	N 	(%) 

onvoldoende opvced- 

kundige kwaliteiten 50 	(50.9) 	21 (50.0) 	2 (28.6) 5 	(35.7) 22 (61.1) 

psychische/fysieke 

verwaarlozing door 

ouders 	 20 	(20.2) 	9 (21.4) 	1 (14.3) 1 	( 7.1) 	9 (25.0) 

psychische/fysieke 

mishandeling door 

ouders 	 15 	(15.1) 	8 (19.0) 	2 (28.6) 3 	(21.4) 	2 ( 5.6) 

Bij doze groep van problanen gaat het voornamelijk an de onvoldcende 

opvoedkundige kwaliteiten van de cuders. Naar verhouding is dit vaker 

gencend voor de ouders van de Nederlandse en Surinaamse jongeren. Dat 

geldt ook voor verwaarlozing door de orders. Mishandeling door de ou-

ders is daarentegen wet minder vaak genoem3 vcor deigederlandse coders. 

Je kunt je overigens afvragen of het cnderscheid tussen psychische/ 

fysieke verwaarlozing en psychische/fysieke mishandeling we1 altijd zo 

duidelijk te maken is en of het niet sterk afhankelijk is van de wijze 

van definieren door de responderrten (bij deze problemen voorname1ijk de 

hulpverleners). 

02 Wanneer in dit rapport wordt gesproken over cyders, dan worden niet 
altijd beide ouders bedoeld. Van de jongeren uit de.onderzoekgroep 
kcmt ruin de helft uit een gezinssituatie waarin beide ouders aan-
wezig zijn, of eon van de eigen ouders met een nieuwe partner. Ruin 
40% van de jongeren kart uit een gezin, wear alIeen de nosier aanwe-
zig is, of alleen de vader. Doze laatste situatie geldt overigens 
alleen vcor de Surinaamse jongeren en in lets mindere mate voor de 
Nederlandse jongeren. De Turkse en Marokkaanse jongeren Icemen vrij-
wel zanier uitzorrlering uit volledige gezinnen. 
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Bij deze subcategorie moet nog een belangrijke kanttekening worden ge-

maakt. Daarmee lopen wij alvast vooruit op het besprokene in paragraaf 

2.5. In tegenstelling tot de andere probleemcategoriedn, waar in de 

meeste gevallen toCh wel enige overeenstemming is in probleemdefinie-

ring tussen enerzijds de hulpverlening (groepsleiding en externe bege,- 

leiding) en anderzijds de oiler:ten (jongeren en ouders), is dat bij 

deze problemen niet of nauwelijks het geval. Deze drie opvoedingspro ,  

blemen zijn uitsluitend genoemd door de hulpverleners, met uitzondering 

van de mishandeling door de ouders: dat werd vijf keer door een jongere 

zelf als een van de opnameredenen genoemd. Zeker de beoordeling van de 

opvoedingskwaliteiten van de ouders en eventuele psychisdhe of fysieke 

verwaarlozing door de ouders is veeleer een sUbjectieve dan objectieve 

aangelegenheid, die los van het feit of het wel of niet het geval is, ' 

door ouders zelf niet snel zal rden geppperd. 

Overigens iets dergelijks hebben wij cck in de vorige paragraaf kunnen 

constateren bij de 'ernstige psydhisdhe problematiek' van de jongere 

als opnamereden. Ook dat probleem is slechts door groepsleiding en 

externe begeleiding naar voren gebraCht. 

Bij een tweede groep van relatieproblemen speelt de jongere zelf een 

minder passieve rol. Hij of zij is meestal actief betrokken bij con,- • 

flicten tussen hem of haar en ouders of andere personen. Het gaat an 

ruzies en versChillen van mening naar aanleiding van bepaalde gedragin-

gen of uitspraken van een of meerdere betrokkenen bij het conflict, die 
op hun beurt weer te oaken hebben met versdhillen rond bepaalde waarden 

en normen tussen de jongere en ouders of andere personen. Niet zelden 

resulteren dergelijke oonflicten in al eerder genoemde problemen als 

zwerven, spijbelen enz. De conflicten zelf hebben vaak te maken met 

problemen in de gezinssituatie of in de materiele sfeer (zie de volgen-

de paragrafen). 

Het is al gezegd dat vooral conflicten tussen jongere en ouders een rol 

hebben gespeeld bij de tehuisplaatsing. In tAhel 7 zijn deze samen met 

de conflicten tussen jongere en andere personen opgenomen, waatbij die 

tussen jongere en ouders zijn uitgesplitst aan de hand van bepaalde 

onderwerpen (normen of waarden) en de problemen met de ouders het eerst 

aan bed kamen. 
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Tabel 7: conflicten rond waarden en normen tussen jongere en anderen 

probleem 	 alien (N=99) Sur (N=42) Tnr (N=7) Mar (N=14) Ned (N=36) 

	

(%) 	N 	(%) 	N 	(%) 	N 	(%) 	N 	(%) 

conflict met ouders 

over regels 	88 	(88.9) 	38 (90.5) 6 (85.7) 13 (92.8) 31 (86.1) 

conflict met ouders 

over vrienden 	38 	(38.4) 	15 (35.7) 4 (57.1) 	7 (50.0) 12 (33.3) 

conflict met cyders 

over gcdsdienst 	8 	( 8.1) 	4 ( 9.5) 1 (14.3) 	2 (14.3) 	1 ( 2.8) 

conflict met ouders 

crntrent uithuwelij - 

king 	 4 	( 4.1) 	1 ( 2.4) 2 (28.6) 	1 ( 7.1) 	- ( 	) 

conflicten net 

leraren 	 45 	(45.4) 	19 (45.2) 4 (57.1) 	6 (42.9) 16 (44.4) 

conflicten met 

brcers/zussen 	38 	(38.4) 	19 (45.2) 3 (42.9) 	2 (14.3) 14 (38.9) 

conflicten met 

stiefouder 	 24 	(24.2) 	6 (14.3) 2 (28.6) 	3 (21.4) 13 (36.1) 

conflicten met 

leeftijdgenoten 	21 	(21.2) 	9 (21.4) 1 (14.3) 	1 ( 7.1) 10 (27.8) 

conflicten in vorig 

tehuis 	 16 	(16.2) 	5 (11.9) 1 (14.3) 	5 (35.7) 	5 (13.9) 

conflict met autori - 

teitsfiguren elders 10 	(10.1) 	4 ( 9.5) 1 (14.3) 	2 (14.3) 	3 ( 8.3) 

Tabel 7 laat zien dat het eerst en vooral gaat an conflicten tussen 

jongere en coders over regels. Bij regels moet men denken aan huisre-

gels, zoals tijdstip van thuiskemen, wel of niet uitgaan,wel of niet 

rcken, wel of niet helpen bij karweitjes in het huis, zakgeld en huis-

werk waken. De coders hebben bepaalde regels gesteld, die (in hun ogen) 

door de jongeren worden overtreden. Overigens hoeven deze regels niet 

altijd daadwerkelijk overtreden te zijn door de jongeren, near is het 

bestaan alleen al voldcende voor het ontstaan van conflicten. Het is 

duidelijk dat dergelijke conflicten zidh in elle gezinnen voordoen, 

hoewel de regels op zich kunnen verschillen (verschillen in tijdstip 

van verwachte thuiskanst na uitgaan bijv.). Ruzies met leraren kcmen 

zcwel bij de Surinaamse, Turkse, Maroldmanse als Nederlandse jongeren 
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veelvuldig voor. Over het geheel genamen kan men zeggen dat in de 

thuissituatie en op school de oorsprong van veel tehuisopnames gelegen 

is. Contacten met politie en justitie mogen dan in een aantal gevallen 

de directe aanleiding zijn voor de hulpverlening/justitie an in te 

grijpen door middel van een tehuisplaatsing, de kern van de problemen 

ligt vooral thuis en op school, waarbij recentelijk is opgemerkt dat 

het effect van schoolproblemen op het gezin en het zidh voordoen van 

problemen binnen het gezin niet ondersdhat mag worden (Hendridkx, 

1985). 

Bij de Tutkse en Marokkaanse jongeren is wat vaker aangegeven dat con,- 

flicten tussen jongere en ouders zijn ontstaan over (bepaalde) vrienden 

van de jongere: verkeerde vrienden in de ogen van de ouders. Het gaat 

dan vooral an vrienden, die volgens de ouders reden waren dat er con-

tact met politie was, of an het feit dat een zoon of dodhter een vrien, 

din of vriend heeft, die niet afkamstig is uit dezelfde etnisdhe grae-

pering (dit laatste heeft zich overigens sledhts incidenteel voorge, 

daan). 

Conflicten met stiefouders zijn relatief wat vaker geconstateerd bij de 

Nederlandse jongeren. Geen wonder, gezien het feit dat deze Nederlandse 

jongeren naar verhouding vaker zijn geconfronteerd met een nieuwe 

partner van hun vader of moeder. 

Conflicten met leeftijdgenoten zijn voornamelijk genoemd door de 

groepsleiding. Aangenamen mag worden dat hier twee zaken door elkaar 

zijn gehaald: problemen die reden waren voor opname in een tehuis en 

problemen die zich voordoen tijdens het tehuisverblijf. Naar alle 

waarsdhijnlijkheid is hier het laatste het geval. 

Conflicten in een vorig tehuis zijn naar verhouding vaker genoemd als 

opnamereden voor de Marokkaanse jongeren. Zander twijfel houdt dit ver-

band met het feit dat de Marokkaanse jongeren uit de onderzoekgroep re-

latief gezien vaker een eerdere tehuisplaatsing achter de rug hadden 

dan de Surinaamse en Turkse jongeren. Opmerkelijk is het dat dit pro-

bleem voor de Nederlandse jongeren niet meer is genoemd; net als de 

Marokkaanse jongeren hadden ook zij vaker een eerdere tehuisplaatsing 

adhter de rug. Het verband is overigens statistisch niet significant. 

De overige conflicten binnen deze categorie relatieproblemen doen zidh 

sledhts sporadisdh voor. 
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2.3 	Problemen in de thuissituatie 

Bij dit type problemen kan men denken aan problemen, wear de jongere in 

eerste instantie buiten staat, wear wel de gevolgen van ondervindt. Net  

ale bij de in de vorige paragraaf genoente opvoedingsproblemen is er 

geen sprake van een actieve rol vcor de jongere. Wat deze problemen 

doet verschillen van die opvcedingsprcblemen, is dat de jongere cok 

niet direct een passieve rol heeft. Opvceding, verwaarlozing en mishan-

deling is direct betrokken op de jongere, maar bij deze problemen in de 

gezinssituatie is dat niet het geval of hoeft dat niet zo te zijn. Het 

zijn voornamelijk problermn van de ouders zelf, die meer of minder 

direct verantwoordelijk zijn voor de opname van de jongere in een 

tehuis. De meeste van deze problemen kcmen overigens slechts in geringe 

mate voor. 

Tabel 8:  problemen in de gezinssituatie 

probleem 	 alien (N*99) Sur (N=42) Tur (N=7) Mar (N*14) Ned (N=36) 

N 	(%) 	N 	(%) 	N 	(%) 	N 	(%) 	N 	(%) 

huwlijks-/rela- 

tieproblemen van 

de ouders 	 48 	(48.5) 	22 (52.4) 	1 (14.3) 5 (35.7) 	20 (55.6) 

drug-/alcoholge- 

bruik ouders 	14 	(14.1) 	6 (14.3) 	- ( - - ) 1 ( 7.1) 	7 (19.4) 

delinquent gedrag 

ouders 	 4 	( 4.0) 	2 ( 4.8) 	- ( - - ) 2 (14.3) 	- ( - - ) 

ouders niet in 

Nederland 	 4 	( 4.0) 	3 ( 7.1) 	- ( - - ) 1 ( 7.1) 	- (-- ) 

prostitutie coders 	2 	( 2.0) 	1 ( 2.4) 	- (-- ) 1 ( 7.1) 	- 

Dat huwelijks- en relatieproblemen van de cyders vooral bij de 

Nederlandse en Surinaamse cyders worden gencemd, en slechts 66nmaal bij 

de Turkse ouders, houdt direct verband net de gezinssituatie, die wij 

al eerder beschreven. Vcoral bij de Turkse jongeren en in at mindere 

mate cck bij de Marokkaanse jongeren is vaker sprake van volledige ge-

zinnen dan bij de Nederlandse en Surinaamse jongeren. Bij dit alles 

ncet men bedenken, dat veel van de bier genoemde huwelijks- en relatie-

problemen reeds een scheiding van de ouders tot gevolg heeft gehad. 
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Tabel 9:  materiele problemen 

probleem 

2.5 	Probleemdefiniering 
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Tot slot noemen wij nog een tweetal problemen, die samen te vatten zijn 

ander materiele problemen van het gezin. Deze materiele problemen kun-

nen niet als directe opnamereden warden gezien, mar hebben in het ge-

heel van de psychosociale problematiek die de achtergrond van de opna-

mes in tehuizen vormt, een niet onbelangrijke rol. 

alien (N=99) Sur (N=42) Tor (N=7) Mar (N=14) Ned (N=36) 

(%) 	N 	(%) 	• N 	(%) 	N 	(%) 	N 	(% ) 

rinanciele pro- 

blemen in het gezin 21 	(21.2) 	10 (23.8) -- (-- ) 7 (50.0) 	4 (11.1) 

slechte nuisvesting 

van net gezin 	12 	(12.1) 	6 (14.3) 	2 (28.6) 3 (21.4) 	1 ( 2.8) 

lleze problemen kunnen warden beschouwd als een illustratie voor de 

achterstandsituatie, waarin de gezinnen waaruit jongeren die teredht 

kanen in de residentiele jeugdhulpverlening, zich bevinden. Duidelijk 

wordt otok dat deze situatie voor gezinnen met een minderheidsachter-

grand in nog sterkere mate geldt (zie in dit kader oak Junger-Tas, 

1985). 

De voorgaandeparagrafen net hun opsomming van allerlei ppnameredenen 

vormen niet de aanloop op een uitgebreide uiteenzetting van het plaat-

singsproces. Daarop is in het eerste onderzoek reeds uitvoerig inge-

gaan. 

Todh is het noodzakelijk stil te staan blj deze psychosociale problema-

tiek als achtergrond van de tehuisplaatsing, =plat de opzet van dit 

vervolgonderzoek enigszins anders was dan die van het eerste onderzoek. 

hen vergelijking van de in dit rapport genoemde prOblemen net die uit 

het eerste rapport is niet zonder meer mogelijk. Ten eerste zijn be-

paaide problemen anders, of zo men wil nader, uitgewerkt,.ten tweede is 

de wijze van gegevensverzameling anders geweest, zeker voor wet betreft 
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de Nederlandse jongeren. Geen gebruik is near gemaakt van dossieronder-

voek en bij de Nederlandse jongeren hebben nu ook de jongeren zelf, hun 

ouders, de groepsleiding en de externe begeleiding de opnameredenen 

rrondeling kunnen toelichten. 

Deze twee factoren hebben gezorgd voor bepaalde verschillen tussen de 

in dit rapport gencemde opnameredenen en de in het vorige rapport 

vermelde redenen voor de tehuisplaatsing. Opvallendste verschil tussen 

de resultaten van dit ondervoPk en die van het vorige onderzoek is de 

vaststelling dat de verschillen tussen de allochtone jongeren enerzijds 

en de autochtone jongeren anderzijds minder duidelijk near voren Icemen. 

Veeleer ken er een tegenstelling worden geoonstateerd tussen de 

Surinaamse en Nederlandse jongeren aan de ene kant en de Marckkaanse en 

Turkse jongeren aan de andere kant. Het is niet denkbeeldig dat dit sa-

menhangt met de wijze van dataverzameling. Bij het eerste otxlerzoek 

zijn de verschillen gebaseerd op dossieronderzoek, bij dit vervolg-

anderzoek op de diverse vraaggesprekken. Het gaat nu on meer en uitge-

breidere informatie, zonder dat dear al een bepaalde 'duiding aan ge-

geven is, hetgeen bij dossierinformatie mogelijkerwijze (voor ons on-

controleerbaar) wel is gebeurd. 

Ttgelijkertijd valt op dat nu veel minder dan vcorheen door de hulpver-

lening melding is gemaakt van pedagcgische onmaCht of onvoldoende op-

voedkundige kwaliteiten van de coders. Wellicht hangt dit semen met de 

langere tijd die verstreken is tussen de plaatsing en de dataverzame-

ling in dit ondervsek dan bij het eerste onderzoek. Tijdens het tehuis-

verblijf dreigen de coders steeds neer buiten beeld te raken. De aan-

dacht richt zich in toenemende mate op de jongere. 

your het overige ken echter warden vastgesteld dat de psychosociale 

problematiek die heeft bijgedragen aan de opname in een internaat in 

grate lijnen gelijk is aan die, welke in het eerste rapport is be-

schreven. 

Het felt dat in een apart hoofdstuk aandacht wordt besteed aan deze 

opnameredenen houdt vertand met de veronderstelling die aan dit ander-

zoek ten grondslag ligt. In het eerste hoofdstuk is gezegd, dat het 

uitgangspunt is dat met de plaatsing in een internaat geprobeerd wordt 

terminate een deal van de gesignaleerde problemen op te lossen. Door 

die problemen vast te leggen, kunnen wij nagaan in hoeverre de diverse 

betrckkenen van mening zijn dat die problemen daadwerkelijk zijn opge-

lost. 
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Er is ook gezegd, dat de diverse betrokkenen het (tot op zekere hoogte; 

een bepaalde discrepantie zal er altijd zijn als gevolg van versdhillen 

in definiering) met eikaar eens moeten zijn over de doelen van de hulp-

verleningsactiviteiten, willen die activiteiten enige kans oaken aan te 

slaan. 

Iiersdhillen in doelstellingen ontstaan al op het moment dat men van 

mening versdhilt over de problemen die moeten rden opgelost. 

Hiervoor hebben wij op enkele plaatsen al aangegeven, dat sommige pro ,  

blemen alleen door groepsleiding en externe begeleiding zijn aangege-

ven. Over het algemeen kan men zeggen dat de diverse betrokkenen het 

met eikaar eens zijn, wanneer het gaat an (redelijk) objectief vast-

stelbare gedragingen en gebeurtenissen als reden of aanleiding voor 

opname. Weliswaar noemen de hulpverleners meer en vaker prOblemen dan 

de jongeren en de ouders, maar dat nag grotendeels worden toegeschreven 

aan het kader van waaruit zij de dingen beoordelen: probleemdiagnose of 

-besdhrijving is een belangrijk onderdeel van hun professie. 

Aangenomen nag worden, dat wanneer er activiteiten worden ontplooid an 

deze meer objectief vaststelbare en praktische problemen te helpen 

qplossen, deze gehoor zullen vinden bij de clienten (de jongeren en de 

ouders). Samenvattend, men is het eens over problemen in de sfeer van 

gedragingen sdhadelijk voor anderen, gedragingen niet sdhadelijk voor 

anderen, problemen op school of in het werk en relatieproblemen zoals 

conflicten naar aanleiding van bepaalde regels e.d.. 

Minder eens is men het over de meer Abstracte problemen, zoals relatie-

problemen in de sfeer van opvoedingsproblemen en verwaarlozing of mis-

handeling door de ouders. Deze worden voornamelijk door de hulpverle-

ners aangedragen, net als problemen in de gezinssituatie en pp het ma-

teriele vlak, die weliswaar vrij feitelijk en direct aanwijsbaar kunnen 

zijn, maar waarvan de link met de tehuisopname niet direct door ieder-

een wordt gelegd. In ieder geval lijkt die 'link door de ouders en de 

jongeren minder snel gelegd te worden dan door de hulpverleners. Men 

kan zich dan odk de vraag stellen, of activiteiten met het doel derge-

lijke problemen op te lossen wel zullen aanslaan bij de jongeren en de 

ouders. Aanpak van problemen op het materiele vlak wellidht wel. Dat 

ouders die problemen zelf niet noemen kan te maken hebben . met ha feit 

dat zij niet 'beter' weten: de cmstandigheden waarin zij leven waren 

altijd al zo. In het volgende hoofdstUk kamen wij daarop terug. 



Tot nu toe hebben wij steeds de tweedeling groepsleiding + externe 

begeleiding en jongeren + ouders aangehouden. Het is natuurlijk ook 

denkbaar, dat men het binnen deze twee respondentgroepen niet net 

elkaar eens is. Voor wat betreft de jongeren en de ouders geldt dat 

vcor de problemen op school of in het werk: de jongeren maken :neer dan 

de ouders melding van leermaeilijkheden. Mishandeling/verwaarlozing 

door de ouders is uitsluitend door de jongeren zelf genoend en niet 

door de coders. Ten aanzien van de overige problemen }amen zij op het-

zelfde uit. 

Tussen de groepsleiding en de externe begeleiding dcen zich cok maar 

weinig verschillen voor. Groepsleiding maakt vaker melding van gedrag 

dat niet schadelijk is voor anderen, de externe begeleiding ncemt vaker 

de meer externe factoren binnen het gezin: financiele problemen en 

slechte huisvesting. Dat laatste zal te maken hebben met het . feit, dat 

zij de thuissituatie beter kennen (zelf gezien hebben) dan de 

groepsleiding. 

2.6 	Door respandenten genoemde opnameredenen 

Tot slot van dit hoofdstuk willen wij een indruk geven van de mate 

waarin diverse betnakkenen melding hebben gemaakt van bepaalde opnarne-

redenen. De problemen zijn daartoe samengevoegd in de zeven (sub)cate-

gorieen. De bier te noemen percentages nag men in geen geval vergelij-

ken met in fahel 3 t/m 9 genocide percentages. Ging het in die tabellen 

an problem!) die voor Mn of meerdere jongeren werden gencend (door 

welke respondent dan oak), nu gaat het er an wie de problemen heeft 

gencemd. Niet alle problemen zijn door alle respondenten gencemd. Er is 

al gezegd dat hulpverleners vaker en meer problemen ncemen dan ouders 

en jongeren. In het navolgende wordt dat duidelijk. De te ncemen per-

centages zeggen niets over de mate van vearkcmen van bepaalde probleem-

categorieen, near wel iets over de mate waarin bepaalde respondentgroe-

pen die probleemcategorieen hebben gencemd. Ten aanzien van de ouders 

wordt er ncg eens pp gewezen, dat lang niet aide ouders aan het ander- 

hebben meegewerkt, hetgeen de gegevens vertekend kan hebben; ten zoek 

aanzien van de exteme begeleiding geldt in zekere zin hetzelfde (er 

was weliswaar weinig uitval, wear in lang niet aide gevallen was er 

sprake van exteme begeleiding). Bovendien is het wellicht juist er 

vanuit te gaan dat bij de jongeren waarbij geen sprake is van 

begeleiding, niet alleen minder verschillende problemen near ook minder 
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vaak prOblemen genoemd zijn, amdat het in zekere zin an de 'minder pro ,  

blematische gevallen' zou gaan. Met andere woorden het is niet ondenk-

baar, dat in het geval dat er meer ouders en neer externe begeleid-

(st)ers zouden zijn geinterviewd, neer en vaker probaemen zouden zijn 

gencemd. 

In tabel 10 is voor elke respondentgroep aangegeven welk percentage een 

bepaalae probleemcategorie heeft genoemd. 

Tabel 10: door respondenten genoemde probleemoategorieen 

probleemcategorie jongere 	ouders groepsleiding externe begeleiding 

(N=96) 	(N=38) 	(N=95) 	 (N=57) 

problemen schadelijk 

voor anderen 	 17.7 	12.3 	27.4 	 29.2 

problemen niet schade- 

lijk voor anderen 	16.3 	15.3 	28.4 	 22.1 

problemen op school 

of in het werk 	 11.5 	6.6 	19.0 	 16.7 

opvoedingsproblemen 	1.7 	- 	22.5 	 24.0 

contlicten rand wear- 

aen en normen tussen 

jongere en anderen 	14.0 	14.0 	22.5 	 20.2 

problemen in de gezins- 

situatie 	 3.3 	4.7 	10.9 	 11.2 

materiele problemen 	- 	 - 	10.0 	 14.1 

Kijken wij naar de vier etnische groepen afzonderlijk (zie obk bijlage 

4, tabel 1 t/m 4), dan valt op dat gedrag sdhadelijk voor anderen door 

marbkkaanse jongeren en in minder mate obk door TUrkse jongeren vaker 

near voren worat gebraCht als opnamereden dan door Surinaamse of 

Nederlandse jongeren. Hetzelfde geldt voor gedrag niet schadelijk voor 

anaeren, met diem verstande dat hiervan oak door Surinaamse jongeren 

vaker melding wordt gemaakt dan door Nederlandse jongeren. Bij conflic-

ten met ouders en andere personen daarentegen zijn het de Nederlandse 

jongeren, die dat vaker noemen. Deels weerspiegelt dit het in de voor-

gaande paragrafen weergegeven voorkamen van bepaalde prbblemen. Tege, 

lijkertijd met worden vastgesteld, dat de Surinaamse, TUrkse en 

Marokxaanse jongeren in mindere mate geneigd lijken prOblemen binnen 

het gezin in de interviews near voren te brengen. De versdhillen tussen 
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de allodhtone jongeren en de autochtone jongeren zijn echter ook bier 

niet statistisdh significant. 

Bij de ouders hebtxulwij dergelijke verschillen niet vast kunnen 

stellen. 

2.7 	Samenvattinq 

De diverse bij de plaatsing in een internaat betrokken personen (jonge-

ren, cuders, grcepsleid(st)ers en medewerk(st)ers van externe begelei-

dende instanties) zijn het redelijk net elkaar eens over de aanwijzing 

van problemen die de adhterliggende redenen waren voor de internaats-

plaatsing. 

Wel is het zo dat hulpverleners vaker en van meer preblemen melding 

maken. Meest gencemde plaatsingsredenen zijn conflicten met cinders over 

allerlei regels thuis, conflicten met leraren op school, leenaueilijk-

heden, relatieprobleren tussen de ouders cnderling, spijbelen van 

school, weglopen van huis, delinquent gedrag als diefstal en agressie 

tegen personen en onvoldoerxle opvoedkundige kwaliteiten van de ouders. 

het gaat vooral an persconsgebonden problematiek en relatieproblemen. 

Ale er sprake is van verschillen tussen de jongeren uit de vier 

etnische grceperingen dan is dat met name een verschil tussen de 

Nederlandse en Surinaamse jongeren enerzijds en de Turkse en 

Marokkaanse jongeren anderzijds. De persconsgebonden probleten zijn vat 

vaker genoemd vcor de Turkse en Marokkaanse jongeren, de relatieproble-

men wat vaker bij de Surinaamse en Nederlandse jongeren. Van statis-

tisch significante verschillen is geen sprake. 



3. 	DOELEN 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke doelen door de diverse betrok, 

kenen met de tehuisplaatsing (en vooral tijdens het tehuisverblijf) 

worden nagestreefd. In eerste instantie gebeurt dit aan de hand van 

uitspraken van groepeleiding en externe begeleiding. Bekeken wordt of 

de gestelde doelen aansluiten bij de door de hulpverlening gesignaleer-

de problemen en of men succesvol is geweest in de realisering van de 

doelstellingen. Tevens wordt kort ingegaan pp de activiteiten die zijn 

ontplooid an gestelde doelen te bereiken. 

In de slotparagraaf wordt een en ander gerelateerd aan de verwaChtingen 

die jongeren en ouders hebben gehad van de tehuisplaatsing. 

3.1 	Nagestreefde doelen 
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In hoofdstUk 1 is melding gemaakt van een doelenlijst met daarop een 

vijftigtal doelstellingen, die voor eike jongere is voorgelegd aan zo-

wel de groepeleiding als aan de externe begeleid(st)er. 

Zoals aangegeven in dat eerste hoofdstUk wordt ondersdheid gemaakt naar 

expressieve doelen en instrumentele doelen. Expressieve doelen beogen 

de situatie van de jongere (en/of de ouders) in psydhosociaal opziCht 

te verbeteren; instrumentele doelen omvatten het overdragen van bepaal-

de kennis en vaardigheden aan de jongere. In hoofdzaak gaat het bij de 

expressieve doelen am wat. meer Abstract geformuleerde doelstellingen en 

bij de instrumentele doelen an meer concretere zaken. In sammige geval-

len is het onderscheid tussen deze twee typen niet zo eenvoudig te 

maken. Het hangt sows van bepaalde omstandigheden af of een doel als 

een expressief doel of als.een instrumenteel doel is op te vatten. 

Veelal hangt dit samen met de concreetheid van de te ondernemen 

activiteiten die nodig zijn an een bepaald doel te bereiken. Het gaat 

hierbij als het ware an een mengvorm van expressieve en instrumentele 

doelen. Overigens, in de praktijk tenderen dergelijke doelen todh meer 

naar de expressieve kant. 

Daarnaast is odic een aantal "plaatsdoelen" in de lijst opgenomen, die 

betrekking hebben op de verblijfplaats ra het tehuisverblijf waarnaar 

voor de jongere wordt gestreefd. Deze paaatsdoelen worden.edhter niet 

hier near in het volgende hoofdstUk over het vertrek uit het internaat 

behandeld. 
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In tabel 11 zijn die doelen opgencmen, die door de grcepsleiding relatief het 

grootste aantal keren zijn gencemd. In dit geval wil dat zeggen dat een bepaald 

dcel voor terminate 30% van de jongeren meet zijn genoemd, wil het in de t ishel 

zijn opgencmen. Onderscheid is gemaakt naar etniciteit. 

Voor een volledig overzicht van alle dcelen (doelen die voor minder dan 30% van 

de jongeren zijn genoemd en de zgn. plaatsdoelen) wordt verwezen naar tabel 1 in 

bijlage 5 van dit rapport. 

Tabel 11: doelen genoemd door grcepsleiding ondersdheiden near etniciteit 

doel 

EXPRESSIEF 	 N (%) 	N (%) 	N (%) 	N (%) 	N (%)  

jongere veer inzicht 

geven in zichzelf 	58 (61.1) 	22 (55.0) 	4 (57.1) 	4 (33.3) 	28 (77.8) 

net leeftijdgencten 

leren cmgaan 	 55 (57.9) 	19 (47.5) 	5 (71.4) 	7 (58.3) 	24 (66.7) 

volwassenen begrijpen 

en vertrcuwen 	 54 (56.8) 	26 (65.0) 	4 (57.1) 	7 (58.3) 	17 (47.2) 

leren praten over 

eigen problemen 	49 (51.6) 	26 (65.0) 	3 (42.9) 	6 (50.0) 	14 (38.9) 

INSTPLIMENTEEL 

opleiding laten volgen 52 (54.7) 	24 (60.0) 	6 (85.7) 	4 (33.3) 	18 (50.0) 

aaribieden van gestruc- 

tureerde setting 	44 (46.3) 

MENGVORM 

leren regels te han 

teren/respecteren 

ellen 	Surinamers 	Turken 	Marokkanen Nederlanders 

(N=95) 	(N=40) 	(N=7) 	(N=12) 	(0=36) 

21 (52.5) 	4 (57.1) 	4 (33.3) 15 (41.7) 

met geld leren angaan 30 (31.6) 	12 (30.0) 	3 (42.9) 	5 (41.7) 	10 (27.8) 

40 (42.1) 	17 (42.5) 	4' (57.1) 	6 (50.0) 	13 (36.1) 

contact met ouders of 

familie op gang brengen 34 (35.8) 	12 (30.0) 	6 (85.7) 	6 (50.0) 	10 (27.8) 
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Le groepsleiding heeft een voorkeur voor expressieve doelen en doelen 

die wij onder de mengvorm hebbeh gerangscbikt. Instrumentele doelen 

worden minder vaak genoemd. Wolorden de versdhillende doelen samengevat 

in de drie categorieen, dan zie je dat expressieve doelen en doelen uit 

de mengvorm gemiddeld voor respectievelijk 25.4% en 27.1% van de jonge-

ren worden aangegeven tegen instrumentele doelen voor gemiddeld 18.6% 

van de jongeren. Een uitzondering hierop vormen de instrumentele doelen 

die als kenmerkende eigenschap voor sammige internaten kunnen worden 

gezien. Zo is het "laten volgen van een opleiding" voor vakinternaten 

en BJ-internaten en sans oak voor rijksinrichtingen een vanzelfsprek-

kende doelstelling - eigenlijk een "conditio sine qua non". Zij be-

schikken immers over eigen opleidingsmogelijkheden. Sterker nog, de 

aanwezigheid van interne opleidingsmogelijkheden is vaak een argument 

voor de plaatsende instantie an voor zo'n internaat te kiezen. It 

geldt voor de plaatsingen van allodhtone jongeren (zie het eerste 

onderzoek) en men kan zidh afvragen waaram dat voor autodhtone jongeren 

niet oak zo zou zijn. 

Een zelfde redenering geldt voor het "aanbieden van een gestructureerde 

setting", waarbij vaak aan een besloten of gesloten setting wordt 

gedadht. Eigenlijk zou dat niet als een na te streven doelstelling 

mceten worden gezien, mar als een (reeds) aanwezige voorziening. Er 

zijn betrekkelijk weinig activiteiten van de hulpverleners zelf voor 

nodig an een dergelijke doelstelling te realiseren, het is immers vaak 

een kenmerk van bet internaat. 

Men zou kunnen zeggen dat nog voor het tot bet formuleren van doelstel-
lingen tijdens het tehuisverblijf kamt, deze twee zaken - het laten 

volgen van een opleiding en het aanbieden van een gestructureerde 

setting er als voorziening zijn en daaram als doelstelling al zijn 

geeffectueerd. 

Dat expressieve doelen door de groepsleiding meer worden genoemd dan 

instrumentele doelen hoeft geen verbazing te wekken. Uit het eerste 

onderzodk kwam al naar voren dat groepsleid(st)ers - evenals trouwens 

de medewerk(st)ers van plaatsende instanties - bij de doelstelling van 

de tehuisplaatsing in het algemeen, weinig in concrete termen spreken. 

Bij de uiteenzetting van het kader voor dit onderzoek is de veronder-

stelling geuit dat hulpverleners vooral doelstellingen van expressieve 

aard hanteren. Voor de groepsleiding zien wij dat bier bevestigd. Uit 

tabel 12 op pag. 42 en tabel 2 in bijlage 5 kan worden afgeleid dat 

voor de externe begeleiding hetzelfde geldt, zij het dat bij 
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deze groep respondenten vooral de mengvorm duidelijk near voren komt: ezpressieve 

doelen rden gmaiddeld voor 19.4% van de jongeren gemend, dcelen uit de mengvorm 

voor 26.3% en instrumentele doelen voor 16.5% van de jongeren. 

Uiteraard is de vraag van belang of alt gegeven een tegenstelling laat zien net 

de verwachtingen van jongeren en coders, near daarover later neer. 

Tabel 12: doelen genomd door exteme begeleiding onderscheiden mar etniciteit 

doel 	 ellen 	Surinamers 	Turken 	Manoldmnen 	Nederlanders 

(N=57) 	(N=23) 	(W-4) 	(N=10) 	(N=20) 

EGTESSIEF 	 N (%) 	N (%) 	N (%) 	N (%) 	N (%)  

jongere meer inzidht 

geven in zichzelf 	29 (50.9) 	12 (52.2) 	3 (75.0) 	5 (50.0) 	9 (45.0) 

volwassenen begrijpen 

en vertrcuwen 	 23 (40.4) 	9 (39.1) 	1 (25.0) 	3 (30.0) 	10 (50.0) 

leren praten over 

eigen problemen 	23 (40.4) 	11 (47.8) 	1 (25.0) 	3 (30.0) 	8 (40.0) 

net leeftijdgenoten 

leren cmgaan 	 21 (36.8) 	7 (30.4) 	1 (25.0) 	4 (40.0) 	9 (45.0) 

INSTRUIENTEEL 

opleiding laten volgen 35 (61.4) 	13 (56.5) 	2 (50.0) 	6 (60.0) 	14 (70.0) 

aanbieden van gestruc- 

tureerde setting 	27 (47.4) 	8 (34.8) 	2 (50.0) 	4 (40.0) 	13 (65.0) 

opvoeding en verzorging 

overnmen van enders 	23 (40.4) 	7 (30.4) 	1 (25.0) 	5 (50.0) 	10 (50.0) 

net geld leren angaan 18 (31.6) 	8 (34.8) 	2 (50.0) 	2 (20.0) 	6 (30.0) 

MIICVORM 

contact vanuit jongere 

net ouderlijk milieu sti - 

muleren en begeleiden 21 (36.8) 	8 (34.8) 	- ( - - ) 	5 (50.0) 	8 (40.0) 

leren regels hanteren/ 

respecteren 	 19 (33.3) 	8 (34.8) 	1 (25.0) 	3 (30.0) 	7 (35.0) 

contact net ouders of 

familie op gang brengen 18 (31.6) 	5 (21.7) 	2 (50.0) 	6 (60.0) 	5 (25.0) 
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Overigens mag uit het feit dat de hulpverleners meer expressieve doel-

stellingen en "mengvorm-doelen", - die zoals gezegd in de praktijk vaak 

meer naar het expressieve tenderen - dan instrumentele doelstellingen 

nastreven, niet zonder meer worden geconcludeerd, dat er in het hulp-

verleningsproces geen concrete, taakgeridhte activiteiten ontplooid 

zouden worden an die doelstellingen te bereiken. Daartoe moet eerst 

worden nagegaan op weike wijze men deze doelstellingen tradht te rea-

liseren. 

Wat in dat kader door de groepsleiding wordt ondernamen is in eerste 

instantie het belangrijkste; men mag miners aannemen dat externe bege-

leid(st)ers zeker als zij odk de plaatsende instantie°1  zijn geweest - 

bij dit onderzoek was dat in circa driekwart van de gevallen zo - juist 

de tehuispaaatsing als het middel (de activiteit) zien an hun doelstel-

lingen bereikt te zien worden. 

Wanneer hier gesproken wOrdt over concrete, doelgerichte activiteiten, 

dan wordt gedoeld op gebeurtenissen, initiatieven en acties geridht op 

of in samenwerking met een of ehkele jongeren (eventueel ouders) in re-
latie tot bepaalde problemen of gedragingen van die jongeren. Wanneer 

men zich bijvoorbeeld ten doel heeft gesteld een jongere (beter) met 

geld an te leren gaan dan kan dat door middel van het vragen aan de 

jongere an zijn eigen kleren te kopen of boodsdhappen (voor de groep) 

te doen, door er over te praten, maar odk - en daarmee wordt het con-

creter - door zelf in het begin als groepsleider mee te gaan bij dat 

boodschappen doen en te wijzen op de bijzonderheden en eigensdhappen 

van bepaalde typen winkels. Als het leren cmgaan met autoriteitsfiguren 

een belangrijke doelstelling is, dan kun je proberen dat te bereiken 

door er over te praten, maar odic door dat in bepaalde (rol)situaties te 

oefenen, te trainen. Overigens, het eerste voorbeeld maakt odk duide-

lijk dat bepaalde doelstellingen tezamen weer een andere kunnen vormen, 

of het middel zijn an een andere doelstelling te bereiken. In het 

eerste onderzoek is naar voren gebradht dat veel waarde wordt gehedht 

aan de zelfstandigwording van de jongeren. Als zodanig is dat niet op 

de doelenlijst geplaatst bij dit onderzoek en door de respondenten odk 

niet naar voren gebradht, mar het moge duidelijk zijn dat zaken als 

net geld leren amgaan, boodsdhappen doen etc. bijdragen aan een 

dergelijke algemene doelstelling. 

01 Juister was het geweest te spreken van aanmeldende in plaats van plaat-
sende instanties, amdat onder plaatsende instanties gewoonlijk de beta-
lende instanties worden verstaan. Dat was hier niet altijd het geval. 
In de praktijk wordt het onderscheid edhter maar zelden gehanteerd. 



Kijken wij nu naar datgene vat de groepsleiding heeft aangegeven dat 

zij doet an doelstellingen te venvezenlijken, dan blijkt dat bij de 

expressieve doelen in tegenstelling tot de instrumentele dcelen vrijwel 

geen concrete, dcelgerichte handelingen plaatsvinden. Ook instrunen-

tele doelen alp activiteit an expressieve doelen te bereiken, worden 

daarbij niet gencemd. Wel blijkt er veel gepraat te worden net de jon-

geren over diverse aspecten en problemen en tracht men de jongeren te 

confronteren met bun eigen gedrag. Ook wordt het "groepsgebeuren" ale 

een belangrijk middel gezien. Dcor dat groepsipheuren leren de jongeren 

ale vanzelf an te gaan met leeftijdgencten (ze moeten wel, de meesten 

verblijven in een leefgrcep met at gauw 9 a 10 anderen), maar ook net 
autoriteitsfiguren (de groepsleiding, leraren), of zullen zij moor ver-

trouwen krijgen in volwassenen (de groepsleiding). Men krijgt sterk de 

indruk dat allerlei dcelstellingen als vanzelf bewerkstelligd sullen 

worden ale gevolg van de (tehuis)omgeving, waarin de jongeren door de 

plaatsing terecht haven. Het is de vraag of er sprake is van expliciete 

hulpverlenende marenten bij de verwezenlijking van bepaalde expressieve 

dcelen. 

In de volgende paragraaf wordt nagegaan in hoeverre de nagestreefde 

doelen ock zijn bereikt. 

3.2 	Realisering van doelen 

Of doelstellingen gerealiseerd zijn, of men succesvol is geweest in de 

hulpverlening aan de jongeren en de ouders, is niet altijd even eenvou-

dig vast te stellen. Zeker bij expressieve doelen is het niet mogelijk, 

althans niet eenvoudig aan het gedrag of de nitspraken van de jongere 

"af te meten" of bepaalde doelen bereikt zijn. Expressieve doelen laten 

zich veel minder goed "meten" in objectieve termen dan veel instrumen-

tele doelen. 

In doze paragraaf wordt over de realisering van doelstellingen gespro-

ken, zoals die is becordeeld door de hulpverleners. 

Volgens de hulpverleners - grcepsleiding en exteme begeleiding - is 

men er niet altijd in geslaagd bepaalde doelstellingen te verwerkelij-

ken. Het is echter niet so dat er van een duidelijke trend dienaangaan-

de sprake is. Zo zijn het bijvoorbeeld niet juist de expressieve doelen 

die niet zijn bereikt, of juist de instrumentele doelen die niet zijn 
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gerealiseerd. Wel kan men zeggen dat er bepaalde aandadhtgebieden zijn, 

waarin men er niet in geslaagd is het beocgde te verwezenli -jken. Onder 

meer is men er in bljna de helft van de gevallen, dat geprobeerd werd 

jongeren te stimuleren in het bedrijven van hobbies of het lid laten 

worden van (sport)clubs niet in geslaagd dat daadwerkelijk van de grond 

te krijgen. In dezelfde mate geldt dat voor het aanleren van onder-

sdheid tussen goed en kwaad. Het tegengaan van (hernieuwd) wegloop, 

en/of zwerfgedrag was volgens veel hulpverleners zo mogelijk nog moei-

lijker: driekwart van de hulpverleners gaf te kennen dat niet te hebben 

bereikt. 

Een ander mceilijk punt is het herstellen en verbeteren van de contac-

ten tussen jongere en ouders; bdjna de helft van de hulpverleners meen, 

de dat dat niet goed gelUkt was. In de omgang van de jongeren met auto,  

riteitsfiguren (veelal de hulpverleners zelf) was overigens oak volgens 

de hulpverleners zelf weinig verbetering te bespeuren, althans volgens 

ruim de helft van de hulpverleners die hadden aangegeven dat als een na 

te streven doelstelling te hebben beschouwd. 

Naar verhouding waren de hulpverleners positiever als het ging an de 

resultaten die waren geboekt bdj het leren praten over eigen problemen, 

bevordering van de kennis van de Nederlandse samenleving, amgaan met 

geld, het overnemen van de opvoeding en verzorging van de ouders, het 

doen van boodsdhappen, koken en correct Nederlands schrijven, lezen en 

spreken. Het percentage hulpverleners dat meende hierin niet geslaagd 

te zijn lag tussen de 5% en 20%. 

Het is goed er op te wijzen dat het in deze paragraaf gaat an de beoor-

deling door de hulpverleners van het wel of niet succesvol zijn in het 

verwezenlijken van gestelde doelen. Of de jongeren zelf en de ouders 

dezelfde mening zijn toegedaan, }cant hieruit niet naar voren. Wij komen 

daar nog op terug in de slotparagraaf. Eerst wordt nagegaan of de ge-

stelde doelen van de hulpverleners enigszins aansluiten bdj de proble-

men die door de hulpverleners (en ook door jongeren en ouders) als re-

denen zijn aangegeven voor de tehuisplaatsing. 

3.3 	Aansluiting hulpverleningsdoelstelling bij problematiek 

In het vorige hoofdstUk hebben we kunnen zien dat de versdbillende 

respondentgroepen het tot op zekere hoogte met elkaar eens zijn bij het 

aangeven van de problemen die tot de tehuisplaatsing hebben geleid. Met 
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then verstande dat de hulpverleners over het algeneen wel vaker melding 

van problemen maakten en dat jongeren en ouders bepaalde categorieen 

van problemen (opvoedingsproblemen en materiele problemen) niet of nau-

welijks noemden. 

In de door de hulpverlening nagestreefde doelen zie je dat slechts ten 

dele terug. Er is vooral veel aandacht vcor de persconsgebonden proble-

men, de problemen die direct gekcppeld zijn aan de perscon en/of het 

gedrag van de jongere zelf, en de problemen op school of op het werk. 

Ook de problemen in de relationele sfeer, problemen net leeftijdgeno-

ten, autoriteitsfiguren en de ouders krijgen nog wel enige aandacht. 

Maar problemen die voornamelijk zijn gesitueerd binnen het gezin en die 

neer te maken herben net de ouders dan met de jongeren, )(men veel 

minder aan bod. Het feit dat de jongere in het tehuis is geplaatst en 

niet de ouders, is bier natuurlijk debet aan. Ook de vrijwel algeneen 

bestaande taakverdeling tussen tehuizen en exteme begeleiding vat be-

treft de contacten net ouders (in de meeste gevallen warden die contac-

ten voornamelijk verzorgd door de externe begeleidende instanties) 

draagt er uiteraard toe bij dat deze problemen bij de groepsleiding 

minder aandacht krijgen. Toch blijft het cpmerkelijk dat ten aanzien 

van de cyders zo weinig activiteiten worden ontplcoid. Hovendien valt 

op dat met name de grcepsleiding juist ten aanzien van de contacten net 

de ouders - zeker als het gaat an herstel of stimuleren van de contac-

ten tussen jongere en ouders - relatief vaak (in bijna de helft van de 

gevallen) somber is gestemd over het bereiken van de gestelde doelen. 

Er nag worden geconcludeerd dat vat betreft de aansluitiing van de 

hulpverleningsdcelstellingen bij de problematiek sprake is van een ze-

kere discrepantie. Enerzijds wordt wel ingegaan op de meer aan de 

jongeren verbonden problemen, anderzijds blijft de gezinssituatie, 

waaronder bijvooMeeld de opvoedingskwaliteiten van de ouders, 

enigszins buiten het blikveld van de hulpverleners. Niet als het gaat 

an het signaleren van de problemen, wel als het gaat an de aanpak 

ervan. Daarbij wordt vanzelf duidelijk dat deze discrepantie tussen 

doelen en problemen vooral geldt vcor de door de hulpverleners 

gesignaleerde doelen. Gestelde doelen sluiten redelijk aan bij de door 

jongeren en ouders gencemde problemen. De discrepantie is er bij de 

probleemcategorieen die niet door jongeren en ouders maar wel door 

grcepeleiding en exteme begeleiding zijn gencemd. 



3.4 	Doelen en etniciteit 
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Op bepaalde gebieden zijn er verschillen vast te stellen in de doel-

stellingen die door de hulpverleners voor de vier versdhillende etni-

sdhe groeperingen in het onderzoek worden gehanteerd. De situatie van 

de Turkse jongeren in dit onderzoek kan in dit kader beter buiten be, 

sdhouwing gelaten warden vanwege .het erg kleine aantal Turkse jongeren, 

dat al gauw grote versdhillen lijkt te veroorzaken en daardoor een te 

grote vertekening teweeg brengt. 

Het eerste dat opvalt is dat groepsleid(st)ers zowel wat betreft ex-

pressieve doelen als instrumentele doelen - en in mindere mate doelen 

behorend tot de mengvorm - bij de Surinaamse jongeren van een groter 

aantal doelen melding maakt dan bij de jongeren uit de drie andere 

etnisChe groepen. Bij de externe begeleid(st)ers is dat niet het geval. 

Hoe dit kamt wordt niet direct duidelijk. Bij de problemen die reden 

waren voor de tehuisplaatsing nemen de Surinaamse jongeren sledhts bij 

uitzondering een aparte positie in. Veeleer was er sprake van een ver-

gelijkbaarheid qua problematiek met de Nederlandse jongeren aan de ene 

kant tegenover de Turkse en Marokkaanse jongeren aan de andere kant. In 

de voor hen gestelde doelen zijn de Surinaamse jongeren edhter niet 

vergelijkbaar met de Nederlandse jongeren. Ook niet overigens met de 

Turkse en Marokkaanse jongeren. Mbgelijk worden de Surinaamse jongeren 

(onbewust) toCh als een (grotere) probleemgroep gezien, waarvoor men 

zidh als groepsleiding meer doelen stelt. 

De versdhillen zijn niet over de gehele linie zidhtbaar, mar worden 

veroorzaakt door een klein aantal doelen. Die doelen vertonen geen 

gezamenlijk kenmerk. Men moet zich dan obk afvragen of de versdhillen 

tussen de Surinaamse jongeren enerzijds en de Turkse, Marokkaanse en 

Nederlandse jongeren anderzijds niet als een toevallige samenlopp van 

amstandigheden moet worden besdhouwd. 

Niet alle versdhillen in nagestreefde doelen bij de diverse etnische 

groepen zijn toevallig. De verschillen die vastgesteld kunnen worden, 

komen in hoofdzaak voort uit de uitspraken van de groepsleiding. De 

externe begeleid(st)ers zijn in dit opzidht gelijkmatiger: weinig ver-

sChillen in doelstellingen tussen de diverse etnisdhe groeperingen. 

Bij de expressieve doelen kunnen we zien dat "jongere 'neer inziCht 

geven in zichzelf" voor veel jongeren als een belangrijk te verwezen-

lijken doel wordt gezien, maar duidelijk het meest voor de Nederlandse 



jongeren. Het "leren praten over eigen problemen" hanqt dear kennelijk 

niet mee semen of slechts in negatieve zin: deze dcelstelling wordt 

voor de Nederlandse jongeren juist het minst vaak gencemd. 

Dcelen die in relatie s4-an  tot delinquent gedrag zoals " onderscheid 

leren tussen goal en kwaad" en "weghalen uit de crininele sfeer" warden 

veel 'raker genoerrd voor de Surinaamse, Turkse en Marokkaanse jongeren 

dan voor de Nederlandse jongeren. (Een vreemde uitzondering hierop is 

het "voorkemen van recidive", dat voor geen van de jongeren veel wordt 

genoemd). Opmerkelijk, cadet in de gesignaleerde prablenen die ver-

schillen niet zo tot uitdnkking komen. 

In hoemerre speelt bier een bepaalde beeldvorming rond minderheden, zo 

Ian men zich afVragen. 

Andere verschillen sluiten wat beter aan bij de geconstateerde ver-

schillen in problemen, zoals "vocrlacmen van zwerfgedrag/weglopen" dat 

vaker wordt gencemd bij jongeren uit etnische minderheden dan bij au-

t-nohtone jongeren, wear ook wat vaker bij die jongeren is geconsta-

teerd (hiervcor hebben we al gezien, dat men het bereiken van dat duel 

overigens niet al te succesvol heeft becordeeld). 

Dat "correct Nederlands leren schrijven, lezen en spreken" vaker is 

gencerrd als doelstelling voor Turkse en Maroldtaaire jongeren zal nie-

mand verbazen, ook al zullen slechts prestaties op dat gebied van 

deze jongeren zelden een directe aanleiding zijn geweest vcor een te-

huisplaatsing, of men moet denken in termen van leelmaeilijkheden (al 

zijn die voor deze twee groepen jongeren juist minder vaak naar voren 

gebracht). 

Ook "contact met ouders of familie op gang brengen" is een frequenter 

genoerd doel voor Turkse en Marokkaanse jongeren dan vcor Surinaamse 

en Nederlandse jongeren. Dit is vooral het gevolg van het feit dat een 

aantal van deze jongeren van huis is weggelopen en in eerste iristan- 

tie helenual geen contact had met het ouderlijk huis. Bij de Surinaamse 

en Nederlandse jongeren lag het aantal weglacers niet alleen (gedeelte-

lijk) lager, wear was er ook minder vaak sprake van een volledig 

verbroken contact. De verschillen zijn datiook minder duidelijk bij ,  

"contact vanuit jongere met cuderlijk milieu stimuleren en 

begeleiden". 

In de vorige paragraaf hebben we geconcludeerd dat er lang niet altijd 

sprake is van aansluiting van doelstelling bij probleem. In doze para- 
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'graaf hebben we kunnen zien dat er ook geen sprake is van systematisdhe 

verschillen in doelstellingen tussen bijvoorbeeld de allodhtonen aan de 

ene en de autodhtonen aan de andere kant, of zoals we dat bij de pro ,  

blemen hebben kunnen zien tussen de Surinaamse en Nederlandse jongeren 

enerzijds en de Turkse en Marokkaanse jongeren anderzijds. Todh heeft 

zo'n 40% van de groepsleiding en zelfs 50% van de externe begeleid-

(st)ers gezegd dat de doelen die zij nastreefden voor een Surinaamse, 

Turkse of Marokkaanse jongere anders waren, juist vanwege de andere 

etnisdh,culturele adhtergrond. Hoewel de groep hulpverleners die vond 

dat de problemen van de allodhtone jongeren door de andere etnisch-

culturele achtergrond odic anders waren dan de problemen van de autodh-

tone jongeren, kleiner was (25% van de groepsleiding en 25% van de 

externe begeleiding), was dus een groter deel van hen van mening dat de 

doelstellingen vanwege de allodhtone adhtergrond anders waren. Bij be, 

studering van de nagestreefde doelen komt dat edhter niet tot uiting. 

Op welke wijze die doelstellingen anders zijn, wordt niet duidelijk. 

Odk niet als gekeken wordt naar de ontplooide activiteiten; die zijn 

vrijwel altijd dezelfde. Hier lijkt sprake van een met de mond beleden, 

mar niet daadwerkelijk uitgevoerde differentiatie ten opzidht van de 

allodhtone jongeren. 

3.5 	Verwachtingen van jorIgeren en ouders 

In de voorgaande paragrafen is uitsluitend gesproken over de doelstel-

lingen die de hulpverlening nastreefde in haar contacten met de jonge, 

ren en in mindere mate odk de ouders. Niet onbelangrijk voor het wel-

slagen van de hulpverlening c.q. de tehuisplaatsing is, zoals we eerder 

al hebben betcogd, de vraag of de jongeren en de ouders met bun ver-

wadhtingen op hetzelfde spoor zitten. 

Er doet zidh daarbij een Ivervelendes complicatie voor. Men mag er bij 

voorbaat al vanuit gaan dat dit 'op hetzelfde spoor zitten bemoeilijkt 

wordt door de wijze waarop de plaatsing door deze betrokkenen geperci-

pieerd wordt. Zeker als de plaatsing door jongere en ouders als gedwon, 

gen door bijvoorbeeld de kinderredhter wordt besdhouwd. 

Op strikt formele gronden kan worden vastgesteld dat van de 99 bestu-

deerde tehuisplaatsingen er 48 vrijwillig en 51 justitieel (op grond 

van een kinderbeschermingsmaatregel of een straf) waren. Met name bij 

de laatste groep van justitidel geplaatsten zullen er veel jongeren en 
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ouders zijn, die niet onverdeeld pcsitief tegen de tehuisplaatsing 

aahkijken en navenante verwachtingen hebben. Maar rock bij de eerste 

grcep zullen de verwadhtingen en de heeding tegencver de plaatsing niet 

altijd even positief zijn, in aanmerking gencmen dat van de jongeren 

die vrijwillig zijn geplaatst Mn derde van mening is dat het on een 

geduongen plaatsing gaat. Bij de geintervionde ouders van vrijwillig 

geplaatsten is dat een aanzienlijk Kleiner deel. Mogelijk wordt dit 

voor een gedeelte veroorzaakt door de zekere mate van selectie die moet 

zijn opgetreden bij de samenstelling van de grcep van geinterviewde 

ouders: vermoedelijk vccral tamelijk positief gestemde ouders. Veel 

jcngeren besc.houwen de plaatsing tnrh ale gedwongen, cndat zij het 

gevcel hebben geen andere keus te hebben gehad dan acrd te gaan met 

de tehuisplaatsing, crrdat enders de kinderredhter wel zou hebben 

ingegrepen. 

Vccr de meeste jongeren en ouders is het belang van de tehuisplaatsing 

vcoral gelegen in de mogelijke oplcssing van de problemen die aanlei-

ding waren tot die plaatsing. Aan opheffing van die problemen, of in 

ieder geval vermindering van die problemen, waarbij veel belang gehedht 

wordt aan de verbetering van de cnderlinge relaties, wordt het nut van 

de tehuisplaatsing afgemeten. Daarnaast zijn er andere zaken, die ieder 

voor zich een rol spelen bij de beoordeling van het tehuisverblijf door 

jongeren en cyders. 

Veel van die zaken bepalen in belangrijke mate bun verw -achtingen voor-

afgaand aan de eigenlijke plaatsing. Men moet hierbij denken aan dingen 

als de aanwezigheid en de kwaliteit van de opleiding, de grootte van 

de eigen Ramer, kwaliteit van het eten, de strengheid dan wel soepel-

heid van de tehuismedewerk(st)er, de 'huisregels', de afstand huis-te-

huis en het betrokken warden bij allerlei beslissingen. 

In tabl 13 is voor elke probleemcategorie aangegeven hoeveel jongeren 

(in %) van mening zijn dat de problemen behorend tot die categorie, 

cpgelost, gedeeltelijk cpgelost of niet opgelost zijn. Uiteraard geldt 

dit slechts voor die jongeren, die van dergelijke problemen melding 

hebben gemaakt. In deze rebel kunnen wij volstaan met het vermelden van 

de percentages vcor alle jongeren - niet onderscheiden naar etniciteit 

andat de Surinaamse, Terkse, Manokkaaree en Nederlandse jongeren 

hierin hoegenaamd niet van elkaar verschillen. 
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Tabel 13: het al dan niet opgelost zijn van problemen volgens de jongeren (in %) 

probleemcategorie 

problemen sdhadelijk 

voor anderen 

problemen niet schadelijk 

voor anderen 

problemen op school of op 

het werk 

ppvoedingsproblemen 

conflicten rond waarden en 

normen tussen jongere en 

anderen 

materiele problemen 

opgelost 	gedeeltelijk opgelost 	niet opgelost 

65.6 	 34.4 

78.1 	 2.4 	 19.5 

	

56.4 	 15.4 	 28.2 

	

83.3 	 16.7 

50.6 

problemen in gezinssituatie 52.6 

19.3 

21.1 

30.1 

26.3 

Bij bovenstaande tabel maet vooral gelet rden op de drie eerste prObleem-

categorieen en de categorie 'problemen op school of op het werk', amdat die 

door de jongeren zelf meer zijn genoemd dan de overige probleemcategoriedn. 

Bij drie probleemcategoriedn is het percentage jongeren dat gezegd heeft, 

dat de problemen niet zijn opgelost betrekkelijk hoog: 'problemen sdhadelijk 

voor anderen (34.4%), 'conflicten rond waarden en normen tussen jongeren en 

anderen' (30.1%) en problemen op school of op het werk' (28.2%): de 'proble-

men in de gezinssituatie' laten wij hier buiten besdhouwing amdat die 

relatief weinig door de jongeren zelf zijn genoemd. 

Bij veel jongeren doen zidh odk nu nog problemen voor die sdhadelijk geadht 

kunnen rden voor anderen: delinquent gedrag, resulterend (opnieuw) in 

politiecontacten en tehuisplaatsingen. De eerder in dit hoofdstUk vastge-

stelde grate aandacht -zeker bij de jongeren uit etnisdhe minderheden- voor 

deze problematiek heeft dus niet in elle gevallen succes gehad. Door de 

hulpverleners zelf is dit niet als zodanig onderkend. Waarsdhijnlijk amdat 

veel van hetgeen na het thuisverblijf is gebeurd zidh aan hun blik heeft 

onttrokken. 
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Oak de problemen op school en op het werk (hcewel dat laatste veel min-

der voorkamt) dcen zich nog veel voor. Bij deze probleemcategorie zien 

wij dat vooral in het lage percentage jongeren, dat de problemen als 

cygelost beschouwt. Veel jongeren hadden al problemen op school yogi& de 

tehuisplaatsing, tijdens het tehuisverblijf kwam daar maar weinig ver-

betering in en na het vertrek uit het internaat zijn rich, vaak op 

(weer) een nieuwe school, pxoblemen blijven voordoen: runes met 

leraren, weggestuurd warden van school, zelf weggaan, veel schoolwisse-

lingen en in eammige gevallen helemaal geen schoolbezoek meer. Wij help-

ben kunnen zien dat de grcepsleiding en deexterne begeleiding wat dit 

probleem aangaat ook niet zo pcsitief was in de beoordeling. 

De derde bier te bespreken probleemcategorie, de 'conflicten rand wear-

den en normem tussen jongere en anderen', waarbij net 'anderen veelal 

de ouders warden bedoeld, heeft van de hulpverleners naar verhouding 

weinig aandacht gekregen. Tenminste als daar de contacten van de 

hulpverleners met de ouders toe warden gerekend. Het gaat wet ver an 

bier een directe causale relatie te leggen, near het is wel duidelijk 

dat er hieramtrent volgens de jongeren nog veel problemen zijn. Slechts 

de helft van de jongeren vindt dat de problemen zijn cpgelost. Veel 

jongeren zijn na het tehuisverblijf niet teruggekeerd rear het 

auderlijk huis en hebben nog wear sporadisch en inlet altijd soepel 

lopend contact met de alders. Anderen zijn wel teruggegaan near huis, 

near hebben nog regelmatig problemen: ruzies over uitgaan, school, 

vrienden etc. Tech nag men hieruit niet under meet de conclusie 

trekken dat de contacten tussen jongeren en ouders nog even slecht of 

zelfs slechter zijn dan ten tijde vaar de tehuisplaatsing. 

Bovengenoende probleemcategorie heeft betrekking op allerhande 'kleine' 

zaken en sleet niet op de relatie jongere-ouders ale geheel. Ruin 60% 

van de jongeren heeft aangegeven dat bun ocntacten met bun ouders sinds 

de tehuisplaatsing beter waren geworden. Een kleine 5% vond die 

contacten voor een deel verbeterd en slechts 3% van hen vond dat de 

contacten er op adhteruit waren gegaan. Zo'n 30% meende dat de 

contacten ncch beter noch sledhter waxen geworden. (Zen en airier heeft 

betrekking op de bijna 80% van de jongeren die nog contacten met een of 

beide ouders hebben). De ouders hebben rich in ongeveer gelijke zin 

uitgesproken. Hieruit mag warden opgeneakt, dat ondanks het feit dat er 

rich nog steeds problenen voordoen tussen jongeren en ouders, rich veal 

verbeteringen hebben voorgedaan in de kwaliteit van het contact tussen 

jongeren en coders. 
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Hoe de ouders oordelen over het opgelost zijn van bepaalde prObleemcategorieen 

is te zien in tabel 14. 

Tabel 14: het al dan niet opgelost zijn van problemen volgens de ouders (in %) 

probleemcategorie 

problemen sdhadelijk voor 

anderen 

probleem niet sdhadelijk voor 

anderen 

problemen op school of op het 

werk 

qpvoedingsproblemen 

conflicten rond waarden en normen 

tussen jongeren en anderen 

problemen in de gezinssituatie 

materiele problemen 

opgelost 

58.3 

. 60.0 

23.5 

31.0 

77.8 

gedeeltelijk opgelost niet opgelost 

41.7 

6.7 	 33.3 

11.8 	 64.7 

27.6 	 41.4 

22.2 

De ouders zijn beduidend minder positief dan de jongeren. Dit wordt voornamelijk 

veroorzaakt door de Surinaamse ouders. De Nederlandse ouders en de Tutkse en 

Marokkaanse ouders, voorzover geinterviewd, geven beoordelingen vergelijkbaar met 

die van de jongeren. De Surinaamse ouders zijn in veel gevallen edhter 

uitgesproken negatief. Dit betreft vooral 'problemen op school of op het werk', 

conflicten rond waarden en normen tussen jongeren en anderen' en problemen 

sdhadelijk voor anderen'. TOch waren deze ouders het voor het overgrote deel 

(85%) eens met de tehuisplaatsing, hetgeen in dezelfde mate geldt voor de Turkse, 

Marokkaanse en Nederlandse ouders. Ook is het overgrote deel van de Surinaamse 

ouders vanimening dat voldoende rekening met hun wensen is gehouden. Weliswaar is 

dat bij de Turkse, Marokkaanse en Nederlandse ouders nog meer het geval, maar bdj 

de Surinaamse ouders vindt nog altijd driekwart van de ouders dat er voldoende 

met hun verlangens ten aanzien van de tehuisplaatsing rekening is gehouden. Van 
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de overige Surinaamse coders neent 13% dat er sans wel en sans niet met 

bun wensen rekening is gehouden en eveneens 13% is dear niet over te 

spreken. 

Het lijkt er dan cook op dat de Surinaamse coders die niet zo positief 

zijn over de resultaten van het tehuisverblijf in termen van oplossing 

van de problemen, dit niet zonder meer de plaatsende/begeleidende 

instanties verwijten. 

Had het voorgaande betrekking op de contact= met de plaatsende en/of 

begeleidende instanties, wearbij kennelijk in grote tmdcen voldoende 

rekening met de wensen van de coders is gehouden, bij de contacten met 

de tehuismedewerk(st)ers is die becordeling lets minder positief. Nog 

wear 60% van alle ouders meent dat het internaat voldcende rekening 

heeft gehouden met bun wensen, 20% vindt dat dat sows wel en sans niet 

gebeurde en 20% meent dat het onvoldcende gebeurde. De Surinaamse 

ouders onderscheiden zich hierin niet van de overige ouders. 'Both 

verklaart dit wellicht voor een deel waaran de Surinaamse ouders minder 

gelukkig zijn met het al dan niet clogelost zijn van de problemen. Oak 

in andere opzichten laten de Surinaamse ouders rich kritischer uit ten 

opzichte van de Internet= dan de andere ouders. Zo vindt 35% van de 

geinterviewde Surinaamse ouders dat er onvoldoende is gelet op het naar 

school gaan en de schoolprestaties van bun kinderen. Bij de 

geinterviewde Nederlandse coders is dat slechts 10% en de overige 

coders hebben daar helemaal geen problem= nee gehad. Verder vindt een 

varierend percentage Surinaamse ouders (10%-40%) dat er onvoldcende 

gelet is op de aansdhaf en het onderhoud van de kleding van de 

jongeren, de lichamelijke verzorging, het cmgaan met geld door de 

jongeren en verder dat er te weinig regels bestonden, de aanp.Wc in het 

tehuis niet streng genceg was en het internaat bovendien te ver van het 

cuderlijk huis gelegen was. 

Bij de andere ouders lagen die percentages vaak lager, hoewel een derde 

van de Marokkaanse ouders de aanpak oak niet streng genoeg vonden en de 

Nederlandse ouders te vergelijken zijn met de Surinaamse in bun becor-

deling van de oplettendheid van het tehuis bij het ampan met geld door 

de jongeren en de aanschaf en het onderhood van de kleding. Bovendien 

vindt een grater deel van de Nederlandse coders dat de kwaliteit van 

het eten in de tehuizen onvoldoende was. 

Op de vraag of bun kind er met de tehuisplaatsing en het tehuisverblijf 

er in het algemeen op vooruit is gegaan hebben de Turkse, Marokkaanse 

en Nederlandse ouders overwegend positief geantwoord (65%), de 
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Surinaamse ouders daarentegen wat vaker negatief (53%). 

Hoewel de etnisch-culturele achtergrond volgens de meeste Surinaamse, 

Turkse en Marokkaanse ouders (70%) geen rol zou moeten spelen bij de 

tehuisplaatsing en tijdens het tehuisverblijf, nag het niet geheel uit 

het oog worden verloren. Zo vindt ongeveer de helft van de ouders dat 

het goed zou zijn als er ook groepsleiding of maatsChappelijk werk(st)- 

ers uit de eigen etnisdhe groep aan het internaat verbonden zouden zijn 

en dat er bij het bereiden van de maaltijd met de eigen wensen van de 

jongeren rekening gehouden wordt. Ten aanzien van de aandadht voor de 

eigen godsdienst en het aanwezig zijn van andere jongeren uit dezelfde 

etnisChe groep in dezelfde leefgroep zijn de ouders minder uitgespro-

ken. Slechts 30% spceekt ziCh hiervoor uit. 

Wel zou, en dat geldt evenzeer voor de Nederlandse ouders, de frequen, 

tie van het contact met hun kinderen verhoogd mogen worden (van maande-

lijks en tweewekelijks naar iedere week en bij voorkeur bij de duders 

thuis en niet in het internaat) en odk de frequentie van het contact 

met medewerk(st)ers van het internaat zou hoger kunnen. Nu is dat veel 

te sporadisch, waardoor er nauwelijks over de werkelijke problemen ge-

praat wordt. Veel ouders vinden dit des te belangrijker, omdat met de 

realisering van de tehuispaaatsing in veel gevallen de frequentie van 

het contact met de plaatsende instantie tot nul zakt en de contacten 

met de paaatsende instantie/tevens begeleidende instantie vaak minder 

wordt. Bij de vrijwillige plaatsingen is vrijwel geen sprake van enig 

contact met een begeleidende instantie anders dan het tehuis. 

De jongeren zijn ten aanzien van andere zaken dan het al dan niet opge-

lost zijn van pcoblemen afwisselend positief en negatief, met scams ver-

sChillen in beoordeling tussen alloChtone jongeren enerzijds en autoch-

tone jongeren anderzijds. Over materiele zaken als de kamer, het eten, 

zakgeld e.d. is men redelijk te spreken: 60 a 70% heeft een positief 
oordeel. Eenzelfde percentage vindt de regels van het tehuis soepel en 

de straffen die worden gehanteerd bij het niet naleven van de huisre-

gels normaal. De alloChtone jongeren zijn minder te spceken over de 

ligging van het tehuis dan de Nederlandse jongeren. Zowel ten opziChte 

van het ouderlijke hats als ten opziChte van een.enigszins grate stad 

in de buurt van het internaat wordt de afstand als te groot beoordeeld 

door ongeveer 50% van de alloChtone jongeren tegen sleChts 30% van de 

autoChtone jongeren. De alloChtone jongeren versChillen (uiteraard) ook 
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van de eel-cm-Mane jongeren als het gaat an discriminatie in het inter-

neat in het algeneen en ten opzichte van henzelf. Volgens de helft van 

deze jongeren knot discriminatie in het internaat voor in een frequent-

tie van 'wel eens' tot 'regelmatig en 'vaak'. Van de jongeren uit et-

nisdhe minderheden geeft 40% aan zelf gediscrimineerd te worden, wear-

van de helft zegt dat dit vrij vaak gebeurt. Discriminatie ten opzich-

te van Nederlandse jongeren kcmt overigens cok voor, alleen is het dan 

geen kwestie van 'rassendiscriminaties maar van Igcdsdienstdiscrimina-

tie' (Jehova's getuige, Joods of Gereformeerd zijn). 

Veel joingeren hebben aangegeven dat zij het erg belangrijk vinden in 

het tehuis bepaalde dingen te leren. Juist circlet veel jongeren graag op 

kamers zouden gaan wcnen of near een centrum vcor begeleide kamerbewo-

fling zouden willen gaan, worth het leren koken, wassen, schconmaken, 

net geld omgaan, dingen regelen (bij instanties) e.d. belangrijk gevcn-

den. Ook het leren van solliciteren met het cog op een in de toekcmst 

te verkrijgen bean wordt door de jongeren belangrijk geacht. Daarnaast 

hedhten veel Turkse en Marokkaanse jongeren veel belang aan het behoor-

lijk spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Nat dit 

laatste betreft vend driekwart van de Turkse en Marokkaanse jongeren 

die dit belangrijk vonden en ook voor zichzelf ncdig achtten, dat zij 

dat in het internaat hadden geleerd. Bij de neer praktische zaken als 

koken, wassen, schoonmaken, vonden relatief meer Nederlandse jongeren 

dan jongeren uit etnische minderheden dat zij dear in het internaat 

jets van geleerd hadden. Daar staat tegencver dat met name meer 

Surinaamse jongeren te kennen gaven dergelijke dingen al te kunnen en 

het daarom ook niet hcefden te leren. Pan dingen als het regelen van 

allerlei zaken bij (officidle) instanties, zoals het inschrijven bij 

een arbeidsbureau, het inschrijven als woningzoekende, regelen van een 

sociale uitkering etc. en ook het leren solliciteren wordt in de 

internaten minder aandachtbesteed den aan bovengenoerrde meer prakti-

eche zaken. Zelden gal meer dan 30% van de jongeren te kennen iets in 

die sfeer geleerd te hebben; bij de andere zaken lag dat percentage 

meestal op 50 A 60%. 

Bij het voorgaande moet nog een kanttekening worden gemaakt. Dat de 

Nederlandse jongeren in veel gevallen konden zeggen wel dingen te 

hebben geleerd, wear de jongeren uit etnische minderheden dat niet of 

in geringere mate konden, heeft vcor een belangrijk deel te maken met 
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het type tehuis waar de jongeren verbleven. Niet het feit of het een 

vakinternaat, behandelingstehuis of een BJ-internaat was, wel het feit 

of het als een kleinsdhalig dan wel als een grootsdhalig internaat aan 

te merken is. Onder grootsdhalig worden die internaten beschouwd, 

waarbij sprake is van meerdere grote leefgroepen ( 9 A 11 jongeren) 
sows onder een dak of anders vaak gegroepeerd op een terrein. A1s 
kleinsdhalig besdhouwen wij die tehuisorganisaties, bestaande uit 

kleine eenheden met 4 a 6 jongeren in een huis, meestal eengezinshuis-
ineen-rij (sans near niet altijd in dezelfde gemeente), waarin het 

accent ligt op kamer- en zelfstandigheidstraining met sons continue 

begeleiding en sans alleen begeleiding gedurende de avonduren. In dit 

laatste type tehuizen verbleven 19 van de 99 jongeren uit de 

onderzoekgroep, voor het overgrote deel Nederlandse jongeren. De indruk 

bestaat dat in deze tehuisorganisaties behalve aan meer abstracte 

zaken, oOk veel aandadht aan relatief kleine, concrete doelen en 

vaardigheden wordt besteed. Dat komt tot uiting in de uitspraken van de 

jongeren zelf, mar oOk in de uitspraken van de desbetreffende 

groepsleid(st)ers - meesta1 mentoren genoemd - en externe 

begeleid(st)ers. Meer algemeen kan worden gezegd dat in de tehuizen van 

het kleinschalige type meer geleerd wordt door de jongeren op het 

praktisChe vlak en tegemoet gekamen wordt aan de wensen van de jongeren 

zelf dan in de grootschalige internaten. 

Jongeren en ouders beoordelen de oorsprohkelijke probaemen odk vaker 

als opgelost. Dat geldt overigens niet voor de groepsleiding en de 

externe begeleiding; zij versChillen daarin niet van bun collega's in 

de grootsdhalige tehuizen. Bij de diverse beoordelingen heeft het feit 

dat een jongere justitidel of vrijwillig in een tehuis is geplaatst 

geen rol gespeeld, be-halve dan bij de kleinsdhalige tehuizen. Dat zal 

edhter weinigen verbazen, aangezien in deze settings voornamelijk vrij-

willig geplaatste jongeren zaten. 

3.6 	Samenvatting 

Zowel de groepsleid(st)ers als de medewerk(st)ers van begeleidende in, 

stanties hebben een grotere voorkeur voor expressieve doelen en doelen 

die gerekend worden tot de mengvorm dan voor instrumentele doelen. Van 

sommige doelen kan nauwelijks gezegd worden dat zij als zodanig worden 

nagestreefd. Doelen als ppleiding laten volgen en aanbieden van ge- 

structureerde setting zijn in veel internaten als vanzelf geeffectu, 
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eerd, andat het kenmerkende eigensdiappen van die internaten zijn. 

De activiteiten die er zijn all bepaalde doelstellingen te verwezenlij-

ken zijn over het algemeen weinig ccncreet, gestructureerd en taakge-

richt. Het 'gesprek en het 'greepsgebeuren' zijn de door de groepelei-

ding wisest gencemde activiteiten all bepaalde doelstellingen te reali-

seren. Het is misschien daarcm niet zo verwonderlijk dat hulpverleners 

bij veel doelstellingen niet bepaald pcsitief zijn aangaande het be-

haalde resultaat. 

Er is geen sprake van een volledige aansluiting van de nagestreefde 

doelstellingen bij de geconstateerde problematiek. Er wordt wel nadruk-

kelijk ingegaan op de aan de persoon of gedrag van de jongeren verbon-

den prablemen, near de gezinssituatie, die toch vaak als een belangrij-

ke factor in het geheel wordt gezien, kamt veel minder aan bod. 

Sij de Surinaamse jongeren is van neer doelstellingen tijdens het te-

huisverblijf melding gemaakt dan bij de Turkse, Marokkaanse en 

Nederlandse jongeren. Dearbij hebben we de veronderstelling geuit dat 

de hulpverlening deze jongeren wellicht als een grotere probleemgroep 

besehauwt, cok al kaat dat niet tot uiting in de gencemde opnamerede-

nen. 

Vocr de jongeren en ouders is het heel belangrijk dat de problemen als 

gevolg waanran een tehuisplaatsing tot stand is geld:men warden opge-

lost. Dat hoeven niet altijd dezelfde problenen te zijn als die welke 

de hulpverleners proberen op te lessen. Van de problemen die zij hebben 

vermeld is er een aantal waarvan vrijveel jongeren (sans zelfs de helft 

van de jongeren die zo'n probleem hebben genoemd) vinden dat zij niet 

of slechts gedeeltelijk zijn opgeloet. Dat heeft onder andere betrek-

king op de persaonsgebonden problemen die sahadelijk kunnen zijn vacs 

anderen (delinguentie), problemen op school of op het werk en conflic-

ten tussen de jongeren en anderen - vcoral de ouders - nand verschillen 

in normen en wearden. De conflicten met de coders hebben slechts weinig 

aandacht van de hulpverlening gekregen net als andere problenen die 

vcoral in de gezinssituatie zijn gesitueerd. De jongeren menen dat op 

dit terrein nog .,el het een en ander aan problenen speelt. Interessant 

is echter dat de meeste jongeren toch van mening zijn dat de contacten 

met hun ouders er op vcoruit zijn gegaan. Ook de meeste ouders waren 

die mening taegedaan. Overigens zijn de ouders beduidend minder 

positief over de resultaten van het tehuisverblijf in ternen van het 

cpgelost zijn van problemen. Dit is net name het geval bij de 

Surinaamse ouders. 
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Ten tijde van het onderzoek verbleven 3 van de 99 jongeren nog in hetzelfde 

internaat als waarin zij zaten in de periode dat het eerste onderzoek werd 

uitgevoerd. De verblijfsituatie van alle jongeren wordt weergegeven in tabel 

15. 

Tabel 15: Verblijfsituatie van de jongeren ten tijde van het onderzoek ondersdheiden 

naar etnische adhtergrond 

nog of weer in 	ander 	ouders 	kamers 	familie 	anders 

zelfde tehuis 	tehuis 

Etnische samen- 	N 	(%) 	N (%) 	N (%) 	N (%) 	N (%) 	N (% 

stelliny 	. 

surinaams (4=42) 4 (9.5) 	12 (28.6) 11 (26.2) 11 (26.2) 3 (7.1) 	1 ( 2 

Turks 	(a= 7) - (-- ) 	- (-- ) 	2 (28.6) 	3 (42.9) - (-- ) 	2 (2E 

marokkaans (4=14) - (-- ) 	5 (35.7) 	4 (28.6) 	2 (14.3) 1 (7.1) 	2 (14 

Nederiands (4=46) 1 (2.8) 	8 (22.2) 10 (27.8) 10 (27.8) 3 (8.3) 	4 (11 

alien 	(N=99) 5 (5.1) 	25 (25.3) 27 (27.3) 26 (26.3) 7 (7.1) 	9 ( 9 

Uit deze tabel )can worden opgemaakt dat van alle etnisdhe groepen een verge-

lijkbaar deel (ruim een kwart) van de jongeren weer thuis is. 

ten zelfde deel verblijft op kamers; bij de Turkse jongeren is dat wat meer en 

!Dip de Harckkaanse jongeren wat minder, mar dat zou een gevolg kunnen zijn 

van de kleine aantallen. Bij de Surinaamse en Marokkaanse jongeren zien we de 

meesten die nog of weer in een tehuis zitten (voor beide groepen ruim een der-

de); bij de Nederlandse jongeren is dat nog geen kwart en van de TUrkse jonge-

ren verbleef er ten tijde van het onderzoek (i.e. het moment dat de jongeren 

geinterviewd werden) niemand meer in een tehuis. 

in dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe het vertrek uit het internaat verlopen is. 

is Ludt vertrek te bestempelen als een vertrek-volgens-plan, komt het overeen 

net de door de hulpveriening becogde gang van zaken? 

uck wordt yekeken of de verbaijfplaats van de jongeren na het tehuisverblijf 

overeenkunt net de verblijfsbestemming ten tijde van het tehuisverblijf. 

Daarnaast zal in kort bestek rden ingegaan op de vraag of er sprake is 

(yeweest) van nazorg en of er behoefte is aan een bepaalde vorm van nazorg, 

eventueel specifiek geridht op jongeren uit etnisdhe minderheden. 
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alvorens inforuatie te geven over de wijze waarop het vertrek uit het internaat 

neett pleats gevonden en hoe dat door de betrokkenen is beoordeeld, volgt in 

rano]. 16 eerst eon overzieht van de verblijfsduur in de internaten van de 

-jongeren. 

Tabel 16:  Verblijisduur in het intexnaat onderscheiden mar etniciteit 

Etniciteit 	 0-1/2 jaar 1/271 jar 	1-2 jar langer dan 2 jaar onbekend 

N (%) 	N (%) 	N (%) 	N (%) 	 N (%) 

surinaams (N=42) 	7 (16.1) 	11 (26.2) 	16 (38.1) 	6 (14.3) 	 2 (4.8) 

Turks 	(N= 7) 	2 (28.6) 	3 (42.9) 	2 (28.6) 	- (-- ) 	 - (— ) 

narcickaans (N=14) 	5 (35.7) 	3 (21.4) 	2 (14.3) 	3 (21..4) 	 1 (7.1) 

Nederlands (N=36) 	10 (27.8) 	8 (22.2) 	13 (36.1) 	5 (13.9) 	 -  

alien 	(N=99) 	24 (24.2) 	25 (25.3) 	33 (33.3) 	14 (14.1) 	 3 (3.0) 

De Surimamse jongeren verbleven gemiddeld bijna 1 jar en 4 :menden in het 

intern:net, voor de Turks° jongeren is dat gemiddeld 9 maanden, voor de 

Sarokkaanse jongeren gemiddcld 1 jar en 2 maandert en voor de Nederlandse 

jongeren gemiddeld 1 jaar en 3 maanden. De gemiddelde verblijfeduur komt derhal-

ve moor de meeste jongeren overeen, alleen die van de Turkse jongeren is 

duidelijk korter. 

,an de jongeren, de groepsleiding en de externe begeleiding is gevraagd wat de 

reden voor het vertrek uit het internaat was. De opgegeven redenen zijn cinder 

to verdelen in eon drietal categorieen: vertrek-volgens-plan, eon mengvorm en 

vertrek-niet-volgens-plan. 

Bij eon vertrek-volgens-plan is eon (of meer) belangrijke doelstelling van het 

tenuisverblijf bereikt. De jongere heeft zijn of hear schoolopleiding afgerond, 

de (terug)plaatsing van de jongere in het gezin is gerealiseerd, de plaatsing 

in eon pleeggezin is gerealiseerd, of de jongere is verhuisd mar eon centran 

voor begeleide kamerbewaning of is zelfstandig op kamers gaan wonon. Bij eon 

vertrek-volyens-plan hebben (sannige van) de tetnokkenen het gevoel dat het 

tenuisverbliDX. zieh heeft voltrokken zoals de bedoeling was; men heeft het als 

ftet ware tot eon goed einde gebracht. De diverse betrokkenen hceven het dear 

ratuurlijk niet altijd over eens to zijn. Het is goed denkbaar dat bijvoorbeeld 

de yroepsleiding vannerdng is dat het tehuisverblijf zich suocesvol voltrckken 
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heeft, ondermeer resulterend in een vertrek-volgens-plan, maar dat de 

jongere zelf daar anders over denkt. Dat de jongere het vertrek als een 

vertrek-niet-volgens-plan besdhouwt. Bij een vertrek-niet-volgens-plan 

is de wijze van vertrek anders verlopen dan 'men had gehoopt. De 

jongere kan weggelopen zijn, of heeft herhaaldelijk te kennen gegeven 

weg te willen, aan weike wens men uiteindelijk voldoet. De ouders 

kunnen hun zoon of dodhter hebben weggehaald uit het internaat of de 

plaatsende/begeleidende instantie kan dat hebben gedaan, omdat men het 

niet eens is met de gang van zaken in het tehuis. De jongere kan zijn 

overgeplaatst naar een ander internaat, omdat men niet voldoende 

behandelingsmogelijkheden heeft, of de jongere kan uit het tehuis zijn 

weggestuurd vanwege problemen met groepsgenoten, groepsleiding, 

delinquent gedrag of problemen amtrent alcohol- of druggebruik. 

Daarnaast is er nog sprake van een mengvorm. Jongeren kunnen een tehuis 

hebben verlaten, omdat de kinderbeschermingsmaatregel op grond waarvan 

zij in het tehuis zijn geplaatst, is afgelopen, of omdat zij de maximum 

leeftijd voor het internaat hebben bereikt, of de maximum verblijfs-

termijn van het tehuis hebben bereikt. Bij deze plaatsingsredenen is 

het niet direct duidelijk of je de bedindiging van het tehuisverblijf 

positief dan wel negatief moet aanmerken. 

Dergelijke redenen voor de bedindiging van het tehuisverblijf zie je 

dan oak vaak gecoMbineerd met redenen uit de categorie vertrek-volgens-

plan of vertrek-niet-volgens-plan. 

Door alle drie respondentgroepen (jongeren, groepsleiding en externe 

begeleiding) als geheel zijn meer redenen voor vertrek alt de categorie 

vertrek-niet-volgens-plan gegeven dan redenen uit de categorieen 

vertrek-volgens-plan en mengvorm. De meeste respondenten, vooral bij de 

groepsleiding en de externe begeleiding, gaven meer dan een reden op. 
Tabel 17 geeft voor iedere respondentgroep te zien de verhoudingsge-

wijze verdeling van redenen voor vertrek. 
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Tabel  17:  Ftedenen voor vertrek in hun onderlinge verhouding near respcndentgroep (in %) 

respondentgroep 

jongeren x  

grcepeleiding xx  

externe begeleiding xxx 

vertrek-volgens-plan 	vertrek-niet-volgens-plan 	mengvorm 

18.0 

23.1 

20.9 

66.7 

63.2 

66.7 

x 92 jongeren gaven in totaal 144 redenen voor vertrek 

xx 91 grcepsleid(st)ers gaven in totaal 160 redenen voor vertrek 

xxx 54 externe begeleid(st)ers gaven in totaal 105 redenen voor vertrek 

hit het voorafgaande kan niet opgemaakt worden of het tehuisverblijf als geheel 

mislukt beschouwd moet worden. Het gaat bier uitsluitend en alleen an de 

beoordeling van het vertrek als zadanig. Over het algemeen kan gezegd worden dat 

dat vertrek vaker niet dan wel near wens van vooral de hulpverlening is verb-

pen. 

De De toevoeging 'naar wens van vooral de hulpverlening is hier van grcot belang, 

cmdat in de cgen van de alt het tehuis weggelopen jongeren (dat waren er 10 in 

totaal) het weglopen zich wel degelijk volgens bun plan voltrok. 

Dat het bier gerangschikt wordt ander vertrek-niet-volgens-plan houdt verband 

met het feit dat binnen de meer algemene doelstellingen van de hulpverlening het 

nooit de bedceling ken zijn dat jongeren wegloFen en dat dat cok nog als post-

tief ervaren wordt. Hetzelfde geldt vcor die gevallen, waarin de coders, in de 

ogen van de betnoldcen hulpverleners voortijdig, bun kind uit het tehuis weg-

halen. 

Binnen de categorie vertrek-niet-volgens-plan is de meest gencemde reden - door 

alle respondentgroepen - dat de jongere zelf bij herhaling te kennen heeft 

gegeven wag te willen en dat daardcor langer verblijf zinlcos is geworden. 

Verder is vrij vaak als reden opgegeven dat de jongere is weggestuurd, of cmiat 

zich grate problemen voordeden tussen jongere en groepsleiding, of andat men de 

hulpverleningsmogelijkheden als uitgeput beschanwde. Daarnaast is het hierboven 

reeds gencemde weglopen veelvuldig genoemd en het feit dat de coders hun kind 

terug wilden hebben. your een volledig overziCht wordt verwezen naar de fahllen 

in bijlage 6 (colt voor vertrekredenen uit de overige categorieen). 

Naar verhouding geeft de groepsleiding de meeste redenen in de categcrie vertrek-

volgens-plan aan, gevolgd door de externe begeleiding: de jongeren sluiten 

15.3 

13.7 

12.4 
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hierbij de rij. De redenen voor vertrek in deze categorie waren vooral 

de verwezenlijking van terugplaatsing in het gezin, de realisering van 

een plaatsing in een centrum voor begeleide kamerbewoning, of het 

zelfstandig op kamers gaan wonen van de desbetreffende jongere. 

In de categorie 'mengvorm' is vooral melding gemaakt van het feit dat 

de maximale verblijfstermijn van het tehuis was bereikt en - met name 

volgens de jongere - dat zij te oud waren geworden voor het tehuis en 

dean= weg moesten. 

Ondersdheiden naar de vier etnische groepen zijn er ten aanzien van de 

beoordelingen door de jongeren zelf weinig onderlinge versdhillen aan 

te treffen. 

De verhoudingen zijn vrijwel dezelfde als die in tabel 17. De groeps-

leiding daarentegen, die . iets minder redenen uit de categorie vertrek-

nietvolgens-plan heeft gegeven dan de jongeren, is bij de Turkse en 

Marokkaanse jongeren duidelijk negatiever. Voor de externe begeleiding 

geldt wat betreft de Marokkaanse jongeren hetzelfde. Vooral het weg-

sturen vanwege problemen tussen de Tutkse of Marokkaanse jongere ener-

zijds en tehuismedewerk(st)ers en groepsgenoten anderzijds heeft bier-

toe bijgedragen. 

Het feit dat een jongere vrijwillig of justitiedl geplaatst is blijkt 

bij dit alles geen rol te spelen. Wel het al in het vorige hoofdstuk 

genoemde onderscheid tussen de kleinschalige en grootschalige voor-

ziening. Het vertrek uit de kleinsdhalige voorzieningen wordt door elle 

betrokkenen vaker als een vertrek-volgens-plan gezien. 

4.2 	Bestemming na vertrek 

De in de doelenlijst opgenamen 'plaatsdoelen', betrekking hebbend op de 

door de hulpverlening nagestreefde plaats van bestemming voor de jonge-

re ma het vertrek uit het internaat, waren '(voorbereiden op) terug-

plaatsing in het gezin', '(voorbereiding op) plaatsing in een pleeg-

gezin', '(voorbereiden op) zelfstandig wonen en '(voorbereiden op) 

begeleide kamerbewoning'. In de tabellen 1 en 2 in bijlage 5 is te zien 

dat groepsleiding en externe begeleiding vooral hebben gestreefd naar 

terugplaatsing in het gezin en zelfstandig wonen. Door de groepsleiding 

is plaatsing in en pleeggezin nauwelijks nagestreefd, de externe bege- 
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1eicung nad dear vat meer de hoop op gevestigd. 

man het begin van dit hcofdstuk is eon overzicht gegeven van de verblijfplaats 

van Co jorlyeren ten tijde van de interviews. Deze situatie laat zich moeilijk 

vergelijken net de door de hulpverlening nagestreefde 'plaatsdoelen'. Of die 

verblijrpiaats overeenkcmt net het hetgeen dcor net name de tehuismedewerk(st)ers 

is beocxjd - de externe begeleid(st)ers tether; aangegeven dat zij lang niet altijd 

tetrckxen zijn yeweest bij de keuze voor een tcekcmstige verblijfplaats van de 

(icor hun begeleide jongeren 	laat zich hieruit rdet afleiden. 

up de vraag echter of de verblijfplaats van de jongeren overeen kwam net de 

tcegedachte bestemmang, gaf bijna tweederde van de grcepsleiding en ruin, de , helft 

man de externe begeleiding eon bevestigend antwoord. Van de overige 

yrcepsleid(st)ers had de helft een andere bestemmang voor ogen (op kamers, naar 

nuis terug) of wilde dat de jongere langer in het internaat was gebleven. 

ue uitspraken van de avenge exteme begeleid(st)ers geven eon soortgelijk beeld 

to non: de helft zag de jongeren hover op kamers (al dan niet begeleid) of nog 

eon tijdje in het tehuis. 

Uverigens was de verblijfplaats van de jongeren direct no het vet-trek uit het 

teraus met altijd Uezelfde als die ten tijde van het cnderzoek, zoals die in 

tahwl 15 is weergegeven. Tabel 18 laat dat zien. 

Tatei 18:  Verblijrplaats van de jongeren direct na vertrek mderscheiden mar etnisdhe 

achtergrond (N=96, 3 jongeren verblijven nog in hetzelfde tehuis) 

otnische saner,- 	ander tehuis 	ceders 	kamers 	familie 	pleeggezin anders 

smiling 

N (%) 	N (%) 	N (%) 	N (%) 	N (%) 	N (%) 

surinaams (N=39) 	G (15.4) 	18 (46.2) 	9 (23.1) 4 (10.3) 	- (-- ) 	2 ( 5.1) 

Turks 	(N=7 ) 	- (-- ) 	2 (28.6) 	3 (42.9) - (-- ) 	1 (14.3) 	1 (14.3) 

Marokhams (N=14) 	i ( 7.1) 	8 (57.1) 	4 (28.6) - (-- ) 	- (-- ) 	1 ( 7.1) 

Nederlands (N=36) 	5 (13.9) 	12 (33.3) 14 (38.9) - (-- ) 	2 ( 5.6) 	3 ( 8.3) 

alien 	(N=96) 12 (12.5) 	40 (41.7) 30 (31.3) 4 ( 4.2) 	3 ( 3.1) 	7 ( 7.3) 

Met aantal jongeren dat na enige tijd nog steeds thuis verbleef is duidelijk 

argenomen. Het aantal jongeren dat daarentegen Mal weer in een tehuis terecht is 

yekomen, ham duidelijk toe; evenals het aantal jongeren dat op kamers is gaan 

MAUCH, Cat aantal nam echter mar licht toe. 

Mr hebben zich dus nogal vat wisselingen in de verblijfplaats na het vet -trek 

uit net intemaat vcorgedaan. Daarover meer in het volgende hoofdstuk. Wet 

suer gezeyd can wIrden is dat de verblijfplaats van scrmige jongeren zich in 



- 65 - 

een andere ridhting heeft ontwikkeld dan de hulpverlening wenselijk 

heeft geacht. 

Dat is niet helemaal verwonderlijk, aangezien in sammige gevallen het 

vertrek uit het tehuis zidh in ijltempo heeft voltrokken. Voor zover er 

door de tehuizen tevoren bij de opname of later tijdens het verblijf 

een termijn voor dat verblijf is vastgesteld, hetgeen zo was in onge, 

veer 65% van de gevallen, blijkt die termijn in jets minder dan de 

helft van de gevallen zo te zijn uitgekomen. Bij de overige jongeren 

was het zo dat zij uiteindelijk korter in het tehuis waren geweest, dan 

men zich had voorgesteld. Sledhts in incidentele gevallen bleef een 

jongere langer dan tevoren was overeen gekamen. Dit zou er op kunnen 

duiden dat de overgang naar de toekoMstige verblijfplaats onvoldoende 

is voorbereid, waardoor die bestemmingsplaats niet de definitieve ver-

blijfplaats is geworden. 

De onvoldoende of korte voorbereiding kamt nog duidelijker tot uiting 

in de periodes die de jongeren hebben genoemd, waarin zij wisten dat 

zij het tehuis zouden verlaten. Een kleine 40% van de jongeren wist 

langer dan een maand tevoren dat zij op een bepaald moment het inter-
naat zouden verlaten. Dit waren vooral jongeren uit vakinternaten, 

BJ-internaten en rijksinridhtingen, die wisten dat zij weg zouden gaan 

zodra hun opleiding was afgerond of hun termijn van de plaatsing door 

de kinderreChter in het kader van een straf er op zou zitten. Ruin 60% 

van de jongeren was korter dan een maand van tevoren op de hoogte ge-

braCht van het naderende vertrek. Van deze jongeren wist de helft het 

sledhts een dag tot een week tevoren. Voor deze jongeren was er zeker 
niet veel voorbereidingstijd voor het vertrek. Bij het voorgaande zijn 

de jongeren die zijn weggelopen buiten beschouwing gelaten. Sammigen 

van hen wisten al maanden tevoren dat zij weg zouden lopen an dan mees-

tal van het ene op het andere moment te besluiten de plannen in daden 

an te zetten. Surinaamse, Turkse en Nederlandse jongeren versdhilden 

weinig van elkaar in de termijn waarin zij op de hcogte waren gesteld 
van het naderende vertrek. De Marokkaanse jongeren wijken hiervan af in 

die zin, dat zij over het algemeen langer van tevoren bekend waren met 

het komende vertrek. Het feit dat er naar verhouding veel Marokkaanse 

jongeren in vakinternaten verbleven en dus de afronding van de oplei-

ding het moment van het vertrek bepaalt, is hier zeker debet aan. 
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Order nazorg verstaan wij 'enige vorm van begeleiding van de jongere 

gedurende enkele maanden na vertrek uit het internaat uitgaand van het 

internaat of eventueel een andere (hulpverlenende) instantie en die 

reeds tijdens het tehuisverblijf is voorbereid en georganiseerd'. 

Nazorg in deze georganiseerde, officidle vorm is er nauwelijks. Er is 

weliswear in eenkwart van de gevallen een plan voor nazorg geformu-

leerd, :near qua inhoud week dat in de neeste gevallen niet echt af van 

hetgeen er nog aan contacten was vanuit het tehuis met jongeren vcor 

wie geen plan tot nazorg was geformuleerd. De contacten, in de meeste 

gevallen cnderhouden door de grcepsleiding en een enkele keer door een 

maatschappelijk werk(st)er van het internaat, bestonden veelal uit spo-

radische, sans zelfs rni=vallige onaroetingen, zonder dat planmatig be-

paalde onderwerpen aan de orde warden gesteld. In die gevallen wear de 

nazorg een duidelijke invulling heeft gekregen, was er een tweemaan, 

delijks contact, waarin een vast aantal onderwerpen de revu passeerden: 

relaties met ouders/familie, budget-bewaking en het reilen en zeilen op 

school of op het werk en bij de bezigheden in de vrije tijd. 

Nu is het natuurlijk zo dat in een aantal gevallen nazorg niet nodig 

is. Wanneer jongeren doorgaan naar een ander telluis of naar een centrum 

voor begeleide kamerbewoning, dan is er vanzelfsprekend begeleiding 

vanuit de nieuwe residentidle voorziening. Bij jongeren op wie een 

kinderbeschermingsmaatregel van kraeht is zijn scumige tehuizen geneigd 

de begeleiding van de jongere na het vertrek over te laten aan de 

(gezins)vocgd, andat die toe: de verantwcordelijke persoon blijft. 

Wat betreft de inschakeling van externs begeleid(st)ers bij nazorg zijn 

de meningen verdeeld. Veel tehuismedewerk(st)ers aehten eigen medewerk-

(st)ers ;neer aangewezen voor die taak dan exterrte begeleid(st)ers, cm, 

dat zij de jongere uiteindelijk beter hebben leren kennen en daardoor 

vaak vertramenspersonen zijn geworden. 

Anderen zien het juist bij uitstek als een task vcor de externe bege-

leidende instantie, cmdat die al vaak v661-  de opname contact hadden 

met de jongere en in de neeste gevallen ook een beter contact met de 

alders, hetgeen niet onbelangrijk wordt gevonden. Bij de medewerk-

(st)ers van de externe begeleidende instanties zie je een soortgelijke 

verdeeldheid in meningen, hoewel er sprake is van een duidelijke ten, 

dens in de richting van verzorging van nazorg door deze instanties. 
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Bij dit alles blijkt dat het in de meeste gevallen todh an tamelijk 

vrijblijvende uitspraken gaat: in de praktijk is er maar zelden sprake 

van edhte nazorg. Veel internaten kunnen geen nazorg uitvoeren, amdat 

het hen aan de middelen (maatschappelijk werk) ontbreekt. Veel bege, 

leidende instanties, met name de (gezins)voogdij-instellingen, ont-

breekt het aan voldoende mogelijkheden vooral wanneer het moment is 

aangebroken, dat de kinderbesdhermingsmaatregel wordt opgeheven. 

Of nazorg sliberhaupts noodzakelijk is, is niet edht duidelijk geworden. 

Van de jongeren die geen enkel contact meer hebben met het internaat en 

de plaatsende/begeleidende instantie, is een groat aantal daar wel ge, 

lUkkig mee. Voor hen hoeft het niet zo nodig. Sledhts enkelen zouden 

nog wel enig contact willen hebben, maar dan vooral uit gezelligheids-

overwegingen en niet uit praktisdhe overwegingen of an problemen te 

bespreken. 

Andere jongeren die nog wel contact hebben met hulpverleners (meestal 

van de externe instanties) achten dat lang niet altijd noodzakelijk 

("near ja, het met nu eenmaal van de kinderredhter"), of vinden het 

wel goed zo,  lang het een niet al te verplidhtend karakter krijgt. Wel 

is het zo dat door een aantal jongeren is opgemerkt dat het gamed is dat 

zij altijd bij iemand tereCht kunnen mcaht dat am een of andere reden 

nodig zijn. Of de begeleid(st)ers, of zij nu afkamstig zijn van het 

internaat of van een andere instantie, wel die vertrouwenspersonen zijn 

voor de jongeren zoals zij dat zelf in veel gevallen aangeven (of 

zouden willen zijn?), is edhter maar de vraag. SleChts een enkele 

jongere heeft ziah in die ridhting zo uitgesproken. 

Uit het voorgaande zou men voorziChtig mogen concluderen dat nazorg in 

ieder geval in de ogen van veel jongeren zelf niet za ncdig is. Voor de 

ouders ligt dat enigszins anders. In het voorgaande hebben we al kunnen 

lezen, dat veel ouders niet so te spreken zijn over de aard van de 

contacten met medewerk(st)ers van internaten en van begeleidende 

instanties. Er waren te weinig contacten en de aard van de contacten 

was volgens de ouders vaak aan de oppervlakkige kant. Ze kregen weinig 

informatie en hadden niet het gevoel enige invloed uit te kunnen 

oefenen op hetgeen er in het internaat gebeurde of wet er molest 

gebeuren na het naderende vertrek uit het internaat. Dear komt dan nog 

bij dat veel van deze ouders zidh verbaasd hebben, dat zij helemaal 

niet zijn gekend in dat vertrek uit het internaat en dat bovendien in 
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sommige gevallen de contacten met de hulpverlenende instanties van het 

ene op het andere manent ophielden te bestaan (uitgezonderd die 

gevallen waar de kindetteschermingsmaatregel gecontinueerd bleef). 

Zowel in gevallen waarin de jongeren na het tehuisverblijf terugkeerde 

near het coderlijk huis, als die gevallen waarin dat niet gebeurde 

(wear er wel sprake was van contacten tussen jongere en ouders), waren 

er coders die graag nog enige tijd contact hadden gehad net ienand van 

de begeleidende instantie of van het internaat. Vooral door Surinaamse 

coders is dit naar voren gebradht. 

Enigszins vooruit lopend op hetgeen in het volgende hcofdstuk naar vo-

ren zal warden gebracht Ran als opmerkelijk verschijnsel worden aange-

geven dat vooral jongeren (en bun °Dividers) met wie het as het tehuisver-

blijf redelijk geed gaat (weinig problemen meer e.d.), nog behoefte 

hebben aan een georganiseerd contact met medewerk(st)ers van het in-

ternaat. De ervaringen waren wellicht dermate pcsitief, dat men dit 

graag gecontinueerd ziet. 

Of dat vcor jongeren en ouders uit etnische minderheden een specifieke 

von' meet hebben, blijkt niet tilt de uitspraken van de desbetreffende 

jongeren en coders. Volgens veel hulpverleners zou nazorg vcor jongeren 

en coders uit etnisdhe minderheden in die zin specifiek rnoeten zijn, 

dat die het beste verzorgd zou kunnen warden door iemand uit dezelfde 

etnische groep; dat zeta zeker van belang zijn bij de contacten met de 

coders. In zekere zin is dit een herhaling van bepaalde uitkomsten 'sit 

het eerste onderzoek. In dat onderzcelc is nadrukkelijk near voren 

gekanen dat hulpverieningscontacten met alloehtonen vooral mceilijk en 

specifiek enders waren als het ging an contacten met de ouders. 

De coders hebben zich daanover niet in dezelfde zin uitgelaten en cok 

nu, vat betreft contacten met hulpverleners, hebben zij geen specifieke 

voorkeur vcor contacten met hulpverleners van dezelfde etnische achter-

grond als zijzelf uitgesproken. 

4.4 	Samenvatting 

De opgegeven redenen van vertrek zijn coder te verdelen in een drietal 

categorieen: vertrek-volgens-plan, een mengvorm en vertrek-niet-

volgens-plan. 

Dij een meerderheid van de jongeren heeft het vertrek zidh niet pp die 

wijze voltrokken, die men tevoren vcor cgen had. De gromitste categorie 
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vertrekkers-niet-volgens-plan betreft jongeren die keer op keer te ken-

nen hebben gegeven uit het internaat weg te willen, waaraan dan uitein-

delijk door het tehuis tegemoet gekamen is ondanks het feit dat men een 

langer verblijf noodzakelijk aCht. Ook is vrij vaak als reden opgegeven 

dat de jongere is weggelopen (weggestuurd) met diverse oorzaken als 

adhtergrond en dit gebeurde veelal voortijdig. 

Een nadeel van een vertrek-niet-volgens-plan kan zijn dat het ziCh sans 

in een erg korte tijd voltrekt, waardoor een goede voorbereiding in het 

gedrang karat. Er kan dan weinig aandaCht besteed worden aan zaken zoals 

het vinden van een verblijfplaats, het vinden van een gesdhikte school 

of van gesdhikt werk of het voorbereiden van de ouders op de naderende 

terugkeer van hun kind of juist het feit dat bun kind niet thuis kamt 

maar op kamers gaat wonen. 

Voor veel jongeren werd de bestemming na vertrek het ouderlijk huis; 

een groat aantal andere jongeren is op kamers . gaan wonen en een aantal 

is in een ander tehuis tereCht gekamen. Cat er vaak meerdere maanden 

lag tussen deelname aan het onderzoek en vertrek uit het tehuis kan 

gezegd rden dat de verblijfpaaats van sommige jongeren ziCh in een 

ridhting heeft ontwikkeld, anders dan de hulpverlening wenselijk 

achtte. Er hebben zich nogal wat wisselingen in de verblijfplaats na 

het vertrek voorgedaan. 

Er kan sledhts gesproken worden van een geringe mate van nazorg of be-

geleiding van de jongeren nadat zij het tehuis hebben verlaten. Er is 

weliswaar voor een kwart van de jongeren wel een nazorgplan gemaakt, 

maar de uitvoering ervan is meestal in een vroeg stadium gestrand of 

zelfs helemaal niet uitgevoerd. Het is overigens zeker niet zo dat 

nazorg in alle gevallen wenselijk of zelfs noodzakelijk is. Dit wordt 

aangegeven door veel jongeren, tehuismedewerkers en medewerkers van 

begeleidende instanties. Een tamelijk groat aantal ouders eChter gaf 

aan wel degelijk behoefte te hebben aan blijvende contacten met een 

hulpverlenende instantie na bedindiging van het tehuisverblijf. Vooral 

door Surinaamse ouders is dit naar voren gebracht. 
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5. 	DE SITUATIE NA VESTREK UIT HET INTEBNAAT 

In het vorige hcofdstuk is geconstateerd dat veel jongeren in korte 

tijd na het vertrek alweer een andere verblijfplaats kenden dan die, 

waarnaar zij onmiddellijk na het verlaten van het tehuis waren gegaan. 

In dit hcofdstuk gaan we verder in op de situatie van de jongeren na 

het vertrek. Hoe is het gegaan net die wisselingen van verblijfplaats; 

zijn zij near school gegaan; wat zijn bun dagelijkse bezigheden; onder-

houden zij contacten net bun ouders zijn enkele van de vragen, waarop 

bier zal worden ingegaan. 

Gepombineerd net de ideeen van de jongeren over het al dan niet opge-

lost zijn van bun problemen en bun beoordeling van bun ;neer algemene 

toestand wordt een vocrzichtige pcging gedaan de jongeren te categori-

seren in jongeren met wie het gced gaat na het tehuisverblijf, jongeren 

net wie het matig/redelijk gaat en jongeren net wie het niet zo gced 

gaat. Een en ander zal cok gerelateerd worden aan de wijze wearop de 

jongeren het internaat hebben verlaten. 

5.1 	Verblijfplaats  

Van veel jongeren uit de onderzcekgrcep kan niet warden gezegd dat bun 

bestaan gekenmerkt wordt door een vaste verblijfplaats. 

Van de 63 allcchtone jongeren zijn er slechts 5 in Nederland geboren, 

de overigen in het land van herkcmst. In die zin hebben zij al tenmins-

te Mn verhuizing - en bovendien een tamelijk ingrijpende - achter de 

rug. Daarnaast blijkt zo'n 608 van de jongeren behalve de tehuis-

plaatsing die onderwerp was van dit onderzoek, nog Mn of meerdere 

tehuisplaatsingen achter de rug te hebben. 

Voor de helft van dere jcngeren gaat het an meer dan Mn eerdere te-

huisplaatsing. Bovendien, zo is gebleken, is het vaak-niet bij deze 

laatste tehuisplaatsing gebleven, mar is er vcor so -fudge jongeren weer 

opnieuw sprake geweest van Mn of meerdere nieuwe internaatsplaatsin-

gen. In bijna de helft van deze gevallen betrof het plaatsingen in een 

rijksinrichting of ZIB, hetgeen vcor de meeste jongeren een zwaardere 

setting dan voorheen betekende. Opnieuwveranderingen in de verblijf-

pleats dus. Maar niet alleen voor jongeren net hernieuwde.tehuisplaat-

singen. Ook de anderen maakten in korte tijd (gemiddeld 8 menden) Mn 

of meerdere veranderingen van verblijfplaats nee. Heewel de verschillen 

niet echt groat zijn kun je zeggen dat de Surinaamse en Marokkaanse 
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jongeren relatief neer wisselingen in verblijfplaats nayertrek hebben meegemaakt 

dan de Turkse en Nederlandse jongeren. In aanmerking genomen dat de Marbkkaanse 

jonyeren (net als overigens de Nederlandse jongeren) odk de meeste eerdere 

tehuisplaatsingen er op hadden zitten, kunnen deze jonge Marokkanen getypeerd 

worden als de jongeren met de minst vaste woon- of verblijfplaats. Van de 93 

icnyeren van wie de wisselin- gen in verblijfplaats na vertrek uit het tehuis 

bekend zijn, zijn er 45 gebaeven op de plaats van bestemming, de andere 48 hadden 

er (alweer) twee of meer Alen- schillende verblijfplaatsen op zitten. 

het yemiddelde bedraagt 3 verblijfpaaatsen met als l uitsChietee een Surinaamse 

jangen die in ongeveer een jaar tijd pp 8 verschillende plaatsen heeft gewoond. 

De vele wisselingen van woon- of verblijfplaats na het verlaten van het internaat 

moeten in de meeste gevallen als niet zo'n goed teken voor de ontwikkeling van de 

jongeren rden yezien. Meestal zijn die veranderingen het gevolg van nieuwe 

problemen en mislUkkingen op de oude plek. 

5.2 Dagelijkse bezigheden 

In tabel 19 wordt een overzicht gegeven van de dagelijkse bezigheden in termen 

van sdhoolbezoek of werken van de 96 jongeren waarover in dat opzidht informa-

tie bestaat. 

Tabel 19: Dagelijkse bezigheden van de jongeren ondersdheiden naar etnische achtergrond 

Ltnische semen- 	 schoolgaand 	 werkend 	 niets 	anders 

steillny 

N (%) 	 N (%) 	 N (%) 	N (%) 

burinaams (N=41) 	20 (48.8) 	 1 ( 2.4) 	18 (43.9) 	2 ( 4.9 

Turks 	(N=6) 	 2 (33.3) 	 1 (16.7) 	 2 (33.3) 	1 (16.7 

Marokkaans (N=13) 	6 (46.2) 	 - (-- ) 	 5 (38.5) 	2 (15.4 

Nederlands (N=36) 	19 (52.8) 	 6 (16.7) 	 9 (25.0) 	2 ( 5.6 

alien 	(N=96) 	47 (49.0) 	 8 ( 8.3) 	34 (35.4) 	7 ( 7.3 

Under 'anders' in bovenstaande tabel moeten de bezigheden rden verstaan die 

jongeren hebben in sanniye rijksinrichtingen: een cadoinatie van enige werk-

oefening en bepaalde, meer algemene vormingsactiviteiten, en verder activi-

teiten die jongeren ondernemen in het kader van vrijudlligerswerk bij club- en 

buurthuizen. 

4oa1s men kan zien is de grcep jongeren die niet naar school gaat en odk geen 
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werk heeft zeker bij de allcchtonen (Surinamers en Maradvanen) tamelijk 

groat. Het aantal jongeren dat naar school gin; tijdens het verblijf in 

het interreat en direct na het vertrek uit het internaat was oorspron-

kelijk grater, maar een twintigtal gaf er al spcedig de brui aan, of is 

jets enders gaan doen na (weer) een wisseling van school. Die wisselin-

gen van school (32 jongeren waren na het verblijf in het internaat al 

eens van school gewisseld) waren vcor het overgrote deel van negatieve 

aard: sleChte schoolprestaties en vooral (weer) ruzies net leraren. In 

hcofdstuk 3 is het al near voren gebracht: op het gebied van de (afron-

ding van ) schoolopleidingen zijn maar weinig resultaten verwezen-

lijkt. 

In de werksituatie van sarmige jongeren valt een zelfde situatie waar 

te nemen. Het aantal jongeren dat werkt en werkte is natuurlijk veel 

kleiner, near °kit aantal is nog geringer geworden in de periode volgend 

op het tehuisverblijf. Ook bier ncgal vat wisselingen van werksituatie, 

die overwegerd als negatieve wisselingen gezien kunnen worden. 

Oorspronkelijk werkten tijdens en ma de internaatsperiode 21 jongeren. 

Ten tijde van het onderzoek waren er daanran nog near 8 over. Van de 13 

jongeren die inmiddels niet meer werkten, hadden er 12 een of meer wis-

selingen van werkplek aohter de rug. Hierbij moet worden aangetekend, 

dat het zodel voor de jongeren zelf als vcor de medewerk(st)ers van de 

internaten en de begeleidende instanties moeilijk is vcor passend werk 

te zorgen bij het verlaten van het internaat. Over het algemeen kun je 

zeggen dat het zoeken en vinden van een school nog betrekkelijk een, 

voudig te realiseren is, vcor het vinden van werk geldt dat duidelijk 

niet. 

Het dagelijkse programa van de jongeren die niet naar school gaan en 

ook niet werken ziet er over het algemen tamelijk 'leeg uit. Er is 

nauwelijks sprake van hobbies, sport- of muziekactiviteiten in georga-

niseerd verband. 

De meesten brengen bun day door met lang uitslapen, de stad in trekken 

an vrienden te ontinseten en daar 'een beetje rond te hangen' en 

's-avonds eventueel uit te gaan. Wat dit betreft is er een zekere ver-

vlakking opgetreden sinds de tijd in het internaat. Warden de bezig-

heden in de uren dat de jongeren niet naar school gingen of werkten ten 

tijde van het internaatsverblijf vergeleken net die ten tijde van het 

ondervoek dan zie je een teniggang van bezigheden in georganiseerd 
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verband en bezigheden die als een hobby aangemerkt kunnen worden, ter-

wijl ongeorganiseerde, meer vrijblijvende en weinig gestructureerde 

bezigheden als uitgaan, de stad ingaan, rondhangen e.d. juist zijn 

toegenamen. 

Tot op zekere hoogte is dat een gevolg van de veranderde omstandig-

heden. In sammige internaten is het vanwege het besloten of gesloten 

karakter of vanwege het feit dat zij tamelijk afgelegen zijn, niet 

mogelijk (regelmatig) uit te gaan of de stad in te gaan. Bovendien zijn 

de meeste tehuizen nogal actief in het organiseren van allerlei 

activiteiten en het stimuleren van de jongeren daarin. Tegelijkertijd 

net in herinnering warden gebradht dat de hulpverleners uiteindelijk 

niet zo positief waren over het bereikte resultaat van hun pogingen de 

jongeren op dit terrein te stimuleren. 

Uiteraard zie je dat terug in de periode na het verlaten van het inter-

naat. 

In dit alles is geen veradhil aan te wijzen tussen de diverse etnische 

groeperingen. 

5.3 	Contacten net het ouderlijk huis 

\Tom het overgrote deel waren de ouders op de hoogte van de tehuis-

Flaatsing van bun zoon of doahter. Sledhts vier ouders waren in het 

gdheel niet op de hoogte van het verblijf in het internaat, drie andere 

ouders werden in de loop van het verblijf op de hoogte gesteld. 

Dat de meeste ouders op de hoogte waren, betekende overigens niet dat 

er in alle gevallen contact was tussen de jongere en zijn of haar 

ouders tijdens dat tehuisverblijf: 80 jongeren onderhielden wel contact 

met bun ouders varierend van wekelijks tot minder dan maandelijks, 

veelal telefonisdh en in het ouderlijk huis gedurende de weekends en 

tijdens vakanties een enkele keer oak wel in het tehuis. In totaal 9 

jongeren hadden geen contact met hun ouders, hoewel die ouders dus we/ 

van de tehuisplaatsing op de hoogte waren. Dit betrof niet bepaalde 

etnische groepen in het bljzonder. 

Een kwart van de jongeren had graag vaker contact gewild met bun 

ouders, of graag gezien dat er contacten tot stand gebracht zouden 

zijn. Hierbij is. wel vast te stellen dat er versdhillen zijn tussen 

enerzijds de allodhtone jongeren en anderzijds de autodhtone jongeren: 

het percentage alloahtone jongeren dat vaker of 'Uberhaupti contact 
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wilde hebben met de coders was grater dan dat percentage van de autoch-

tone jongeren. 

Bij een aantal van de jongeren die na het vertrek uit het tehuis niet 

near het ouderlijk huis zijn teruggekeerd, zijn de ccutacten die sous 

tijdens het tehuisverblijf waren hersteld, na een tijdje toch weer op-

gehouden te bestaan. Bij andere jongeren is de frequentie van het 

contact duidelijk afgencmen. Toth is er, dat is al eerder vermeld, 

tussen veel jongeren en coders sprake van een verbeterd contact. De 

frequentie van het contact heeft kennelijk niet direct een nadelig 

effect op de aard van de contacten. 

5.4 	Opgeloste prOblemen 

In Fah.' 13 in hoofdstUk 3 is een overzicht gegeven van de probleemca-

tegorieen en de mate umarin die problemen volgens de jongeren net het 

tehuisverblijf waren opgelost. We hebben kunnen zien dat nog tamelijk 

veel jongeren van mening vraren dat bun problenen in de categorienn 

'problemen schadelijk voor anderen', 'conflicten rand waarden en normen 

tussen jcngere en anderens en 'problemen op school of op het werk' niet 

of sledhts gedeeltelijk waren opgelost. Wat betreft de eerste categorie 

resulteerde dat in hernieuwde justitiele contacten en in samige geval-

len hernieuude plaatsingen in rijksinrichtingen en ZIB's. Problemen uit 

de tweede categorie hebben zich onder meet weerspiegeld in een aantal 

verhuizingen van jongeren van het ouderlijk huis, waarnaar zij waren 

teruggekeerd na het tehuisverblijf, near kamers of weer terug naar een 

internaat. 

Dat zich voor veal joingeren na het vertrek uit het internaat nog pro-

blemen hebben voorgedaan op het terrein van school of werk is uit pare-

graaf 5.2 naar voren gekomenrveel veranderingen van school en werk en 

jongeren die gestopt zijn net het naar school gaan en het werken. 

Desondanks Ran gezegd worden dat in de meerderheid van de gevallen ten 

aanzien van diverse problemen troll duidelijk vooruitgang is geboekt. 

Dat blijkt uit de uitspraken van de jongeren zelf, maar cok uit hetgeen 

de hulpverleners hmhbmn gezegd. Bijna 70% van de hulpverleners meent 

dat de 'behandeling of het tehuisverblijf enig resultaat in gunstige 

zin heeft gehad. De Icemen op een nieuwe tehuisplaatsing sdhatte 20% 

van de grcepsleiding laag in. Men is overwegend optimistisch gestemd. 
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5.5 Tevredehheid van de jongere als graadmeter 

Aan het slot van alle jongere-interviews is de vraag gesteld of zij tevreden 

zijn met hun situatie op dat moment in algemeen opzicht: De antwoorden op die 

vraag laten we hieronder zien in tabel 20. 

Tabel 20:  Tevredenheid met hun situatie beoordeeld door de jongeren, ondersdheiden naar 

etnische achtergrond 

Etnische samen- 	.tevreden 	gaat wel 	niet tevreden 	ohbekend 

stelling 

N (%) 	 N (%) 	N (%) 	 N •(%) 

Surinaams (N=42) 	29 (69.0) 	5 (11.9) 	7 (16.7) 	 1 ( 2.4) 

Turks 	(N=7 ) 	6 (85.7) 	- (-- ) 	- (-- ) 	 1 (14.3) 

Marokkaans (N=14) 	8 (57.1) 	2 (14.3) 	3 (21.4) 	 1 ( 7.2) 

Nederlands (N=36) 	24 (66.7) 	. 	4 (11.1) 	7 (19.4) 	 1 ( 2.8) 

allen 	(N=99) 	67 (67.7) 	11 (11.1) 	17 (17.2) 

Naar eigen zeggen zijn de Turkse jongeren vergeleken met de andere jongeren het 

meest tevreden. In dat opzidht staan de Marokkaanse jongeren duidelijk aan het 

andere eind: het kleinste aantal 'tevredenen' en het grootste aantal 'onte-

vredenen', gevolgd door de Nederlandse jongeren. 

Gerelateerd aan de andere informatie in dit rapport over deze jongeren, kunnen 

we zeggen dat deze eigen uitspraken/beoordelingen over hun situatie van de 

jongeren aardig overeenkamen met de indrUk die wij ons op basis van het voor-

gaande hebben kunnen vormen. Dat is zeker het geval wat betreft de Tutkse en 

Marokkaanse jongeren. 

5.6 Hoe gaat het met de jongeren? 

4 ( 4.0) 

De informatie uit de voorgaande vijf paragrafen van dit hoofdstUk hebben we 

geprobeerd samen te voegen in een 'score die als indicatie zou kunnen dienen 
voor de vaststelling of het goed gaat met een jongere na vertrek uit het inter-

naat, of het redelijk/matig gaat of dat het niet goed gaat met een jongere. 

Uiteraard betreft het hier een eerste voorziChtige poging, waarvan men zich 

bovendien zou kunnen afvragen of die informatie die voor dit doel is samenge-

voegd, wel de meeste geeigende informatie is voor de vaststtelling van derge-

lijke indicaties. Daar staat edhter tegenover dat de uitkomsten todh wel enige 

overeenkamsten vertonen met het beeld dat wij ons gedurende de bestudering van 
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het materiaal van de jongeren zijn gaan vormen en met het beeld dat ons uit de 

interviews met de jongeren, near ook met de ouders en de hulpverleners, is 

bijgebleven. 

De indicatiescore is als volgt samengesteld. elle jongeren hebben een score 1, 

2 of 3 gekregen op de variabelen 'aantal verblijfplaatsen', 'dagelijkse 

bezigheden s  (schoolgaand, werkend, noch schoolgaand, noch werkend), 'aantal 

school-/werkwisselingen', 'vrije tijds bezigheden', 'opgeloste problemen en 

itevredenheid l , waarbij de score 1 voor de meest 'gunstige' situatie staat en de 

score 3 vcor de meest 'ongunstige' situatie. Door een bepaalde weging toe te 

passen (het opgelost zijn van problemen, het oordeel van de jongere zelf over 

de situatie in terraen van tevredenheid 'wogen' elk even zwaar als de andere 

variabelen tezamen) is er "nor elke jongere een uiteindelijke indicatiescore 

uit gekcnerivarierend van 1.00 tot 2.75. 

In fahel 21 wordt een overzicht gegeven van de aantallen jongeren die op grand 

van hun indicatiesoore in Mn van de drie grcepen kunnen worden ingedeeld. De 

eerste grcep bestaat uit jongeren met een score tussen 1.00 en 1.67; van deze 

jongeren kan gezegd worden dat het Binds bun verblijf in het tehuis goed gaat. 

De tweede grcep bevat jongeren met een score tussen 1.67 en 2.33, jongeren met 

wie het redelijk of matig gaat en de derde groep bestaat uit jongeren net scores 

tussen 2.33 en 3.00; met deze jongeren is het duidelijk minder gced gegaan na 

het vertrek uit het internaat. 

Tabel 21: Samenstelling van de groepen jongeren met wie het <Ned gaat, net wie het ' 

redelijk/matig gaat en met wie het niet gced gaat * 

groep ( % ) 

jongeren met wie het gced gaat 	 53 	 (57.6) 

jongeren met wie het redelijk/matig gaat 	 27 	 (29.3) 

jongeren met wie het niet goed gaat 	 12 	 (13.1) 

* 1-92 (7 jongeren verbleven nog in het tehuis of er zijn niet voldoende gegevens van 

bekend) 	 • 

Met ruim de helft van de jongeren is het na het vertrek uit het internaat 

(blijvend) geed gegaan, net ruim een kwart ging het redelijk of matig en met 

iets meer dan een tiende deel is het niet goed gegaan. Overigens moet er op 
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gewezen worden dat bet bier een tijdopname betreft. Wij hebben in een later 

stadium informatie gekregen over jongeren, waarmee het vrij plotseling toch 

weer de verkeerde kant was opgegaan. Van het tegenovergestelde is ons niets 

gebleken, maar kan even zo goed het geval zijn geweest. 

In tabel 22 laten wij nogmaals bovengenoemd overziCht zien mar dan ondersChei-

den naar etnische achtergrond. 

'Moe]. 22: Samenstelling van de groepen jongeren met wie het goed gaat, met wie het 

redelijk/matig gaat en met wie het niet goed gaat, ondersCheiden naar etnisChe 

aChtergrond 

Etnische semen, 	jongeren met wie het 	jongeren met wie bet 

stelling 	 goed gaat 	 redelijk/matig gaat 

N 	(%) 	 N 	(%) 

Surinaams (N=39) 	22 (56.4) 	 10 	(25.6) 

Turks 	' (N=6) 	3 (50.0) 	 3 	(50.0) 

Marokkaans (N=12) 	7 (58.3) 	 4 	(33.3) 

Nederlands (N=35) 	21 (60.0) 	 9 	(25.7) 

jongeren met wie 

het niet goed gaat 

(%) 

7 	(17.9) 

(-- ) 

1 	( 8.4) 

5 	(14.3) 

Tabel 22 laat geen duidelijke te ondersCheiden trends zien. Het feit dat onder 

de Surinaamse jongeren het grootste percentage jongeren te vinden is met wie 

het niet goed gaat betekent kennelijk niet automatisCh dat in deze groep oak het 

kleinste aantal jongeren te vinden is met wie het wel goed gaat. Dat laatste 

zie je juist bij de Turkse jongeren. De etniciteit van de jongeren lijkt dan oak 

geen factor van belang. 

Ook de wijze van vertrek (volgens-plan of niet-volgens-plan) vertoont geen 

duidelijk verband met genoemde indicatiescores. Er kan niet gezegd worden dat 

jongeren met wie het niet goed gaat vaker niet-volgens-plan uit het internaat 

zijn verdwenen, of dat jongeren met wie het wel goed gaat wel volgens-plan zijn 

vertrokken. Van het amgekeerde is overigens ook niet autamatisCh sprake. In de 

praktijk blijkt het met jongeren die een vertrek-niet-volgens-plan uit het 

internaat adhter de rug hebben in sammige gevallen heel goed te gaan, maar het 

tegenovergestelde zijn we oak tegengekamen: jongeren die volgens plan zijn 

vertrokken maar met wie het niet goed gaat. Dit laatste kwam wel minder voor 

(evenals het aantal keren vertrek-volgens-plan), maar er is geen sprake van een 

duidelijk statistisch significant verband. 	 • 

Er zijn wel andere factoren die enig verband laten zien met het al dan niet goed 

gaan met de jongeren na vertrek. Zo gaat het met de jongeren afkomstig uit de 



kleinschalige voorzieningen relatief.betendammet jongeren,uit.de., 

grootschalige , voorzieningen. Hierbij , moet wel,bedacht:worden:dat het r. ! 

met deze jongerenvaak , a1 teter ging dan met de , jongeren,in.die,)y. 

groctsdhalige voorzieningen.-De veelal hugere.lzelfstandigheidsdrempel 

van deze kleinschalige voorzieningenAdet.jongeren:moeten aambepaaldekl ,:! p -

voorwaarden voldoen op het gebied van zelfstandigheid.e.d.) , ishier 

waarschijnlijk debet aan. 

, Daarnaast zie.je ook relatief wat gunstigenscores.voor/de-jongeremuit 

- de tehandelingstehuizen en de tehuizen,voor normale i(sdhoolgaande/wer-

kende) jongeren dan voor de jongeren tilt de vakinternaten , en,der-

BJ-internaten. 

De rijksinrichtingen en-ZIB's nemerphierin - een-soort tussenpcsitie-in 

Naar wij aannemen speelt bier cinder meer het iteyredenheidsoordeel' 

, dat de jongeren hébben gegeven door; dat was zeker bij de vakinter- 

• T. naten en in mindere mate bij.de  BJ-internaten.niet 

-• Overigens lijkt one nader onderzoek, specifiek gericht op die-indiCa- 

tiescores gewenst. 

5.7 	Samenvatting 

Veel.jongeren uit de onderzoekgroep die hettinternaat verlaten 	 t', 

zijmi in.korte tijd alweer een of-meerdere keren , vaa.verblijfplaate.ge,c1 

wisseldoNet zo min alser van veel§vastigheid.in-verblijfplaate.bijm. 

veel van de jongeren gesproken , kamwordenis.kan dat.00k,niet wat betreft .  

hun dagelijkse bezigheden. Ten eerste is er een aanzienlijkgedeelte. , . ftw,E 

dat niet naar-school.gaat.en geen werk heeft-en.zeldemoverdagbezig.is  

-met.een meer structurele, georganiseerde activiteitr DaarnaastlisJer 

, een groot'aantal jongeren:(gedeeltelijk.dezelfde als - zojuistteschre--7(.o“cr. 

'ven),idie het-op een,sdhool niet erg langlplijken.uit teheuderrenml. ,  

- meerdere keren vamechool veranderen,.‘roornamelijk,cm ,negatieve, 

-cAnders wordt het.voor wat betreft de contacternmethum,ouders;alie 

meeste van de jongeren-tijdenshet.tehuisverblijf , todh wel hadden.pDezep.:1-cfi 

contactenrzijn nabebindiging,van het. tehuisverblijf 

Ltestaan. In die gevallen dat.het'contact ,geoontinueerd is, waren'de 

meeste jongeren en ceders het erovereens dat deiaard,van , de- contacten ,,,`„.(,L, 

De - verbeterde;contacten plushet.feit.dat•een meerderheid ,van de jon.. rftry 

geren zich toch wel tevreden betconde net bun huidige situatie, hebben 
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er toe bijgedragen dat wanneer er een indicatiescore wordt gegeven voor 

het welbevinden van deze jongeren (gebaseerd op mate van opgelostheid 

van problemen, vastigheid in verblijfplaats, aard van de dagelijkse 

bezigheden en mate van tevredenheid), iets meer dan de helft van de 

jongeren in de categorie 'het gaat goed' teredht komt, een kleine 30% 

in de categorie 'het gaat redelijk/matig' en bijna 15% in de categorie 

'het gaat niet goed teredht komt. De etnisdhe adhtergrond van de 

jongeren lijkt bier geen rol bij te spelen. 
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6. 	SAMENVATTING, DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN 

In dit slathoofdstUk warden de belangrijkste bevindingen uit dit onder-

zoek nog eens op een rij gezet en van enkele kanttekeningen voorzien. 

Begonnen wordt met een paragraaf waarin wordt ingegaan op de rol van de 

(andere) etnische adhtergrond van de jongeren bij de diverse aspecten 

van het tehuisverblijf. Daarna worden adhtereenvolgens de diverse fasen 

van het tdhuisverblijf besproken: de ppname in het tehuis, het ver-

blijf, het vertrek en de situatie na het vertrek uit het tehuis. Bij 

sommige onderdelen wordt teruggegrepen naar resultaten uit het eerste 

onderzoek dat in 1983 is afgerond. Centraal staan de problemen die tot 

de tehuisplaatsing bebben geleid en de doelstellingen die met of tij-

dens de tehuisplaatsing zijn nagestreefd. 

Mn de procedurele kanten van het tdhuisverblijf wordt weinig aandacht 

besteed met uitzondering van de wijze van vertrek uit het internaat. 

Wear mogelijk worden aanbevelingen gedaan voor het optimaliseren van de 

kens van slagen van een tehuisverblijf.-Gezien de aard van het ander-

zoek zijn deze aahbevelingen in eerste instantie gericht op de situatie 

van de alloChtone jongeren in tehuizen. Een aantal van de aanbevelingen 

heeft eChter naar wij del-ken een bredere draagwijdte: zij zullen even-

zeer van toepassing zijn pp de tehuissituatie van de autoChtone jonge- 

ren. 

Ter informatie eerst enige gegevens over de onderzoekgroep. 

Het onderzoek heeft betrekking op 99 jongeren: 42 van Surinaamse, 7 van 

Turkse, 14 van Marokkaanse en 36 van Nederlandse afkamst. Bij de opname 

in het internaat waarop dit onderzoek zich ridhtte, was de gemiddelde 

leeftijd van de jongeren bijna 16 jaar. Meer dan de helft van de onder-

zodhte jongeren heeft eerder in andere internaten gezeten. De 

Marokkaanse en Nederlandse jongeren hebben vergeleken met de Surinaamse 

en Turkse jongeren near verhouding meer eerdere plaatsingen in een te-

huis adhter de rug. 

De verhoudng vrijwillig-justitidel geplaatsten ligt met uitzondering 

van de Turkse jongeren voor elle groepen gelijk: ongeveer half an half. 

Aileen bij de Turkse jongeren is die vethouding duidelijk scheef: van 

de zeven jongeren in het onderzoek waren er zes in het kader van een 

kinderbeschermingsmaatregel in het internaat geplaatst. 

De jongeren verbleven in vijf typen tehuizen: rijksinridhtingen en 

ZIB's, behandelingstehuizen, BJ-internaten, vakinternaten en tehuizen 

voor normale (schoolgaand/werkende) jeugd. Van de TUrkse en Marokkaanse 



jongeren uit de onderzoekgroep verbleef meer dan de helft in een vak-

internaat. Vac= de onderzoekgrcep als geheel zag de verdeling over de 

vijf tehuistypen er als volgt tilt: 13 in rijksinrichtingen en ZIB's, 17 

in behandelingstehuizen, 11 in BJ-internaten, 36 in vakinternaten en 22 

in tehuizen voor normale (schcolgaande/werkende) jeugd. 

6.1 	De ml van de (andere) etnische achtergrond 

Evenals in one eerste onderzoek hebben wij kunnen zien dat de andere 

etnische achtergrond van de Surinaamse, Turkse en Marokkaanse jongeren 

sans wel en sons niet een rol van betekenis speelt in het geheel van de 

tehuisplaatsingen. 

Bij de signalering van problemen die tot de tehuisplaatsing hebben ge-

leid zijn bier en daar versdhillen te then, net name tussen enerzijds 

de Turkse en Marckkaanse jongeren (persconsgebonden problemen ale 

delinquentie en weglopen) en anderzijds de Surinaamse en Nederlandse 

jongeren (relatieproblemen als gevolg van onvoldoende clsmedXlmdige 

kwaliteiten en huwelijks- en relatieproblemen tussen de ceders). Van 

erg grate verschillen is echter geen sprake, eerder van erg veel 

overeenkcmsten. Torch hebben veel hulpverleners gezegd dat de problemen 

door de andere etnisch-culturele achtergiond van de jongeren en bun 

ouders zijn bepaald en daaram anders zijn den die van veel Nederlandse 

jongeren. Aangezien men niet in staat bleek dit nader te expliciteren, 

is het moeilijk aan te geven welke betekenishieraan moet warden 

toegekend. 

naarnaast hebben wij kunnen zien dat er bij de nagestreefde doelen wel 

verschillen waren. In scmmige opzichten worden de jongeren uit etnische 

minderheden enders bejegend zonder dat dear in de gesignaleerde proble-

matiek een basis voor te video is. Speciaal ten aanzien van de 

Surinaamse jongeren hebben wij de irdruk gekregen, dat zij door de 

hulpverlening als een grotere probleemgroep warden beschouwd dan de 

andere jongeren dan dat door de gesignaleerde problematiek 

gerechtvaardigd wordt. 

Bieraan kan warden toegevoegd dat veel hulpverleners hebben gezegd dat 

de doelstellingen er voor allochtone jongeren anders uit then. In we1k 

opzicht die doelen anders zijn, is echter niet duidelijk geworden. 

kijken wij near de activiteiten die ontplcoid worden an bepaalde doel-

stellingen te realiseren, dan zien die er niet anders uit dan de acti-

viteiten ten behceve van de autochtone jongeren: praten over allerlei 

problemen met het 'groepsgebeuren ale middel an de jongeren te con-

frcnteren met bun eigen gedrag. 
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Ook in andere opzidhten is er nauwelijks sprake van specifieke aandadht 

voor de jongeren uit etnische minderheden. Er wordt uiteraard rekening 

gehouden met andere eetgewoonten en bepaalde, met de godsdienst van de 

jongeren samenhangende gewoonten en gebruiken, maar er kan niet gezegd 

worden dat de jongeren daarin sterk worden gestimuleerd. Uiteraard zijn 

er odk uitzonderingen. In internaten waaraan medewerk(st)ers zijn ver-

bonden met een niet-Nederlandse etnisdhe adhtergrond, wordt explicieter 

aandadht geschonken aan de andere etnisdh-culturele adhtergrond. Een 

duidelijk voorbeeld. hiervan is de 'vertrouwensman culturele minder-

heden zoals het Jongenshuis Hoenderloo die kent. Zijn aanwezigheid 

draagt er toe bij dat allodhtone jongeren aparte aandadht krijgen. 

Bij de keuze voor de leefgroep speelt de etnische achtergrond van de 

jongeren volgens de hulpverleners geen rol. Uit de uitspraken van de 

jongeren zelf valt op te maken dat zij in ieder geval niet of zo min 

mcgelijk bij elkaar in een groep rden geplaatst. Dat wil zeggen dat 

allodhtone jongeren zo veel mogelijk verspreid rden over de verschil-

lende leefgroepen. Dit an problemen tussen enerzijds de allodhtone 

jongeren en anderzijds de autodhtone jongeren in een leefgroep te• 

voorkamen; zulke problemen worden door de hulpverleners verwadht, aldus 

de jongeren. Met het doelbewust bij elkaar in een groep plaatsen van 

bljvoorbeeld Surinaamse jongeren zijn voorzover bekend buiten enkele 

categoraal opgezette opvangtehuizen geen ervaringen opgedaan. De eigen 

(Surinaamse) vriendenkring als positief identificatiemodel (Ferrier en 

Roskam, 1980) heeft nog altijd geen erkenning gevonden. Zulke 

groepsvorming wordt vooralsnog als een negatief element besdhouwd. 

De meeste allodhtone jongeren (70%) zeggen zelf niet zo'n behoefte te 

hebben aan allerlei specifieke voorzieningen voor hen, of dat er op 

andere wijze speciale dingen voor hen worden georganiseerd. Wel zouden 

sommigen het een goede zaak vinden dat er ook , medewerkers zijn met de,- 

zelfde etnisdhe adhtergrond als zij zelf. Daar staat tegenover dat er 

oOk jongeren zijn die daar niets van moeten hebben omdat zij vinden dat 

zulke medewerkers lastiger en 'bemoeieriger' zijn dan Nederlandse 

medewerk(st)ers. De meningen zijn dus verdeeld. 

Voor de ouders ligt dat gedeeltelijk anders. Zij zijn weliswaar van 

mening dat hun kinderen moeten opgroeien in en wennen aan de gang van 

zaken in Nederland en de 'westerse' wijze van leven, aan de andere kant 

zien zij niet graag dat voorbij wordt gegaan aan in hun ogen belangrij-

ke (culturele) waarden zoals respect voor ouderen e.d.. Ook vinden som-

mige ouders dat hun kinderen niet vervreemd moeten worden van hun eigen 

'keUken' en vooral niet van eigen godsdienst ook al hebben zij begrip 



voor het feit dat niet alles eenvoudig te organiseren valt voor de 

internaten. 

Zowel bij de jongeren als bij de ouders ken de rol die de (andere) 

etnisch-culturele achtergrond speelt bij het zich voordoen van proble-

men, de eventuele oplossingen en de gewenste (wijze van) hulpverlening, 

verschillende gradaties'aannemen. Oat houdt in dat bij de ene jongere 

of ouder die andere etnisch-culturele achtergrond van wezenlijk belang 

is en bij eon ander niet of vrijwel niet. Het is niet zo dat er in dit 

opzicht sprake is van Mn groep Surinamers, Mn groep Turken of Mn 

groep Marokkanen. Door de hulpverlening wordt van een dergelijke 

graduering weinig blijk gegeven. 

Bovendien mcge uit het voorgaande duidelijk zijn geworden dat de veel-

vuldig door de hulpverlening near voren gebrachte noodzaak dat er ande-

re voorzieningen ncdig zijn en dat or op eon andere wijze gewerkt moet 

warden met betrekking tot jongeren en ouders uit etnische minderheden 

ardat zij in velerlei opzicht zo enders zijn, meer net de nand wordt 

beleden dan in daden wordt verwezenlijkt. 

Dit brengt ons tot de volgende aanbevelingen: 

- bij het signaleren en diagnostiseren van de problematiek die tot eon 
tehuisplaatsing van all tone jongeren leidt, nuet meer dan tot nu 
toe het geval is geweest expliciet warden aangegeven op welke wijze 
en in welke mate de andere etnisch-culturele achtergrand eon rol 
speelt; 

- indien er vanmege de andere etniseh-culturele achtergrond van een 
jongere andere dcelen net en tijdens het tehuisverblijf warden na-
gestreefd, dan moet zich dat uiten in de cmschrijving van die doel-
stellingen en de wijze waarop de dcelstellingen worden bewerkstel-
ligd; 

- het vaststellen van de mate waarin de andere etnisdh,culturele 
achtergrond eon ml speelt en noet spelen bij respectievelijk de ge-
signaleerde problematiek en na te streven dcelstellingen vergt enige 
deskundigheid. Diagncstiekcursussen net het dopel deze specifieke 
deskundigheid te verwerven (voor medewerk(st)ers van instellingen en 
internaten) zouden ontwikkeld mceten worden. Let wel, bedoeld wordt 
met de cursussen deskundigheidsbevordering waarin veel aandacht ge-
schonken wordt aan de andere culturele achtergronden of andere, spe-
cifieke connunicatievormen. Bij de diagnestiekcursussen zal het in 
eerste instante an de diagnostische vaardigheden moeten gaan; 
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- ervaringen met specifieke, op jongeren uit etnisdhe minderheden ge-
ridhte behandelingswijzen en -methoden' en alles wat daarmee samen-
hangt, zoals die bij sammige instellingen en internaten is opgedaan, 
zouden mceten worden uitgewisseld en voor een ieder toegankelijk mce-
ten warden gemaakt. Het gaat er hierbij niet an dat wordt aangegeven 
wat een instelling of internaat in meer algemene zin voor allodhtone 
jongeren ondernamen of ontwikkeld heeft,_maar an individuele hulpver-
leningservarin en die, door hen naast eikaar te zetten, uiteindelijk 
tot bepaalde ' 	elingsvuistregels' kunnen leiden. Vooral instel- 
lingen en internaten die sledhts incidenteel geconfronteerd warden 
met jongeren en ouders uit etnisdhe minderheden zouden hier hun voor-
deel mee kunnen doen; 

- blj een tehuisplaatsing dienen de na te streven doelen in eerste in, 
stantie aan te sluiten blj de geconstateerde problemen. Dat betekent 
dat bij jongeren uit etnische minderheden deze doelen niet in eerste 
plaats moeten zijn ingegeven . door de andere etnisdhculturele adhter-
grond, tenzij dit een wezenlijke rol speelt bij de gesignaleerde 
problematiek. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de inter-
naten: zij zouden hierop moeten toezien en slechts accoord moeten 
gaan met een opname wanneer het 'hulpaanbod' van het internaat duide-
lijk aansluit op de 'hulpvraags; 

- medewerk(st)ers van internaten en externe begeleidende instanties 
van dezelfde etnische achterarond als de lonaeren en hun (Indere k van dezelfde etnische achtergrond als . de jon§eren en hun oyders kun- 
nen een positieve rol in de (residentidle) jeugdhulpverlening spelen. 
Met name in de contacten met de ouders lijkt een belangrijke rol voor 
hen weggelegd, amdat het leggen van contact en het onderhouden van 
dat contact met de allodhtone . ouders voor de Nederlandse hulpverlener 
niet eenvoudig te realiseren is. VOor de contacten met de jongeren is 
zoiets niet in alle gevallen aan te raden. Hierbij is het verstandig 
de wenselijkheid van geval tot geval na te gaan, waarbij nadrUkkelijk 
ruimte moet warden ingebouwd an het oordeel van de desbetreffende 
jongere hieromtrent te vernemen. Het voorgaande in aanmerking genamen 
is het voor de internaten met een redelijk groat en stabiel aandeel 
allodhtone jongeren in de tehuispopulatie aanbevelenswaardig allodh-
tone medewerk(st)ers aan te trekken, bij voorkeur an de . gelederen van 
het internaats-maatsdhappelijk werk te versterken, teneinde gemakke-
lijker contact met de ouders te leggen en deze contacten optimaal te 
benutten. 
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De diverse bij de plaatsing in een internaat betrokken personen 

(jongeren, ouders, groepsleid(st)ers en medewerk(st)ers van externe 

begeleidende instanties) zijn het in redelijke mate met elkaar eens 

over de aanwijzing van problemen die de achterliggende redenen waren 

voor de internaatsplaatsing. Wel is het zo dat de hulpverleners, zowel 

zij die zijn verbanden aan de tehuizen als zij die zijn verbonden aan 

de begeleidende instanties, vaker (i.e. bij meer jcngeren) en van meer 

verschillende problemen melding maken. 

Meest genoende plaatsingsredenen zijn: 

- conflicten met ouders over allerlei regels thuis 

- conflicten met leraren op school 

- leermoeilijkheden 

- relatieproblemen tussen ouders onderling 

- spijbelen van school 

- weglopen van huis 

- delinquent gedrag (diefstal, agressie tegen personen) 

- onvoldoende opvoedkundige kwaliteiten van de ouders. 

Bij deze opsarming gaat het vooral on persocnsgebonden problematiek en 

relatieproblemen (zie oak paragraaf 1.2). 

In die gevallen dat er sprake is van verschillen tussen jongeren uit de 

vier verschillende etnische grceperingen dan is dat met name eon ver-

schil tussen de Surinaamse en Nederlandse jongeren enerzijds en de 

Turkse en Marokkaanse jongeren anderzijds. Zo zijn de persoonsgebonden 

problemen vaker genceni voor de Turkse en Marokkaanse jongeren, de re-

latieproblemen vaker voor,de Surinaamse en Nederlandse jongeren. De 

versdhillen zijn echter erg klein. 

WOrdt onderscheid genaakt near de verschillende tebuistypen dan zien 

wij dat bij de jongeren in rijksinrichtingen en ZIB's en de behande-

lingstehuizen vaker melding is gemaakt van delinquent gedrag; bij de 

BJ-internaten zijn vcor jongeren vaker problemen als leermoeilijkheden, 

spijbelen e.d. gencemd. 

Bij jongeren in vakinternaten zijn zowel delinquent gedrag als leer-

moeilijkheden en spijbelen vaker gencemd. 

Relatieproblemen zoals ruzies met coders, relatieproblemen tussen 

ouders onderling en onvoldoende opvcedkundige kwaliteiten bij de coders 

is voor jongeren (en ouders) uit alle tehuistypen veelvuldig gencemd. 
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In een eerder stadium hebben wij kunnen constateren dat het besluit an 

allodhtone jongeren in een internaat te plaatsen betrekkelijk snel 

valt. Dat wil zeggen dat alternatieven (atbulante hulpverlening, paaat-

sing in een dagcentrum of in een an .dere voorziening) nauwelijks wordt 

overwogen, laat staan geprobeerd. 

De opname zelf wordt in veel gevallen gekarakteriseerd door haast; als 

gevolg van de crisisadhtige sfeer vinden tehuisplaatsingen regelmatig 

van het ene op het andere moment plaats. 

De keuze voor een bepaald internaat is veelal gebaseerd op bekendheid 

met het internaat bij de medewerk(st)er van de plaatsende instantie en, 

als het an jongeren uit etnisdhe minderheden gaat, op het gegeven of 

een internaat bekend staat an haar ervaring en bemoeienissen met jonge,- 

ren uit etnische minderheden (zoals bijvoorbeeld de vakinternaten). De 

afstemming van Mulpaanbod' op 'hulpvraag kamt, zoals we hebben ge-

zien, niet altijd op de eerste plaats. Of genoemde overwegingen bij de 

keuze voor een bepaald internaat de juiste basis vormen voor een posi-

tief verlopend tehuisverblijf, is voor zover bekend nooit onderzodht, 

maar lijkt twijfeladhtig. Daarbij is het opmerkelijk dat internaten ac-

'mord gaan met dergelijke opnameverzoeken. Wellidht is het voor de in-

ternaten van doorslaggevend belang bij de beslissing al dan niet op te 

nemen, dat de jongeren zelf positief tegenover de plaatsing staan (zie 

in dit kader oak Knorth en Smit, 1984), of dat bij weigering de bezet-

tingsgraad van het tehuis amlaag gaat. 

Naar aanleiding van het voorgaande kamen wij tot de volgende aanbeve, 

lingen: 

- paaatsende instanties zouden ten . aanzien van jongeren uit etnische 
minderheden een grotere zorgvuldigheid moeten betradhten bij de be-
slissing uit huis te paaatsen en bij de keuze voor een bepaald (type) 
internaat. Er zou een isodiale kaart' besdhikbaar moeten Tamen met-
mogelijkheden voor hulpverlening in residentidel en niet- of semi-
residentidel verband, met zo mogelijk informatie over de mogelijkhe-
den en onmogelijkheden van de hulpverlenende instellingen met betrek-
king tot allodhtone jongeren. Op deze wijze kan voorkamen rden dat 
door onbekendheid met de mcgelijkheden verkeerde of te 'zware' - of 
juist te 'lidhte' - oplossingen rden gekozen; 

- tehuizen zouden tot opname van allodntonejongeren moeten besluiten 
op basis van de 'hulpvraag-criteria' en niet mceten ingaan op over-
wegingen van secundaire aard, zoals bijvoorbeeld de etnisch-culturele 



-88 - 

achtergrond wanneer die geen wezenlijke rol speelt. Indian nccdzake-
lijk zouden tehuizen in staat meter; warden gesteld an bij maeilijke 
gevallen deskundigen van buiten in te schakeIen; 

- zowel plaatsende instantie als internaat zouden zich op de hccgte 
moeten stellen van de wensen en verlangens van jongeren en coders en 
zouden daar bij hun beslissingen rekening mee moeten houden. Zeker 
bij de allcchtone (Surinaamse) jongeren en ouders moet dat meer ge-
beuren dan nu het geval is. Het Ran de kans op teleurstellingen bij 
zcwel hulpverleners als hulpverleenden aanzienlijk verkleinen. 

6.3 	Het verblijf in het tehuis 

Met en tijdens de tehuisplaatsing worden door de hulpverlening (inter-

naten en plaatsende/begeleidende instanties) expressieve en instrumen-

tele dcelen en een mengvorm van die twee nagestreefd. 

Expressieve dcelen zijn dcelen gericht op de verbetering van de pcsitie 

van de jongere en eventueel zijn of haar ouders in psychcsociaal op-

zicht. Het zijn tamelijk omvattende, in abstracte termen geformuleerde 

doelstellingen. 

Instrumentele dcelen zijn daarentegen vaak in concretere termen gefor-

muleerd en ;neer taakgericht van karakter teneinde bepaalde kennis en 

vaardigheden aan de jongere (en eventueel de coders) over te dragen. 

Bij doelen uit de mengvormhangt het van de cmstandigheden af of zij 

;veer als expressieve dan wel als instrumentele dcelen dienen te worden 

besdhauwd. Het hangt vcoral af van de aard van de activiteiten die door 

de hulpverleners warden ontplooid an die doelen te bereiken. In de 

praktijk blijken dergelijke doelen, die bier gerangschikt zijn onder de 

mengvorm, meer de expressieve Rant op te gaan. 

Zowel de groepsleid(st)ers als de medewerk(st)ers van begeleidende in-

stanties blijken een grctere voorkeur te hebben voor expressieve dcelen 

en doelen die gerekend worden tot de mengvorm dan voor instrumentele 

dcelen. 

Zaken die men zich bij relatief veel tehuisplaatsingen ten dcel heeft 

gesteld zijn: 
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- de jongere meer inzidht geven in zidhzelf 

- de jongere leren beter met leeftijdgenoten 

an te gaan 

- volwassenen begrijpen en vertrouwen 

- leren praten over eigen problemen 

- leren regels hanteren/respecteren 

- contact met ouders of familie op 

gang brengen 

- qpleiding laten volgen 

- aanbieden van gestructureerde setting 

4.0 

expressieve 

doelen 

mengvorm 

instrumentele 

doelen 

Van sammige doelen kan nauwelijks gezegd worden dat zij als zodanig 

warden nagestreefd. Doelen als 'opleiding laten volgen' en laaribieden 

van gestructureerde setting zijn in veel internaten als vanzelf gedf-

fectueerd. Het zijn kenmerkende eigensdhappen van die internaten. Van 

de kant van de hulpverleners zijn er mar weinig activiteiten nodig an 

die doelen bij individuele jongeren tot stand te brengen. Het zijn eer-

der voorzieningen dan doelstellingen; voorzieningen als middel an be-

paalde doelstellingen te bereiken. 

De activiteiten die worden ontplooid an bepaalde doelstellingen te ver-

wezenlijken zijn over het algemeen weinig concreet, gestructureerd en 

taakgericht. De door de groepsleiding meest genoemde activiteiten an 

bepaalde doelstellingen te realiseren zijn: het igespreks en het 

'groepsgebeuren'. Mischien is het daaram niet zo verwonderlijk dat 

hulpverleners bij veel doelstellingen bepaald niet pcsitief zijn aanr-

gaande het behaalde resultaat. 

Zo is volgens meer dan de helft van de hulpverleners het tegengaan van 

wegloop- en/of zwerfgedrag niet gelUkt. Hetzelfde kan warden gezegd van 

het stimuleren van hobbies en het lid laten worden van clubs of het op 

gang brengen dan wel verbeteren van de contacten tussen de jongere en 

zijn of haar ouders. Oak in de amgang met autoriteitsfiguren was vol-

gens de groepsleiding en de externe begeleiding weinig verbetering bij 

de jongeren te bespeuren. 

Men was positiever als het ging an doelstellingen als leren praten over 

eigen problemen, bevordering van de kennis van de Nederlandse samenle-

ving, leren omgaan met geld, het overnemen van opvoeding en verzorging 

van de ouders (hetgeen overigens vanzelf gaat zodra de opname in het 

tehuis een feit is) en het leren doen van boodsdhappen, leren koken en 

correct Nederlands schrijven, lezen en spreken. 
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Mn het voorgaande meet worden toegevcegd dat er geen sprake is van een 

algehele aansluiting van de nagestreefde doelstellingen bij de 

geoonstateerde problematiek. Er xordt wet nadrukkelijk ingegaan op de 

aan de perscon of het gedrag van de jcngere verbonden problematiek, 

maar de gezinssituatie - die tnrh vaak'als een belangrijke zo niet de 

belangrijkste factor in het geheel wordt gezien - kont veel minder aan 

bod. De veelvuldig opgemerkte onvoldoende opvcedkundige kwaliteiten van 

de alders bijvcorbeeld, lijken zelden expliciete aarxiacht van de 

hulpverleners te krijgen. Door de externe begeleid(st)ers gebeurt dat 

weliswaar vat neer, maar nog altijd niet veel. 

Het is opvallend hoe weinig contact er is tussen de tehuizen en de 

coders. De contacten die er zijn, zijn volgens de ouders bovendien ncg 

aan de oppervlakkige Rant. Tussen de begeleidende instanties en de 

ouders is wet neer contact, near dear staat tegencver dat bij ruin een 

derde van de onderwrhte tehuisplaatsingen geen externe begeleidende 

ins tantie betrokken is. 

Bij de Surinaamse jongeren is van meer dcelstellingen tijdens het ,  

tehuisverblijf melding gemaakt dan bij de Thrkse, Marokkaanse en 

Nederlandse jongeren. In verband daarrnee hebben wij de verobderstelling 

geuit dat de hulpverlening deze jongeren wellicht als een grotere 

probleengrcep beschouwt, ook al kcmt dat niet direct tot uiting in de 

genoemde opnameredenen. 

Daarnaast zijn er eek enkele verschillen in nagestreefde dcelen voor de 

verschilletkle etnische grcepen in dit onderzoek, zonder dat daarbij 

gesproken kan warden van een duidelijke trend. Dat kamt coder neer near 

voren in de doelen die op een of andere wijze in relatie staan tot het 

delinquente gedrag van de jongeren. Dergelijke doelen zijn vaker 

gencemd voor de allochtene jongeren dan voor de autochtone jongeren. 

Dat is enigszins in bagenspraak met de gesignaleerde problemen, cmdat 

daarbij die verschillen veel minder expliciet near voren kcmen en niet 

in de tweedeling ailochtoon-autoehtoon, near meer in de tweedeling 

Turks en Marokkaans versus Surinaams en Nederlands. Ook in dit opzicht 

is er dus niet altijd sprake van een duidelijke aansluiting van doel op 

probleem. 

Dat is nadrukkelijk wel het geval bij een dcel ale 'voorkaren van 

weglcop- en/of zwerfgedrag'. Deze dcelstelling is vaker gehanteerd ten 

aanzien van de jongeren ult etnische minderheden. Bij ben is dat ook 

vaker ale opnamereden gencemd (hierboven hebben wij overigens kunnen 

zien dat men in dit streven niet zo succesvol is geweest). 
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Voor de jongeren en de ouders is het heel belangrijk dat de problemen 

als gevolg waarvan een tehuisplaatsing tot stand is gekcmen, rden 

cpgelost. 

Dat hoeven niet altijd dezelfde problemen te zijn als die welke de 

hulpverleners proberen op te lossen. Lo hebben zowel de jongeren als de 

ouders niet of nauwelijks gesproken van problemen in de gezinssituatie 

zoals bijvoorbeeld de onvoldoende opvoedkundige kwaliteiten van de 

ouders. 

Van de problemen die zij wel hebben venneld is er een aantal waarvan 

vrij veel jongeren - varierend van 20% tot 50% van de jongeren - vinden 

dat die niet of slechts gedeeltelijk zijn opgelost. Dat heeft onder an-

dere betrekking op de persoonsgebonden problemen die schadelijk kunnen 

zijn voor anderen zoals de delinquentie (35% van de jongeren die dat 

probleem hadden genoemd, vond dat het niet of slechts gedeeltelijk was 

opgelost), problemen op school of op het werk (ruim 40%) en oonflicten 

tussen jongere en anderen (met name de ouders) rond verschillea in 

waarden en nonnen (bijna 50%). Volgens deze jongeren hebben dergelijke 

problemen zich ook nag voorgedaan tijdens en na het verblijf in het 

internaat. De eerder vastgestelde ruime aandacht voor het deliquente 

gedrag heeft kennelijk niet zoveel succes gehad als sommige hulpver-

leners wel denken of hadden gehoopt. Hetzelfde geldt voor de problemen 

op school of op het werk. Bij deze problematiek hebben wij echter 

kunnen zien dat de hulpverleners ten aanzien Van de resultaten van hun 

bemoeienissen toch al niet V3 optimistisCh waren gestemd. 

Zoals hiervoor al is gezegd, hebben de conflicten met de ouders slechts 

weinig aandacht gekregen van de hulpverlening; net als de andere pro-

baemen die vooral binnen het gezin zijn gesitueerd. De jongeren zijn 

van mening dat op dit terrein nog wel het een en ander aan prOblemen 

speelt. Slechts de helft van de jongeren vindt dat deze problemen zijn 

cpgelost. Mede daaram zijn veel jongeren dan oOk niet teruggekeerd naar 

het ouderlijke huis. 

Interessant is echter dat de meeste jongeren toch van mening zijn dat 

de contacten met hun ouders er op vooruit zijn gegaan. Ook de meeste 

ouders zijn die mening toegedaan. Het zich (blijvend) voordoen van 

problemen tussen jongere en ouders hoeft kennelijk niet te betekenen 

dat de relatie met de ouders blijvend verstoord is geraakt. Dat de 

hulpverlening in dit opzicht weinig onderneemt, of niet erg te spreken 

is over het resultaat van haar bemoeienissen, lijkt niet van invloed op 

(de verbetering van) de aard van de contacten tussen jongere en 

ouders. 



Overigens zijn de ouders beduidend minder positief dan de jongeren over 

de resultaten van het tehuisverblijf in tern-en van opgelost zijn van de 

problemen. Dit is met name het geval bij de Surinaamse ouders. De 

Turkse, Marckkaanse en Nederlandse ouders zijn overwegend positief over 

Met tehuisverblijf in de zin dat zij vinden dat bun kind er op vooruit 

is gegaan, de Surinaamse coders zijn daarin overwegend negatief. 

De jongeren zijn wisselend positief en negatief bij de beoordeling van 

het feit of zij bepaalde praktische vaardigheden hebben geleerd, of 

over andere meer concrete aspecten van het tehuisverblijf. 

Over allerlei materiele zaken als zakgeld, kamer en dergelijke is men 

wel te spreken, evenals over het regiem (regels etc.) dat in de tehui-

zen heerst. 

Daarentegen is er volgens veel joingeren te weinig aandacht vcor zaken 

ais het leren solliciteren en het regelen van allerlei zaken bij offi-

ciele instanties. Voor koken, kleren wassen en met geld crngaan is wel 

wet meer aandacht, maar lang niet in elle typen tehuizen. Jongeren af-

kanstig uit kleinschalige voorzieningen zijnwat dit betreft positie ,  

ver gestemd dan de jongeren uit de grootschalige voorzieningen. Niet 

echt verwonderlijk, aangezien dit soort zaken in veel van die klein-

salsa:age voorzieningen nadrukkelijk een centrale pleats hebnP.n gekregen 

bij de dagelijkse gang van Laken. Dit kart tot uitdrukking in het feit 

dat Nederlandse jongeren over het leren van bepaalde, veelal praktische 

vaardigheden naar verhouding beter te spreken zijn dan veel jOngeren 

uit etnische minderheden: verhoudingsgewijs verblijven er maar weinig 

allochtone jcngeren in dergelijke kleinschalige voorzieningen. 

Op grad van het voorgaande willen wij de volgende aanbevelingen doen: 

- de hulpverlening (ambulant en residentidel) dient de doelstellingen 
met en tijdens de tehuisplaatsing beter te Laten aansluiten bij de 
gesignaleerde problematiek: 

- de activiteiten die ontplooid worden an bepaalde doelstellingen te 
verwezenlijken dienen neer concreet van aard te zijn en neer speci-
fiek gericht op beinalde doelstellingen.Dit verhoogt de kans d5t 
activiteiten en daatmee de doelstellingen aanslaan bij de jongeren en 
hun coders. Het kan er tevens vcor zorgen dat de hulpverleners 
(eerder) resultaten van hun werk zien; 
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- teneinde meer tegemoet te kmen aan de wensen en verwachtingen van 

jongeren en auders - en daardoorde kans van slagen te vergraten - 
zulien meer instrumentele, dat wil zeggen op kennis en vaardigheden 
gericnte doelen nagestreefd moeten warden (dat betekent niet dat ex-
pressieve doelen zonder meer los gelaten hoeven te warden; instrumen-
tele doelen vormen vaak het middel an expressieve doelen te berei-
ken; 

- de hulpverlening zou niet uitsluitend gericht mceten zijn op de jon-
geren, maar vooral oak op de ouders en de gezinssituatie als geheel, 
zoals dat obi( uit de gesignaleerde problematiek naar voren komt. 
Gcede aanknopingspunten voor hulpverlening warden nog teveel onbenut 
gelaten; 

- de (vaak impliciete) taakverdeling die er ap neerkamt dat het tehuis 
zidh vooral net de jongere bezig houdt en db externe begeleidende 
instantie vooral net de ouders, zou nader bekeken mceten warden. Uit 
praktisCh en inhoudelijk oogpunt is het verdedigbaar dat het tehuis 
oak de contacten net het ouderlijk huis voor haar rekening neemt. De 
tehuizen mceten daartoe dan wel (door de overheid) financieel en 

s personeel l  in staat warden gesteld; 

- meer alyemeen kan warden gezegd dat de hulpverlening meer dan tot nu 
toe het geval is geweest, de . jongeren en ouders mcet betrekken bij de 
I diagnostisering en behandeling' van de problematiek; 

- speciaal ten aanzien van de Surinaamse jongeren zouden de hulpverle-
ners bij de internaten en de aMbulante instellingen zich steeds mce-
ten afvragen of het wel an zulke problematische gevallen' gaat als 
men in eerste instantie geneigd is te deriken. De beeldvorming net be-
trekking tot deze groep jongeren is (vaak ten onreChte) geen posi-
tieve. 

6.4 	Het vertrek uit het internaat 

iia een verblijfsduur van gemiddeld 1 jaar en 3 maanden (de TUrkse jon-

geren verbleven gemiddeld veel )corter in het tehuis: 9 maanden) zijn de 

meeste jongeren uit de onderzoekgroep weer vertrokken uit het inter-

naat. 

Veel jongeren zijn teruggegaan naar het ouderlijk huis (41.7%), een 

groat aantal jongeren is op kamers gaan wonen (31.3%). Daarnaast is een 

aantal van hen doorgegaan, of beter gezegd doorgestuurd naar een ander 

tehuis (12.5%). 



Volgens de groepsleiding is tweederde van de jongeren daatheen gegaan 

at de door het tehuis gedachte bestemming van de jongeren zou nueten 

zijn. Hij de overige jongeren was dat niet het geval. Hiermder valt 

een tiental weglopers en verder jongeren die an andere redenen, veelal 

voortijdig het internaat hebben verlaten. 

Wij kerma daarmee bij de wijze van vertrek uit het internaat. Bij een 

neerderheld van de jongeren (ruin 65%) heeft het vertrek zich diet op 

die wijze voltmkken die men tevoren vcor cgen had. Met andere woorden 

MD deza jongeren kadgesproken warden van een 'vertrek-niet-volgens-

plan'. Het iniet-volgens-plan-vertrokken-zijni Ran rich u_iten in het 

teit dat de joingere ult het internaat is weggelcpen (dat is overigens 

een situatie die door de betrokken jongeren zelf Met altijd ale Met-

volyens-plan zal worden bestenpeld, maar ale eel degelijk passend in 

hun, sans al lang gekoesterde, plannen), of andat de jongere an redenen 

als ruzies en grote mceilijkheden met grcepsleiding en eventueel 

grcepsgenoten is weggestuurd. Ook herhaald delinquent gedrag of onge-

wenst druggebruik in het tehuis Ran een reden voor wegsturen zijn ge-

weest. De gmotste categorie 'vertrekkers-niet-volgens-plan betreft 

joungeren die keer op keer te kennen hebben gegeven uit het internaat 

weg te willen, warden uiteindelijk door het tehuis tegeaoet is gekanen 

ondanks het feit dat men een langer verblijf noodzakelijk aeht. Zoiets 

is cok wet vcorgekanen na lang aandringen van de ouders, of cadet de 

exteme begeleid(st)er het beter wind dat de jongere near een andere 

plek zou gaan. 

Uit het voorgaande blijkt dat wameer vordt gesprcken over een 'ver-

trek-niet-volgens-plan', dit Met altijd een gevolg hceft te zijn van 

ernstige incidenten. Het betekent wet dat in de meeste gevallen waarin 

kort na °prime of tijdens het verblijf een termijn is gesteld vcor het 

verblijf, deze termijn diet gehaald is; de jongere is , korter dan de 

gestelde termijn in het internaat gebleven. Slechts een enkele keer is 

een jcngere langer dan die termijn gebleven. 

Uverigens, die termijn is lang Met altijd duidelijk vastgesteld. In 

een derde van de bestudeerde tehuisplaatsingen is geen sprake geweest 

van een dergelijke verblijfstermljn. In al die andere gevallen dat dat 

wet het geval is geweest, is dat Met altijd een specifieke, indivi-

duele kwestie. In een aankal internaten is de duur van de schoolcp- 
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leiding die de jongere net afronden bepalend voor de verblijfstermijn. 

In zulke gevallen is de verblijfstermijn dus al tevoren bepaald en kan 

sans enige jaren beslaan. Maakt een jongere an goede redenen de oplei-

ding niet af, den is daarmee cok het verblijf voortijdig afgebroken. 

Wij spreken dan echter niet van een vertrek-niet-volgens-plan. 

Een nadeel van veel s vertrekken-niet-volgens-plan is dat dit vertrek 

zich sons in erg korte tijd voltrekt, waardoor een goede voorbereiding 

op dat vertrek in het gedrang kamt. Dit heeft niet zozeer betrekking op 

de weglopers (die zijn weliswaar zelf niet altijd goed voorbereid pp 

het moment van weglopen zelf, maar lopen sans al weken of maanden met 

het idee rond), als wel pp bijvoorbeeld jongeren die worden wegge-

stuurd. Dat wegsturen gebeurt somS van het ene op het andere moment, 

omdat de zaken zodanig dreigen te escaleren dat onmiddellijk ingrijpen 

volgens het internaat gewenst is. Maar odk in gevallen waar de hulpver-

leners het al enige tijd zien aankomen dat het verblijf an negatieve 

redenen afgebroken zal moeten worden, worden de jongeren zelf sans 

slechts zeer kort tevoren pp de hoogte gebradht. Zoiets is odic mogelijk 

bij jongeren voor wie het tehuisverblijf zidh zonder noemenswaardige 

problemen voltrekt en er gesproken kan worden van een vertrek-volgens-

plan. Van alle jongeren uit de onderzoekgroep die daadwerkelijk het 

internaat hebben verlaten, was minder dan 40% langer dan een maand 
tevoren van het naderend vertrek pp de hoogte, bij de overige jongeren 

was dit korter dan een maand. 
De geringe voorbereiding op het vertrek uit zich ook in het niet of in 

onvoldoende mate geregeld zijn van allerhande zaken: het vinden van een 

verblijfplaats voor na het vertrek, het vinden van een gesdhikte school 

of van gesdhikt werk, of het voorbereiden van de ouders op de naddrende 

terugkeer van bun kind, of juist de voorbereiding op het feit dat bun 

kind niet thuis mar op kamers gaat wonen. 

Na het vertrek uit het internaat is er in de meeste gevallen geen 

sprake van enige begeleiding of nazorg. Voor een kwart van de jongeren 

uit de onderzoekgroep is wel een nazorg-plan ontwikkeld, !mar de uit-

voering ervan is sons in een vroeg stadium gestrand of zelfs helemaal 

niet aangevangen. 

Bierbij met worden aangetekend dat het de internaten vaak aan de mid-

delen ontbreekt (geen eigen maatsdhappelijk werk) an zoiets als nazorg 

op poten te zetten of te continueren. Bij justitiele plaatsingen worden 

er wel afspraken gemaakt met de (gezins)voogden over nazorg, maar bdj 
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vrijwillige plaatsingen of wanneer er een einde wordt gerreakt aan de 

kinderbeschermingsmaatregel vervalt die begeleiding. Bovendien blijkt 

op het moment dat de opnane in een tehuis een feit is de frequentie van 

de contacten tussen de exteme begeleid(st)er en de jongere af te 

nemen. Waren or voorafgaand aan de plaatsing maandelijks of zelfs 

wekelijks of dagelijks contacten tussen jongere en begeleid(st)er, 

vanaf het menent van comme liep dat niet zelden terug naar twee- of 

driemaandelijkse contacten, aldus de jongeren. Zawel de jongeren als de 

begeleidende instanties vonden het dan moeilijk de frequentie van de 

contacten na het vertrek weer qp te voeren en cp dezelfde wijze als 

voor de tehuisplaatsing te laten verlqpen. Om die reden is wel 

aangeyeven dat de nazorg beter door ion:aril van het tehuis zou kunnen 

women verzorgd. 

Met het voorgaande wordt wellicht de indnnc gewekt dat nazorg in alle 

yevallen wenselijk of zelfs ncodzakelijk is. Dat is zeker niet DO. Veel 

jongeren zijn or niet zo op gebrand dergelijke (hulpverlenings)contac-

ten ma het tehuisverblijf door te Laten gaan. Zij zijn blij dat zij or 

vanaf zijn. Ook medewerk(st)ers van tehuizen en medewerk(st)ers van be-

yeleidenue instanties zijn or in Lang niet alle gevallen van overtuigd 

dat nazorg wenselijk is en noodzakelijkerwijs meet worden opgezet. 

Jongeren en hulpverlening zijn het in dit opzicht dus met elkaar eons. 

Vcor de alders ligt dat enders. Tamelijk veel coders hebben zich niet 

alieen verbaasd over en yeergerd aan de weinige en oppervlakkige con-

tacten met medewerk(st)ers van de intematen en de frequentie en aard 

van de contacten net de extern° begeleid(st)ers, near odic over en aan 

het feit dat de contacten met de beeindiging van het tehuisverblijf van 

de ene op de andere day whouden to bestaan. Deze ouders hadden wel de-

gelijk behoefte aan blijvende en misschien zelfs geintensiveerde con-

tacten net eon hulpverlenende instantie (tehuis of eon andere instanr 

tie), eventueel ter begeleiding van de situatie waarin de jongere weer 

thuis was yekapen. 

Ten aanzien van het vertrek uit het internaat kunnen de volgende aan-

bevelingen worden geformuleerd: 

- het aantal jongeren dat voortijdig 'niet-volgens-plan vertrektypet 
Kleiner worden. bat kan ondermeer gebeuren door goon jongeren bij eon 
tehuis aan te melden c.q. in eon tehuis op to nemen wanneer er ruat 
net enige zekerheid vanuit Ran worden gegaan dat het tehuis voor die 
jongere de juiste hulpverleningsmogelijkheden beef t. Ook Ran men 
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hieraan bijdragen door in een vroeg stadium van het tehuisverblijf 
het mcgelijke tijdstip van vertrek vast te stellen, zodat door en 
voor alle betrokkenen naar jets concreets kan rden toegewerkt; 

- alle betrOkkenen (niet in de laatste pdaats de jongeren en de ouders) 
dienen ruim van tevoren (bijvoorbeeld73 maanden) te eten dat het' 
vertrek uit het internaat er aan staat te kamen. Door deze handels-
wijze worden de jongeren en hun ouders niet plotseling voor het blok 
geplaatst en he mcgelijk opgebouwde vertrouwen in de hulpverlening 
in een klap teniet gedaan; 

- het vertrek uit het internaat dient zodanig te worden voorbereid dat 
de jongere (en eventueel zijn of tear ouders) weet wear hij of zij 
naar toe zal gaan, welke school zal worden bezoCht of waar gewerkt 
zal worden en hoe een en ander financieel geregeld zal zijn. Ook ten 
aanzien van de vrije tijdsbesteding van de jongere na het vertrek uit 
het internaat zoo reeds tijdens het tehuisverblijf aandaCht mceten 
besteed warden en eventueel geregeld; 

- nazorg zoals . dat op het moment gestalte krijgt hoeft niet als struc-
turele voorziening in het leven geroepen te warden. In die gevallen 
dat nazorg wel gewenst is, zal deze vooral geriCht mceten warden op 
de ouders en . mceten worden uitgevoerd door een medewerk(st)er van het 
internaat (hiervoor zullen dan wel de financiele middelen ter be-
schikking mceten worden gesteld). 

6.5 	De aituatie van de jongere ma het vertrek 

Veel jongeren uit de onderzoekgroep die het internaat hebben verlaten, 

zijn gedurende korte tijd alweer een of meer keren van verblijfplaats 
gevzisseld. Zo is ondermeer het aantal jongeren dat direct na het ver-

trek uit het internaat (weer) tij de ouders is gaan wonen en daar odk 

gebleven is, vrij snel kleiner geworden (van 41% naar 27%). Een aantal 

van hen is toCh weer in een tehuis terecht gekamen. Sams vanwege her-

nieuwae ernstige conflicten net de ouders, soms vanwege nieuwe contac-

ten net politie en justitie, near oak vanwege nieuwe problemen op 

school zoals spijbelen en ruzies met leraren. Het zijn overigens eerder 

de Surinaamse en Marokkaanse jongeren die alweer enkele keren van ver-

blijfplaats zijn veranderd dan de Turkse en Nederlandse jongeren. 

Net zo min als er van veel vastigheid in verblijfplaats bij veel van 

daze jongeren kan worden gesproken, kan dat ten aanzien van hun dage-

lijkse bezigheden. Ten eerste is er een aanzienlijk gedeelte dat niet 

naar school gaat en geen werk heeft en zelden overdag bezig is met een 

meer structurele georganiseerde activiteit. 
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haarnaast is er een grout aantal jongeren (gedeeltelijk dezelfden als 

zojuist beschreven) die het op een school niet erg lang blijken uit te 

laden en meerciere keren van school zijn veranderd, voornamelijk an 

negatieve redenen. Hetzelfde is van tcepassing op een (veel kleiner) 

aantal jonyeren dat is gaan werken na het verlaten van het internaat. 

De contacten net de coders die de meeste jongeren tijdens het tehuis-

verblijf tcch wel hadden (in enkele gevallen zijn die contacten tijdens 

het verblijf in het internaat hersteld), zijn na de beeindiging van het 

tehuisverblijf blijven best-ann. Na verloop van tijd eehter hield onge-

veer 10% van deze jongeren het toch vcor gezien: geen contact meer net 

de Coders. In die gevallen dat het contact gecontinueerd is, waren de 

neeste jongeren en coders het erover eens dat de aard van de contacten 

V145 verbeterd. Er zijn nog wel ruzies, near rrander vaak en ook minder 

erustig. 

ueze gegevens over de ccntacten tussen jongeren en coders en het feit 

uat een meerderheid van de jongeren uit de cnderzoekgrcep tcch wel te-

vreden was over bun huidige situatie, hebben ertoe bijgedragen dat wan-

neer er eell indicatiesoore wordt gegeven voor het welbevinden van daze 

jongeren (een score gebaseerd op de mate van cpgelost zijn van proble-

men, vastigheid in verblijfplaats, aard van de dagelijkse bezigheden en 

mate van tevredenheid), iets meet dan de helft van de jongeren in de 

categoric 'het goat goad' terecht Rant, een kleine 30% in de categorie 

'het gaat redelijk/matig en bijna 15% in de categorie 'het goat niet 

goal ' terecht komit. 

Ue etnische achtergrond van de jongeren lijkt hierbij geen ml van 

betekenis te spelen, evenmin als de wijze van vertrek uit het inter-

'mat. Wel kwam het minder vaak voor dat een jongere 'volgens-plan' was 

vertrakken en het daarna niet goad net hem/haar ging dan dat een 

jougere iniet-volgens-plan' was vertrckken en het daama wel goad net 

nem/naar ging of joist niet goed. 

Wel lijkt er enlg verband te zijn tussen het al dan niet geed gaan na 

het tehuisverblijf en de aard van de tehuisvoorziening. It goat dan an 

het verbarrl 'het gaat goed' en kleinschalige voorziening. Dearbij moet 

echter warden aangetekend dat het net de jongeren die in earl dergelijke 

voorziening terecht zijn gekomen veer de plaatsing vaak al beter ging 



- 99 - 

dan met veel jongeren die in een grootsdhalige voorziening terecht zijn 

gekomen. Ook zijn er gunstiger scores waar te nemen bij jongeren uit 

.behandelingstehuizen en tehuizen voor normale (schoolgaande/werkende) 

jeugd dan bij jongeren uit vakinternaten en BJ-internaten en in mindere 

mate ock de rijksinridhtingen en ZIB's. Ock is dit niet geheel verba-

zingwekkend, amdat het in zeker opzicht an jongeren gaat met wat minder 

ernstiye problematiek. 

Het voorgaande overziende zijn de volgende aanbevelingen te doen: 

- de hulpverlening zou zidh er meer van mceten vergewissen of de pleats 
van bestemming ma het yertrek wt het internaat voor dejongere wel 
ae meest juiste is gezien de vele wisselingen van verblijfplaats ma 
het vertrek uit het tehuis. Dit geldt met name voor het ouderlijk 
huis als toekamstige verblijfplaats; de kens dat het thuis goed zal 
yaan is niet erg groot els niet in een vroeg stadium van het . tehuis-
verblijf deze terugkeer is voorbereid. Bij een uithuispaaatsing op 
jonge Ieeftijd . (0 tot 5 jaar) is het . de . vreag of terugplaatsing in 
het yezin een jeer of 10 later wel zinnig . is  (een tehuispaaatsing op 
deze jonge leeftijd . zijn wij overigens bij de allochtone jongeren uit 
de onderzoekgroep niet tegengekamen); 

- tijdens het tehuisverblijf zou er al near gestreefd mceten warden dat 
de jongeren ma vertrek uit het internaat duidelijke, structureel 
georganiseerde bezigheden hebben (ook buiten school- en werkverband 
am) in club- of buurthuizen of door een lidmaatsdhap van (sport)- 
clubs. Het bestaan van de jongeren ma het verblijf in het internaat 
heeft vowel bij . de  internaatsmedewerk(st)ers als de medewerk(st)ers 
van de externe instanties nog te weinig aandadht; 

- gezien de pcsitieve kanten die zijn geconstateerd, zou het aantal 
kleinschalige voorzieningen vergroot moeten . worden,.ppdat meer jon-
yeren met een niet al te ernstige problematiek daarin een pleats 
kunnen vinden. 
Met name oak bij allodhtone jongeren zou baj de beslissing uit huis 
te plaatsen meer dan nu het . geval is mceten worden overwogen of 
plaatsing in een kleinschalige voorziening niet mogelijk is. 

6.6 	Het effect van het tehuisverbaijf 

ln het eerste hoofdstUk is de veronderstelling geuit dat een tehuis-

verblijf minder succesvol wordt naarmate meer van de gestelde doelen 

niet warden bereikt. Daaraan is toegevoegd dat verwacht nag rden dat 

minder doelstellingen gerealiseerd zullen warden, wanneer hulpverlener 

en client van mening met eikaar verschillen over ma te streven doelen 

. (eigenlijk: op te lossen problemen) en de verwadhtingen 
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die men koestert ten aanzien van het tehuisverblijf. Verder zullen dis-

crepanties tussen dcelstellingen van hulpverleners onder elkaar evenmin 

direct bevorderend werken en is ook de situatie van onvoldcende aan-

sluiting van doelen op problemen een ongunstige factor. 

In het ondervichebben wij een aantal van de genoemde discrepanties 

kunnen vaststellen. Zo is er van enige discrepantie sprake tussen hulp-

verleners en clienten bij de vaststelling van de 'relevante problemen. 

Paarbij komt dat in veel gevallen de dcelstellingen van de hulpverle-

ners onvoldoende aansluiten bij de door henzelf geconstateerde proble-

matiek en dat de aard van de hulpverleningsdoelstellingen veelvuldig 

van een ander type (expressief) is dan die van de doelstellingen/ver-

waohtingen van de jongeren en bun cyders (vooral instrumenteel). 

Opvallend is dat een belangrijke probleercategorie (problemen die 

betrekking hebben op de gezinssituatie van de jongeren en die in veel 

gevallen directe repercussies hebben voor het welbevinden van de jon-

geren) bij het formuleren van de doelstellingen nauwelijks meer in het 

verhaal voorkemen. Zo Ran er dan cok gesproken worden van een tamelijk 

willekeurige, niet altijd geed doordachte opscmming van doelstellin-

gen. 

Men kan zich moeilijk aan de indruk onttrekken dat het fenameen van 

probleendiagnose beduidend meer aandacht krijgt bij de hulpverlening 

dan de doordenking en het opstellen van 'behandelingsdoelstellingen'. 

Hiertegen Ran worden ingebracht dat het wellicht niet direct de task 

van de grcepsleiding is an dergelijke plannen te oaken en duidelijk te 

verwoorden (het was de groepsleiding met vie is gesproken vcor de ver-

zameling van de gegevens). Bovendien is in de meeste gevallen met de 

groepsleiding gesproken nadat de jongere alweer enige tijd wag was uit 

het internaat. Toch lijkt het weinig aannemelijk dat er sprake is ge-

west van beter aansluitende en concretere doelstellingen dan door de 

groepsleiding naar voren is gebraeht. 

Betekenen dergelijke discrepanties, eventueel in coMbinatie met de 

wijze van vertrek nit het internaat die niet altijd 'volgens-plan' 

vericcpt, dat het tehuisverblijf inderdaad minder succesvol is gewor-

den? Kan op grond van de onderzoekresultaten worden gezegd dat het feit 

dat het , goed gaat net een jongere of dat het niet goal gaat met een 

jongere het gevolg is van de tehuisplaatsing? 
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Een dergelijke vraag is niet te beantwoorden, amdat niet bekend is of 

het bestaan van de jongere er niet net zo had uitgezien als er geen 

sprake van een tehuisplaatsing was geweest. Met andere woorden: het al 

dan niet goed gaan met een jongere is niet zonder meer een bewijs voor 

een geslaagd of niet-geslaagd tehuisverblijf. 

Maar er is nog een andere belangrijke component in het verhaal: de 

beleving van het tehuisverblijf door de jongere zelf. Uiteraard zie je 

daarbij uitersten: jongeren die zich zeer negatief hebben uitgelaten 

over het tehuisverblijf en jongeren die daar uitermate over te spreken 

waren. 

Het lijkt weinig gewaagd te stellen dat bij jongeren met wie het niet 

goed gaat en die zidh bovendien zonder :veer negatief hebben uitgelaten 

over het tehuis, het effect op z'n zathtst gezegd niet zo erg gunstig 

is geweest. 

Bij deze jongeren kan men zich afvragen of de keuze voor een tehuis-

plaatsing wel zo'n goede is geweest en of de beslissing van het inter-

naat an de qpname te bewerkstelligen en de keuze voor de aanpak tijdens 

het tehuisverblijf wel de goede zijn geweest. Uit het eerste onderzoek 

is bekend dat vrijwel direct is gekozen voor een tehuisplaasing; 

andere hulpverleningsalternatieven werden nauwelijks overwagen. Bij 

sommige jongeren heeft dit zidh wellidht gewroken. Er nag edhter'niet 

vergeten warden dat er ook een groep jongeren is, waarmee het in alle 

fasen van het tehuisplaatsingsproces (dus oak voorafgaand aan de 

eigenlijke plaatsing) moeizaam is gegaan. Er is sprake van een kleine, 

mar erg moeilijke groep, waarop de hulpverlening naar alle waarsdhijn-

lijkheid geen enkele vat heeft. 

. Wanneer deze smoeilijke groep buiten beschouwing wardt gelaten, hoe 

ziet het er dan uit Wat betreft de effecten van het tehuisverblijf? 

Bij veel jongeren nag dat effect niet onderschat warden, zeker niet het 

effect in positieve zin. Zo hebben wij - op basis van uitspraken van de 

betrokkenen zelf - kunnen vaststellen dat de relaties tussen jongere en 

ouders er op vooruit zijn gegaan. Juist daaram is het pijnlijk te 

moeten constateren dat de hulpverlening uitgerekend op dat terrein niet 

zoveel onderneemt en daar bovendien niet erg over te spreken is als het 

gaat over het bereikte resultaat. 

De conclusie lijkt dan oak geredhtvaardigd an in dit kader te spreken 

van een pcsitief effect van de uithuisplaatsing. Niet de plaatsing in 
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het internaat en de hulpverleningsactiviteiten die tijdens het tehuis-

verblijf worden ontplooid, rear de uithuisplaatsing en daannee de (tij-

delijke) scheiding tussen jongere en ouders lijken in eerste instantie 

effectvolle sporen achter te laten. 

Men ken zich dan ook afvragen of de tehuisplaatsing in elle gevallen de 

juiste beslissing is geweest en of niet een andere vonn van verblijf 

(buitenshuis) dezelfde resultaten te zien had gegeven. Temeer dear een 

veelvuldig gehanteerd motief voor een plaatsing in een internaat, name-

lijk het laten vOlgen van een (interne) Opleiding, enige zeggingskracht 

verliest nu gebleken is dat juist op dit terrein geringe resultaten 

worden geboekt. 

Tegelijkertijd mogen wij niet uit het cog verliezen dat er niet zo erg 

veel alternatieven voor een tehuisplaatsing vcorhanden zijn. Het gaat 

bier voornamelijk an jongeren van 15, 16 en 17 jaar, wa.arvcor een 

plaatsing in een pleeggezin nu niet direct vcor de hand ligt en in de 

meeste gevallen ook niet zo gewenst is, gezien het feit dat de 

contacten met het cuderlijk huis in de meeste gevallen niet voorgoed 

verstoord zijn of hceven te zijn en terugkeer naar huis tot de 

mogelijkheden behoort. Bij plaatsing in een dagcentrum kun je je 

afvragen of erwel van voldcende seheiding sprake is all de 

probleemsituatie binnen het gezin 'te laten afkoelen'. Dus trrh maar 

een plaatsing in een internaat? 

Dan bieden de kleinschalige voorzieningen misschien wel een oplossing. 

De ervaringen van de jongeren daanree zijn irrmers erg Fositief en to-

vendien valt te constateren dat het met de jongeren na vertrek betrek-

kelijk Toed gaat. Zonder aan die resultaten afbreuk te willen doen, 

moeten we ons wel realiseren dat niet elle jongeren zonder meer tot 

dergelijke vcorzieningen worden toegelaten. Zij moeten aan bepaalde 

criteria voldcen: criteria die veelal.een zekere zelfstandigheid van de 

jongere betreffen. 

Aangencmen nag worden dat niet elle jongeren uit de onderzoekgroep 

daaraan zullen voldoen. Wel Zoo er nadrukkelijker dan nu het geval is 

naar gestreefd moeten worden dergelijke kleinschalige voorzieningen ook 

open te stellen voor jongeren uit etnische minderheden, of, mocht dat 

al het gavel zijn, er bij plaatsende instanties op aangedrongen moeten 

worden allochtone jcingeren bij zulke voorzieningen aan te melden. 

Allochtone jongeren blijken in zOveel opzichten overeen te kanen met 

eutoehtone jongeren, bosh worden zij nauwelijks aangetroffen in deze 
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voorzieningen; alle reden dus an daar jets aan te doen. 

NU er aanwijzingen zijn dat in sammige gevallen de problemen dermate 

groot zijn geworden dat tehuisplaatsingen de enig mogelijke oplossing 

zijn, is het zaak een aantal punten aan te wijzen die dat tehuisver-

blijf kunnen optimaliseren en daarmee wellidht oOk effectvol kunnen 

doen zijn of het effect ervan kunnen verhogen. Wij herhalen daarom nog 

eens enkele punten uit de voorgaande paragrafen. 

In de eerste plaats met steeds zorgvuldig warden nagegaan welk tehuis 

voor een jongere het meest gesChikt is. Met name bij . Turkse en 

Marokkaanse jongeren lijkt nog altijd tamelijk automatisdh, op niet 

direct inhoudelijke gronden te warden gekozen voor een vakinternaat. 

Behalve dat er sprake dient te zijn van een zorgvuldige, individuele 

probleemdiagnose, is obi( de formulering van een afgewogen behandelings-

plan belangrijk. Daarbij met gelet warden pp het formuleren van bij de 

problematiek passende doelstellingen en doelstellingen die in belang-
rijke mate overeenkomt met de verwadhtingen van de betrokken jongeren 

en ouders. Hieraan wordt nog teveel voorbij gegaan. Jongeren en ouders 

weten vaak niet waarnaar tijdens het tehuisverblijf wordt gestreefd en 

weike termijnen daarmee gemoeid zijn. Dat er nog altijd zoveel jongeren 

minder dan &en maand tevoren te horen krijgen dat het tehuisverblijf 

bedindigd zal warden, is geen juiste zaak. 

Oak hebben wij kunnen zien dat het vertrek uit het internaat in veel 

gevallen weinig 'elegant' is verlopen. Ons is geen onderzoek bekend dat 

de effecten daarvan heeft bestudeerd, maar Sat het een niet al te gun-

stige indruk bij de betrokkenen zal adhterlaten, lijdt geen twijfel. 

Tijdens het tehuisverblijf en oak nog enige tijd daarna moet meer aan 

dadht besteed warden aan de positie van de ouders. De huidige construe-

tie dat het vooral de externe begeleidende instanties zijn die de 

contacten met de ouders onderhouden tijdens het verblijf in een inter-

neat, doet gekunsteld aan. Er lijkt wel wat voor te zeggen in dezen een 

grotere taak toe te kennen aan de internaten. Hoewel de andere etnisch-

culturele achtergrond bij veel aspecten van het tehuisverblijf van de 

jongeren niet zo'n praminente rol lijkt te spelen, met dat ten aanzien 

van de ouders niet ondersdhat warden. Daarmee raken wij wel de kern van 

het probleem. Herhaaldelijk is vastgesteld dat juist in de contacten 

met de ouders sprake is van problemen (zie oak het eerste onderzoek): 
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men vindt het moeilijk net hen in contact te Icemen en net hen over de 

problemen te praten. Toth hebben de ouders die aan dit onderroPk hebben 

meegewerkt, duidelijk te kennen gegeven dat zij voor dergelijke con-

tacten zeker open stn. 

Voor de contacten met de ouders is het wellicht wenselijk an deze te 

laten lopen via medewerk(st)ers met dezelfde achtergrond. Hier en daar 

wordt al zo gewerkt en lijken de ervaringen positief te zijn. Voor-

zichtigheid is daarbij wel gewenst, zeker ale de jongeren zelf daarbij 

betrokken warden. Er zijn aanwijzingen dat lang niet elle allochtone 

jongeren veel op hebben met een dergelijke constructie. Meer gesystema-

tiseerde ervaringen moeten echter worden afgewadht. 

Indien de etnische achtergrond eon factor van belang is bij de proble-

men die aanleiding waren tot de tehuisplaatsing en oak in de doelstel-

lingen die met de tehuisplaatsing warden nagestreefd - en er is reden 

an aan te nemen dat dat in sannige gevallen zo is - dan meet dear meer 

dan nu het geval is vorm aan warden gegeven. Teveel nog wordt gezegd 

dat het een ml speelt zanier dat men aan ken geven op welke wijze dat 

een ml speelt en hoe men dear rekening flee houdt. De aanduiding dat 

men bij het realiseren van doelstellingen 'rekening houdt met witte en 

zwarte structuren', zoals een grcepsleider ons vertelde, maakt ons niet 

zoveel wijzer. Oak uitspraken dat men veel bereikt door middel van het 

'gesprek en het 'grcepsgebeuren', draagt ertoe bij dat de hulpVerle-

ning zich moeilijk laat controleren op de vorm en inhoud van die hulp-

verlening. Het blijft echter onzichtbaar wet er in die 'black box' van 

de hulpverlening gebeurt. 

Het feit dat sortmige problemen zich oplossen zanier dat daaraan iets in 

het hulpverleningsproces is gedaan (denk aan de relatie jongere-

coders), geeft te denken. Gezien het feit dat er tcch aanknopingspunten 

zijn voor (residentiele) hulpverlening, meet warden vastgesteld dat de 

magelijkheden nag onvoldoende warden benut. Er is als het ware sprake 

van een gemiste kens. 
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BIJI.AGE 4: OPNAMEREMEN 

tahe.1 1: door respordenten gencemde probleemcategorieen (voor Surinaamse jongeren) 

in% 

jongere 	ouders 	groepsleiding 	externe begeleiding 

(W41) 	(W20) 	(W40) 	 (W.23) 

- problemen schadelijk 

voor arderen 	 13.8 	15.0 	24.2 	 31.9 

- problernen niet scha-

delijk voor anderen 	17.6 	17.0 	28.0 	 , 	.21.7 

- problemen op school 

of in het werk 	11.0 

- opvoedingsproblemen 	1.6 

- conflicten nand wear- 

den en nonnen tussen 

jongere en anderen 	13.2 

5.0 

10.0 

22.5 	 19.6 

23.3 	 26.1 

22.8 	 17.8 

- problenen in de gezins-

situatie 	 2.4 	 5.0 	13.5 	 8.7 

- materiele problemen 	 10.0 	 19.6 
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tabel 2: door respondenten genoemde probleemcategorien (voor Turkse jongeren) in % 

jongere 	ouders 	groepsleiding 	externe begeleiding 

(N=6) 	(N=2) 	(N=7) 	 (N=4) 

- problemen schadelijk 

voor anderen 	 22.2 	- 	52.4 	 25.0 

- problemen niet scha-

delijk voor anderen 	23.3 	10.0 	28.6 	 40.0 

- problemen op school of 

in het werk 	 8.4 	25.0 	7.2 

- opvoedingsproblemen 	 23.8 	 8.3 

- conflicten rond waarden 

en normen tussen jongere 

en anderen 	 13.3 	15.0 	32.9 	 25.0 

- problemen in de gezins-

situatie 	 3.3 	 5.0 

- materidle problemen 	 14.3 
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tabel 3: door respsondenten gen:zee:de proleemzategorieen (voor Marcidcaanse jongeren) 

in % 

- problemen echadelijk 

voor anderen 

- problemen niet schade-

lijk voor anderen 	18.5 

- problemen op school 

of in het werk 	 15.4 

	

jongere 	ouders 	groepsleiding 	exteme begeleiding 

	

(N=13) 	(N=4) 	(N=12) 	 (N=10) 

35.9 	16.7 

25.0 

	

36.1 	 43.3 

	

25.0 	 22.0 

	

20.9 	 15.0 

- opvoedingsproblemen 	5.1 	 16.7 	 23.3 

- conflicten rand waarden 

en normen tussen jongere 

en anderen 	 13.1 10.0 	r 	21.7 	 27.0 

- problemen in de gezins-

situatle 	 1.5 	 6.7 	 14.0 

- materiele prOblemen 20.9 	 30.0 
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tabel 4: door respondenten genoemde prObleemcategorieen (voor Nederlandse jongeren) 

in % 

- problemen sdhadelijk 

voor anderen 

- problemen niet sdhade,  

lijk voor anderen 

- problemen op school of 

in het week 	 11.1 	8.4 	16.7 	 17.5 

- opvoedingsproblemen 	0.9 	 23.1 	 25.0 

- conflicten rond waarden 

en normen tussen jongere 

en anderen 	 15.3 

- problemen in de gezins - 

situatie 	 5.0 	6.7 

- materiele prOblemen 

jongere 	ouders 	groepsleiding 	externe begeleiding 

(N=36) 	(N=12) 	(N=36) 	 (N=20) 

14.8 	8.3 	23.1 	 20.0 

12.8 	10.0 	30.0 	 19.0 

21.7 	20.6 	 19.5 

	

11.7 	 14.0 

	

5.6 	 2.5 
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BLJLAGE 5: DOELEN 

tabp1 1: dcelen genoand door gi 	psleiding onderscheiden naar etniciteit 

. 
doel 	 ellen 	Surinamers 	Tarken 	Manokkanen 	Nederlanders 

(N=95) 	(N40) 	(N*7) 	(N=12) 	 (N=36) 

EXPFtESSIEF 	N (%) 	N (%) 	N (%) 	N (%) 	 N (%) 

jongere meer in- 

zieht geven in 

zichzelf 	 58 (61.1) 22 (55.0) 	4 (57.1) 	4.  (33.3) 

net leeftijdge- 

noten leren cmgaan 55 (57.9) 19 (47.5) 	5 (71.4) 	7 (58.3) 

28 (77.8) 

24 (66.7) 

volwassenen be-

grijpen en ver-

trouwen 54 (56.8) 26 (65.0) 4 (57.1) 7 (58.3) • 17 (47.2) 

leren praten over 

eigen problemen 	49 (51.6) 26 (65.0) 	3 (42.9) 	6 (50.0) 	14 (38.9) 

hobbies stimule- 

ren 	 25 (26.3) 11 (27.5) 	1 (14.3) 	1 ( 8.3) 	12 (33.3) 

weghalen uit ori- 

minele sfeer 	24 (25.3) 13 (35.0) 	4 (57.1) 	3 (25.0) 	3 ( 8.3) 

kennis bevorde- 

ren van de 

Nederlandse samen 

leving 	 22 (23.2) 	7 (17.5) 	5 (71.4) 	6 (50.0) 	4 (11.1) 

leren cmgaan net 

autoriteitsfi- 

guren 	 22 (23.2) 11 (27.5) 	- ( - - ) 	4 (33.3) 	7 (19.4) 
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tabel 1 (vervolg) doelen genoemd door groepsleiding ondersdheiden naar etniciteit 

doel 	 alien 	Surinamers 	Turken . Marokkanen 	Nederlanders 

(N=95) 	(N=40) 	(N=7) 	(N=12) 	 (N=36) 

EXPRESSIEF 	N (%) 	N (%) 	N (%) 	N (%) 	 N (%) 

ouders inzicht 

geven in situatie 

van jongere 	22 (23.2) 	7 (17.5) 	2 (28.6) 	1 ( 8.3) 	12 (33.3) 

onderscheid le-

ren tussen goed 

en kwaad 20 (21.1) 11 (27.5) 2 (28.6) 5 (41.7) 2 ( 5.6) 

voorkamen van 

zwerfgedrag/ 

weglopen 	19 (20.0) 10 (25.0) 	2 (28.6) 	3 (25.0) 	4 (11.1) 

relaties met 

ouderen ver-

beteren 15 (15.8) 9 (22.5) 2 (28.6) - (-- ) 4 (11.1) 

losmakingspro-

ces van thuis 

van de jongere 

bevorderen 14 (14.7) 	4 (10.0) 2 (28.6) 

therapie bieden 

i.v.m. psychi- 

sche problemen 	13 (13.7) 	5 (12.5) 	2 (28.6) 	1 ( 8.3) 

voorkamen reci- 

dive 	 12 (12.6) 	5 (12.5) 	3 (42.9) 	- 

2 (16.7) 	6 (16.7) 

5 (13.9) 

4 (11.1) 

kennis bevorderen 

van eigen culture,. 

le/etnisdhe achter- 

grond 	 11 (11.6) 	5 (12.5) 	4 (57.1) 	2 (16.7) 	- (-- ) 
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tabal 1 (vervolg) doelen genoend door grcepsleiding onderscheiden near etniciteit 

doe/ 	 alien 	Surinamers 	Turken 	Marokkanen 	Nederlanders 

(W-95) 	(640) 	(N=7) 	(Nt12) 	 (N=36) 

EXPRESSIEF 	N (%) 	N (%) 	N (%) 	N (%) 	 N (%) 

aandacht schenken 

aan gcdsdi.enst van 

, de jongere 	9 ( 9.5) 	4(10.0) 	2 (28.6) 	3(25.0) 	- ( - - ) 

kennis bevorderen 

van andere cul-

turele/etnische 

groepen 	 8 	( 8.4) 	4 (10.0) 	1 (14.3) 	1 ( 8.3) 	2 (. 5.6) 

cultuurverschil-

len tussen ouders 

en jcngere over-

bruggen 6 ( 6.3) 2 ( 5.0) 3 (42.9) - (-- ) 1 ( 2.8) 

1NSTRUME2TEEL 

cpleiding laten 

volgen 	 52 	(54.7) 24 (60.0) 	6 (85.7) 	4 (33.3) 	18 (50.0) 

aanbieden van 

gestructureerde 

setting 	44 	(46.3) 21 (52.2) 	4 (57.1) 	4 (33.3) 	15 (41.7) 

met geld leren 

Crtgaan 	 30 	(31.6) 12 (30.0) 	3 (42.9) 	5 (41.7) 	10 (27.8) 

een taak leren 

voltooien 	28 	(29.5) 16 (40.0) 	3 (42.9) 	3 (25.0) 	6 (16.7) 



- 119 - 

tabel 1 (vervolg) doelen genoemd door groepsleiding ondersdheiden naar etniciteit 

doel 	 alien 	Surinamers 	Tutken 	Marckkanen 	Nederlanders 

(N=95) 	(N=40) 	(N=7) 	(N=12) 	 (N=36) 

INSTRUMENTEEL 	N (%) 	N (%) 	N (%) 	N (%) 	 N (%) 

opvoeding en 

Verzorging overne- 

men van ouders 	27 	(28.4) 13 (32.5) 	1 (14.3) 	- (-- ) 	13 (36.1) 

lid laten rden 

van (sport)clubs 26 	(27.4) 11 (27.5) 	4 (57.1) 	2 (16.7) 	9 (25.0) 

leren weer normaal 

levensritme te 

krijgen (pp tijd 

opstaan, naar bed 

gaan, eten) 	25 	(26.3) 13 (32.5) 	1 (14.3) 	5 (41.7) 	6 (16.7) 

boodsdhappen leren 

doen 	 20 	(21.1) 10 (25.0) 	2 (28.6) 	2 (16.7) 	6 (16.7) 

onderdak bieden 20 	(21.1) 12 (30.0) 	2 (28.6) 	3 (25.0) 	3 ( 8.3) 

leren koken 	19 	(20.0) 	7 (17.5) 	2 (28.6) 	2 (16.7) 	8 (22.2) 

correct Nederlands 

leren sdhrijven, 

lezen en spreken 19 	(20.0) 	7 (17.5) 	4 (57.1) 	4 (33.3) 	4 (11.1) 

hulp aan ouders 

bieden bij opvoe-

ding en verzor- 

ging 16 	(16.8) 	6 (15.0) 	- (-- ) 	2 (16.7) 	8 (22.2) 

zidhzelf (lidha- 

melijk) goed ver- 

zorgen 	 15 	(15.8) 	5 (12.5) 	1 (14.3) 	2 (16.7) 	7 (19.4) 

leren sollici- 

teren 	 14 	(14.7) 	5 (12.5) 	2 (28.6) 	1 ( 8.3) 	6 (16.7) 
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tahal 1 (vervolg) doelen genoetnd door groepsleiding onderscheiden naar etniciteit 

dcel 	 alien 	Surinamers 	Turken 	Manoldenen 	Nederlanders 

(N=85) 	(N=40) 	(N=7) 	(N=12) 	 (N=36) 

INSTRUMENTEEL 	N (%) 	N (%) 	N (%) 	N (%) 	 N (%) 

leren telefone- 

ren 	 11 	(11.6) 	•7 (17.5) 	- (-- ) 	1 ( 8.3) 

werkkring zoeken 10 	(10.5) 	2 ( 5.0) 	1 (14.3) 	1 ( 8.3) 

zoeken van een 

passend vervolg- 

tehuis 	 9 	( 9.5) 	7(17.5) 	- (-- ) 	1 ( 8.3) 	 1 ( 2.8) 

leren brieven 

schrijven 9 	( 9.5) 	3 ( 7.5) 	1 	(14.3) 

afkicken van 

drug- of alcohol- 

verslaving 	5 	( 5.3) 	1 ( 2.5) 	1 (14.3) 	1 ( 8.3) 	 2 ( 5.6) 

verblijfsvergun- 

ning regelen 	3 	( 3.2) 	2 ( 5.0) 	1 (14.3) 

verwijzen van 

ouders naar pas-

sende hulpverle-

ningsinstanties 3 ( 3.2) - (-- ) 1 (14.3) 

terugplaatsing 

naar land van her- 

)(mist 	 2 	( 2.1) 	1 ( 2.5) 	1 (14.3) 

3 	( 8.3) 

6 (16.7) 

2 (16.7) 	 3 ( 8.3) 

- (-- ) 	 -  

- ( - - ) 	 2 ( 5.6) 

- (-- ) 	 - (-- ) 

voorlichting aan 

ouders over 

Nederlandse semen- 

leving 	 - 	(-- ) 	- (-- ) 	- (-- ) 	- (-- ) 	 - (-- ) 
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tabel 1 (vervolg) doelen genoemd door groepsleiding ondersdheiden naar etniciteit 

doel 	 alien 	Surinamers 	TUrken 	Marbkkanen 	Nederlanders 

(N=95) 	(N=40) 	(N=7) 	(N=12) 	 (N=36) 

MENGVORM 	N (.%) 	. N (%) 	N (%) 	N (%) 	 N (%) 

leren regels te 

hanteren/ 

respecteren 	40- (42.1) 17 (42.5) 	4 (57.1) 	6 (50.0) 	13 (36.1) 

contact met 

ouders of 

famlie op gang 

brengen 	34 	(35.8) 12 (30.0) 	6 (85.7) 	6 (50.0) 	10 (27.8) 

contact vanuit 

jongere met ou- 

derlijke milieu 

stimuleren en 

begeleiden 	24 	(25.3) 	8 (20.0) 	2 (28.6) 	3 (25.0) 	11 (30.6) 

relatie op- 

bouwen met toe- 

komstig paeeg- 

gezin 	 5 	( 5.3) 	1 ( 2.5) 	1 (14.3) 	1 ( 8.3) 	2 ( 5.6) 

PLAATS 

(voorbereiden op) 

zelfstandig wo- 

nen 31 	(32.6) 	9 (22.5) 	4 (57.1) 	4 (33.3) 	14 (38.9) 

(voorbereiden op) 

terugplaatsing in 

gezin 30 (31.6) 12 (30.0) 1 (14.3) 4 (33.3) 13 (36.1) 

(voorbereiden pp) 

begeleide kamerbe- 

woning 	 19 . (20.0) 	5 (12.5) 	3 (42.9) 	1 ( 8.3) 	10 (27.8) 

(voorbereiden pp) 

plaatsing in pleeg- 

of kostgezin 	6 	( 6.3) 	3 ( 7.5) 	- (-- ) 	- (-- ) 	3 ( 8.3) 
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t=h=1 2: doelen gemoemd door externe begeleiding ondersdheiden naar etniciteit 

doel 	 alien 	Surinamers Turken 	Marokkanen 	Nederlanders 

(N=57) 	(N=23) 	(N=4) 	(N=10) 	 (N=20) 

EXPRESSIEF 	N (%) 	N (%) 	N (%) 	N (%) 	 N (%) 

jongeremeer in- 

zicht geven in 

zichzelf 	29 	(50.9) 12 (52.2) 	3 (75.0) 	5 (50.0) 	9 (45.0) 

volwassen be- 

grijpen en ver- 

trcuwen 	23 	(40.4) 	9 (39.1) 	I (25.0) 	3 (30.0) 	10 (50.0) 

23 	(40.4) 11 (47.8) 	1 (25.0) 	3 (30.0) 8 (40.0) 

met leeftijdge-

noten 1eren an-

gaan 21 (36.8) 7 (30.4) 1 (25.0) 4 (40.0) 9 (45.0) 

weghalen ust 

crsmsnele sfeer 14 	(24.6) 	6 (26.1) 	1 (25.0) 	3 (30.0) 	4 (20.0) 

leren cmgaan met 

autoriteits- 

figuren 	14 	(24.6) 	5 (21.7) 	2 (50.0) 	3 (30.0) 	4 (20.0) 

losnakingspro-

ces van thuis 

van de jongere 

bevorderen 12 (21.1) 2 ( 8.7) 2 (50.0) 2 (20.0) 6 (30.0) 

ouders inzicht 

geven in situa- 

tie van jongere 10 	(17.5) 	1 ( 4.3) 	1 (25.0) 	3 (30.0) 	5 (25.0) 



-babel 2 (vervolg) doelen gencemd door externe begeleiding ondersdheiden naar etniciteit 

doel 	 alien 	Surinamers 	TUrken 	Marokkanen 	Nederlanders 

(N=57) 	(N=23) 	(11.4) 	(N=10) 	 (N=20) 

EXPRESSIEF 	N (%) 	N (%) 	N (%) 	N (%) 	 N (%) 

voorkmen 

recidive 

kennis bevorde-

ren van eigen 

culturele/etni-

sdhe adhtergrond 9 (15.8) 4 (17.4) 3 (75.0) 2 (20.0) - (-- ) 

voorkomen van 

zwerfgedrag/weg- 

lopen 	 8 	(14.0) 	1 ( 4.3) 	2 (50.0) 	2 (20.0) 	3 (15.0) 

hobbies stimu- 

leren 	 7 	(12.3) 	5 (21.7) 	- (-- ) 	- (-- ) 	2 (10.0) 

kennis bevorderen 

van Nederlandse 

samenleving 

onderscheid leren 

tussen gced en 

kwaad 

-.123 - 

10 	(17.5) 	4 (17.4) 	1 (25.0) 	2 (20.0) 	3 (15.0) 

7 	(12.3) 	3 (13.0) 	3 (75.0) 1 (10.0) 	 - (-- ) 

(12.3) 	2 ( 8.7) 	1 (25.0) 	3 (30.0) 	1 ( 5.0) 

therapie bieden 

i.v.m. psydhisdhe 

problemen 	7 	(12.3) 	2 ( 8.7) 	1 (25.0) 	• 1 (10.0) 	3 (15.0) 

kennis bevorderen 

van andere 

culturele/etnisdhe 

groepen 	4 	( 7.0) 	1 ( 4.3) 	2 (50.0) 	- (-- ) 	1 ( 5.0) 



tahal 2 (vervolg) doelen gencemd door externe begeleiding onderscheiden near etniciteit 

doel 	 alien 	Surinamers 	Turken 	Marokkanen 	Nederlanders 

(N=57) 	(NM23) 	(NM4) 	(N=10) 	 (NM20) 

EXPRESSIEF 	N (%) 	N (%) 	N (%) 	N (%) 	 N (%) 

cultuurversehil-

len tussen coders 

en jongere over-

bruggen 3 ( 5.3) 1 ( 4.3) - (-- ) 1 (10.0) 1 ( 5.0) 

relaties net ou- 

deren verbeteren 1 	( 1.8) 	- (-- ) 	- ( - - ) 	 1 ( 5.0) 

aandacht schenken 

aan godsdienst van 

de jongere 	1 	( 1.8) 	- (-- ) 	- (-- ) 	- (-- ) 	1 ( 5.0) 

INSTRUMENTEEL 

opleiding laten 

volgen 	 35 	(61.4) 13 (56.5) 	2 (50.0) 	6 (60.0) 	14 (70.0) 

aanbieden van 

gestructureerde 

setting 	27 	(47.4) 	8 (34.8) 	2 (50.0) 	4 (40.0) 	13 (65.0) 

opvoeding en 

verzorging over- 

nenen van ouders . 23 	(40.4) 	7 (30.4) 	1 (25.0) 	5 (50.0) 	10 (50.0) 

met geld leren 

cmgaan 	 18 	(31.6) 	8 (34.8) 	2 (50.0) 	2 (20.0) 	6 (30.0) 

een taak leren 

voltooien 	14 	(24.6) 	7 (30.4) 

- 124 - 

1 (25.0) 2 (20.0) 	4 (20.0) 



leren weer nor-

maal levensritme 

te krijgen (pp 

tijd opstaan, 

naar bed gaan, 

eten) 

tabel 2 (vervolg) doelen genoemd door externe begeleiding ondersCheiden naar etniciteit 

doel 	 alien 	Surinwers 	Turken 	Marokkanen 	Nederlanders 

(N=57) 	(N=23) 	(N=4) 	(N=10) 	 (N=20) 

INSTRUMENTEEL 	N (%) 	N (%) 	N (%) 	N (%) 	 N (%) 

13 	(22.8) 	4 (17.4) 

- 125 - 

2 (50.0) 2 (20.0) 	5 (25.0) 

lid laten wor- 

den van (sport) 

clubs 	 10 	(17.5) 	7 (30.4) 	1 (25.0) 	- (-- ) 	2 (10.0) 

onderdak bieden 10 	(17.5) 	2 ( 8.7) 	1 (25.0) 	2 (20.0) 	5 (25.0) 

leren koken 	8 	(14.0) 	2 ( 8.7) 	2 (50.0) 	- (-- ) 	4 (20.0) 

hulp aan ouders 

bieden bij op,  

voeding en ver-

zorging 7 (12.3) 3 (13.0) 1 (25.0) 2 (20.0) 1 ( 5.0) 

boodsChappen 

leren doen 	6 	(10.5) 	3 (13.0) 	2 (50.0) 	- (-- ) 	1 ( 5.0) 

zichzelf 

(lichamelijk) 

verzorgen 	6 	(10.5) 	2 ( 8.7) 	1 (25.0) 	1 (10.0) 	2 (10.0) 

leren sollici- 

teren 	 6 	(10.5) 	2 ( 8.7) 	2 (50.0) 	- (-- ) 	2 (10.0) • 

werkkring zoeken 6 	(10.5) 	1 ( 4.3) 	1 (25.0) 	- (-- ) 	4 (20.0) 
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tabel 2 (vervolg) doelen genoemd door externe begeleiding cnderscheiden naar etniciteit 

doel 	 alien 	Surinamers 	Turken 	Marokkanen 	Nederlanders 

(N=57) 	(N=23) 	(N*4) 	(N=10) 	 (N=20) 

INSTPUMENTEEL 	N (%) 	N (%) 	N (%) 	N (%) 	 N (%) 

zoeken van een 

passend vervolg- 

tehuis 	 6 	(10.5) 	1 ( 4.3) 	- (-- ) 	2 (20.0) 3 (15.0) 

leren telefo- 

neren 	 5 	( 8.8) 	3 (13.0) 	2 (50.0) 	- (-- ) 

leren brieven 

schrijven 	5 	(6.8) 	1 ( 4.3) 	2(50.0) 	- (-- ) 	2 (10.0) 

correct 

Nederlands 

leren schrij- 

ven, lezen en 

spreken 	 4 	( 7.0) 	- (-- ) 	1 (25.0) 	2 (20.0) 	1 ( 5.0) 

afkicken van 

drug- of alco- 

holverslaving 	3 	( 5.3) 	2 ( 8.7) 	- ( - - ) 	- ( - - ) 	1 ( 5.0) 

verwijzen van 

ouders naar pas-

sende hulpverle-

ningsinstanties 2 ( 3.5) 1 ( 4.3) - (-- ) 1 (10.0) -  

voorlichting aan 

ouders over 

Nederlandse sa- 

merdeving 	2 	( 3.5) 	1 ( 4.3) 	1 (25.0) 	(-- ) 	-  

terugplaatsing 

naar land van 

herkomst - 	 (-- ) 	 - (-- ) 	 - (-- ) 	 - (-- )  
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tabel 2 (vervolg) doelen genoemd door externe begeleiding onderscheiden naar etniciteit 

doel 	 alien 	Surinamers 	TUrken 	Marokkanen 	Nederlanders 

(N=57) 	(N=23) 	(N=4) 	(N=10) 	 (N=20) 

INSTRUMENTEEL 	N (%) 	N (%) 	N (%) 	N (%) 	 N (%) 

verblijfsvergunr 

ning regelen 	- 	(-- ) 	- (-- ) 	- (-- ) 	- (-- ) 	- (-- ) 

MENGVORM 

contact vanuit 

jongere met our 

• derlijk milieu 

stimuleren en 

begeleiden 	21 	(36.8) 	8 (34.8) 	- (-- ) 	5 (50.0) 	8 (40.0) 

leren regels te 

hanteren/respeo- 

teren 	 19 	(33.3) 	8 (34.8) 	1 (25.0) 	3 (30.0) 	7 (35.0) 

contact met ou, 

ders of familie 	 • 

op gang brengen 18 	(31.6) 	5 (21.7) 	2 (50.0) 	6 (60.0) 	5 (25.0) .  

relatie opbouwen 

met todkomstig 

pleeggezin 

PLAATS 

2 	( 3.5) 	- (-- ) - (-- ) - (-- ) 	2 (10.0) 

(voorbereiden 

op) zelfstandig 

wonen 	 18 	(31.6) 	5 (21.7) 	3 (75.0) 	3 (30.0) 	7 (35.0) 



rahc.1 2 (vervolg) doelen genoemd door externe begeleiding onderscheiden naar etniciteit 

dcel 

PLAATS 

-128 - 

alien 	Surinamers 	Turken 	Marokkanen 	Nederlanders 

(N=57) 	(N=23) 	(N=4) 	(N=10) 	 (N=20) 

N (%) 	N (%) 	N (%) 	N (%) 	 N (%) 

(voorbereiden 

op) begeleide 

kamerbewoning 17 (29.8) 8 (34.8) 1 (25.0) 2 (20.0) 6 (30.0) 

(voorbereiden 

op) plaatsing in 

pleeg- of kost- 

gezin 	 9 	(15.8) 	4 (17.4) 	- ( - - ) 	2 (20.0) 	3 (15.0) 

(voorbereiden 

op) terugplaat- 

sing in gezin 	8 	(14.0) 	3 (13.0) 	1 (25.0) 	1 (10.0) 	3 (15.0) 
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