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VOORWOORD

Dit rapport bevat een deel van het verslag van het
“Evaluatie-onderzoek experiment pleeggezinplaatsingen”.
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode 1 maart 1984
van
de
onder
auspicien
1986
november
tot
Coordinatiecommissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinder
bescherming.
Allereerst bedanken we hierbij de maatschappelijk
werkers van de plaatsende instanties voor het melden van
de gerealiseerde plaatsingen en de medewerking aan de
interviews. Onze dank gaat ook uit naar de medei.serkers
van de Centrales voor Pleegzorg, die gegevens omtrent
het aanbod hebben verschaft.
Vervolgens willen we onze waardering uitspreken voor
de werkzaamheden van onze stagiaires tijdens de mate—
riaelverzameling, voor de tekstverwerking van onze se—
cretariaatsmedewerkster en voor de gegeven ondersteuning
van de afdeling dataverwerking.
De leden van de begeleidingscommissie zijn we er—
kentelijk voor de kritische en stimulerende opmerkingen
gedurende de afgelopen drie jaar.

Marianne van Ooyen—Houben
Henk de Kort

INLEIDING

Het onderhavige rapport bevat het verslag van een
onderzoek naar pleeggezinplaatsingen van jonge kinderen.
Het onderzoek is uitgevoerd onder auspicien van de
Coordinatiecommissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinder
bescherming. Het onderzoek behelst de evaluatie van een
beleidsexperiment dat ten doel had de pleeggezin—
plaatsingen van jonge kinderen kwalitatief en kwantita
tief te bevorderen.
In 1983 is het eindverslag verschenen van het onder
zoek “Jonge kinderen uithuisgeplaatst” (Haagen c.s.,
1983). Het betrof een vooronderzoek dat was bedoeld als
een nulmeting voorafgaand aan het beleidsexperiment.
Het vooronderzoek in inventariserend en beschrijvend van
de
Er wordt een overzicht gegeven van:
karakter.
plaatsende instanties in het onderzoekgebied, de proce
dures die worden gehanteerd bij uithuisplaatsing, de
criteria op grond waarvan men kiest voor een bepaalde
voorziening en de werkwijze en werkzaamheden van twee
Centrales voor Pleegzorg. Tevens geeft het verslag van
het vooronderzoek een beschrijving van de kenmerken van
de geplaatste kinderen en van de pleegouders. Er wordt
eveneens een aantal knelpunten met betrekking tot het
plaatsen van jonge kinderen in pleeggezinnen gesig
naleerd. Hieronder worden enkele knelpunten vermeld, die
mede van invloed zijn geweest bij de opzet van het
belei dsexperi ment.
—

—

Bij het uithuisplaatsen van jonge kinderen wordt de
eogelijkheid van plaatsing in een pleeggezin (hier
onder worden zowel kortdurende, langer durende als
plaatsingen “oor middellange termijn en voor onbe
paalde tijd ‘jerekend) weinig systematisch overwogen
door de deelnemende plaatsende instanties.
Vraag naar en aanbod van pleeggezinnen zijn niet op
Met name kinderen die voor een
elkaar afgestemd.
middellange termijn (6 maanden tot 2 jaar) worden
geplaatst, komen niet in aanmerking voor pleegge—
zinplaatsinç volgens de gehanteerde plaatsingnormen
van de deelnemende instanties. Hetzelfda geldt voor
plaatsingen waarbij de duur en/of het perspectief
3

—

—

—

—

op het m,ment van plaatsing onduidelijk is. Volgens
de Centiales voor Pleegzorg is er een voldoende
aantal çezinnen beschikbaar voor alle categorieen
kinderen en wordt er te weinig gebruik gemaakt van
het besrhikbare aanbod.
De samçnwerking tussen plaatsende instanties en
Centrales en de bekendheid van de Centrales bij de
instellingen die zich bezighouden met vrijwillige
plaatsinoen, kan worden verbeterd.
Er is sprake van een grote diversiteit in gehan
teerde
criteria
ten
aanzien
van
en
selectie—
eatchingsprocedures bij de instellingen. Er is be
hoefte aan meer duidelijkheid en afstemeing van de
onderlinge taakverdeling.
Hoewel weerstand van de ouders tegen pleeggezin—
plaatsing op zich een voldoende reden wordt geacht
om het kind in een tehuis te plaatsen, worden ouders
in zeer geringe mate betrokken in het proces van
pleeggezinplaatsing. Er wordt zelden aandacht be
steed aan vormen van samenwerking tussen eigen ou
ders en pleegouders.
Kinderen verblijven lang (gemiddeld 15 maanden) in
een fehuis, voordat een pleeggezinplaatsing wordt
gerealiseerd. De keuze voor een tehuis wordt vaak
gebaseerd op identificatie met neutraal terrein.

Dnder andere op basis van de bevindingen in het voor—
onderzoek heeft men het beleidsexperiment vormgegeven.
Zoals reeds in het begin is gezegd, kan de doelstelling
van het experiment worden geformuleerd als “het kwali
tatief
en
kwantitatief
van
bevorderen
pleeggezin—
plaatsingen voor jonge kinderen (0 t/m 10 jaar) als al—
ternatirf
voor
internaatsplaatsingen”.
De de doel
stelling van het experiment te kunnen realiseren is een
aantal
middelen
aangewend,
grofweg
dia
in
twee
categorieen zijn onder te verdelen. De eerste categorie
betreft middelen die zijn gericht op een verantwoord
terugdringen van internaatspiaatsingen, zowel in aantal
als gua duur. In de tweede categorie gaat het om middelen
ter bevordering van pleegzorg, zowel in kwalitatief als
kwantitatief opzicht.
Het experiment heeft plaatsgevonden in een periode,
waarin ook enkele andere factoren werkzaam zijn geweest,
die het plaatsingsbeleid hebben beinvloed: de tijdelijke
maatschappelijke
dienstverlening
subsidieregeling
(tsmd) en meer specifiek de subsidieregeling vrijwillige
pleegzorg is ingevoerd, er zijn relevante beleidsbe—
sliss’ngen genomen (beddenreductie in tehuizen), er zijn
op diverse plaatsen deskundigheidsbevorderingsprogram
ma’s pleegzorg geweest, bij de Centrales voor Pleegzorg

heeft een “project pleegzorg” plaatsgehad. De pleegzorg
heeft volop in de belangstelling gestaan.
Al deze invloeden zijn werkzaam geweest tijdens het ex
periment, en de werking van het experiment is dan ook.
zoals zo vaak bij veldexperimenten waarbij het niet mo—
gplijk is alle condities nauwkeurig te controleren, niet
duidelijk te scheiden van de werking van de andere fac
toren.
Het beleidsexperiment is geevalueerd door middel van het
onderhavige evaluatie—onderzoek.
De rapportage van het onderzoek is opgesplitst in
twee delen. In dit eerste deel wordt ingegaan op ken
merken en achtergrond van de kinderen en de gereali
seerde plaatsingen. Verder komen aan de orde een verge—
lijking met het vooronderzoek en een aantal gegevens
Tot slot worden
over de bemiddeling van pleeggezinnen.
enkele kenmerken van de pleeggezinnen beschreven.
In deel II van dit rapport wordt beschreven hoe de
diverse onderdelen van het beleidsexperiment hebben
gefunctioneerd. In dit tweede deel wordt eveneens inge
gaan op de begeleiding van en de besluitvorming vooraf
gaand aan de plaatsing, de bevindingen van maatschappe
lijk werkers, pleegouders en Centrales voor pleegge
zinnen.
—

—

—

—

—

—

—

—

In het onderstaande wordt de indeling vmn het on
derhavige rapport beschreven.
In het eerste hoofdstuk wordt de opzet en inhoud van
het beleidsexperieent beschreven.
Het tweede hoofdstuk bevat de opzet van het onder
Tevens komen de in
zoek en de onderzoeksvragen.
van
methoden
gehanteerde
en
de
troductie
dataverzaeeling aan de orde.
In hoofdstuk 3 worden kenmerken van de geplaatste
en ven het oorspronkelijke gezin be
kinderen
schreven. Eveneens wordt ingegaan op de achtergrond
van en reden tot uithuisplaatming.
van
de
beschrijving
een
bevat
4
Hoofdstuk
plaatsingen die tijdens het experiment zijn gerea
liseerd. Ook wordt ingegaan op het doel, perspec
tief, duur en het verloop van de plaatsingen.
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de keuze van voor
zieningen gedurende het beleidsexperieent. Voorzover
mogelijk, is ook het landelijke beeld weergegeven.
In hoofdstuk 6 wordt een aantal samenhangen be
schreven tussen kenmerken van de kinderen en van de
plaatsingen en de keuze van voorziening.
Hoofdstuk 7 bevat een beschrijving van verschillen
en overeenkomsten tussen de situaties ten tijde van
het vooronderzoek en het beleidsexperiment.

5

—

—
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In hoofdstuk 8 wordt aandacht besteed aan het aanbod
en aan kenmerken van pleeggezinnen.
Hoofdstuk 9 bevat een samenvatting en de conclusies.

HET BELEIDSEXPERIMENT

In dit hoofdstuk wordt globaal het voorstel voor het
wanneer
Vermeld wordt
beschreven.
beleidsexperiment
tijdens de duur van dit experiment van het voorstel is
afgeweken.

1.1

Start experiment
Het beleidsexperiment is gestart op 1 maart 1984 in de
arrondissementen Den Bosch en Utrecht. Dit zijn arron
dissementen waarin ook het vooronderzoek heeft plaats
In eerste instantie lag het in de bedoeling
gevonden.
het experiment op 1 september 1985 te beeindigen. Gezien
de trage start en ontwikkelingen met betrekking tot de
deskundigheidsbevordering is besloten het experiment te
De langzame start was een
verlengen tot 1 juli 1986.
gevolg van het feit dat het enige tijd heeft geduurd
voordat er voor elke instelling een passende training
Bovendien
of deskundigheidsbevordering was opgezet.
vergden de opzet en de doelstelling van het experiment
een aanzienlijke inzet van de deelnemende instanties.
Het experiment is voorbereid en opgezet door de minis
teries van Justitie en WVC en het WIJN. De beide minis
teries hebben ook de financiering voor hun rekening ge
Leden van de bovengenoemde instanties hebben
nomen.
zitting gehad in de stuurgroep, die het experiment heeft
begeleid.
Voor deelname aan het experiment zijn in de beide
die
arrondissementen plaatsende instanties benaderd,
zich bezighouden met justitiele en/of vrijwillige uit—
huisplaatsingen van jonge kinderen (0 t/m 10 jaar).
het
instellingen aan
Uiteindelijk heeft een 60—tal
om
hierbij
Het
gaat
deelgenomen.
beleidsexperiment
voogdi j—instell i ngen,
(gezi ns)
Kinderrechters, Raden,
maat
algemeen
voor
instellingen
adviesbureaus,
schappelijk werk, RIAGG’s, een klein aantal zieken
huizen, het FIOM en Centrales voor Pleegzorg (zie bij—
lage II).
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De uiteindelijke vorm en opzet van het experiment is
in belangrijke mate bepaald door het beleid, zoals
en door de
weergegeven in de II1RV/IWAPV rapporten,
ombuigingsoperatie, met name de capaci
voorgenomen
teitsreductie in de residentiele sector in 1984, binnen
de jeugdhulpverlening. De doelstelling is in het voor
stel geformuleerd als “het kwalitatief en kwantitatief
bevorderen van pleeggezinplaatsingen voor jonge kinderen
als alternatief voor internaatsplaatsingen”. Voor de
start van het experiment is deze formulering veranderd
in “het bevorderen van verantwoorde uitbreiding van
pleeggezinplaatsingen voor jonge kinderen in die situa
ties waar tot uithuisplaating wordt besloten”. Dit ge
beurde naar eanleiding van de kritiek van de plaatsende
instanties die het experiment vooral plaatsten in het
licht van de bezuinigingen.
De wijze waarop is getracht de uiteindelijke doel
stelling te realiseren is als volgt geformuleerd:
—

—

bij
deskundigheid
de
van
ontwikkeling
verdere
plaatsende instanties inzake pleegzorg en de be
sluitvorming bij plaatsing;
het bevorderen van overleg tussen met name in
stellingen en Centrales voor Pleegzorg, gericht op
de verbetering van de afstemming van vraag en aanbod
van pleeggezinnen.

1.2

Vermindmren internaatspiaatsing
Dit aspect eoet worden gezien in het licht van het ge
voerde beleid gedurende de afgelopen jaren. Daarin is
van
verschuiving
geleidelijke
een
op
gericht
men
pleegzorg.
onder andere
residentieel naar
Als een van de middelen om het gestelde doel te be
reiken is in dit kader genoemd het expliciteren van de
motivatie tot internaatsplaatsing. Er worden bindende
afspraken gemaakt met plaatsende instanties, om de mo
tivatie tot internaatsplaatsing schriftelijk vast te
leggen. Zo wordt een bijdrage geleverd aan het verhel—
deren van de specifieke functie van de intramurale zorg
en het ontwikkelen van plaatsingscriteria. In het voor
stel wordt vervolgens het expliciteren van de behan—
tussen
overleg
Dnderling
genoemd.
delingsopdrachi
plaatsende instanties en internaten eoet resulteren in
een schriftelijk contract, waarin doel, duur en wijze
van behandeling concreet zijn omschreven. Dok de af
spraken over de werkverdei.ing tussen plaatsende instan
tie en internnat tijdens de plaatsing worden in een
dergelijk contract vastgelegd. Dit geldt in principe
—

S

—

voor een periode van 3 maanden. Uitgangspunt bij het
opstellen ‘jan een dergelijke overeenkomst dient te zijn
dat deze erop is gericht de behandeling af te sluiten
zodra thuinplaatsing of succesvolle opvang in een andere
(semi—residentieel of pleeggezin) setting mogelijk is.
Tot sint wordt in deze categorie het evalueren van
in de drie
de behandelingsopdracht genoemd. Eenmaal
maanden dient de internaatsplaatsing te worden geeva—
Hierbij staat de vraag centraal of de vooruit
lueerd.
gang van dien aard is dat thuis— of pleeggezinplaatsing
Schriftelijk worden de feiten
overwogen kan worden.
vastgelegd, waaruit blijkt dat de plaatsende instantie
de voortgnng van de behandeling heeft getoetst en even
de
van
continuering
Bij
bevonden.
akkoord
tueel
plaatsing moet de motivatie expliciet worden vermeld.
Hetzelfde geldt voor de behandelingsopdracht wederom
voor een periode van drie maanden.
De in deze paragraaf beschreven middelen zijn in het
beleidsexperiment nauwelijks aangewend. In paragraaf 3.7
van deel 2 wordt hier nader op ingegaan.

1.3

flevordering van de pleegzorg
Deze categorie middelen bestaat uit onder andere het
optimaliseren van de afstemming van vraag naar en aanbod
van pleeggezinnen. Uitgangspunt hierbij is dat pleegge
zinnen worden betrokken van de Centrales, tenzij er een
bijzondere reden is om van deze procedure af te wijken.
In dergelijke gevallen dient de Centrale schriftelijk
Het
te worden geinformeerd onder opgave van redenen.
voorstel vermeldt ook dat het noodzakelijk lijkt dat bij
de start van het experiment consensus wordt bereikt
tussen plaatsende instanties en Centrales over de taak
verdeling inzake werving, selectie en matching.

1.3.1

Taken plaatsende instanties
Het bovengenoemde houdt voor de plaatsende instanties
in dat zij de Centrale inzicht moeten verschaffen in de
toekomstige behoefte aan pleeggezinnen. De Centrale kan
dan op deze behoefte de “werving” en de “voorraadvor
ming” afstemmen.
In het voorstel voor het experiment worden ver
schillende methoden aangedragen, waarop inzicht in de
behoefte tot stand kan komen. Het is mogelijk een in
ventarisatie te maken van de directe behoefte op grond
van een analyse van het bestand van 0 t/m 10—jarigen dat
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in internaten verblijft en in aaneerking zou kunnen ko
men voor een pleeggezinplaatsing. De Centrale gaat op
van
medegedeelde
uitkomst
een
de
aan
haar
grond
wervingscampagne opzetten. Een andere mogelijkheid is
om via maatschappelijk werkers van de plaatsende in
stanties zicht te krijgen op het aantal jonge kinderen
waarvan op korte termijn een uithuisplaatsing kan worden
verwacht.
Daarnaast kan door middel van een analyse van trends
over een langere periode inzicht worden verkregen om
trent aantallen en typen uithuisplaatsingen en veran
deringen daarin.
In het kader van de afstemming van vraag naar en
aanbod van pleeggezinnen wordt ook voorgesteld, dat de
instanties een
verzoek aan
Centrale
de
plaatsende
richten, zodra in de hulpverlening de mogelijkheid van
pleeggezinplaatsing wordt overwogen. De Centrale kan dan
al gericht gaan werven. Zodra een verzoek niet meer van
kracht is, deelt de instelling dit zo snel mogelijk mede
Is er geen
aan da Centrale, onder opgaaf van redenen.
afmelding, dan controleert de Centrale maandelijks of
het verzoek nog van kracht is.
In die gevallen waarin de plaatsende instantie een
keuze kan maken uit meerdere pleeggezinnen, moet aan de
Centrale worden bericht op welk gezin de keuze is ge
vallen, zodat de overige gezinnen bv. weer in de voorraad
kunnen worden opgenomen. De Centrale dient ook op de
van
een
van
te worden
beeindiging
gesteld
hoogte
plaatsing onder opgaaf van redenen. Dit geldt ook voor
waarbij
voogdij—overdracht
pleeggezinplaatsingen
de
plaatsvindt maar het verblijf wordt gecontinueerd.

1.3.2

Taken van Centrales voor Pleegzorg
Volgens het voorstel moet de Centrale ervoor zorgdragen
dat gezinnen die een algemene selectie hebben gehad, uit
voorraad kunnen worden geleverd. Dit geldt zowel voor
tijdelijke
en
voor
langdurige
crisisopvang
als
plaatsingen, afgestemd op de gedifferentieerde vraag.
De Centrale dient een evenwichtig beleid te voeren, zo
wel voor crisis—, tijdelijke als langdurige plaatsingen,
afgestemd op de specifieke behoefte aan pleeggezinnen.
Verder zou de Centrale een beleid moeten ontwikkelen dat
erop gericht is pleeggezinnen te werven die op ver
schillende wijze inzetbaar zijn.
Er dienen, als het mogelijk is op subregionaal ni
veau, pools van opvanggezinnen te worden opgezet, die
Daarnaast maakt de
door de Centrales worden beheerd.
Centrale afspraken met de plaatsende instanties over de
begeleiding van de gezinnen. In dit verband wordt als
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laatste taak van de Centrale genoemd het inventariseren
en systeeatiseren van alle gegevens die ze krijgt van
de plaatsende instanties.
De resultaten daarvan kunnen
worden voorgelegd aan de instanties. In overleg wordt
vervolgens vastgesteld welke conclusies getrokken kunnen
worden en welke consequenties hieraan moeten worden
verbonden ten aanzien van de werving en de voorraadvor
ming in het algemeen.

1.3.3

Werkontwikkelino binnen de plaatsende instanties
Naast de afstemming van vraag en aanbod en de bovenver—
eelde taken in dat kader is werkontwikkeling binnen de
instantie zelf als methode genoemd.
In de oorspronkelijke opzet van het experiment is
voorgesteld dat de deelnemende plaatsende instanties
zich verplichten, ingeval van een (uithuis)plaatsing van
een kind jonger dan 11 jaar, uit te gaan van het stand
punt “pleeggezinplaatsing ja, tenzij”. Vanaf het prille
begin is een dergelijk uitgangspunt door de instellingen
aangevochten. Het is dan ook de vraag in hoeverre dit
uitgangspunt is gehanteerd. In het tweede deel van het
eindverslag komen we hierop terug. In het licht van de
werkontwikkeling is in eerste aanleg voorgesteld om voor
de start van het experiment trainingen te organiseren
waaraan praktijkleiders of andere sleutelfiguren deel
nemen.
In het voorstel wordt vermeld dat in deze
trainingen aandacht wordt besteed aan attitude— en ken—
nisaspecten ten aanzien van pleegzorg. In de trainingen
wordt een model aangereikt, dat als leidraad kan dienen
het
beslissen
en
handelen
bij
inzake pleeggezin—
plaatsingen. Het kan worden gezien als een hulpmiddel
bij
diagnostiek
methodiek
en
met
betrekking
tot
plaatsingen en begeleiding van de eigen ouders. Facili
teiten voor dergelijke trainingen worden door de Minis
teries van Justitie en WVC ter beschikking gesteld.
Om de opgedane kennis en vaardigheden binnen de in
stanties uit te dragen, is voorgesteld per instantie een
sleutelfiguur aan te wijzen.
Deze heeft tot taak het
experiment intern te stimuleren en begeleiden. Hij ver
tegenwoordigt de instantie in de diverse overlegorganen
binnen het experiment.
De maatschappelijk werkers brengen bij die sleutel—
figuur eI die zaken ter sprake waarin een beslissing over
de keuze van voorziening bij uithuis— of overplaatsing
van een 0 tot en met 10—jarig kind moet worden genomen.
Deze casebesprekingen kunnen plaatsvinden in de werkbe—
spreking of intervisiegroep. De keuze van de ene of an
dere vorm wordt bepaald door de plaatsende instanties.
Wel is voorgesteld per arrondissement een vorm te kiezen
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in verband met de overzichtelijkheid en de beperkte mo
de
In
evaluatie—onderzoek.
van
het
gelijkheden
intervisiegroep/werkbespreking wordt aandacht besteed
aan de attitude van de medewerkers ten aanzien van
pleegzorg en aan de diagnostiek en methodiek met be
trekking tot pleeggezinplaatsing. Tevens wordt de be—
sluitvorming voorbereid. Dit houdt in dat casas worden
ingebracht op de intervisiegroepi’werkbespreking, voordat
er beslissingen zijn genomen ten aanzien van een be
paalde voorziening. Deze besprekingen dienen gevolgd te
kunnen worden door de onderzoekers via verslagen of
bandopnamen.
Ook wordt voorgesteld per arrondissement een ge
zamenlijk overleg in het leven te roepen, waarin sleu—
telfiguren zitting hebben (het zogenaamde sleutelfi—
In dit overleg kunnen de instanties de
gurenoverleg).
verslagen van de gevoerde besprekingen ter analyse in
bestaande knelpunten
Op deze wijze kunnen
brengen.
worden gesignaleerd en oplossingen worden uitgedacht.
De trainingen dia waren gepland, voorafgaand aan het
De reden daar
experiment, hebben niet plaatsgevonden.
van is dat de ideeen over de opzet en inhoud van de
training tijdens de voorbereidende fase zijn veranderd.
Dit heeft tot gevolg gehad dat de training in het expe
riment is ingepast, zoals hieronder wordt beschreven.
instantie deskun—
experiment heeft per
Tijdens het
digheidsbevordering plaatsgehad. In de deskundigheids—
bevordering zijn drie fasen te herkennen. Voor elke fase
diende een voorstel voor de training te worden ingediend
op basis waarvan subsidie is verleend. Van de afgeronde
trainingen dienden verslagen te worden gemaakt.
Met het opzetten van interne trainingen is het idee
van sleutelfiguren min of meer verlaten. Wel heeft in
de meeste gevallen per instantie een vertegenwoordiger
aan het organisatorisch overleg deelgenomen. We komen
hierop in paragraaf 1.4 nog terug. Het sleutelfiguren—
overleg is alleen in het arrondissement Den Bosch van
de grond gekomen. In de meeste gevallen hadden hierin
de personen zitting die ook aan het organisatorisch
overleg deelnamen.

1.3.6

Werkontwikkeling binnen de Centrales
Bij de start van het experiment wordt verondersteld dat
de Centrale in staat is op korte termijn een voldoende
gedifferentieerd aanbod te hebben van pleeggezinnen.
Daarom zijn de Centrales uitjenodigd aan te geven hoe
ze denken in te spelen op de aangetoonde behoefte aan
pleeggezinnen voor 0 tot en met 10—jarigen voor de duur
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van het experiment. Daartoe moet volgens het voorstel
overleg worden gevoerd mnt de plaatsende instanties.
Vervolgens dient een plan de campagne te worden gemaakt.
Verder dienen de Centrale-j de gehanteerde selectiecri—
voor
aspirant—
voorbereidingnprogramma’s
teria
en
pleegouders verder te ontwikkelen en te expliciteren.
Een ven de andere werkzaamheden in dit verband is het
van
de
inhoud
en
npzet
de
van
registreren
wervingscampagnes, de resiltaten daarvan, en de toetsing
ean de behoefte. Verder is er de registratie van de pe
riode tussen de aanmelding van het pleeggezin en de
plaatsing van een kind in dat gezin en van de periode
tussen de matching en hek moment van plaatsing.
Tot slot van de reeks middelen die zijn voorgesteld
in het kader van de bevordering van de pleegzorg, wordt
genoemd het opsporen en zo mogelijk wegnemen van overige
knelpunten van structurele aard.

1.4

Organisatie van het experiment
Bij het opzetten van het experiment is nagestreefd om
binnen het justitiele veld alle plaatsende instanties
in de arrondissementen erbij te betrekken. Binnen het
“vrijwillige” veld is dit vrijwel niet mogelijk, aange
zien het scala aan plaatsende instanties in deze sector
onoverzichtelijk en gevarieerd is. Er is in ieder geval
vrijwillige
mogelijk
zoveel
om
gestreefd
naar
plaatsingen in het experiment te betrekken.
De Raad voor de Kinderbescherming geldt ook als
plaatsende instantie. De Kinderrechter is eveneens be
naderd. Aan hem/haar is gevraagd om in die gevallen,
waarin een besluit wordt genomen afwijkend van het
voorstel van de gezinsvoogd, de argumentatie daarvoor
aan te geven.
In het organisatiemodel worden vier overlegsituaties
het sleutelfigurenoverleg; het or
vermeld, namelijk:
ganisatorische overlrg; de stuurgroep en de intervisie—
groep/werkbespreking die reeds ter sprake is geweest in
de vorige paragraaf.

Het s1eutelfigurenovjg
Voor dit overleg is de volgende samenstelling voorge
steld: sleutelfiguren (intervisors van de verschillende
instanties ofwel enn van de praktijkleiders), een van
de onderzoekers, een deskundige, de coordinator van het
WIJN. Het overleg staat onder inhoudelijke leiding van
de
van
voorzitterschap
en
onder
deskundige
de
coordinator. In hel voorstel staat vermeld dat per ar—

13

rondissement 1 ef 2 van deze overleggroepen functio
neren, die freqieent (1 a 2 maal per maand) bij elkaar
komen.
Zoals reeds eerder is gezegd, is alleen in het ar
rondissement Den Bosch een sleutelfigurenoverleg van de
grond gekomen. Er is met een frequentie van ongeveer
eenmaal per maand vergaderd. In de tweede helft van het
experiment is dit overleg beeindigd, omdat de deelnemerm
eerst de trainingen in het kader van de deskundigheids—
bevordering wilden afronden, alvorens de inhoudelijke
discussie over de hulpverlening te continueren.
Als taken van het sleutelfiguren overleg zijn ge
noemd: het uitwisselen van ervaringen over het werken
binnen de instellingen, bijvoorbeeld aan de hand van
casusbesprekingen of door analyse van verslagen. Genoemd
eveneens de ondersteuning van de sleutelfiguren
is
(praktijkleidqrs/intervisoren) bij de werkzaamheden in
de eigen instelling en bij de ontwikkeling van het be—
Tevens kunnen knelpunten worden
sluitvormingsmodel.
gesignaleerd en ter bespreking worden voorgelegd in het
organisatOri%ch overleg.
De coordinator (van het WIJN) fungeert als neutrale
voorzitter van dit overleg. De onderzoekers registreren
de voortgang door middel van het bijwonen van het sleu—
De bedoeling was dat van tijd tot
telfigurenoverleg.
tijd een terugkoppeling van gegevens vanuit het onder—
zoekteae naar dit overleg plaatsvond. De sleutelfiguren
zouden zelf moeten bepalen wat met de terugkoppeling kon
In veel gevallen bleef de terugkoppeling
worden gedaan.
beperkt tot verslaglegging betreffende de voortgang van
het onderzoek en het signaleren van problemen waar de
onderzoekers tegenaan liepen. Het belangrijkste moment
van inhoudelijke terugkoppeling was het verschijnen van
het interimrapport in mei 1985.

Het organisatorisch overleg
In het voorstel van het experiment wordt het organisa
torisch overleg als volgt omschreven. Op regeleatige
tijden (bijvoorbeeld 1 maal per 2 maanden) nemen verte
genwoordigers van de Centrale, van de Nederlandse Ver
eniging van Pleegouders (HUP) en van het bureau van de
kinderrechter deel aan het praktijkleidersoverleg, dat
organisatorisch
op dergelijke bijeenkomsten als het
Deze bijeenkomsten vinden
overleg wordt bestempeld.
plaats in het kader van het streven naar een goede af
stemming van vraag naar en aanbod van pleeggezinnen, een
goed functioneren van opvangpools en goede afspraken
over taakverdelingen.
Andere instanties nemen aan het overleg deel op uit
nodiging van de coordinator. Dit gebeurt in die situa
ties, waar in de samenwerking met deze instanties pro—
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blemrn zijn gerezen die een voortgang van het experiment
in de weg staan. In het overleg wordt getracht op
lossingen te vinden. Het organisatorisch overleg func
tioneert onder voorzitterschap van de coordinator. Deze
coordinator onderneemt stappen om oplossingen van de
knelpunten tot stand te brengen. Daartoe treedt hij in
overleg met instellingen, departementen en eventueel
niet direct betrokken instanties. Hij brengt jaarlijks
verslag uit aan de deelnemende instanties en de depar
tementen van WVC en Justitie en het WIJN ter bewaking
van de doelstelling van het experiment. Hij onderhoudt
regelmatig contact met de onderzoekers om ervoor te
zorgen dat een zinvolle evaluatie van het experiment
door de onderzoekers mogelijk blijft. De onderzoekers
kunnen het organisatorisch overleg bijwonen.
In beide arrondissementen heeft een organisatorisch
overleg gefunctioneerd. In principe hebben alle deel
overleg
nemende instanties aan het organisatorisch
deelgenomen. In de eerste fase van het experiment heeft
dit overleg frequent plaatsgevonden, ongeveer eenmaal
per maand. Later is de vergaderfrequentie gedaald naar
eenmaal per 2 a 3 maanden. De onderzoekers zijn in
principe aanwezig geweest bij elk organisatorisch over
leg.

De stuurgroep
De stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiger van het
Ministerie van WVC, het Ministerie van Justitie en van
het WIJH, en de coordinatoren van de beide arrondisse
menten. Een onderzoeker is als toehoorder bij de verga
deringen aonwezig.
De coordinatoren in de arrondissementen zijn geleverd
door het WIJN. De voorzitter van de stuurgroep is even
eens een lid van het WIJH.
Taken van de stuurgroep zijn het ven tijd tot tijd
bespreken van de knelpunten en de voortgang van het ex
periment aan de hand van voortgangsverslagen van de
coordinatoren. Knelpunten kunnen, indien nodig, doorge
speeld worden naar de departementen of andere belang
hebbende instanties.
In een evaluatieverslag van de stuurgroep over de pe
februari 1985 wordt opgemerkt dat
riode december 1983
de taak van de stuurgroep aanmerkelijk zwaarder is ge
weest dan in hmt oorspronkelijk voorstel wordt opge
merkt. Daarin werd van het idee uitgegaan dat het
beleidsexperieent snel, zonder problemen van start zou
gaan en door de deelnemende instellingen zou worden be
schouwd als een project van henzelf, dat geen verdere
Dat de praktijk anders is ge—
stimulering behoefde.
—
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weest, blijkt uit onder andere de frequentie waarmee de
stuurgroep bijeen is geweest. Tot februari 1985 was dit
gemiddeld eenmaal per maand.
Op de bijeenkomsten zijn het onderzoek, de deskun—
digheidsbevordering en de in het organisatorisch overleg
gesignaleerde knelpunten ter sprake gekomen. Ook werd
informatie gegeven vanuit de departementen, het WIJN en
de begeleidingscommissie van het onderzoek.
Net voorgaande globaal overziend, kan gezegd worden dat
van het voorstel voor het beleidsexperiment een aantal
zaken wel van de grond is gekomen en dat er op een aantal
punten hiervan is afgeweken.
Tot de eerstgenoemde behoren de deskundigheidsbevor—
Tot
dering, het organisatie—overleg en de stuurgroep.
de laatstgenoemde behoren de middelen ter vermindering
van internaatsplaatsingen en het sleutelfigurenoverleg.
onderdelen
verschillende
de
hoe
vraag
de
Op
gefunctioneerd hebben en hoe er op knelpunten is inge
speeld, wordt in het tweede deel van het verslag inge
In het volgende hoofdstuk wordt aandacht besteed
gaan.
aan de opzet en inhoud van het evaluatie—onderzoek.
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2

HET EVALUATIE-ONDERZOEK

Zoals reeds in het voorgaande is vermeld, is het expe
riment wetenschappelijk geevalueerd middels een onder
zoek. Dit onderzoek is tegelijk met het experiment van
start gegaan. Centraal in het onderzoek staan vragen dim
inge—
zich richten op het effect van de experimenteel
voerda wijzigingen. Bovendien is nagegaan in hoeverre
de geplande opzet van het experiment is gerealiseerd.
In dit hoofdstuk komen de vorm en inhoud van het onder
zoek aan de orde.

2.1

Onderzoekevragen en materlaalverzameling
Doel van het onderzoek is inzicht te verschaffen in de
veranderingen die op grond van het experiment tot stand
zijn gekomen. Daartoe wordt een aantal resultaten ver
Tevens
geleken met de resultaten van het vooronderzoek.
wordt beschreven hoe de verschillende onderdelen van het
experiment hebben gefunctioneerd. Dm dit doel te kunnen
bereiken zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd.
Dnderzoeksvraag 1
Wat is het kwantitatieve effect van de doorgevoerde
wijzigingen, dat wil zeggen is er in het experiment een
toename te constateren in het aantal jonge kinderen dat
in pleeggezinnen is geplaatst! Zo ja, wat zijn de ken
merken van deze kinderen, van hun plaatsingen en van de
pleeggezi nnen!
De beantwoording van deze onderzoeksvraag dient te
leiden tot inzicht in algemene gegevens over het kind
en milieu van herkomst, over de eerste uithuisplaatsing
en de situatie van het kind en gezin voorafgaand aan deze
Tevens moet deze vraag informatie opleveren
plaatsing.
omtrent de plaatsingen tijdens het experiment. Het gaat
hierbij om gegevens betreffende de achtergrond van de
plaatsing, de begeleiding en de voorziening waarin het
kind is geplaatst.
-
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De materiaalverzameling in het kader van deze onder
zoeksvraag heeft plaatsgevonden via de maatschappelijk
het
Tijdens
instanties.
plaatsende
van de
werkers
onderzoek hebben de deelnemende plaatsende instanties
de
Bosch
Den
en
Utrecht
arrondissementen
de
in
plaatsingen en besluitvormingen van 0 t/m lO—jarige
kinderen aan het onderzoeksteam gemeld. Haar aanleiding
van een melding is vanuit het onderzoeksteam contact
opgenomen met de maatschappelijk werker die het meest
betrokken was bij de gemelde plaatsing en/of besluit
De maatschappelijk werkers zijn geinterviewd
vorming.
over elke plaatsing (van een 0 tot en met 10—jarig kind)
die zij hebben gerealiseerd in het kader van het expe
interviews.
riment. Het betreft (semi )gestructureerde
De interviews hebben plaatsgevonden ongeveer een maand
na plaatsing.
Dnderzoeksvraag 2
Hoe verloopt het besLuitvormingsproces, anders gefor
muleerd: welke zijn de gehanteerde criteria die de keuze
tehuis of (pleeg)gezin bepalen?
Deze vraag is nauw verbonden aan de eerste vraag. Zij
dient informatie op te leveren omtrent het besluitvor
Getracht is na te gaan welke argumenten
mingsproces.
worden gehanteerd bij de keuze van voorziening.
In de meeste gevallen zijn de gegevens over de be
sluitvorming verzameld in het interview waarin ook naar
de plaatsingsgegevens is gevraagd. Het betreft eenzelfde
en
type interview als genoemd bij onderzoeksvraag 1,
wordt afgenomen bij dezelfde maatschappelijk werker,
namelijk degene die het meest is betrokken bij de
plaatsing.
De informatie omtrent de besluitvorming is groten
deels op retrospectieve wijze verzameld. Dit houdt in
dat deze onderzoeksvraag geen nauwkeurig inzicht ople
vert met betrekking t0t hot proces. De besluitvorming
gevallen betrekking op meerdere be
veel
in
heeft
sprekingen en gesprekken die binnen de instelling zijn
gevoerd. In ongeveer 10 gevallen is een van de onder
besluitvormingsbe—
zoekers aanwezig geweest bij een
spreking. Het bijwonen van zo’n bespreking levert in
zicht in slechts een fractie van het gehele proces. In
de besluitvorming een proces dat
is
gevallen
veel
plaatsvindt in de tijd. liet ontwikkelt zich onder andere
in de wandelgangen, via informele gesprekken en speciaal
daarvoor bestemde besprekingen. Met uitzondering van een
deel van de crisisplaatsingen is een besluitvormings
proces waarschijnlijk nooit met het volgen van 1 be
spreking te vangen. Dit is dan ook de reden dat aan de
procesmatige kant vrijwel geen aandacht kon worden be
steed. De nadruk heeft gelegen op het verzamelen van
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informatie omtrent argumenten en criteria die worden
gehanteerd bij de keuze van voorziening. De besluitvor
ming komt aan de orde in deel II van dit verslag.
De dataverzameling voor de onderzoeksvragen
beeindigd in november 1986.

1

en 2

is

Onderzoeksvraag 3
Hoe is het verloop van het experiment geweest?
De beantwoording van deze vraag moet gegevens opleveren
met betrekking tot de gang van zaken binnen het experi—
aent. Gekeken wordt naar het functioneren van de ver
schillende overlegiituaties die tot stand zijn gebracht
in het kader van het experiment. Tevens wordt nagegaan
in hoeverre de oorpronkelijke opzet van het experiment
is aangehouden.
Bij de beschrijving van het verloop is gebruik ge
maakt van de verslagen van het organisatorische overleg.
het sleutelfigurenoverleg, de stuurgroep en de verslagen
van de instellingen betreffende de deskundigheidsbevor—
dering. Tevens zijn verschillende overlegsituaties bij
gewoond door een lid van het onderzoekteam. De be
schrijving heeft betrekking op de hele tijdsduur van het
Evenals de besluitvorming komt het verloop
experiment.
van het experiment aan de orde in deel II.
Onderzoek svraag 6
Wat zijn de bevindingen van de maatschappelijk werkers,
Centrales voor Pleegzorg, ouders en pleegouders met de
ingevoerde werkwijze en procedures in het kader van het
exper i cent?
Bij de beantwoording van deze vraag gaat het om inzicht
in de ervaringen en bevindingen van de diverse betrokken
van
de
en
onderdelen
diverse
met
de
instanties
Daartoe
(uithuis)plaatsingen tijdens het experiment.
een steekproef van maatschappelijk werkers,
is
bij
pleegouders en ouders informatie verzameld in de laatste
fase van het experiment. De maatschappelijk werkers zijn
bevraagd via een enquete. De ouders en pleegouders zijn
geinterviewd door een lid van het onderzoekteam. Ook in
dit geval betreft het (semi)gestructureerde interviews.
Eveneens zijn interviews afgenomen bij de twee Centrales
voor Pleegzorg die aan het onderzoek hebben deelgenomen.
Naast de bovengenoemde gegevens is informatie verkregen
Ten
van de Centrales over het aanbod van pleeggezinnen.
behoeve van de gegevensverzameling betreffende dit aan
bod is voor de start van het onderzoek getracht om tot
een uniforme registratie te komen. Vanwege een ver
schillende werkwijze van de Centrales is er slechts ten
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Beide Centrales
dele sprake van uniforme gegevens.
hebben periodieke overzichten verstrekt van de ver
schillende categorieen pleeggezinnen die bij de Centra
in omloop, beschikbaar gekomen dan t.iel afgevoerd
les
zijn.
In de laatste fase van het onderzoek is informatie ver
zameld over het verloop van da plaatsingen. In deze fase
zijn vragenlijsten opgestuurd naar de maatschappalijk
werkers. Deze lijsten bevatten vragen met betrekking tot
de begeleiding en problemen tijdens da plaatsing. Tevens
wordt gecheckt of de gestelde doelen zijn bereikt en of
die tijdens de plaatsing zijn bijgesteld.
is
experiment
het
tijdens
overplaatsing
Bij
soortgelijke informatie over de beeindigde plaatsing
de maatschappelijk
interview met
een
in
verzameld
werker. Dit gebeurde veelal tijdens het interview waarin
ook de gegevens betreffende de nieuwe plaatsing zijn
verzameld (in het kader van onderzoeksvraag 1 en 2).
In dit deel van het verslag komt onderzoeksvraag 1 uit
gebreid aan de orde. De beschrijving van de besluitvor
ming, de begeleiding, het verloop van het experiment en
de bevindingen van de betrokkenen wordt behandeld in
deel II. Daar komt tevens de bemiddeling van de Centrales
aan de orde.

2.2

De onderzoekgroep
Bij de start van het experiment is als voorwaarde gesteld
dat de deelnemers ook aan het onderzoek medewerking
dienden te verlenen. De deelnemende instanties zijn de
(gezins)voogdij,
instellingen voor
de
adviesbureaus,
voor algemeen maatschappelijk werk, RIAGG’s, Raden voor
de Kinderbescherming, Centrales voor pleeggezinnen en
het FIOM in de arrondissementen Utrecht en Den Bosch (zie
bijlage II).
De sateriaalverzaseling ten behoeve van de onder—
zoeksvragen 1 en 2 heeft plaatsgevonden bij de maat
Van
schappelijk werkers van de plaatsende instanties.
elke plaatsing van een 0 t/m 10—jarig kind die gerea
liseerd is in het kader van het experiment, is dus in
formatie verzameld over de plaatsing zelf, de besluit
vorming en het verloop van de plaatsing via de maat
schappelijk werkers.
over
411
verkregen
informatie
is
totaal
In
plaatsingen en/of besluitvormingen. In hoofdstuk 4 wordt
In de tekst en
uitgebreider op de aantallen ingegaan.
de tabellen van de volgende hoofdstukken is sprake van
wisselende totaalcijfers. Dit hangt samen met het feit
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dat het aantal plaatsingen, het aantal besluitvormingen
en het aantal kinderen niet aan elkaar gelijk zijn. Een
andere reden is dat gegevens soms niet volledig zijn.
In het kader van de beschrijving van het verloop van
getrokken van
40
het experiment is een steekproef
verschillende
maat
door
gerealiseerd
plaatsingen
schappelijk werkers verspreid over 17 instellingen die
Al deze maatschappelijk werkers
deelgenomen.
hebben
hadden reeds medewerking verleend aan de interviews ten
behoeve van onderzoeksvraag 1 en 2. Uiteindelijk hebben
29 maatschappelijk werkers de vragenlijsten terugge
stuurd.
Het was in eerste instantie de bedoeling om van de
bovengenoemde 40 plaatsingen zowel de maatschappelijk
werkers als ouders en eventueel pleegouders te inter
viewen. De gegevens van de verschillende personen be
trokken bij een plaatsing zouden dan ook kunnen worden
gekoppeld. De ouders van de 40 kinderen zijn in principe
via de maatschappelijk werkers benaderd.
instantie 20
eerste
In de steekproef kwasen in
pleeggezinplaatsingen voor. In deze gevallen zijn de
Vanwege het geringe
pleegouders eveneens benaderd.
aantal pleegouders is een tweede steekproef getrokken
uit gereali seerde pleeggezinplaatsingen.
Uiteindelijk betrof het twee steekproeven van res
pectievelijk 38 ouders en 38 pleegouders. Hiervan zijn
27 pleegouders en slechts 6 ouders geinterviewd. In het
betreffende hoofdstuk in deel II wordt nader ingegaan
op de benadering van de ouders en pleegouders en de ge
ringe response, met name bij de ouders. Aangezien de
ouders en pleegouders niet feitelijk betrokken zijn ge
weest bij het experiment, zijn ouders en pleegouders
bevraagd op de voorbereiding op en begeleiding tijdens
de plaatsingen.
De maatschappelijk werkers zijn wel geinterviewd om
trent hun ervaringen opgedaan tijdens het experiment.
De geplande koppeling van gegevens van maatschappelijk
werkers, pleegouders en ouders is door het verschil in
inhoud van de interviews achterwege gebleven.
Ook bij de twee Centrales voor pleeggezinnen zijn
interviews afgenomen, waarin de bevindingen tijdens het
experiment centraal staan. Bovendien hebben de onder
zoekers van de Centrales de reeds genoemde periodieke
overzichten betreffende het aanbod van gezinnen ont
vangen.

2.3

De meldingsprocedure
In het kader van de eerste twee onderzoeksvragen is een
meldingsprocedure ontwikkeld. Om op de hoogte te geraken
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met de plaatsingen die worden gerealiseerd in het kader
van het experiment en met de besluitvormingen die hebben
de
maat
gedaan
beroep
is een
op
plaatsgevonden,
schappelijk werkers van plaatsende instanties.
Tijdens de introductie van het onderzoek is met deze
over
instanties afgesproken dat uithuisplaatsingen,
plaatsingen en terugplaetsingen naar huis, zodra ze zijn
gerealiseerd, aan het onderzoekteam worden gemeld. Be—
sluitvormingsbesprekingen zijn op dezelfde wijze aan het
onderzoekteam gemeld. Ten behoeve van deze procedures
zijn twee typen meldingsbrieven opgesteld: een voor de
Deze
een
de besluitvormingen.
voor
plaatsingen
en
meldingsbrieven en retourenveloppen zijn voor de start
van het onderzoek bij alle instellingen gedeponeerd.
Na ontvangst van een melding betreffende een plaatsing
en/of besluitvorming, maakt een lid van het onderzoek—
interview met de maat
team een afspraak voor een
schappelijk werker die betrokken is geweest bij de
plaatsing c.q. besluitvorming.
Een andere optie met betrekking tot het verzamelen
van gegevens betreffende de besluitvorming is geweest
Van deze mogelijkheid
het bijwonen van besprekingen.
Er is slechts een klein
is weinig gebruik gemaakt.
aantal meldingen ontvangen van besprekingen die nog
De meeste meldingen zijn ont
plaats zouden vinden.
vangen door de onderzoekers na de realisatie van een
plaatsing en nadat dus de besluitvorming was voltooid.
Er zijn ook meldingen van besluitvorming ontvangen ter
wijl er geen plaatsing werd gerealiseerd. Voor meer in
formatie omtrent aantallen verwijzen we naar hoofdstuk

2.4

Analyse en presentatie
Zoals reeds eerder is vermeld, bestaat dit eindverslag
uit twee delen en een aparte bijlage. Hiertoe is besloten
Het eerste deel
vanwege de grote hoeveelheid materiaal.
bevat de algemene gegevens van de kinderen, van de ge
realiseerde plaatsingen en het aanbod van pleeggezinnen
Het tweede deel bevat de be
(onderzoeksvraag 1).
schrijving van het verloop van het experiment (vraag 3),
de interviews met pleegouders, maatschappelijk werkers
en Centrales (vraag 6) en de resultaten met betrekking
tot de begeleiding en besluitvorming (vraag 1 en 2).
De bijlage bevat tabellen en de instrumenten die in het
onderzoek zijn gebruikt.
Bij de analyse van de gegevens betreffende de onder—
zoeksvragen 1 en 2 is tijdens opsporen van significante
verbanden tussen variabelen gebruik gemaakt van de chi—
kwadraattoets. Hierbij is een significantieniveau aan
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gehouden van 5%. In een aantal gevallen is deze toets
niet bruikbaar geweest vanwege te lage celfrequenties.
Op de plaatsen in de tekst waar de term significant wordt
gehanteerd, is sprake van statistische significantie.
In de overige gevellen wordt gesproken over tendenzen
of geringe verschillen (dus niet statistisch signifi—
Bij enkele analyses zijn relaties tussen varia
cant).
de
HOMAIS— en
de
belen onderzocht met behulp van
canorCische
en
homogeniteits—
(resp.
CAHALS—techniek
correlati e—analyse).
Ten behoeve van de leesbaarheid is slechts een deel
van de tabellen in de tekst opgenomen. De overige ta
bellen staan vermeld in de bijlage.
Bij de beantwoording yen de onderzoeksvragen 1 en 2
wordt op een aantal plaatsen een vergelijking gemaakt
met de resultaten van het vooronderzoek (Haagen c.s.,
Hierbij dient te worden opgemerkt dat het niet
1983).
mogelijk is geweest zonder aanpassing achteraf de re
sultaten uit beide onderzoeken te vergelijken, vanwege
een verschil in onderzoekgroep. Dit is ontstaan door een
verschil in wijze van samenstellen van de onderzoek—
De steekproef van het vooronderzoek is geba
groepen.
seerd op resultaten van een st:reening op grond van het
aantal plaatsingen van jonge kinderen die instanties
De onderzoekgroep
hadden gerealiseerd in 1980 en 1981.
van het huidige onderzoek bestaat uit de plaatsende in
stanties die aan het experiment deelnemen.
Ten behoeve van de vergelijkingen tussen de beide
projecten zijn aanpassingen verricht, waardoor de beide
onderzoekgroepen een min of meer gelijke samenstelling
Een gevolg van het een en ander is dat
hebben gekregen.
de gegevens die zijn gebruikt bij de vergelijking, niet
overeenkomen met de resultaten in het eindverslag van
het vooronderzoek. De in de eindrapporten gesignaleerde
tendenzen en samenhangen blijken na de aanpassing van
de onderzoekgroep ten behoeve van de bovengenoemde ver
gelijking nog te gelden.
Bij de beantwoording van onderzoeksvraag 3 is, naast
de beschrijving van het functioneren van de diverse
overlegsituaties in het experiment, nagegaan in hoeverre
de oorspronkelijke opzet van het experiment uit de verf
is gekomen. Hierbij worden de omschrijvingen en doel
stellingen van het in hoofdstuk 1 genoemde voorstel voor
het experiment als criterium genomen.

2.5

Enkele begrippen
In dit verslag worden veelvuldig de begrippen uithuis—
plaatsende
terugplaatsing,
overplaatsing,
plaatsing,
instantie en dergelijke gehanteerd. In deze paragraaf
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wordt aangegeven wat onder deze begrippen wordt verstaan
in dit onderzoek.
Als plaatsing telt een uithuisplaatsing naar een dag
en—nacht—voorziening.
Met een dag—en—nacht—voorziening
wordt zowel een tehuis als een pleeggezin bedoeld.
Plaatsing ter opvoedinq en verzorging in een gezin dat
behoort tot de familie van het kind, telt ook als
plaatsing.
Opname in een ziekenhuis telt als plaatsing,
wanneer er naast een medische indicatie een duidelijke
sociale indicatie is. Opname in een dagvoorziening, zo
als bijvoorbeeld Boddaertcentra en medisch kleuterdag
in
zijn
niet
het
onderzoek
opgenomen.
verblijven
Plaatsingen van ouder(s) en kind samen in bijvoorbeeld
de Triangel of een FIOM—huis worden niet in het onderzoek
betrokken.
In die gevallen waarin het FIOM toch ter
sprake komt als plaatsende instantie,
gaat het om
plaatsing van het kind zonder de moeder.
Er is sprake van overplaatsing als er vanuit een
dag—en—nacht—voorziening naar een andere dag—en—nacht—
voorziening wordt geplaatst.
Oit kan zijn een plaatsing
vanuit een tehuis naar een ander tehuis of pleeggezin,
of vanuit een pleegnezin naar een tehuis of een ander
pleeggezin.
Een terugplaatsing naar huis is een plaatsing vanuit
een dag—en—nacht—voorziening naar beide of een van beide
ouders, of indien de ouders zijn overleden, naar degenen
die voorheen het kind hebben opgevoed.
Alleen uithuis—, over— en terugplaatsingen met een
duur van meer dan 14 dagen zijn in het onderzoek opge
nomen.
De plaatsende instantie is in dit onderzoek gedefinieerd
als de persoon of instantie die de plaatsing daad
werkelijk organiseert en realiseert op eigen initiatief
of dat van anderen, ongeacht de wijze van financiering
of regeling van gezag. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat kinderrechters vrijwel geen plaatsingen hebben ge
meld, maar dat in de justitiele sector de Raden en
beschouwd
worden
als
(gezins)voogdi j—instell ingen
plaatsers.
In het onderzoek zijn de volgende definities
verschillende typnn pleeggezinnen gehanteerd.
—

—

van

de

(Crisis)opvanggezin: gezin dat voor een korte tijd
tot maximaal 30 dagen opvang biedt aan een kind dat
zich in een acute nood— en/of crisissituatie be
toekomstperspectief
van
de
waarbij
het
vindt,
plaatsing non onduidelijk is.
Gastgezin: vuorlopig geclassificeerd onder “opvang
gezin”.

—

—

—

Kortverblijfgezin: gezin dat voor korte tijd tot
maximaal 5 maanden (hooguit eenmaal te verlengen met
2 maanden) opvoeding en verzorging biedt aan een
kind (dat zich in een acute nood— en/of crisissi—
tuatie be.’indt), waarbij het toekomstperspectief van
de plaatsing meestal nog onduidelijk is.
Tijdelijk pleeggezin: gezin dat voor een in principe
tijdelijke periode verzorging en opvoeding biedt aan
een kind, waarbij het perspectief van terugkeer naar
huis tot de mogelijkheden behoort.
Langdurig c.q. permanent pleeggezin: gezin dat ver
zorging en opvoeding biedt voor een periode van on
beperkte duur, in principe tot volwassenheid van het
kind, aan een kind waarbij op het moment van de
plaatsing terugkeer naar huis uitgesloten wordt
-

geacht.

—

—

Daarnaast worden nog specifieke vormen van pleegzorq
onderscheiden:
TGV-pleeggezin: gezin dat verzorging en opvoeding
biedt aan met name emotioneel gestoorde kinderen,
die vanwege hun problematiek niet in een gewoon
pleeggczin geplaatst kunnen worden. De ondersteuning
en begeleiding van het pleeggezin, in het kader van
de behandeling van het kind, wordt verzorgd door
Stichting Therapeutische Gezinsverpleging ofwel TGV.
Pleeggezin voor gehandicapten: gezin dat verzorging
en opvoeding biedt aan kinderen met een geestelijke
en/of lichamelijke handicap en aan kinderen die op
grond van hun voor— of ziektegeschiedenis kanm
hebben op een ontwikkelingsstoornis in medische zin.

Naast deze pleeggezinnen worden de gezinshuizen onder
scheiden. De gezinshuizen worden, waar het mogelijk is,
als aparte categorie opgenomen. In een aantal gevallen
is dit niet mogelijk vanwege het geringe aantal gezins—
huisplaatsingen in het onderzoek. Hoewel het als aparte
categorie is opgenomen is de opvoedingssituatie in de
gezinshuizen vergelijkbaar met die in pleeggezinnen. Dit
is zeker het geval wanneer we denken aan de continue
aanwezigheid van de gezinshuisouders.
De categorie “tehuis” bestaat uit tehuizen voor normaal
begaafde kinderen, observatie— en behandelingshuizen,
jeugd—
en
ziekenhuizen
kindertehuizen,
medische
In die gevallen waarin de
psychiatrische klinieken.
categorie tehuis wordt onderverdeeld, zijn observatie—
en
kindertehuizen
medische
behandelingshuizen,
en
jeugdpsychiatrische klinieken samengevoegd.
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3

DE GEPLAATSTE KINDEREN EN HUN ACHTERGROND

In dit hoofdstuk worden de kenmerken van de tijdens het
experiment geplaatste kinderen beschreven. revens komen
aan de orde de thuissituatie, de achtergrond van en de
problematiek voorafgaand aan de eerste uithuisplaatsing.
Vervolgens wordt de samenhang tussen enkele van de
bovengenoemde onderwerpen besproken.
De plaatsings— en besluitvormingsgegevens hebben be
trekking op 33Ç kinderen. Een aantal van deze kinderen
is ten tijde van het experiment meermalen geplaatst.
Sommige kinderen waren voor het experiment reeds uit—
huisgeplaatst en in sommige gevallen 1 of meermalen
overgeplaatst of teruggeplaatst naar huim. Wanneer we
over uithuisplaatsing spreken, kan dit betrekking hebben
op een plaatsing die is gerealiseerd voor de start van
het experiment, of op een plaatsing die tijdens het ex
In dit hoofdstuk wordt met
periment is gerealiseerd.
uithuisplaatsing de allereerste plaatsing van een kind
bedoeld.

3.1

Kenmerken van de kinderen
De onderzoekgroep bestaat uit 191 jongens (57%) en 143
meisjes (43%).
Bij de eerste plaatsing, gerealiseerd tijdens het
beleidsexperieent, is een derde van de kinderen jonger
dan drie jaar, een kwart is vier tot en net zes jaar en
44% is zeven tot en met 10 jaar oud (zie tabel 1).
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Tabel 1:

Verdeling van leeftijd bij eerste plaatsing
tijdens het experiment
aantal

leeftijd
0
1 t/m 3
4 ti’m 6
7 t/m 10

jaar
jaar
jaar
jaar

37
54
75
131

12,5
16
25,5
64
100

297

Ten aanzien van de wettelijke staat bij de geboorte kan
worden opgemerkt dat 30% van de kinderen “niet erkend
en onwettig” of “erkend en onwettig” is.

Tabel 2:

Verdeling naar staat bij geboorte

wettelijke staat
(n322)
wettig
niet erkend, onwettig
erkend en onwettig

70
21,5
6,5
100

Wanneer we landelijke cijfers ernaast leggen, blijkt dat
slechts 3,5% ongehuwde vrouwen in Nederland 1 of meer
kinderen heeft. Wanneer we ervan uitgaan dat onwet—
tigefbuitenechtelijke kinderen het eeest voorkomen bij
ongehuwde moeders, kan geconcludeerd worden dat deze
groep kinderen in de onderzoekgroep overgerepresenteerd
is (CBS, 1982).
Tevens is nagegaan wat de etnische achtergrond van
de kinderen is (zie bijlage 1, tabel 3). Ongeveer 71%
van de kinderen heeft een Nederlandse achtergrond.
Evenals in het onderzoek van Smit en Van der Leen
(1986) naar de tehuisplaatsing van jonge kinderen uit
etnische minderheden, vinden we bij de jonge kinderen
eet een niet—Nederlandse etnische achtergrond eveneens
een relatief hoog (33’?,) percentage Surinaamse kinderen.
is van de kinderen met ean eenduidige niet—
Verder
Nederlandse achtergrond 20% Marokkaans en 4,5% Turks,
8% Moluks—Indisch, 1,5% Chinees, 4,5% Antilliaans, 8%
0e etniciteit verschilt
overig Europees en 14% anders.
niet tussen jongens en meisjes; evanmin per leeftijds
groep.

28

Wat betreft hendicaps kan het volgende gezegd worden.
Ongeveer 85% van de jongeren heeft geen handicap, 5%
heeft een lichamelijke handicap, 6,5% heeft een geeste
lijke handicap en 3% is dubbel gehandicapt.
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van
de schoolsituatie ten tijde yen de uithuisplaatsing.

Tebel 3: Schoolsituatie
plaatsing
schoolsituatie

geen onderwijs
kleuteronderwijs
lager onderwijs
buitengewoon onderwijs

ten

tijde

van

de

uithuis—

aantal
kinderen
(vnnaf 4 jr.)
6
49
76
36
167

3,5
29,5
55,5
21,5
100

In de bovenstaande tabel zijn alleen kinderen vanaf de
schoolgaande leeftijd (4 jaar) opgenomen. Desalniettemin
volgt 3,5% van de kinderen in de schoolgaande leeftijd
geen onderwijs. Het is helaas niet bekend of deze groep
gedurende een korte periode geen onderwijs volgde of dat
er sprake was van een structurele afwezigheid op school.
Ongeveer een vijfde van de kinderen volgt buitengewoon
onderwijs. Dit percentage ligt in deze groep aanzienlijk
hoger dan het landelijke.
Wanneer we het percentage kinderen dat buitengewoon
onderwijs volgt, berekenen over het totaal aantal leer
lingen in het kleuter—, lager en buitengewoon onderwijs
over de jaren 1984 en 1985. dan blijkt dit beide malen
rond de 6% te liggen (Statistisch zakboek, 1985).
Haast formele kenmerken als leeftijd, geslacht en on—
derwijssituatie is ook gevraagd of er voor of tijdens
de uithuisplaatsing sprake was van klachten of stoor
nissen bij het kind. Bij het stellen van deze vraag aan
de maatschappelijk werker is gebruik gemaakt van een
kaart, waarop een aantal klachten of stoornissen stond
vermeld. Op die indeling van klachten waren vanzelf
sprekend aanvullingen mog’lijk. 0e kaart is voorgelegd
aan de maatschappelijk werker, die vervolgens aangaf
welke klachten van toepassing waren (zie bijlage III
kaart 1). Een overzicht van het aantal kinderen dat
klachten had, wordt gegeven in tabel 4.
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Tabel 6:
klachten

Klachten/stoornissen voor of t5dens de uithuisplaatsing
moto—
risch

(nz302)
ja
nee

17
83

gees—
telijk

agres—
sief

affac—
tiç’f

leerpro—
blemen

lichamelijk/
psychosomatisch

(nz302)

fnZ3OÇ)

Cn30l)

tn296)

Cnr3Ol)

31.5
68,5

24,5
75,5

26
76

22,5
77,5

24,5
75,5

Zoals in d tabel i te zien, worden agressief gedrag.
gebrek aan affectie, leerproblemen en lichamelijke en/of
psychosomatische klachten elk genoemd bij ongeveer 25%
Geestelijke problemen/ontwikkelings—
van de kinderen.
en
(31,5%)
genoemd
het
meest
worden
achterstand
motorische klachten gelden voor 17% van de kinderen.
De categorie “anders” is niet vermeld in de tabel.
Bij ongeveer 18% van de kinderen is een klacht genoemd
die velt in de categorie “anders”. In dit kader werden
con—
ontwikkelingsachterstand,
onder andere genoemd:
tactgestoord zijn, emotioneel verwaarloosd.
De vraag die zich nu opwerpt, is hoeveel kinderen meer
klachten te zien geven (zie bijlage 1, tabel 4). 38,5%
van de kinderen geeft in het geheel geen klachten te
zien, 35,5% geeft t a 2 klachten te zien en 20,5% 3 a
Een kleine groep (5,5%) geeft 5 of meer van de
4.
Wanneer we de groep
bovengenoemde problemen te zien.
kinderen die meer dan drie van bovengenoemde klachten
te zien geven, bç’schouwen als problematisch tot zeer
problematisch, dan valt 25% van de kinderen in deze ca
tegorie. Je zou dan kunnen zeggen dat een kwart van deze
groep gerekend ken worden tot de zeer problematische
kinderen. Wanneer we de gegevens per klacht of stoornis
vergelijken met die in het vooronderzoek, blijkt de
huidige onderzoekgroep een gunstiger beeld op te le
veren. De groep kinderen die een klacht heeft, is in het
vooronderzoek gemiddeld iets groter. Dit geldt voor de
bovengenoemde kl,chten, met uitzondering van agressief
De motorische stoornissen en de categorie “an
gedrag.
Wanneer
ders” zijn niet in de vergelijking opgenomen.
we de klachten afzonderlijk afzetten tegen de variabele
“sekse”, dan bli,ken de jongens op elke klacht/stoornis
hoger te scoren. Het grootst zijn de verschillen bij de
de geestelijke ontwikkeling, agressief
problemen bij
gedrag, gebrek a-in affectie en leerproblemen.
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Tabel 5: Percentage jongens eti meisjes met klachten/stoornissen
sekse

gebrekkige
geest. ontw.
2
(n)

agressief
gedrag
2
(n)

gebrek aan
affectie
(n)
%

leerproblemen
2

(n)

jongens

37

(170)

29

(172)

31

(171)

29

(168)

meisjes

23,5

(132)

19

(132)

20

(130)

14

(126)

Er bestaan eveneens verschillen tussen jongens en meis—
stoornissen
en
de
motorische
de
jas
betreffende
ver
Deze
li chemeli jke/psychosomati sche klachten.
schillen zijn echter kleiner dan die bij de in de tabel
vermelde stoornissen (resp. 5% en 3%).
Het aantal klachten verschilt eveneens naar sekse.
Zoals, op grond van het voorgaande, enigszins is te
verwachten, hebben jongens relatief meer klachten den
meisjes. De groep kinderen die geen klachten heeft, be
staat voor 50% uit jongens. De groep met 1 klacht bestaat
In de tabel hieronder wordt de
voor 55% uit jongens.
verhouding jongens en meisjes vermeld per groep kinderen
De groep met 3
met 2, 3, 4 en 5 of meer klachten.
klachten of meer bestaat voor tweederde uit jongens.

Tabel 6: Aantal klachten naar sekse
sekse

jongens
meisjes

5 of meer klachten/
stoornissen
nl8

2 klachten/
stoornissen
nt53

3 klachten/
stoornissen
nz43

4 klachten/
stoornissen
n25

60?.
40%

65%
35%

72%
28%

72%
28%

100?.

100%

100%

100%

Vervoloens zijn de afzonderlijke klachten afgezet tegen
leeftijd. Naarmate de leeftijd stijgt, neemt het per
centage kinderen met agressief gedrag, gebrek aan af-S
fectief gedrag en leerproblemen toe. Deze stijging geldt
gebrekkige
stoornissen,
voor
niet
motorische
de
geestelijke ontwikkeling en de lichamelijke/psychosoma
tische klachten.
Wanneer we de groep kinderen met 2 of meer klachten
bekijken, dan blijkt eveneens dat de oudere kinderen
(7-10 jaar) relatief vaak meer klachten hebben (zie
bijlage T, tabel 4a en 4b).
Hoewel de kwantiteit niet los kan worden gezien van
de aard van de klachten, zou je op grond van de boven
staanle gegevens kunnen veronderstellen dat bij jongens
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relatief vaak sprake is van een complexe problematiek.
Daarnaast zou je kunnen zeggen dat het percentage kin
deren met een complexe problematiek toeneemt bij het
stijgen van de leeftijd.

Samenvattend:
De onderzoekgroep bestaat uit iets meer jongens dan
mei sjes.
Een derde van de kinderen is 3 jaar of jonger; ruim
de helft is 7 jaar of jonger.
Het aantal buitenechtelijke kinderen ligt met 30%
ruim boven het landelijk percentage.
Iets minder dan een derde van de kinderen heeft een
niet—Nederlandse achtergrond.
11% van de kinderen heeft een geestelijke of li
chamelijke handicap en 3% is dubbelgehandicapt.
Een vijfde van de kinderen volgt het buitengewoon
onderwijs. Dit ligt ver boven het landelijk percen
tage van 6%.
Agressief gedrag, gebrek aan affectie, leerproblemen
en lichamelijke/psychosomatische klachten worden elk
de motorische
25% van de kinderen,
genoemd bij
klachten iets minder vaak en achterstanden in de

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3.2

ontwikkeling iets vaker.
Jongens hebben relatief vaak meer van de bovenge
noemde klachten.
Naarmate de leeftijd stijgt, neemt het percentage
kinderen met agressief gedrag, gebrek aan affectie
en leerproblemen toe.

De thuissituatie
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de gezins—
structuur, het beroep van de kostwinner en de plaats in
de kinderrij.
Ongeveer een kwart van de kinderen komt uit een gezin
waarin beide ouders aanwezig zijn. Ruim de helft van de
kinderen komt uit een gezin waar slechts een van de ou
ders aanwezig is. In het merendeel van de gevallen is
dit de moeder. Een kleine groep kinderen (9%) heeft in
een gezin gewoond waar een van beide ouders met een
Tenslotte is er een groep
nieuwe partner aanwezig is.
(9%) die uit een situatie komt waarin geen van beide
ouders aanwezig is.
Dit houdt in dat ca. 75% van de kinderen uit een gezin
komt waarin een van de biologische ouders, en in een
klein aantal gevallen geen van de beide biologische ou
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ders aanwezig is (zie bijlage 1, tabel 5). Hoewel het
hoge percentage kinderen, afkoestig uit eenouderge—
zinnen, reeds in eerder onderzoek naar voren is gekomen
en waarschijnlijk geen verbazing meer wekt, blijft het
toch een alarmerend gegeven. In neer dan de helft van
de gevallen is slechts een van beide biologische ouders
aanwezig vanwege het feit dat de ouders wettelijk ge
scheiden zijn of apart leven. Bij een vijfde betreft het
een alleenstaande moeder en in 10% van de gevallen im
een van de natuurlijke ouders overleden. Wanneer we de
relatievore van vrouwen in Nederland in de leeftijd van
18
37 jaar bekijken over 1982, blijkt dat 59% gehuwd
Vs of is geweest en samenwoont met partner; 3% is gehuwd
of is dit geweest en woont niet net vriend/echtgenoot
samen, terwijl van de 38% ongehuwde vrouwen 7% samen—
woont met een vriend en 31% niet samenwoont (Statistisch
zakboek, 1985).
Dit landelijke beeld blijkt derhalve
gunstiger te zijn dan dat van de onderzoekgroep, waarin
47,5% van de moeders alleen zorg draagt voor de op—
voedi ng.
—

Kinderen in het gezin
Ongeveer driekwart van de kinderen is afkomstig uit ge
zinnen met 1 of 2 kinderen, 22% uit gezinnen met 3 of 6
kinderen en een klein gedeelte (5,5%) uit gezinnen met
5. 6 of 7 kinderen (zie bijlage T, tabel 7).
Nagegaan is, hoeveel andere kinderen uit het gezin
al uithuisgeplaatst zijn ten tijde van de uithuis—
plaatsing van het kind dat in het onderzoek is betrokken.
Bij het merendeel (78,5%) blijkt hiervan echter geen
sprake te zijn. Bij 15% van de gezinnen is reeds 1 kind
uithuisgeplaatst, bij 8,5% zijn 2, 3 of 6 kinderen uit—
huisgeplaatst (zie bijlage T. tabel 8). De gezinnen met
slechts 1 kind zijn in het bovenstaande buiten be
schouwing gelaten.
Eveneens is gevraagd of er tegelijk met het kind an
dere kinderen uithuisgeplaatst zijn. In 61,5% van de
gevallen is alleen het kind zelf uithuisgeplaatst, 26%
van de kinderen tegelijk met een broertje of zusje, en
15% met 2 tot 5 kinderen (zie bijlage 1, tabel 9).
Wanneer er twee kinderen in het gezin aanwezig zijn,
worden bij tweederde van het aantal uithuisplaatsingen
beide kinderen uithuisgeplaatst.
Wanneer er 3 tot 7
kinderen in het gezin aanwezig zijn, wordt in ca. 50%
uithuisgeplaatst,
van
de
gevallen
neer
kinderen
varierend van 2 tot alle kinderen uit een gezin.
Tenslotte is de plaats van het kind ten opzichte van
andere kinderen in het gezin onderzocht. Uit de gegevens
hieromtrent blijkt dat ongeveer een derde van de kinde
ren enig kind is, nog eens een derde is de jongste. Het

33

overige deel bestaat uit oudste kinderen en kinderen die
een tussenpositie innemen (zie bijlage 1, tabel 10).

Beroep van de kostwinner
Bij de indeling van de beroepen is gebruik gemaakt van
de beroepenklassificatie van Van Tulder (zie bijlage 1,
tabel 11). Iets minder dan tweederde van de kostwinnera
heeft geen beroep. In het merendeel van de gevallen gaat
het bij deze groep om uitkeringsgerechtigden. Van een
klein aantal kostwinners is het niet duidelijk of er
sprake is van een uitkering of een andere bron van in
komsten. Van degenen die wel een beroep uitoefenen,
heeft 57% een beroep waarvoor geen of weinig scholing
is vereist. Het percentage mensen dat geen beroep uit
te
lager
veel
blijkt in het vooronderzoek
oefent,
liggen, nI. 26,5%. Het kan zijn dat er sprake is van een
reele stijging. Het is echter zeer wel mogelijk dat het
verschil in resultaat een gevolg is van het gebruik van
een
moet
Helaas
informatiebronnen.
verschillende
Indien we
duidelijke verklaring achterwege blijven.
aannemen dat de waarheid in het midden ligt, kan de
conclusie worden getrokken dat een relatief zeer grote
groep kostwinners geen beroep uitoefent.
de gegevens van de werkende
globaal
Wanneer we
kostwinners met de resultaten van het vooronderzoek
vergelijken, dan valt er slechts een zeer klein verschil
te bespeuren.

Tabel 7:

Verdeling
Tulder)

sociale laag

naar

sociale

laag

huidig onderzoek
(nrllü)

lenZ
3en4
5 en 6

6
36,5
57,5
100

(volgens Van

vooronderzoek
(ntllO)
9
36
55
100

Samenvattend kan worden gezegd dat:
—

—
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Driekwart van de kinderen uit gezinnen komen waarin
de oorspronkelijke samenstelling is verbroken.
In een groot aantal gevallen het kind samen met een
of neer kinderen uit het gezin uithuisgeplaatst
wordt. In een klein aantal gevallen is reeds eerder
een kind uit het gezin uithuisgeplaatst.

—

—

3.3

Tweederde van het aantal kostwinners geen beroep
uitoefent en in de meeste gevallen aangewezen is op
een uitkering.
Ongeveer de helft van de werkende kostwinners een
beroep uitoefent dat laag is geklassificeerd.

De achtergrond van de uithuisplaatsing
In deze paragraaf wordt de problematiek die leidde tot
verband
komen
dit
In
besproken.
uithuisplaatsing,
achtereenvolgens aan de orde: de problemen in de thuis—
situatie. de reden van uithuisplaatsing bij het kind en
de redenen die liggen in de thuissituatie. Daarnaast is
onderzocht of de problemen die een reden tot uithuis—
plaatsing vormden, chronisch zijn.
is
gevraagd waar de reden tot uithuis—
Allereerst
plaatsing in oorsprong is te vinden. Deze kan liggen bij
het kind zelf, in de thuissituatie of in een coebinatie
van beide.
Uit de gegevens blijkt dat de reden bij 3,5Z van de
uithuisplaatsingen naar het kind verwijst. In driekwart
van de gevallen ligt de reden in de thuissituatie. Bij
de overige uithuisplaatsingen ligt de reden in een com
binatie van beide.
We wijzen er hierbij op dat, ook al ligt de reden tot
in veel gevallen
er
het kind,
uithuisplaatsing bij
eveneens sprake is van problemen in de thuissituatie.
Er kan een soortgelijke opmerking worden gemaakt voor
die situaties waarin de reden ligt in de thuissituatie.
Belangrijk in deze paragraaf is het onderscheid tussen
redenen en problemen.
In tabel 8 wordt de verdeling naar reden van uithuis—
plaatsing weergegeven voor zowel het huidige als het
vooronderzoek.
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Tabel 8: Verdeling van reden tot uithuisplaatming
naar de mining van de maatschappelijk werker
reden

bij het kind
in de thuissituatie
in een combinatie

huidige
onderzoek

voor
onderzoek

tnr331)

(nl59)

3,5
75,5
21
100

11
71,5
17,5
100

Het percentage redenen verwijzend naar het kind, ligt
nog lager dan bij het vooronderzoek. Het percentage re
is gestegen naar
denen liggend in de thuissituatie,
75,5%.

Redenen tot uithuisplaatsing, verwijzend naar het kind
Hoewel slechts elf maal problemen bij het kind worden
genoemd als reden tot uithuisplaatsing, is er bij 155
kinderen sprake van een of meer problemen.
In 28% van cle gevallen vertoont het kind gedragspro—
blemen in de thuissituatie. Het gaat hierbij om agressie,
vernielzucht, weglopen, zich niet kunnen houden aan re
gels thuis, enz.
In nog eens 28% van de gevallen worden relatiepro—
blemen en emotionele problemen genoemd. Ongeveer 12% van
de antwoorden heeft betrekking op problematisch gedrag
van het kind op school, nog eens 12% betreft ontulk—
kel i ngsstoorni ssen.
klachten,
sonatische
genoemd:
worden
minst
Het
handicaps en de categorie “andere problemen” (zie bij
In dit verband is het waard te ver
lage 1, tabel 12).
melden dat inmand uit de tehuisuereld opmerkte dat te—
somatische
hun
verleerd
hebben
vaak
huiskinderen
klachten te uiten.
Ten opzichte van het vooronderzoek is een aantal
verschuivingen te signaleren. In het huidige onderzoek
worden problemen van relationple/emotionele aard rela
tief vaker 9enoemd, in tegenstelling tot ontwikkelings
stoornissen, die relatief minder vaak worden genoemd.

Rpdenpn tot uithuisplaatsing die liggen in de thuissi—
tuati e
Belangrijkste redenen die onder deze noemer vallen, zijn
mishandeling/verwaarlozing, beperkte pedagogische capa
citeiten wo ouders, relatieproblemen van ouders onder—
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ling, slecht persoonlijk functioneren van de ouder(s),
ouders/kind,
problemen,
relatieproblemen
emotionele
achterlating/afstand doen van het kind en opname in een
psychiatrische kliniek.
De hierboven genoemde redenen beslaan gezamenlijk
ongeveer driekwart van het totaal aantal antwoorden. 16%
van de antwoorden heeft betrekking op de volgende re
denen: echtscheidingsproblemen, alcohol/drugsproblemen,
huisvestingsproblemen. financiele nood, opname van ou
prostitutie,
problemen,
lichamelijke
wegens
ders
geestelijke handicap ouder, delinquentie ouder en er—
Een onder
beidsproblemen (zie bijlage T, tabel 13).
scheid tussen de laatstgenoemde meer concreet aan
wijsbare problemen en de eerder genoemde problemen die
te maken hebben met een algemeen sociaal—emotioneel
dysfunctioneren, blijkt ook uit een homogeniteitsanalyse
Ongeveer 11% van de
(zie bijlage T, figuur le en 1h).
antwoorden behoren tot de categorie “anders”.
Hoewel het niet de meest in het oog lopende resultaten
zijn, willen we benadrukken dat bij 11% van de gezinnen
van
is
komen,
kinderen
sprake
de
waaruit
alcohol/drugsverslaving, prostitutie of delinquentie,
die naast eventuele andere problemen een reden vormde
tot uithuisplaatsing.
sprake
van
een
is
gezinnen
de
9%
van
Bij
huisvestings—, arbeids— of finenciele problematiek als
reden tot uithuisplaatsing.
Tevens is nagegaan of de redenen die liggen in de
thuissituatie, langdurig of chronisch zijn. Van de re
weten:
te
genoemd,
worden
denen
het
meest
die
onvermogen,
pedagogisch
verwaarlozing/mishandeling,
slecht persoonlijk functioneren van ouder(s), emotionele
problemen van ouder(s) en relatieproblemen ouders is 66%
tot 96% chronisch. Bij de overige redenen met betrekking
tot de thuissituatie schommelt de chroniciteit tussen
De redenen tot
de 50% en 85% (zie bijlage 1 tabel 16).
uithuisplaatsing zijn dus meestal geen incidentele pro—
bi emen.

Problemen in de thuissituatie
Los van de vraag welke problemen in de thuissituatie een
reden tot plaatsing vormden, is gevraagd naar het soort
en aantal problemen in de thuissituatie. De problemen
die het meest frequent voorkomen, zijn vrijwel dezelfde
die vaak een reden tot plaatsing vormen (zie tabel 15,
bijlage T).
Bij ongeveer 20% van de gezinnen is geen sprake van
problemen in de thuissituatie. Bij 25% is sprake van
hooguit 6 problemen. Bij 60% van de gezinnen wordt aan
gegeven dat er minimaal 5 en maximaal 8 problemen
speelden in de thuissituatie, terwijl 13% meer dan 8
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problemen of meer te zien gaf (met een maximum van 15).
De gedachte dat er waarschijnlijk sprake is van een groot
aantal “multi—problem”—gezinnen, wordt door de boven
staande resultaten ruimschoots bevestigd.
Samenvattend kan het volgende worden gezegd:
Driekwart van de redenen tot uithuisplaatsing ligt
in
oorsprong in de thuissituatie. In slechts 3,5% van de
gevallen ligt de reden in de problematiek van het kind.
Bij het resterende deel is er sprake van redenen die
liggen in een combinatie van problemen in de thuissi—
tuatie en bij het kind.
Hoewel bij het merendeel van de uithuisplaatsingen
de reden ligt in de problematische thuissituatie, is in
deze gevallen ook vaak sprake van problemen bij het kind.
Gedragsproblemen thuis, relationele problemen, ontwik
kelingsstoornissen en gedragsproblemen worden relatief
vaak vermeld als reden tot uithuisplaatsing liggend bij
het kind. De meestgenoemde redenen liggend in de thuis—
situatie zijn relationele/emotionele problemen, mishan—
beperkte
pedagogi sche
del ing/verwaarlozing,
relatieproblemen ouders
kind, slecht
capaciteiten,
persoonlijk functioneren en opname in een psychiatrische
kliniek. In mindere mate worden echtscheidingsproblemen,
alcohol/drugproblemen, delinquentie, prostitutie,
er—
beidsproblemen, huisvestingsproblemen en dergelijke als
reden vermeld. Als we naar problemen in de thuissituatie
kijken, los van de reden tot plaatsing, is hetzelfde
beeld te zien.
In 53% van de gezinnen is sprake van 5 of neer pro
blemen. Een kleine groep gezinnen (13%) geeft meer dan
8 problemen in de thuissituatie te zien. Hoewel ook in
dit geval de aard van de problematiek zeer belangrijk
is, kan op grond van de verdeling van het aantal pro
blemen worden afgeleid dat in een groot aantal gezinnen
Bij een kleine
sprake is van een complex van problemen.
groep gezinnen (ca. 13%) is vermoedelijk sprake van een
zeer problematische situatie.
Het is maar zeer de vraag of de jeugdhulpverlening
in dergelijke gevallen nog een effectief antwoord kan
geven op de hulpvraag. Voorzover dit al niet het geval
in de praktijk, zal in extreem problematische ge—
is
zinssituaties zowel aan de jeugdige als aan het gezin
hulp moeten worden geboden. Men kan hierbij denken aan
een intensieve samenwerking tussen jeugdhulpverlenings—
instellingen en bijvoorbeeld sociale diensten, gezins—
verzorging, wijkverpleging en CAD’s. Hiermee willen we
niet zeggen dat hulpverlening aan ouders en kinderen
altijd afzonderlijk of gescheiden moet plaatsvinden en
door verschillende instanties moet worden uitgevoerd.
—

38

3.4

Ambulante hulpverlening
Bij driekwart van de kinderen heeft voorafgaand aan de
plaatsge
hulpverlening
ambulante
uithuisplaatsing
vonden. Instellingen die hierbij het neest betrokken
zijn geweest, zijn de RIAGG’s. artsen, instellingen voor
algemeen maatschappelijk werk, instellingen voor ge—
zinsvoogdij, advieabureaus en FIOM (zie tabel 16, bij
lage 1).
Bij een vijfde van de kinderen duurde de ambulante
hulpverlening korter dan 6 maanden, bij een even grote
groep varieerde de duur van 6 maanden tot 1 jaar en we
derom bij een groep van dezelfde grootte besloeg de am
bulante hulpverlening een periode van 1 tot 2 jaar. In
tweevijfde van de gevallen duurde de ambulante hulpver
lening langer dan 2 jaar.
De extreme problematiek van het kind wordt in 9% en
extreme problematiek in de thuissituatie wordt 19,5% van
de gevallen vermeld als reden van beeindiging van de
ambulante hulp. In 38% van de gevallen bleken de ouders
In 15%
niet ontvankelijk te zijn voor de geboden hulp.
van de gevallen was geen verbetering te zien en in 17%
betreft het de categorie “anders”.
Er bestaat een zeer geringe samenhang tussen de oor
sprong van reden tot plaatsing en het feit of er wel of
geen ambulante hulpverlening heeft plaatsgevonden. In
die gevallen waarbij de reden ligt in problemen met be
trekking tot de thuissituatie, is relatief weinig ambu—
lant hulp verleend. Wanneer we naar de samenhang tussen
redenen met betrekking tot het kind en ambulante hulp
verlening kijken, blijkt dat bij somatische klachten en
handicaps relatief weinig en bij relationele problemen
en ontwikkelingsstoornissen relatief vaak ambulant hulp
is verleend.
In die gevallen waarin “echtscheiding”, “delinquen—
tie” en “afstand doen van het kind” worden vermeld als
reden voor uithuisplaatsing, blijkt dat relatief weinig
ambulante hulpverlening heeft plaatsgevonden.
Relatief veel ambulante hulpverlening heeft plaats
gevonden in die gevallen waar relatieproblemen ouders,
gebrekkige pedagogische capaciteiten, emotionele pro
blemen, slecht persoonlijk functioneren van de ouders
als reden van plaatsing worden genoemd.
Hetzelfde beeld doet zich voor als we de chroniciteit
van redenen en problemen in de thuissituatie afzetten
tegen de aanwezigheid/afwezigheid van ambulante hulp
verlening voorafgaand aan de plaatsing. Hoewel er een
bepaalde mate van consistentie bestaat bij de bovenge
noemde vergelijkingen, is er nergens sprake van een
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significant verschil. Het is waarschijnlijk dat ambu
lante hulpverlening relatief vaak plaatsvindt in situa
ties waarin sprake is van een langdurige problematiek
in
tegen
met een enigszins voorspelbaar karakter,
stelling tot situaties waarin problematiek vrij onver
Het
wacht optreedt en waarvan het verloop grillig is.
aantal problemen in de thuissituatie en het feit dat er
ambulante hulpverlening heeft plaatsgevonden, geeft geen
Er is eveneens onderzocht of
enkele samenhang te zien.
en in hoeverre er een samenhang bestaat tussen oorsprong
van plaatsingsreden en soort instelling die ambulant
hulp verleend. Wanneer een RIÂC.G, arts of een instelling
in de categorie “anders” ambulant hulp heeft verleend,
ligt de oorsprong van plaatsingsreden relatief veel bij
het kind of in een combinatie van kind/thuissituatie.
Wanneer hulp wordt verleend door een instelling voor
elgemeen eaatschappelijk werk, FIOM, gezinsvoogdij—in—
wordt relatief vaak de
stellingen of adviesbureaus,
preblematiek in de thuissituatie als raden genoemd.
Voor die personen en groeneringen die beweren dat
kinderen in Hederland bij hei minste of geringste uit—
huisgeplaatst worden, zijn de bovenstaande resulteten
wellicht zeer geruststellend. Het blijkt namelijk dat
driekwart yen de jonge kinderen ambulante hulp heeft
gekregen. In neer dan de helft van de gevallen duurde
dit 1 jaar of langer. In 60% van de gevallen heeft men
2 jaar of langer ambulant hulp verleend.

3.5

De thuissituatle en achtergrond van uithuisplaatsing
In deze paragraaf wordt de samenhang beschreven tussen
enerzijds redenen tot plaat-ing en problematiek van het
kind/thuissituatie en anderzijds de aanwezigheid van
ouders en vervolgens het beroep van de kostwinner. Zoals
reeds is gezegd is een groot aantal gezinnen onvolledig
en gaat het veelal om gezinnen uit de lagere sociaal—
economische klassen.
Problemen bij het kind vormen alleen een reden tot
plaatsing als beide biolrgische ouders in het gezin
eanwezig zijn. In die situties waarin geen biologische
ouders of slechts een biologische ouder aanwezig is,
ligt de reden tot plaatsing relatief veel in problemen
in de thuissituatie (zie bijlage 1. tabel 17).
Er bestaat geen verband tussen het aantal problemen
in de thuissituatie en de aan— of afwezigheid van de
ouders. Tevens is nagegaan of er verband bestaat tussen
de aanwezigheid van de ouders en “hun persoonlijk func
“mishandeling/verwaarlozing”,
“relatiepro—
tioneren”.
“relatie—
“emoionele problemen”,
blemen onderling”,
problemen ouder—kind” en “pedagogisch functioneren”. In
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twee gevallen zijn significante verbanden gevonden. Daar
waar beide ouders of ouders plus partner aanwezig zijn,
worden relatief vaak relatieprobleeen genoeed (zie tabel
Eenzelfde verband geldt voor relatie18, bijlage 1).
problemen tussen ouders en kind en de aanwezigheid van
ouder, (zie tabel 19, bijlage T).
Vermeld dient nog te worden dat gedragsproblemen van
het kind in de thuissituatie en op school relatief veel
voorkomen in die gevillen waarin een ouder plus nieuwe
partner in het gezin aanwezig zijn.
De variabele “beroep” bestaat oorspronkelijk uit 7
categorieen. In het onderstaande zijn de eerste drie,
de vierde en vijfde, en de twee laatste categorieen
samengevoegd tot in totaal drie categorieen.
Bij gezinnen waarin de kostwinner geen beroep uitoe
fent of ongeschoold werk verricht, worden problemen in
de thuissituatie relatief veel genoemd als reden van
plaatsing. In de overige twee categorieen is een combi
natie van problemen thuis en bij het kind relatief vaak
de reden van plaatsing (zie tabel 20, bijlage 1). Er
bestaat geen samenhang tussen aantal problemen in de
In grote lijnen komen de
thuissituatie en het beroep.
hier gevonden resultaten overeen met die van het voor
onderzoek. Toen is eveneens geconstateerd dat de oor
sprong van de reden tot plaatsing relatief veel bij het
kind ligt in gezinnen waarin beide biologische ouders
aanwezig zijn. Ook bleek dat in een-oudergezinnen pro
blemen in de thuissituatie relatief vaak de aanleiding
tot plaatsing zijn. Het feit dat kinderen uit gezinnen
waarin een nieuwe partner manwezig is, meer gedragspro
blemen vertonen clan in andere gezinsverbanden, is ook
reeds in het vooronderzoek geconstateerd (Haagen c.s.,
Opvallend is dat redenen tot uithuisplaatsing
1983).
die bij het kind liggen, alleen voorkomen in die gezinnen
waarin twee opvoeders/verzorgers aanwezig zijn. Pro
blemen in de thtiissituatie zijn relatief vaak genoemd
bij een-oudergezinnen.
De vraag rijst of dit verschil in werkelijkheid aan
wezig is of dat liet een gevolg is van de opvattingen van
hulpverleners over de condities waarbinnen een “normale”
opvoeding en ontwikkeling is gewaarborgd.

3.6 Kenmerken van het kind en achtergrond van de
iii thuisplaatsing
In deze paragraaf worden enkele kenmerken van de kinde
ren (leeftijd, geslacht, wettelijke staat bij geboorte
en handicap) afgezet tegen de oorsprong van de reden tot
plaatsing.
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Er bestrat een significant verband tussen leeftijd
en oorsprong van reden tot plaatsing. Bij nul—jarigen
ligt de problematiek voornamelijk in de thuissituatie.
Het perceniage kinderen dat geplaatst wordt vanwege
problemen in de thuissituatie, neemt af bij het toenemen
van de lenftijd, terwijl het percentage kinderen dat
geplaatst bordt vanwege een combinatie van problematiek,
toeneemt.
De indruk bestaat tevens dat de kans op
plaatsing vanwege problemen bij het kind toeneemt naar
mate een kind ouder is. Het betreft hier echter een klein
aantal, zodat we hieromtrent de nodige voorzichtigheid
in acht moeten nemen (zie tabel 23, bijlage 1). Wanneer
we nu de redenen betreffende het kind bekijken in
samenhang met leeftijd, dan zien we de volgende ten—
denzen. De nul—jarigen en de 1—3—jarigen geven in ver
gelijking met de andere leeftijdsgroepen veel somatische
klachten te zien. De 4—6—jarigen hebben relatief veel
relationele problemen en ontwikkelingsstoornissen. De
7—10—jarigen vertonen meer dan de anderen gedragspro—
b 1 emen.
Jongens worden verhoudingsgewijs vaker uithui sge—
plaatst vanwege een combinatie van problemen dan meis
jes. Bij meisjes worden problemen thuis vaker genoemd
als reden (zie bijlage 1. tabel 24). Wanneer we in
houdelijk naar de redenen van plaatsing en geslacht
kijken, blijkt dat jongens iets vaker gedragsproblemen
en somatische klachten vertonen den meisjes. De meisjes
geven op hun beurt iets meer relationele problemen en
handicaps te zien. Er is nagegaan of de “wettelijke staat
bij gebnorte” samenhangt eet de reden van plaatsing. Dit
blijkt inderdaad het geval te zijn. Deze samenhang is
analoog aan die tussen gezinssituatie en reden van
plaatsing. Bij wettige kinderen verwijst de reden tot
plaatsing meer naar problemen bij het kind of naar een
gecombineerde problematiek dan bij onwettige kinderen.
Bij de laatste groep ligt de reden van plaatsing bij
92.5% van de gevallen in de problematische thuissituatie
(bijlage 1. tabel 25). Op die punten waarop een verge
lijking mogelijk is, ontstaat hetzelfde beeld als in het
vooronderzoek (Haagen c.s., 1983. pag. 19).

Samenvatt i no
Dnge—
De onderzoekgroep bestaat voor 57% uit jongens.
veer pen derde van de kinderen was jonger dan 3 jaar.
toen de eerste plaatsing werd gerealiseerd in het kader
van het experiment. 25,5% was 4 tot en met 6 jaar en 44%
was 7 tot en met 10 jaar. Ten aanzien van de wettelijke
staat bij geboorte kan worden opgemerkt dat 30% van de
kinderen onwettig is (niet erkend en erkend). Dit is
dat
aanmerkelijk hoger dan het landelijke percentage,
in 1982 lag op ongeveer 3,5% (kinderen van ongehuwde

vrouwen). Een derde van de kinderen heeft geen of een
gedeeltelijk Nederlandse achtergrond. Ongeveer 12% van
de kinderen is lichamelijk of geestelijk gehandicapt,
3’. is dubbel gehandicapt.
Ruim een vijfde van de kinderen volgt buitengewoon
onderwijs. Dat is aanzienlijk hoger dan het landelijk
percentage, dat in 1984 en 1985 op 6% lag. Een vijfde
van de kinderen heeft 3 a 6 klachten/stoornissen en een
kleine groep (ca. 5%) 5 of meer. Het gaat hierbij om
leermoeilijkheden, gedragspro—
lichamelijke klachten,
blemen. gebrek aan respons, motorische stoornissen en
Van
deze
ontwikkeling.
geestelijke
gebrekkige
een
klachten/stoornissen scoort een gebrekkige geestelijke
ontwikkeling het hoogst (31%) en een gebrekkige motoriek
meer
vaker
en
hebben
(17%).
Jongens
laagst
het
klachten/stoornissen dan meisjes. Naarmate de leeftijd
stijgt, neemt het percentage kinderen met agressief ge
drag, gebrek aan effectief gedrag en leerproblemen toe.
Tevens blijkt dat oudere kinderon relatief vaak meer
klachten hebben.
Slechts een kwart van de kinderen komt uit een gezin
waarin beide ouders aanwezig zijn. Ruim de helft komt
waarin veelal de moeder als
uit een—oudergezinnen,
opvoedster/verzorgster aanwezig is. In de overige ge
vallen is de biologische ouder aanwezig met een nieuwe
partner, of beide biologische ouders zijn afwezig.
Het landelijk beeld is, wat betreft de volledigheid
In ruim een derde
van het gezin, beduidend gunstiger.
van de gezinnen worden meer kinderen tegelijk geplaatst.
Dit komt vaker voor, naarmate de gezinnen groter zijn.
Ten aanzien van de beroepsuitoefening kan worden opge
merkt dat tweederde van de kostwinners geen beroep uit
Van degenen
oefent en veelal een uitkering ontvangt.
verricht 57% arbeid
die wel een beroep uitoefenen,
Het grote
waarvoor weinig of geen scholing is vereist.
aantal uitkeringsgerechtigden is niet verwonderlijk, als
men bedenkt dat in iets minder dan de helft van de ge
als
moeder
de
alleen
vallen
biologische
opvoedster/verzorgster in het gezin aanwezig is.
In driekwart van de gevallen ligt de oorsprong ven
de reden tot plaatsing in de thuissituatie, bij 3,5% van
de plaatsingen in de problematiek van het kind en in de
overige gevallen ligt het in een combinatie van pro
blemen. Hoewel slechts in een klein aantal gevallen de
reden van plaatsing in de problematiek van het kind ligt,
is er desondanks in veel gevallen wel sprake van pro
blemen bij het kind. Het meest worden genoemd de ge—
dragsproblemen (28%) en relationele/emotionele problemen
(26%). Belangrijke redenen tot uithuisplaatsing die
liggen in de problematische thuissituatie, zijn mishan
capaci—
pedagogische
deling/verwaarlozing,
beperkte
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teiten van ouders. relatieproblemen van ouders onder
ling, emotionele problemen en slecht persoonlijk func
tioneren.
In veel gevallen is de problematiek die heeft
geleid tot plaatsing, chronisch te noemen. In de helft
van de gezinnen speelden er op het moment van uithuis—
plaatsing 5 of meer problemen, terwijl 13% meer dan 6
problemen te zien gaf. Gezien het chronisch karakter van
veel problemen en het feit dat een aantal problemen te
gelijkertijd aanwezig zijn, kan worden gesteld dat in
“multi—
is
van
sprake
gevallen
aantal
groot
een
problem”—gezi nnen.
In driekwart van de gevallen heeft ambulante hulp
verlening plaatsgevonden, veelal verricht door RIAGG’s,
artsen, instellingen voor algemeen maatschappelijk werk,
instellingen voor gezinsvoogdij, adviesbureaus en F1011.
Bij 40% van de plaatsingen was er sprake van een duur
van de ambulante hulp van meer dan 2 jaar.
Tenslotte is de samenhang tussen reden tot plaatsing en
een aantal gezins— en kindkenmerken onderzocht. Pro
vormen slechts een reden tot
kind
bij
het
blemen
plaatsing wanneer beide biologische ouders aanwezig zijn
in het gezin. In de gezinnen waarin geen of slechts een
van de biologische ouders aanwezig is, ligt de reden tot
plaatsing relatief vaak in de problematische thuissi—
tuatie.
Bij gezinnen waarin de kostwinner geen beroep uitoe
fent of ongeschoold werk verricht, worden problemen in
de thuissituatie relatief veel genoemd als reden van
plaatsing.
problemen
de
in
vanwege
plaatsingen
aantal
Het
thuissituatie neemt af bij het stijgen van de leeftijd,
terwijl het aantal plaatsingen vanwege een combinatie
van problemen bij het kind en in de thuissituatie toe
neemt.
Jongens worden verhoudingsgewijs vaker uithuisge—
plaatst vanwege een combinatie van problemen dan meis
jes. Bij meisjes worden problemen in de thuissituatie
vaker als reden genoemd.
Evenals in andere onderzoeken binnen de jeugdhulpver
lening blijkt ook nu weer dat een groot deel van de
kinderen uit de lagere sociaal—economische milieus af
komstig is. Een groot aantal gezinnen is onvolledig en
er is een hoge mate van werkloosheid te constateren.
Zoals eerder vermeld, is bij een aantal gezinnen sprake
van een complex van problemen. Hierbij moot men niet
opvoedingsproblemen.
bijvoorbeeld
aan
denken
alleen
verwaarlo—
slechte onderlinge relaties van de ouders,
zing/mishandeling van het kind, maar ook aan financiele
huisvestingsproblemen en
problemen, arbeidsproblemen,

44

dergelijke. Bij driekwart van de kinderen ligt de reden
tot uithuisplaatsing in de problematische thuissituatie.
Het bovenstaande in ogenschouw nemend, is het zeer
de vraag in hoeverre de jeugdhulpverlening een effectief
antwoord kan geven op de vaak gecomplicnerde hulpvraag.
Een samenwerking tussen of integratie van de jeugd
hulpverlening en onderdelen van de gezondheidszorg, het
jeugd— en jongerenwerk, het Onderwijs en dergelijke, is
zeker op zijn plaats. We verwijzen in dit verband naar
de in de IWAPV en IWRV-rapporten vermelde uitgangs
In dit licht is de in het IWAPV—rapport bena
punten.
drukte “preventie” eveneens zeer belangrijk.
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4

4.1

PLAATSINGEN GEREALISEERD TIJDENS HET EXPERIMENT

Het aantal gemelde plaatsingen

Vanaf de start van het exppriment (1 maart 1966) tot 1
november 1985 zijn de plaatsingen en besluitvormingen
betreffende 0 tot en met lO—jarige kinderen aan het en—
derzoekteam gemeld. In totaal zijn er 411 meldingen door
het onderzoekteam geregistreerd. Het gaat hierbij om 357
meldingen die betrekking hebben op zowel besluitvorming
als plaatsing.
Bij 37 meldingen is alleen informatie beschikbaar
over de besluitvorming, terwijl er nog geen plaatsing
is gerealiseerd en bij elf meldingen alleen over de be
geleiding. Bij es meldingen is slechts zeer summier
besluit—
en
plaatsingen
over
verkregen
informatie
vormingen. Er i3 in het onderzoek onderscheid gemaakt
tussen plaatsingen die zijn gerealiseerd in het kader
van het experiment en plaat5ingen die daarbuiten tot
stand zijn gekomen en waarbij een aan het experiment
deelnemende instelling achteraf da begeleiding op zich
In deze gevallen is alleen informatie
heeft genomen.
bekend over de begeleiding. Gedurende het experiment is
een aantal kinderen een of meermalen Cover)geplaatst.
Dit houdt in dt de onderzoekers betreffende een aantal
kinderen 2 a 3 plaatsingen en/of besluitvormingen gemeld
hebben gekregen.
Het totaal iantal meldingen (411) heeft derhalve geen
betrekking op 411, maar op 334 kinderen. 59 kinderen zijn
twee keer gemetd, 6 kinderen zijn drie keer en Z kinderen
zijn vier kee’ gemeld aan het onderzoekteam.
In da tabellrn 27 en 28 in Up bijlage wordt per arron—
dissement en per instelling een overzicht gegeven van
de gemelde bsluitvormingen en/of plaatsingen.
de
zowel
zijn
plaatsingen
jistitiele
Onder
plaatsingen in het kader van een maatregel al de
plaatsingen n afwachting van een maatregel gevoegd.
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De vn willige plaatsingen bij de Raden kunnen ver
klaard wo’den uit het feit dat tijdens een onderzoek van
de Raad kn blijken dat een uithuisplaatsing noodzake
lijk is. maar dat deze met toestemming van de ouders en
dus in vrijwillig kader kan worden gerealiseerd. De Raad
is in dergelijke gevallen betrokken bij de realisering
van de plaatsing, terwijl de begeleiding wordt overge
adviesbureau).
dragen a.’n een andere instelling (bv.
Het kan qebeuren dat bij dergelijke plaatsingen in een
later stadium alsnog een maatregel wordt uitgesproken.
van
verhouding
in
de
verschil
het
is
Opvalleni
justitiele tot vrijwillige plaatsingen tussen de twee
Raden. Dit verschil is zeer waarschijnlijk te wijten aan
een verschillend beleid aangaande de bemoeienis met
vrijwillige plaatsingen.
In heide arrondissementen zien we dat de Raden,
(gezins)voogdij—instellingen en daarmee verbonden ad—
viesbureaus de meeste plaatsingen hebben gemeld.
(vrijwil
De FIAGO’s hebben eveneens relatief veel
In de tabellen blijken op
olaatsingen gemeld.
lige)
merkelijke verschillen wat betreft het gemelde aantal
Uit een overzicht dat is verstrekt door
plaatsingen.
de deelnemende RIAGG’s in en rond Utrecht, blijkt dat
het a..ntal plaatsingen van jonge kinderen nogal ver
schilt per RIAGG (in 1985). RIAGO stad Utrecht plaatst
relatief veel jonge kinderen ten opzichte van de andere
twee PIAGG’s.
Wanneor we de spreiding van het totale aantal vrijwil
lige plaatsingen bekijken, dan blijkt er een verschil
Allereerst
te b’staan tussen beide arrondissementen.
zijn de vrijwillige plaatsingen in het arrondissement
instellingen
Utrecht verspreid over een groter aantal
dan in het arrondissement Den Bosch. Wanneer we de ver—
het
ontstaat
instantie bekijken,
soort
deliiig naar
volgende beeld.
In Utrecht wordt 30% van de vrijwillige plaatsingen
(n57) gemeld door de Raad en de adviesbureaus, 35% door
RIAGO’s, 14,5% door het algemeen maatschappelijk werk
en 21% door het Academisch Ziekenhuis Utrecht.
In het arrondissement Den Bosch wordt meer dan de
helft (52,5%) van de vrijwillige plaatsingen (Nr38) ge
36’/, door RIAGG’s en 13.5% door
meld door adviesbureaus,
het algemeen maatschappelijk werk, het FIDM of het zie
kenhuis maatschappelijk werk.
De verhouding van het totaal aantal gemelde vrijwil—
liç’e en justitiele plaatsingen verschilt enigszins in
beide arrondissementen. In Den Bosch is de verhouding 3
2.
1 en in Utrecht 5
is de verdeling van eerste, tweede, derde,
Tevens
vierde en volgende plaatsingen onderzocht. Alvorens we
op deze verdeling nader ingaan, zullen we uitleggen op
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welke wijze de plaatsingen zijn genummerd. Bij de num
mering van de plaatsingen per kind is uitgegaan van het
totaal aantal plaatsingen (volgens onze definitie) dat
kinderen achter de rug hebben. Wanneer een kind voor de
eerste maal uithuisgeplaatst wordt, is het duidelijk dat
het een eerste plaatsing betreft. Wanneer daarop een
overplaatsing of plaatsing terug naar huis volgt spreken
Wanneer bv. over een
we over een tweede plaatsing.
tweede plaatsing wordt gesproken, kan het zijn dat de
eerste plaatsing voor de start van of tijdens het expe
riment is gerealiseerd. Tevens dient te worden opgemerkt
dat in dit onderzoek alleen plaatsingen van kinderen
worden meegenomen. Plaatsingen van moeder en kind samen
blijven buiten beschouwing. Plaatsingen terug naar huis
worden opgevat en geteld els plaatsing. Een nadeel
hiervan is dat het aantal plaatsingen per kind enigszins
vertekend kan overkomen als er sprake is van veel
terugplaatsingen naar huis. Wanneer bv. een kind 12
plaatsingen achter de rug heeft. kan het zijn dat er 6
plaatsingen terug naar huis onder vallen, het kan echter
ook om elf overplaatsingen gaan naar tehuizen of pleeg
gezinnen. Aan de andere kant kan men zich afvragen of
bij zo’n groot aantal plaatsingen van een jong kind het
type voorziening nog echt van belang is. Vermoedelijk
is het feit dat een kind van nog geen 10 jaar elf keer
wisselt van verblijfplaats en omgeving evenzeer van be
lang. zo niet belangrijker.

Tabel 9: Nummer van plaatsing
nummer plaatsing

eerste plaatsing
tweede plaatsing
derde plaatsing
vierde plaatsing
vijfde t/m
twaalfde plaatsing

abs. aantal
plaatsi ngen
130
90
60
32

37
25.5
17
9

38

11.5

350

100

Het aantal plaatsingen per kind varieert, zoals in de
Ongeveer 60%
tabel reeds is aangegeven van 1 tot 12.
van de kinderen heeft 1 of 2 plaatsingen meegemaakt; 60%
van de kinderen is 3 of meer malen geplaatst. Bovendien
blijft er een groep kinderen (ongeveer 10%) van 0 t/m
10 jaar die een groot aantal wisselingen van verblijf
plaats ondervindt. In dergelijke gevallen is het met de
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door velen wenselijk geachte continuiteit en stabiliteit
Ongeveer 38%
in de opvoedingssituatie slecht gesteld.
van de tweede plaatsingen is een plaatsing “terug naar
Bij de derde en volgende plaatsingen is dit 20%.
huis”.
Voor de justitiele plaatsingen is globaal nagegaan
gerealiseerde
werkelijke aantal
het
van
deel
welk
justitiele plaatsingen aan het onderzoekteam is geeald.
In Utrecht is tot 31 deceeber 1984 ongeveer 85% van het
aantal gerealiseerde justitiele plaatsingen gemeld, en
in Den Bosch zijn vrijwel alle plaatsingen gemeld. In
de laatste periode is zowel in Utrecht als in Den Bosch
ongeveer 70% van de plaatsingen gemeld.
611
totaal
in
dat
worden
gezegd
kan
Samenvattend
plaatsingen en/of besluitvormingen zijn gemeld (218 uit
Utrecht en 193 uit Den Bosch). In beide arrondissementen
zijn ongeveer driemaal zoveel justitiele als vrijwillige
In
Utrecht zijn de vrijwillige
plaatsingen
gemeld.
in
aantal
groter
een
over
verspreid
plaatsingen
in Den Bosch. Wanneer we het aantal
stellingen dan
plaatsingen per kind in ogenschouw nemen, blijkt dat 60%
drie of meer plaatsingen achter de rug heeft en 10% vijf
of meer.

4.2

Achtergrond van de plaatsingen
In deze paragraaf wordt enige achtergrondinformatie bij
de plaatsingen gegeven. Het gaat hierbij om de rol van
de ouders bij plaatsing, de initiatiefnemer, de reden
van plaatsing, kader van de plaatsing, soort maatregel,
medische indicatie en betalende instantie.
initiatiefnemers tot de
Wanneer we de belangrijkste
plaatsing onderscheiden naar eerste, tweede en vervolg—
plaatsingen, dan blijken ouders bij alle plaatsingen
vaak de initiatiefnemer te zijn (60% bij eerste en 20%
De Raad is een be
bij tweede en volgende plaatsing).
tweede
en
eerste
bij
initiatiefnemer
langrijke
plaatsingen, terwijl de (gezins)voogdij—instellingen bij
tweede en volgende plaatsing een belangrijke rol ver
vullen. De medisch sector (RIAGG’s, artsen, ziekenhuizen
e.d.) komt met name voor als initiatiefnemer bij eerste
bij
juist
Pleegouders en tehuizen nemen
plaatsing.
tot
initiatief
het
plaatsing
volgende
en
tweede
plaatsing (zie bijlage 1, tabel 29).
Het kader van de plaatsing verschilt enigszins voor
tweede en vervolgplaatsingen. Iets minder dan
eerste,
tweederde van de eerste plaatsingen is justitieel, ter
wijl dit bij vervolgplaatsingen ce. 65% is (bijlage 1,
tabel 30).
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In tabel 10 wordt de verdeling van de soort maatregel
ueergegeven
-

Tabel 10: Soort maatregel
le plaatsing
%
(nz$2)

saatregel

toevertrouwing
voorlopige ets
ots
ontheffing/ontzetting

48,5
12
36,5
2,5
100

2e plaatsing

3e plaatsing

Cn6l)

fnz86)

16,5
16,5
57,5
10

6
69,5
24,5

100

—

100

.
De trend die zich in de tabel voordoet, is vrij logisch
Naarmate het aantal plaatsingen toeneemt, daalt het
percentage plaatsingen in het kader van een voorlopige
percentage
Het
toevertrouuing.
voorlopige
en
ot
plaatsingen met een ots stijgt daarentegen. Ditzelfde
geldt voor ontheffingen en ontzettingen. In het algemeen
kan worden gesteld dat naarmate het aantal plaatsingen
stijgt, de kans op een zwaardere maatregel toeneemt.
Plaatsingen waarbij sprake is van voorziening in het
gezag, komen weinig voor bij eerste plaatsing.
di ouders spelen bij
van de rol
aanzien
Ten
plaatsing, ken worden vermeld dat ongeveer de helft
uiteindelijk zelf verzoekt het kind uithuis te plaatsen.
Een kwart van de ouders verleent in ieder geval mede
werking, maar heeft niet tot plaatsing verzocht. Een
kleine groep ouders verzet zich tegen de plaatsing (7%)
of gedoogt de plaatsing (13%).
Tevens is nagegaan of er bij de plaatsingen sprake
is geweest van een medische indicatie. In totaal is dit
2? maal het geval geweest. Ongeveer tweederde daarvan
Dit hangt samen met het feit
is een eerste plaatsing.
dat de plaatsers in de medische sector (RIAGG’s, zie
kenhuizen e.d.) verhoudingsgewijs vaker betrokken zijn
bij eerste dan bij tweede en volgende plaatsingen.
Daarnaast speelt tarugpiaatsing naar huis hierbij een
rol.
Betreffende de betalende instanties kan worden opge
merkt dat via WVC CTSMD en AWBZ) relatief veel eerste
plaatsingen worden betaald in vergelijking met tweede
Pa particuliere bijdrage komt
en volgende plaatsingen.
het meest voor bij tweede plaatsing. Een verklaring
hiervoor ontbreekt (bijlage 1, tabel 31).
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Tot slot van deze paragraaf gaan we in op de reden
Hierbij wordt wederom onderscheid ge
van plaatsing.
maakt tussen de eerste, tweede en vervolgplaatsing.
Informatie omtrent de reden van eerste plaatsing
(uithuisplaatsing) is verkregen via een vraag met drie
problemen van
geprecodeerde antwoordcategorieen, nl.
kind (4%); problemen thuis (71,5%); een combinatie van
de eerdergenoemde problemen (24,5%). De reden van tweede
en volgende plaatsing zijn geinventariseerd door middel
van open vragen. Hierbij zijn dezelfde antwoordcate—
gorieen gehanteerd eis in het vooronderzoek en tevens
de drie bovengenoemde antwoordcategorieen (zie bijlage
T, tabel 32).
Plaatsing vanwege problemen thuis of een combinatie
van problemen thuis/kind komt relatief weinig voor bij
tweede en volgende plaatsingen. Voor een belangrijk deel
wordt dit veroorzaakt door het geringe aantal kinderen
dat vanuit de thuissituatie elders wordt geplaatst bij
Het lijkt misschien
tweede en volgende plaatsingen.
vreemd dat bij tweede plaatsing, die nooit een plaatsing
vanuit de thuissituatie is, problemen thuis als reden
van plaatsing worden genoemd. In dergelijke gevallen
moet deze reden worden opgevat als een legitimering van
Het
het feit dat niet is teruggeplaatst naar huis.
percentage plaatsingen vanwege problemen van het kind
is relatief hoog bij derde en volgende plaatsingen.
“Problemen in vorig plaatsingsmilieu”, “kind wordt ge
plaatst op verzoek van ouders ondanks twijfels over de
juistheid van de beslissing” en “afstand doen van het
kind” worden verhoudingsgewijs het meest genoemd bij
tweede plaatsingen.
Het feit dat “afstand doen van het kind” slechts
voorkomt bij tweede plaatsing, is te verklaren vanuit
de procedure die wordt gehanteerd bij afstandbabies.
Deze worden namelijk gedurende drie maanden tijdelijk
in een tehuis of gezin geplaatst. Wanneer na deze periode
het besluit om afstand te doen van het kind nog geldt,
wordt het op een definitief adres ondergebracht.

4.3

Verwachtingen omtrent de plaatsing
In deze paragraaf komen achtereenvolgens aan de orde het
doel van plaatsing, de vraag of de plaatsing bedoeld is
als tijdelijke oplossing, het perspectief met betrekking
tot de thuissituntie en de verwachte duur van plaatsing.
De inforsatie betreffende het doel van plaatsing is
geprecodeerde
met
vraag
een
middels
verkregen
staan
antwoordcategorieen
Deze
antwoordcategorieen.
vermeld in tabel 11.
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Tabel 11: Don

van plaatsing

doel

aantal malen genoemd

M)

.4

(n650)
—

—

—

—

—

—

—

—

—

crisisinterventie
tot rust komen
observatie
behandeling
neutraal terrein
opvang in afwachting van
nadere beslissing
adoptie
verzorging en opvoeding
anders

6
6
10
6,5
3,5
11,5
3
24
22.5
100

0)

meer antwoorden mogelijk

Zoals in de tabel blijkt, worden de categorieen “op
voeding ei verzorging” en “anders” het meest genoemd.
Onder de categorie “anders” worden veelal plaatsings—
doelen genoemd die betrekking hebben op de situatie
binnen het gezin. Het gezin en/of de ouders rust geven
Plaatsingsdoelen dim
wordt een aantal malen vermeld.
terrein
“neutraal
zijn
genoemd
worden
Jsin!t
het
plaatsing”, “adoptie” en “tot rust komen”.
Nagegaan is of de verdeling van doelen varieert voor
eerste, tweede en volgende plaatsing. Er blijkt inder
Crisisinterventie,
daad sprake te zijn van verschil.
opvang in afwachting van nadere beslissing en neutraal
terreinplaatsing worden logischerwijs relatief vaak ge
noemd bij eerste plaatsing. Het zal vrijwel niemand
verbazen dat dergelijke doelen minder worden genoemd bij
overplaatsing vanuit een pleeggezin of tehuis dan bij
een uithuispleatsing. Adoptie wordt alleen bij tweede
plaatsingen vermeld; in de vorige paragraaf is reeds
aangegeven waarom dit het geval is. Verzorging en op
voeding wordt het meest genoemd bij derde en volgende
plaatsing. De plaatsingsdoelen “observatie en behan
deling” vertonen niet een duidelijke lijn. Observatie
wordt iets minder vaak genoemd bij derde dan bij eerste
plaatsing, terwijl de verwachting was dat juist “obser
vatie” beduidend vaker bij eerste plaatsing het doel van
plaatsing zou zijn (zie bijlage 1. tabel 33). Net blijkt
dat slechts 26% van de plaatsingen bedoeld is als een
definifieve. De meerderheid van de plaatsingen is be
Van de eerste plaatsing is 95%
doeld als tijdelijk.
tweede
Voor
bedoeld als een tijdelijke oplossing.
plaatsing is dit 46,5% en voor derde en volgende 59%.
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Tabel 12: Plaatsing is bedoeld als tijdelijke/definitieve oplossing voor
eerste, tweede en volgende plaatsing
bedoeling

definitief
tijdelijk

le plaatsing

2e plaatsing

(nZl26)

(n69)

5
95
100

51,5
66,5
100

3e en volgende plaatsing
‘4
(nZ103)
61
59
100

Het verschijnsel dat bij de tweede plaatsing relatief
meer definitieve plaatsingen voorkomen dan bij derde en
volgende, wordt veroorzaakt door de groep adoptiekin—
deren.
Wanneer deze groep buiten beschouwing wordt ge
laten, zijn de percentages gelijk aan de percentages bij
derde en volgende plaatsingen.
Het perspectief van de plaatsing is eveneens bezien.
Met het perspectief van de plaatsing wordt de inschatting
van de hulpverlener omtrent de terugkeer naar de thuis—
situatie bedoeld. In de helft van de gevallen is het
perspectief duidelijk, 18,5% van de plaatsing heeft als
perspectief “zeker terug naar huis”, 31,5V. “zeker niet
terug naar huis”.
Bij de andere helft van de plaatsingen
waarbij het perspectief niet geheel duidelijk is, wordt
in 35,5% van de gevallen uitgegaan van een mogelijke
in 16.5% van de gevallen is het
terugkeer naar huis,
perspectief volstrekt onduidelijk. Ook de verdeling van
het perspectief verschilt enigszins bij eerste, tweede
en volgende plaatsingen. Het percentage plaatsingen met
het perspectief “zeker terug” of “mogelijk terug naar
huis” is het grootst bij eerste plaatsing.
Plaatsingen
met het perspectief “zeker niet terug” komen relatief
veel voor bij tweede en volgende plaatsing (zie tabel
36, bijlage 1). Plaatsingen met het perspectief “on
duidelijk” laten niet een duidelijke tendens zien.
Naast het perspectief en het feit of de plaatsing als
tijdelijke of definitieve oplossing is bedoeld, is aan
de maatschappelijke werker de verwachting betreffende
de duur van de plaatsing gevraagd. In tabel 13 wordt deze
weergegeven voor eerste, tweede en volgende plaatsing.
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abel 13: Verwachte plaatsingsduur in maanden
erwachte
laatsings—
uur

le plaatsing
(nll7)

3 mnd
6 mnd
1 jr
end
2 jr
jr of meer
nbep./ondui—
elijk
—

—

—

—

2e plaatsing

3e en volgende plaatsing
fntlll)

fn78)

27,5
19
6
19,5
1,5

7,5
7.5
6,5
11.5
67,5

16
3.5
3,5
11.5
66

26.5

19,5

19.5

100

100

100

Zoals enigszins •n de lijn der verwachting ligt, ie het
6
dan
(korter
plaatsingen
kortdurende
percentage
maanden) het hoogst bij eerste plaatsing. Het percentage
2 jaar is
plaatsingen met een verwachte duur van 1
Dit druist
eveneens het hoogst bij eerste plaatsing.
in tegen da verwachting dat langdurige plaatsingen het
Dit
meest voorkomen bij tweede en volgende plaatsing.
is.
langer
of
jaar
duur
2
verwachte
de
als
wel
geldt
Plaatsingen waarbij de verwachte duur nïet is aange
geven of onduidelijk is, komen het meest voor bij eerste
plaatsing. Opmerkelijk is het relatief grote aantal
plaatsingen, ongeveer ZOZ van het totaal, met een niet
aangegeven of onduidelijke verwachte plaatsingsduur.
In het onderstaande wordt ingegaan op de werkelijke
Daartoe geven we in de volgende
duur van plaatsing.
tabel een overzicht van de duur van reeds bemindigde
—

plaatsi ngen.

Tabel 14: De duur van de bemindigde
maanden
duur

plaatsingen

in

aantal plaatsingen
(n112J

0-3mnd
3—6mnd
12 end
6
12 of meer mnd
—

65,5
29,5
11,5
13,5
100
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Zoals uit
de tabel
betreft het overwegend
blijkt,
kortdurende plaatsingen.
Driekwart van de beeindigde
plaatsingen heeft korter dan een half jaar geduurd.
Vanwege de geringe aantallen is geen onderscheid gemaakt
tussen eerste, tweede en volgende plaatsingen. Van de
112
plaatsingen
is
ongeveer
driekwart
een
eerste
plaatsing. Een groot aantal plaatsingen is nog niet
Wanneer we naar de duur van de lopende
beeindigd.
plaatsingen kijken, blijkt dat 52Y. nog geen half jaar
heeft geduurd (per 31—10—1985) en Ç3Z langer dan 6
maanden en minder dan 2 jaar. Uiteindelijk zal, wanneer
de nog lopende plaatsingen zijn beeindigd, de gemiddelde
duur van beeindigde plaatsingen iets groter zijn dan in
de bovenstaande tabel het geval is.
Een reden van de langere gemiddelde duur van de lo
pende plaatsingen kan liggen in de meldingsprocedures.
Zoals reeds is vermeld, is naarmate het eind van het
onderzoek naderde minder secuur gemeld dan voorheen.
Vermoedelijk heeft dit ertoe geleid dat de beeindiging
van een aantal lopende plaatsingen en de realisering van
nieuwe buiten het vizier van de onderzoekers is gebleven.

Samenvattend
“Opvoeding en
verzorging”
en de categorie “anders”
(veelal doelen die betrekking hebben op de thuissitua—
tie) worden het meest genoemd als doel van plaatsing.
Het minst worden genoemd “neutraal terrein plaatsing”,
“adoptie” en “tot rust komen”. “Verzorging en opvoeding”
wordt relatief vaak bij derde en volgende plaatsingen
gaat
genoemd.
hierbij
Het
veelal
langdurige
om
plaatsingen en plaatsingen waarbij het perspectief op
terugkeer naar huis ontbreekt. Eerste plaatsingen zijn
merendeels tijdelijke plaatsingen. Dit zien we ook terug
in de plaatsingsdoelen die worden genoemd, namelijk
“crisisinterventie”, “opvang in afwachting van nadere
beslissing” en “neutraal terreinplaatsing”.
In de helft van de gevallen is het perspectief op
huis duidelijk.
terugkeer naar
Het
perspectief
op
terugkeer naar huis wordt relatief vaak vermeld bij
eerste plaatsing, terwijl het perspectief “zeker niet
terug naar huis” bij derde en volgende plaatsingen vaak
wordt aangegeven. De inschatting van de maatschappelijk
werkers omtrent de terugkeer naar huis is sosberder als
kinderen reeds meer plaatsingen achter de rug hebben.
Dit geldt eveneens voor de inschatting betreffende de
plaatsi ngsduur.
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4.4

Plaatsingsstromen
In deze paragraaf wordt ingegaan op de variatie aan
In paragraaf 4.1 is beschreven hoe
plaatsingsstromen.
veel pleatsingen kinderen achter de rug hebben op het
moment van plaatsing en tijdens het experiment. Van 60
kinderen is bekend dat zij drie of meer plaatsingen
achter de rug hebben op hei moment van plaatsing tijdens
het experiment. Bekend is in welke voorzieningen ze
hebben verbleven en de duur van verblijf. Aangezien het
geen zin heeft alle plaatsingsstromen of plaatsingspa—
tronen te vermelden, behandelen we dit onderwerp slechts
globaal.
Van de bovengenoemde 60 kinderen heeft de helft
voorafgaand aan het experiment in meer dan 1 tehuis
verbleven, 11 kinderen in meer dan 1 pleeggezin en 9
kinderen zijn meer dan eens teruggeplaatst naar huis.
Evenals tijdens het experiment zien we onder de
tweede plaatsingen die vooraf zijn gerealiseerd, een
relatief hoog aantal terugplaatsingen naar huis (64%).
De eerste, derde en volgende plaatsingen geven een
zelfde beeld te zien als tijdens het experiment. Onge
veer een kwart hiervan is een gezins- en de helft een
tehuisplaatsing.
Bij eerste plaatsingen is de duur in tweederde van
tweede
Bij
de gevallen korter dan driekwart jaar.
plaatsing geldt in de helft van de gevallen een duur van
driekwart jaar of minder, terwijl er relatief veel
plaatsingen zijn met een duur van 2 jaar of meer.
Bij derde plaatsingen is de duur in de helft van de
gevallen korter dan driekwart jaar, en slechts 9% duurt
langer dan 2 jaar.
37 kinderen zijn 4 maal geplaatst voorafgaand aan het
experiment, 14 kinderen 5 maal en 5 kinderen 6 maal.
Gezien de geringe aantallen gaan we niet op deze groepen
afzonderlijk in.
Een vijfde van de kinderen is tijdens het experiment
meer dan eenmaal geplaatst. Van 49 kinderen is uitge
informatie voorhanden over de verschillende
breide
plaatsingen. Het gaat hierbij om totaal 104 plaatsingen.
De volgende plaatsingsstromen zijn te localiseren:
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—

—

—

—

thuis—gezin—thu4s
thuis-tehuis-plueggezin
thuis—pleeggezin-pleeggezin
overig

kinderen
12
8
10
19

plaatsingen
24
17
20
63

49

104

Thuis—gezin—thuis
In deze categorie was op het moment van uithuisplaatsing
het perspectief in driekwart van de gevallen “zeker
terug naar huis”. In de overige gevallen was het pers
pectief van plaatsing onduidelijk.
De reden van uithuisplaatsing lag bij 85 van de
plaatsingen in de problematische thuissituatie. In de
overige gevallen lag de reden in een combinatie van
problemen thuis en bij het kind.
Bij
ongeveer
tweederde van de plaatsingen heeft
vooraf ambulante hulpverlening plaatsgevonden. Ongeveer
de helft van de plaatsingen zijn justitieel.
Thuis—tehuis—pleeggezin
Bij 6 van de 8 kinderen wordt op het moment van uit—
huisplaatsing het perspectief “zeker terug naar huis”
vermeld. Tijdens de tehuisplaatsing is dit bij 5 kinde
ren veranderd in het perspectief “zeker niet terug naar
hu

5”.

In deze categorie heeft elk kind ambulante hulpver
eerste uithuis
lening gekregen voorafgaand aan de
plaatsing.
0e reden van plaatsing ligt overal in de
thuissituatie. Het gaat in alle gevallen om justitiele
plaatsingen. Slechts 1 kind heeft uiteindelijk nog con
tact eet de ouders.
Ïhui s-pleeggezin—pleeogezin
In vrijwel alle gevallen gaat het om plaatsingen met het
Bij
alle
perspectief “zeker niet terug naar huis”.
plaatsingen ligt de reden in de problematische thuissi—
tuatie. Ook deze kinderen hebben vrijwel allemaal ambu
vrijwel
alle
hier
zijn
hulp
gekregen.
Ook
lante
plaatsingen justitieel. De meeste kinderen hebben ge
durende de plaatsing contact eet een van beide ouders.
Het kan bij de eerste pleeggezinplaatsing gegaan zijn
om een gastgezin, kortverblijfgezin of een tijdelijk
pleeggezin.
Er wordt n’et nader ingegaan op de
daarbij
gaat
om
aangezien
het
plaatsings3tromen.
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categorie “overig”,
een
veelheid
aan

4.5

Samenvatting
Nagegaan is wie het initiatief tot plaatsing heeft ge
nomen, dat wil zeggen, wie als eerste de wenselijkheid
van de plaatsing heeft geopperd. Bij eerste plaatsingen
zijn dit vaak de Raad, instellingen uit de hoek van de
volksgnzondheid, bijvoorbeeld artsen, RIAGO’s of zie
de
plaatsingen
volgende
derde
en
bij
kenhuizen;
alle
bij
Ouders
zijn
gezinssoogdij—instellingen.
plaatsingen vaak de initiatiefnemers.
Het percentage voorlopige ots en toevertrouwing is
Het per—
relatief hoog bij eerste en tweede plaatsing.
centane plaatsingen in het kader van een ots bij tweede
en volgende plaatsingen is aanmerkelijk hoger dan bij
Hetzelfde geldt voor het percentage
eerste plaatsing.
plaatsingen waarbij sprake is van ontheffing of ont
zetting. Naarmate kinderen meer plaatsingen echter de
rug hebben, worden de opgelegde maatregelen in het al
gemeen zwaarder.
Driekwart van de ouders verleent op zijn minst mede
werking aan de plaatsing, 13% gedoogt deze en 7% van de
Onderzocht is of de reden
ouders verzet zich ertegen.
tot plaatsing verschilt voor eerste, tweede en volgende
plaatsingen. Bij eerste plaatsing heeft driekwart van
de reden tot plaatsing betrekking op problemen in de
thuissituatie, bij derde en volgende plaatsingen worden
problemen bij het kind steeds vaker genoemd als reden.
Bij tweede en volgende plaatsingen zijn “problemen in
vorig plaatsingsmilieu”, “thuissituetie verbeterd” en
“kind moet worden overgeplaatst naar een passende voor
ziening” eveneens vaak een reden tot plaatsing. Het doel
gevallen
veel
in
is
plaatsing
eerste
bij
“crisisinterventie”, “opvang in afwachting van nadere
beslissing” of “neutraal terrein plaatsing”. Adoptie
wordt alleen bij tweede plaatsing als doel vermeld.
“Verzorging en opvoeding” wordt veel genoemd bij tweede
en volgende plaatsing.
Het merendeel van de eerste plaatsingen (95%) is be
bij derde en
als een tijdelijke oplossing,
doeld
Bij tweede plaatsing is
volgende plaatsing is dit 59%.
50% bedoeld als een definitieve oplossing. Dit hangt
samen met het feit dat de adoptieplaatsingen alleen in
deze categorie voorkomen.
Naast de vraag of de plaatsing bedoeld is als
tijdelijke of definitieve oplossing, is nagegaan wat het
perspectief met betrekking tot de thuissituatie is. Het
percentage plaatsingen met het perspectief “zeker terug”
of “mogelijk terug naar huis” is het grootst bij eerste
plaatsing (62% totaal). Net perspectief “zeker niet
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terug naar huis” komt relatief veel voor bij tweede en
volgende plaatsing.
Tevens is aan de maatschappelijk werker de ver
wachting omtrent de verblijfsduur gevraagd. Een korte
verwachte duur (minder dan 6 maanden) en een duur van 1
2 jaar worden het meest genoemd bij eerste plaatsing
(respectievelijk 46% en 19%). Het percentage plaatsingen
met een verwachte duur van meer dan 2 jaar is het hoogst
bij tweede en volgende plaatsing (ca. 66%).
Op grond van de resultaten in dit hoofdstuk kan
grofweg een profielschets worden gemaakt van eerste,
tweede, derde en volgende plaatsingen. Hierbij wordt
gebruik
gemaakt
van
de
inschatting
de maat
van
schappelijk werker betreffende de plaatsingsduur en de
eventuele terugkeer naar huis. Tevens zijn de opgegeven
plaatsingsredenen en doelstelling in de schets opgeno
men.
—

Eerste plaatsingen
Driekwart van de plaatsingen is gerealiseerd wegens
problemen thuis.
In vrijwel alle gevallen hebben de
plaatsingen een tijdelijk karakter. De helft van deze
plaatsingen heeft een verwachte duur van minder dan een
half jaar. Toch heeft 20% een verwachte duur van 1 tot
2 jaar.
Dit kan samenhangen met observatieperiodes en
behandelingsplannen.
Het
doel
van
plaatsing,
zoals
crisisinterventie, opvang in afwachting van, en neutraal
terreinplaatsing geeft veelal het tijdelijk karakter van
de plaatsing weer. Het perspectief zeker of mogelijk
terug naar huis wordt bij eerste plaatsing vaker genoemd
dan bij overige. In die gevallen waarin sprake is van
een maatregel, gaat het veelal om een voorlopige ots of
t oever t rouwing

Tweede plaatsingen
Deze groep is op te splitsen in definitief en tijdelijk
bedoelde plaatsingen. De definitieve plaatsingen zijn
plaatsingen terug naar huis en adoptiefplaatsingen. Dit
zijn de plaatsingen met een verwachte duur van meer dan
twee jaar.
Dok de mate waarin “opvoeding en verzorging”
en adoptie wordt vermeld als plaatsing, is in overeen
bovengenoemde.
redenen
van
het
Als
stemming met
plaatsing wordt opgegeven adoptie, thuissituatie verbe
terd en kind geplaatst op verzoek van ouders.
De andere groep tweede plaatsingen betreft “over—
plaatsingen”.
Het gaat hierbij wederom om plaatsingen
met een tijdelijk karakter. In deze groep is de verwachte
plaatsingsduur gelijk verdeeld over alle antwoordcate—
Opvallend
is
het
relatief
grote aantal
gorieen.
plaatsingen met een onduidelijke verwachte plaatsings—
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duur. In vrijwel alle gevallen wordt een terugkeer naar
huis mogelijk geacht.
Als redenen van overplaatsing worden vaak genoemd
problemen van het kind, problemen in vorig plaatsings—
milieu, het kind wordt overgeplaatst naar een passende
voorziening.

Derde en volgende plaatsino
In deze categorie is er zowel sprake van plaatsing vanuit
de thuissituatie els van vervolgplaatsing.
Redenen van plaatsing die relatief veel worden ge
noemd, zijn problemen bij het kind, kind wordt overge
plaatst in passende voorziening, problemen in het vorig
Verzorging
plaatsingsmilieu en thuissituatie verbeterd.
en opvoeding wordt bij eenderde van de plaatsingen als
doel genoemd.
In vergelijking met tweede plaatsingen wordt “opvang
in afwachting van nadere beslissing” en “behandeling”
vaak genoemd als doel. Het gaat in dergelijke gevallen
wellicht om kinderen die vanuit de thuissituatie worden
geplaatst. Het aantal kortdurende plaatsingen neemt ten
opzichte van de tweede plaatsingen toe. Evenals bij
eerste plaatsing is bij derde en volgende plaatsingen
het percentage tijdelijke plaatsingen met een geringe
verwachte duur relatief hoog. Deze tendens wordt ver
moedelijk veroorzaakt door de kinderen die vanuit de
Daarnaast is er een
thuissituatie worden geplaatst.
aantal plaatsingen met een relatief lange verwachte
duur. Het gaat hierbij vermoedelijk om kinderen die
meermalen zijn overgeplaatst. In deze groep bevinden
zich wellicht de kinderen die de grootste kans hebben
op een carriere in de jeugdhulpverlening. In deze cate
gorie bevinden zich zeer waarschijnlijk de kinderen die
lang in bepaalde voorzieningen blijven of die juist in
relatief korte tijd veel voorzieningen doorlopen.
is extra aandacht en begeleiding voor de
Wellicht
kinderen met een relatief ongunstige prognose bij derde
Op grond van
en volgende plaatsingen noodzakelijk.
bovenstaande gegevens kun je veronderstellen dat een
lange verwachte plaatsingsduur. perspectief op terugkeer
naar huis onduidelijk, het feit dat een plaatsing als
tijdelijk is bedoeld op het moment van derde en volgende
plaatsing een ongunstige prognose is.
Op grond van diagnostische gegevens zou men moeten
besluiten deze kinderen, hun gezinnen of beide intensief
te begeleiden,
indien een terugplaatsing naar huis in
principe nog mogelijk is. Wanneer dit niet het geval is
zou de “definitieve” verzorging en opvoeding in een
“gezinsachtige” situatie, bijvoorbeeld een pleeggezin,
moeten plaatsvinden. Zoals uit het vervolg van dit ver
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slag zal blijken
aanwezig.
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is

deze

trend

in

de

praktijk

reeds

S DE KEUZE VAN VOORZIENING IN HET EELEIDSEXPERIMENT EN
ERRUITEN

In dit hoofdstuk zal eerst worden aangegeven in welke
voorzieningen de kinderen zijn geplaatst tijdens het
Onderscheiden worden de volgende
beleidsexperiment.
voorzieningen:
1. gastgezinnen/opvanggezinnen en kortverblijfgezinnen;
2. tijdelijke pleeggezinnen;
3. langdurig/permanente gezinnen;
4. therapeutische pleeogezinnen;
5. adoptiefgezinnen;
6. tehuizen voor normaal begaafde kinderen;
7. medische kindertehuizen;
8. observatie— en behandelingshuizen;
9. gezinshuizen;
10. overige voorzieninpen (m.n. ziekenhuizen).
Omdat de doelstelling van het beleidsexperiment primair
gericht
is
op pleeggezinplaatsingen,
wordt
in
het
onderstaande op deze plaatsingen gedifferentieerder in
gegaan dan op de tehuisplaatsingen. Dit impliceert dat
de tehuizen slechts in meer globale zin aan de orde ko
men.
De gegevens over gekozen voorzieningen worden afgezet
tegen die uit het vooronderzoek, dat betrekking had op
pleatsingen in 1981.
Bij vergelijkingen met het voor
onderzoek zijn de groepen instanties uit het vooronder
zoek en uit dit onderzoek zoveel mogelijk gelijkge—
schakeld en de variabelen uit beide onderzoeken verge
lijkbaar gemaakt (zie paragraaf 2.6).
Door deze aan
passingen kunnen de cijfers enigszins verschillen van
de totaalcijfers uit beide onderzoeken.
Vervolgens wordt beschreven welke .,erschuivingen er
zijn geweest in de loop van de ruim 1,5 jaar dat het
onderzoek het beleidsexperiment heeft gevolgd.
Tenslotte zullen enkele gegevens gepresenteerd worden
over gekozen voorziqningen in andere dan de experimen
tele gebieden, om een idee te krijgen van de verhoudingen
tehuis—,
thuis— er pleeggezinplaatsingen onder niet—
experimentele condi ties.
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5.1

Gekozen voorzieningen
Wanneer we het totaal van alle plaatsingen bekijken
dus even zonter onderscheid naar eerste en vervolg—
din zien we het volgende beeld. 43% van
plaatsingen
de pleatsingen zijn plaatsingen in een gezinssituatie
(hiertoe behoren de voorzieningen 1 tot en met 5; zie
vorige pagina), 29% van de plaatsingen zijn tehuis—
plaatsingen (waarvan 54% in een tehuis voor normaal be—
gaafden en 39% in een medisch kindertehuis of een ob
terug—
servatie—
of
behandelingshuis),
18%
zijn
plaatsingen naar huis en 6% zijn plaatsingen in een ge—
zinshuis. Cijfers zijn te zien in de onderstaande tabel.
—

—

Tabel 15:

Gekozen voorzieningen in het
riment over alle plaatsingen

beleidsexpe—

voorziening

aantal plaatsingen
abs.

thuis
gezinssituatin
tehuissituatin
gezinshuis
overig

65
157
104
23
14

totaal

363

18,0
43,3
28,7
6.3
3,8
100

We zien dus dat over het geheel genomen meer kinderen
in gezinssit’raties worden geplaatst dan in tehuissitur
t i es.
Vergelijking met overeenkomstige gegevens uit het
vooronderzoek laat het volgende zien (zie tabel 16).
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Tabel 16: Gekozen voorziening in vooronderzoek
huidig onderzoek over alle pleatsingen

vooronderzoek
nZ151

voorzinning

17,2
7,9
20,5
2,6
62,4
9,3

thuis
gastgezinwa
p1eeggpzin$
familie
tehuis)(WW
over

100

totaal

—

en
in

huidig onderzoek
n325
18.2
13,2
26,6
3,7
37,2
3,1
100

Up getallen kunnen wat verschillen van de vorige
tabel door aanpassingen tpr vergelijking van beide
onderzoeken (zie ook hoofdstuk 7).
gastgezinnen, opvanggezinnen, kortverblijfgezinnen
tijdelijke en langdurig/permanente pleeggezinnen
tehuizen en gezinsbuizen

e)

)
M*W)

Er zijn nu ongeveer evenveel terugplaatsingen naar huis
en femilieplaatsingen, en lichte verschuivingen in de
pleeggezin, tehuis en overige
categorieen gastgezin,
voorzieningen. In totaal is er een verschuiving in de
richting van meer plaatsingen in gezinssituaties (totaal
l0,SZ meer) en minder plaatsingen in tehuizen f5,2Z,

• to).
Wanneer we nu gaan Uifferentieren naar eerste, tweede
het
in
zien we
dan
en verdere vervolgplaatsingen,
beleidsexperiment de volgende verdeling.

Tabel 17:

Gekozen voorzieningen
in
plaatsingen
—

voorziening

thuis
gezinssituatie
tehuissituatie
gezinshuis
overig
totaal

le plaatsing
tnZl35)
—

41,6
46,3
5,9
6,6
100

bij

eerste,

tweede en verdere vervolg—

—

2e plaatsing
fnrB2)
41,5
39,0
9,8
6.1
3,7
100

3e en volgende plaatsing
fn135)
20,7
63,0
25,2
7,6
3,7
100

Bij eerste plaatsingen komt 66 van Up kinderen in een
tehuissituatip terecht. 62% komt in een gezinssituatie,
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ven wie 29% in een tijdelijk pleeggezin komt, 487. in een
gast— of kortverblijfgezin, 13% in een pleeggezin dat
niet nader in een van de categorieen gespecificeerd is,
pleeggezin.
langdurig/permanent
in
een
9%
en
Plaatsingen in therapeutische pleeggezinnen komen prak
tisch niet voor.
Bij tweede pleatsingen is, wanneer de plaatsingen in
adoptiefgezinnen buiten beschouwing gelaten worden, het
eerste
dan
bij
iets lager
aantal gezinsplaatsingen
Het aantal tehuisplaatsingen ligt
plaatsingen (39%).
veel lager en 42% van de kinderen gaat terug naar huis.
Bij derde en volgende plaatsingen (zie voor specifi
tabel 35) worden meer kinderen in
tering bijlage t,
Gemiddeld ligt
pleeggezinnen geplaatst dan in tehuizen.
Het aantal
het aantal pleeggezinplaatsingen op 43%.
Het aantal
tehuisplaatsingen
ligt gemiddeld op 25%.
15 en
terugplaatsingen naar huis schommelt tussen ca.
34%, met een gemiddelde van 21%.
In totaal zijn er 25 relationele plaatsingen onder
de pleeggezinplaatsingen (16%).
Wanneer we de bovenstaande gegevens van eerste, tweede
en vervolgplaatsingen vergelijken met die uit het voor
Bij eerste
onderzoek, is het volgende te signaleren.
plaatsingen zijn er nu:
—

—

—

—

in de categorie gastgezin—
11% meer plaatsingen
nen/kortverbl i jfgezinnen
10% meer plaatsingen in de categorie tijdelijke en
langdurige pleeggezinnen;
11% minder plaatsingen in tehuizen en gezinshuizen;
9% minder plaatsingen in overige voorzieningen.

Wat betreft familiepleatsingen is er geen noemenswaardig
verschi 1.
Er zijn dus nu 21% meer gezinsplaatsingen, 11% minder
tehuisplaatsingen en 9% minder plaatsingen in overige
De verschuivingen bij de gezins— en te—
voorzieningen.
huisplaatsingen zijn significant.
tweede plaatsingen zijn er 9% minder gezins—
Bij
plaatsingen en marginale verschuivingen bij de tehuis
De veranderingen zijn niet signi—
en thuisplaatsingen.
fi cant.
Bij verdere vervelgplaatsingen zijn er 23% meer ge—
zinsplaatsingen en 177. minder tehuisplaatsingen. Deze
Er zijn geen ver
veranderingen zijn significant.
schillen in terugplaatsingen naar huis en plaatsingen
in overige voorzieningen.
In tabel 16 is cijfermateriaal met betrekking tot de
eerste plaatsingen opgenomen. Voor cijfers over tweede
en volgende plaatsingen zij verwezen naar de tabellen
36 en 37 in de bijlage.
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Tabel 18:

Gekozen voorziening bij eerste plaatsingen
in vooronderzoek en huidig onderzoek

voorziening

gastgezin
pleeggezinW*
familie
tehuis$X*
overig
totaal

vooronderzoek
nz6l
9,8
6,6
3,3
67,2
13,1
100

huidig onderzoek
nt120
20,8
16,6
2,5
55,6
4,2
100

gastgezinnen, opvanggezinnen, kortverblijfgezinnen
tijdelijke en langdurig/permanente gezinnen
NW*) tehuizen en gezinshuizen
W)

W*)

Er is dus een verschuiving in de richting van meer
plaatsingen in gezinssituaties en minder plaatsingen in
echter alleen bij eerste plaatsingen en bij
tehuizen,
derde en volgende plaatsingen. Bij tweede ptaatsingen
is er zelfs een daling. Het aandeel gezinsplaatsingen
lag echter bij tweede plaatsingen ook in het vooronder
zoek al relatief hoog.
Wat kan er nu al met al uit het getallenmateriaal
deze paragraaf geconcludeerd worden?
•

•
•
•

•

van

Ten eerste is er over alle plaatsingen in het
beleidsexperiment een stijging van het relatieve
aantal plaatsingen in gezinssituaties en een daling
van het aantal plaatsingen in tehuissituaties.
Deze tendens is te zien hij eerste plaatsingen en
bij derde en volgende plaatsingen.
Deze tendens is er niet bij tweede plaatsingen.
De stijging van het aantal plaetsingen in gezinssi—
tuaties zit zowel in een stijging van het aantal
plaatsingen in gezinnen met een beperkte opnameduur
kortverblijfgezin—
gastadressen,
(opvanggezinnen,
nen) als in een stijging van het aantal plaatsingen
in de categorie tijdelijke en langdurige pleegge
zinnen.
Het aantal terugplaatsingen naar huis is niet sterk
veranderd: bij tweede plaatsingen 6?, meer, bij ver
dere plaatsingen 3% minder.
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5.2

Verschuivingen in de loop van het beleidsexperiment
Nagegaan is of er in de loop van het beleidsexperiment
verschuivingen zijn geweest in de relatieve aantallen
gezinsplaatsingen en tehuisplaatsingen. De periode van
1 eaart 1966 tot 1 november 1965, waarin de registratie
van plaatsingen gebeurde, is daartoe ingedeeld in vier
In onderstaande tabel
periodes van elk vijf maanden.
in
wordt een beeld gegeven van aantallen plaatsingen
pleeggezin— en tehuissituaties in de vier periodes.

Tabel 19: Plaatsingen in pleeggezinsituaties en tehuissi
in %
tuaties per periode
—

—

periode
voorziening

1
nz$6

2
nz71

3
nt51

4
nZ48

totaal
nZ265

gezinsmituatie
tehuissituatie

61,6
38,6

66,8
35.2

56,9
43,1

56,3
41,7

60,9
39,1

totaal

100

100

100

100

100

We zien dat de verhouding tussen plaatsingen in pleeg—
gezinsituaties en die in tehuissituaties over de 4 pe
riodes niet zeer is veranderd ten opzichte van het to
en globaal genomen blijft schommelen rond een
taal,
verhouding van ongeveer 60:60. Daarbij is het aantal
gezinsplaatsingen in de tweede periode relatief het
hoogst en in de derde periode het laagst. In de eerste
helft van het beleidsexperiment ligt het percentage ge—
zinsplaatsingen ten opzichte van tehuisplaatsingen wat
hoger dan in de tweede helft.
Voor een nog gedetailleerder beeld per periode ver
wijzen we naar tabel 38 in de bijlage. Uit deze tabel
komt naar voren dat binnen de categorie “pleeggezinsi—
tuaties” wel enkele duidelijke verschuivingen zijn ge
weest. Zo is te zien dat het aantal plaatsingen in
gastgezinnen in periode 2 een piek heeft gehad. Het
aantal plaatsingen in tijdelijke gezinnen was in het
begin en vooral aan het eind relatief hoog. Het aantal
in langdurig/permanent bedoelde pleegge
plaatsingen
zinnen neemt in de loop van het experiment verhoudings
Kortverblijfgezinnen worden
gewijs af: van 20’X tot 6%.
in het begin erg weinig, daarna meer ingezet, met een
duidelijke piek in de eerste helft van 1985. Plaatsingen
in gezinshuizen hebben hun piek ook in deze tijd.
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5.3

Gekozen voorzieningen en plaatsende instanties
Dat de in het beleidsexperiment participerende catego—
neen plaatsende instanties verschillen in hun keuze van
voorziening, blijkt uit tabel 20.

Tabel 20:

Gekozen voorziening naar categorie

plaatsende

instantie

—

in

‘1.—

Raad
‘voorziening
Ithuis
!gezinssit.
‘tehuissit.
totaal
M)

(n90)
11,1
57,6
31,1
100

plaetsende instantie
AMW
RIAGG
(gez)
adv.
bur.
voogdij
(n3O)
(ntl4)
(ntl48)
(n26)
27,0
49,3
23,7
100

23,1
61,5
15,4
100

16.3
76,6
7,1
100

10,0
6,7
83,3
100

overig

totaal

(ntl8)

(nt326)

22,2
16,7
61,1
100

19,9
48,2
31,9
100

plaatsingen waarbij niet de plaatsende instantie, maar de begelei
dende instantie aan het beleidsexperiment deelneemt, tehuizen en
ziekenhuizen.
Opvallend is het grote aandeel pleeggezinplaatsingen van
het AMW en het lage aandeel in deze van de RIAGG’s en
van de ziekenhuizen. De Raden en de adviesbureaus zitten
wat boven het gemiddelde aantal pleeggezinplaatsingen.
Dok opmerkelijk is het grote aantal tehuisplaatsingmn
van RIAGG’s en plaatsers uit de medische hoek. 8MW en
Met terug—
adviesbureaus plaatsen weinig in tehuizen.
plaatsingen naar huis hebben de (gezins)voogden het
meest bemoeienis, de RIAGG’s het minst. Dit laatste heeft
te maken met het gegeven dat RIAGG’s zich, na plaatsing
van een kind in een tehuis, qua begeleiding terugtrekken
en dientengevolge ook niet als belangrijkste instantie
Plaatsingen in
bij een terugplaatsing betrokken zijn.
gezinshuizen worden voornamelijk gerealiseerd vanuit de
categorie “overige”, waartoe de tehuizen behoren. Het
lijkt erop dat de deelnemende tehuizen veel van hun
kinderen doorplaatsen naar een meer gezinsachtige omge
maar
ving, die weliswaar gelieerd is aan het tehuis,
waarbinnen de continuiteit van de opvoeding meer ge
stalte krijgt.
Het beeld van gekozen voorzieningen per
soort instantie lijkt veel op het beeld dat in het
vooronderzoek geschetst is. Een vraag die zich nu voor
instanties verschuivingen
is
bij
welke soort
doet,
hebben plaatsgehad ten opzichte van het vooronderzoek,
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en hoe groot die verschuivingen dan wel zijn. Een ver
in het voor
gelijking tussen plaatsende instanties
onderzoek en het huidig onderzoek is echter moeilijk te
maken, gezien de ietwat verschillende vraagstelling op
dit punt°’ en de geringe aantallen waarop zo’n verge
lijking gebaseerd is. Toch bestaat de volgende indruk
(zie tabel 39, bijlage). In de hoek van de AGGZ wordt
Hier
in tehuizen geplaatst.
nog steeds voornamelijk
lijkt weinig verandering te zijn opgetreden.
Wanneer deze plaatsingen nader onder de loep worden
genomen, blijkt het in de meeste gevallen te gaan om
plaatsingen ter observatie of voor behandeling. Het be
vaker
plaatsers
andere
eet
vergelijking
in
treft
plaatsingen, waarbij de problemen naar het oordeel van
de maatschappelijk werker voornamelijk bij het kind zelf
liggen. Het gaat dan meestal om gedragproblemen van het
kind thuis of om ernstige problemen in de relatie tussen
kind en ouder(s). Aangezien hier steeds inschattingen
van de maatschappelijk werkers weergegeven worden, velt
niet te zeggen of de beoordeling van de problematiek door
maatschappelijk werkers in de AGGZ verschilt van die van
collega’s bij andere jeugdhulpverleningsinstellingen,
of dat het hier om reele verschillen in de clientpopu—
latie gaat.
Binnen de categorie “Raden” is er een aanmerkelijke
pleeggezin—
meer
van
richting
in
de
verschuiving
plaatsingen te zien. Hetzelfde zou het geval geweest
kunnen zijn bij het algemeen maatschappelijk werk en bij
de instellingen voor voogdij en gezinsvoogdij.
Hu we dit algemene plaatje bekeken hebben, richten we
onze blik op de twee arrondissementen apart.
Tussen beide arrondissementen is een verschil, dat
significant blijkt (zie tabel 21, p<.Q5).

Oi
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In het vooronderzoek bleek uit de dossiers vaak
moeilijk op te maken welke van de (meestal meer dan
als
uiteindelijk
nu
instanties
betrokken
een)
dat
Vandaar
plaatsende instantie was opgetreden.
volstaan werd met het aangeven van “betrokken in
stanties”. In het huidig onderzoek was wel steeds
duidelijk te krijgen wie de plaatser was.

Tabel 21:

Gekozen
-

in %

voorzieningen

per

arrondissement

—

arrondissement
Den Bosch
Utrecht
nt159
n199

voorziening

19,5
50,9
24,5
2,5
2,5

17,1
35,7
32,7
9,5
5,0

thuis
gezinssituatie
tehuissituatie
gezinshuis
overig

100

100

totaal

In Utrecht zijn minder plaatsingen in gezinssituaties
gerealiseerd, maar daarentegen meer plaatsingen in te
huizen en gezinshuizen dan in Den Bosch.
Wanneer we nu wat gedetailleerder kijken hoe de ver
categorieen
verschillende
bij
liggen
houdingen
de
plaatsende instanties in elk van beide arrondissementen
(zie tabel 60 in de bijlage), dan kan het volgende ge
signaleerd worden.
Het meest opmerkelijke verschil tussen beide arron
dissementen zit wel in de keuze van voorziening van de
beide Raden. Die in Den Bosch plaatst 81% van de kinderen
in pleeggezinnen, die in Utrecht 61%. De Raad Den Bosch
plaatste al ten tijde van het vooronderzoek veelvuldig
in gezinnen; veelal betrof dit gezinnen voor driemaan—
delijkse opvang van afstandbabies, georganiseerd in een
pool, opgezet door de Raad en het kindertehuis “Bethanie”
in Horn. Dit is nu nog steeds het geval.
De Raad Utrecht heeft een ander beleid ten aanzien
Dmdet het verschil tussen de erron—
van afstandbabies.
dissenenten veroorzaakt zou kunnen worden door het ver
schil in beleid inzake afstandsbabies van de beide be
hebben we de
hoe relevant dit ook is
trokken Raden
aantallen van Utrecht en Den Bosch nog een keer naast
elkaar gelegd, ditmaal zonder babies tot 1 jaar.
—

—
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Tabel 22:

arrondissement,
per
voorziening
Gekozen
in Z
0-jarigen uitgezonderd
-

voorziening:
thuis
gezinsmituatie
tehuissituatie
gezinshuis
overig
totaal

—

arcondi ssement:
Den Bosch
Utrecht
n94
nlD7
26,3
36,6
23,4
11.2
4.7
100

33,0
64,7
16,0
3,2
3,2
100

Het vprschil is nu kleiner, maar dezelfde trend blijft
zichtbaar fp<.10).
De Cgezins)voogdij—instellingen verschillen eigenlijk
alleen was gezinshuisplaatsingen betreft: in Utrecht
zijn ze hier vaker als plaatser bij betrokken dan in Den
Bosch. Het relatieve aandeel pleeggezinplaatsingen ligt
in Dpn Bosch 7Y hoger.
Over verschillen tussen de adviesbureaus kan geen
6
uit
Utrecht maar
omdat
uitspraak gedaan worden,
meldingen uit deze sector zijn binnengekomen.
Over een mogelijk verschil tussen de AMW—instellingen
in Utrecht en Den Bosch valt eveneens niets te zeggen,
omdat in Den Bosch slechts 2 AML’I-plaatsingen gemeld zijn.
gevarieerder
een
hebben
Utrecht
in
RIAGG’S
De
plaatsingspatroon dan die in Den Bosch. In Dpn Bosch
in een tehuis (vaak
plaatsten ze alle 15 kinderen
in Utrecht plaatsen ze ook voor
kinderhuis Reek).
namelijk in tehuizen, maar ook wel eens in andere voor
In Utrecht gaat het bij de RIAGG’s in ver
zieningen.
houdingsgewijs minder gevallen om plaatsingen met de
doelstelling “observatie en behandeling”. De RIAGG’s in
Utrecht plaatsen ook meer dan die in Den Bosch vanwege
problemen in de thuissituatie. Dit zou het verschil in
plaatsingspatroon kunnen verklaren.
In Utrecht nam de afdeling Bijzondere Gezinsver—
pleging CBGV), onderdepl van een kindertehuis (Zand—
bergen, Amersfoort), als plaatser deel aan het beleids—
Deze categorie is in Utrecht als “overig”
experiment.
opgevoerd, met een hoog aandeel qezinshuisplaatsingen.
Nagegaan is hoe de situatie in beide arrondissementen
is veranderd ten opzichte van het vooronderzoek (zie
tabel 23).
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in
Tabel 23: Keuze van voorziening naar arrondispment
huidig onderzoek over alle
en
vooronderzoek
in
plaatsingan
—

—

voorziening

thui5
gastgezin
pleeggezin
tehuissituatie
overig
totaal

vooronderzoek
Dan Bosch
Utrecht
nz66
n85
21.2
7,1
22.3
40,0
9,6
100

12,1
9,1
24,2
65.4
9,1
100

huidig onderzoek
Dan Bosch
Utrecht
nzl3b
n188
17,6
10,6
23,0
63,1
6,8
100

19,1
16,9
33,7
29.6
0,7
100

We zien dat da veranderingen in Utrecht verschillen van
In Utrecht zijn de verschuivingen
die in Den Bosch.
In Den Bosch zijn de
marginaal (niet significant).
veranderingen groter: er zijn 17 meer plaatsingen in
pleeggezinnen en 16 minder tehuisplaatsingen dan in
1951 Cp<.05).
De gegevens van deze paragraaf overziend, kan samen
vattend gezegd worden dat van dp aan het beleidsexperi—
ment deelnemende plaatsende instanties het algemeen
maatschappelijk werk, de Raden (met name die in Den
Bosch) en de adviesbureaus het meest frequant in ge—
zinssituaties plaatsen. Bij deze categorieen instanties
lijkt ook de grootste toename van pleeggezinplaatsingen
te zijn ten opzichte van het vooronderzoek.
In het arrondissement Utrecht zijn minder plaatsingen
In
in pleeggezinnen gerealiseerd dan in Den Bosch.
Utrecht is er ook een minder grote toename van ht aantal
pleeggezinplaatsingen tpn opzichte van het vooronderzoek
dan in Den Bosch.

5.4

Keuze van voorziening buiten het beleidsexperiment
We hebben in de voorgaande paragrafen geconstateerd dat
er een toename is geweest in het aantal plaatsingen in
pleeggezinsituaties. Dit was met name zo bij eerste
plaatsingen en bij derde en volgende plaatsingen. De
toename was er al in het eerste jaar van het belpidsex—
periment en werd niet groter in het tweede jaar. Er
werden verschillen gesignaleerd tussen de arrondise—
menten Utrecht en Den Bosch in aantallen pleeggezin— en
thui spiaatsi ngen.
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De vraag waar we ons nu mee bezig zullen houden, is
hoe de aantallen tehuis— en pleeggezinplaatsingen liggen
in gebieden, waarin geen beleidsexperiment is geweest.
Het antwoord op deze vraag is niet zo gemakkelijk te
immers zowel om
in dit onderzoek
Het gaat
vinden.
justitiele als om vrijwillige plaatsingen, zowel om te
huis— als om pleeggezinplaatsingen, en daarbij specifiek
om kinderen van 0 tot 11 jaar. Bovendien gaat het om
plaatsingen en niet om de bezettingsgraad van voor—
zi eningen.
In de bestaande administratieve registratiesystemen
bij
zijn
financiering
op
vooral
afgestemd
die
Justitie, WVC en Bureaus Iandelijk Contact (‘IVE bleek of
het ene onderdeel of het andere te ontbreken, of het
bleek te ingewikkeld om de aantallen voor de specifieke
leeftijdsgroep te achterhalen.
Toch wilden wij in dit onderzoek een idee hebben van
de situatie buiten het beleidsexperiment, indien moge
lijk van voor de tijd van het experiment, en in elk geval
van 1984/1985. Immers, als daar ook een toename is ge
tehuis daar nu
weest, en als de verhouding pleeggezin
ongeveer hetzelfde ligt als in het beleidsexperiment,
geeft dit te denken over het effect van het experiment.
Het experiment heeft plaatsgehad in een periode,
waarin de pleegzorg grote aandacht heeft gekregen, niet
alleen in Utrecht en Den Bosch, maar in het gehele land.
Ook zijn er in de tijd van het experiment relevante re
gelingen ingevoerd (bijvoorbeeld de subsidieregeling
vrijwillige pleegzorg) en beleidsbeslissingen genomen
(bijvoorbeeld de beddenreductie in tehuizen). Er zijn
in diverse gebieden programma’s voor deskundigheidsbe—
vordering in pleegzorg aangeboden, bij de Centrales voor
Pleegzorg heeft een “project pleegzorg” plaatsgehad.
Bij justitieplaatsingen is landelijk een trend waar
neembaar in de richting van meer pleeggezinplaatsingen
en minder tehuisplaatsingen voor 0 tot en met 11—jarige
in die gevallen waarin tot uithuisplaatsing
kinderen,
—

-

—

besloten is.
Voor kinderen in het vrijwillige circuit is eveneens
pleeggezin—
aantal
het
van
toename
een
landelijk
tehuis—
aantal
het
van
een
afname
en
plaatsingen
plaatsingen te zien (zie tabel 41 t/m 45 in de bijlage).
Dit alles maakt een zuivere “effectmeting” van het
Een beeld van de
beleidsexperiment uitermate moeilijk.
situatie in andere gebieden zou verhelderend kunnen
werken. Bij gebrek aan echte controlegebieden moeten we
hierbij afgaan op cijfermateriaal uit bestaande regis—
t rat ie sy stemen
Gezien de problemen met deze registratiesystemen moet
deze verheldering beperkt blijven. In het onderstaande
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We
wordt in elk geval enig cijfermateriaal02 gegeven.
kijken daarbij met name naar de plaats van Utrecht en
Den Bosch tussen de andere regio’s wat betreft pleegge
zin— en tehuisplaatsingen.

Aantal vrijwillige pleeggezinplaatsingen voor jonge
kinderen in 11 provincies

5.6.1

Via het Ministerie van WVC beschikken we over cijfers
van aantallen vrijwillige pleeggezinplaatsingen voor 0
t/is 10—jarigen in 1986 en 1985, over 11 provincies.
Wanneer we de cijfers op een rij zetten en de trend
over 1986—1985 bekijken (zie figuur 1, bijlege), is te
zien dat in de provincies, waarin het beleidsexperiment
heeft gedraaid, vanaf eind 1986 sprake is van een gestaag
stijgende tendens, in Utrecht meer dan in Hoord—Brabant.
Er is een afzwakking van deze tendens aan het eind van
1985. Ook in andere provincies is een stijging te zien
geweest vanaf eind 1986, bijvoorbeeld in Zuid-Hollend
en Friesland. In Zuid-Holland is er echter aan het eind
van 1985 een aanzienlijke daling.
Utrecht en Noord-Brabant wijken dus niet echt op
vallend af in hun patroon van vrijwillige pleeggezin—
plaatsingen, maar ze vertonen vanaf eind 1986 ten op
zichte van de andere provincies geen ongunstig beeld van
dalingen en onregelmatigheden in het aantal gereali
seerde pleeggezinplaatsingen voor jonge kinderen: hun
beeld is er eerder een van gestage toename. Interpreta
tie van deze data als op zichzelf staande absolute aan
tallen die, per kwartaal gezien, wellicht ook blootstaan
aan de invloeden van het toeval, blijft echter moeilijk.

5.6.2

Aantal vrijwillige tehuisplaatsingen in de 13 provincies
Door het Ministerie van Justitie worden jaaroverzichten
in
opgesteld over aantallen werkelijke verpleegdagen
Beschikbaar zijn bezettingsgegevens
justitietehuizen.
over justitiele en vrijwillige opnames in 1981, 1986 en
1985 in 11 provincies, over kinderen van 0 tot 21 jaar.
Een uitsplitsing naar leeftijd bleek niet mogelijk. Door
het aantal verpleegdagen te delen door 365 kan berekend
worden hoeveel kinderen in de genoemde jaren in de be—

02

Al het cijfermateriaal heeft betrekking op totale
aantallen kinderen die in de ene of in de andere
voorziening geplaatst zijn. De verstrekte gegevens
waren derhalve volledig anoniem.
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Opgenomen zijn cijfers over
trokken tehuizen verbleven.
centraal te betalen Justitie- en WVC—plaatsingen (zie
tabel 46 in de bijlage). Uit de tabel blijkt duidelijk
dat het absolute aantal tehuisplaatsingen gedaald is in
de loop van de jaren 1981—1984—1985. Dit is natuurlijk
geenszins verwonderlijk, gezien de capaciteitsreductie
in tehuizen, waartoe de overheid in de afgelopen jaren
is overgegaan. In beide experimentele provincies is.
over 1984 en 1985 gezien, sprake geweest van een daling
Grotere dalingen zijn
van het aantal tehuisplaatsingen.
Noord
er evenwel ook te zien in Gelderland, Limburg,
De capaciteitsreductie was
en Overijssel.
Holland,
daarbij het grootst in Gelderland, Utrecht, Limburg en
Zeeland. Vergeleken met andere provincies lijkt er in
Noord—Brabant verhoudingsgewijs een sterke daling te
zijn geweest, die niet uitsluitend te wijten lijkt aan
Twee
de capaciteitsreductie in de onderzochte jaren.
andere provincies waar dit het geval lijkt, zijn Noord
Van de experimentele gebieden
Holland en Overijssel.
valt dus op te merken dat Noord—Brabant een opmerkelijk
gunstig beeld vertoont, waarbij “gunstig” een interpre
tatie is vanuit de doelstelling van het beleidsexperi—
cent; de ontwikkeling in Utrecht verschilt nauwelijks
van die in de andere provincies.

Aantal tehuis— en pleeggezinplaatsingen in
5.4.3
in Limburg

‘64 en ‘85

Via de Stichting Werkgroep Jeugdwelzijnszorg Limburg te
Roermond verkregen we cijfers over de tehuis— en pleeg—
gezinplaatsingen die in de provincie Limburg zijn ge
realiseerd in de jaren 1963, 1984 en 1985. De cijfers
hebben betrekking op plaatsingen van kinderen van 0 t/m
om
12 jaar en bieden een vrij betrouwbare mogelijkheid
Roermondse plus Naastrichtse cijfers naast de Brabantse
en Utrechtse te leggen°3.
Te zien is (zie tabel 47 en 46, bijlage) dat het
van
aantal pleeggezinplaatsingen in Limburg in de loop
41%.
de jaren 1983—1964—1985 gestegen is van 16% tot
Wanneer we de cijfers van de beide Limburgse arrondis
sementen vergelijken met die van de twee experimentele
arrondissementen, valt het volgende te constateren:
—

°
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het aandeel pleeggezinplaatsingen ligt in 1984 in
Limburg op 34%, in het experimentele gebied op 63%
(Utrecht 57%, Den Bosch 70%);

Van de WVC—plaatsingen is 95% geregistreerd
Stichting, van de justitieplaatsingen 65%.

bij

de

—

in
Limburg
er
zijn
1985
in
in Utrecht en Den
plaatsingen,
(Utrecht 47%, Den Bosch 67%).

pleeggezin—
41%
Bosch samen 58)’.

In het experimentele gebied is er dus in 1984 en 1985
een groter aandeel pleeggezinplaatsingen binnen de uit—
huisplaatsingen dan in Limburg. In Limburg is er echter
een aanzienlijke toename geweest.

Aantal tehuis— en pleeggezinplaatsinoen bij eerste
5.4.4
plaatsingen in Limburg
Uit een ander onderzoeksproject, dat eveneens onder
auspicien van de CWDK wordt uitgevoerd, zijn gegevens
pleeggezin—
en
tehuis—
aantallen
over
beschikbaar
plaatsingen bij eerste uithuisplaatsingen in de arron
dissementen Roermond, Maastricht, Utrecht en Den Bosch,
voor kinderen van 0 t/m 11 jaar over het jaar 1985.
de aantallen per arrondissement gering zijn,
Hoewel
lijkt het erop dat Den Bosch ten opzichte van de overige
drie relatief veel pleeggezinplaatsingen heeft bij de
eerste uithuisplaatsingen en Utrecht weinig (zie tabel
49,

bijlage).

Aantal tehuis— en pleeggezinplaetsingen voor
5.4.5
justitiekinderen
Directie
de
Inforex—registratiesysteem van
het
Uit
Kinderbescherming van het Ministerie van Justitie kon
opgemaakt worden hoeveel 0 tot lI—jarige kinderen er in
1984 en 1985 in pleeggezinnen en tehuizen zijn ge
plaatst. Een overzicht, uitgesplitst naar de 19 arron—
disseeenten, is opgenomen in tabel 50 (bijlage).
Er blijkt een grote diversiteit in ontwikkelingen te
In 8 arrondissementen is er een toename
zijn geweest.
van het aantal pleeggezinplaatsingen in de loop van
1986/1985. Utrecht en Den Bosch behoren tot deze acht.
Utrecht geeft echter maar een uiterst geringe toename
te zien, Den Bosch daarentegen een aanzienlijke. Naast
Den Bosch zien we ook in Breda, Haarlem en Groningen een
aanzienlijke toename. Den Bosch valt bovendien op door
zijn hoge percentage pleeggezinplaatsingen in 1985. Sa
men met Leeuwarden staat Den Bosch op dit punt op de
eerste plaats.
De toename van de pleeggezinplaatsingen gaat in Den
Bosch vooral ten koste van terugpiaatsingen naar huis.
Het aantal tehuisplaatmingen blijft ongeveer constant.
Een dergelijk patroon is ook te zien in Breda. In andere
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arrondissementen met grotere toename is dit vooral ten
(Rotterdam,
tehuisplaatsingen
de
van
gegaan
koste
Haarlem, Groningen).
Wanneer we naar de tehuisplaatsingen kijken, zien we
en
Haarlem
Rotterdam,
in
aanmerkelijke afname
een
Groningen, doch niet in Utrecht en Den Bosch.
Kortom, Den Bosch ligt qua relatieve aantallen pleegge—
zinplaatsingen hoog in de rij der arrondissementen, en
het geeft ook een aanzienlijke toename te zien in 1985.
Deze gaat echter vooral ten koste van terugplaatsingen
naar huis. Utrecht valt noch op door zijn hoge percen
tages pleeggezinplaatsingen, noch door de hoogte van de
toename in 1985. In Utrecht is echter ook geen daling
van het percentage pleeggezinplaatsingen te zien, zoals
in veel andere arrondissementen wel het geval is. De
beide experimentele arrondissementen vertonen dus in het
licht van de doelstelling van het beleidsexperiment geen
ongunstig beeld.
Al met al komt het arrondissemant Den Bosch c.q. de
provincie Hoord—Brabant er bij de bovenstaande verge—
lijkingen met andere gebieden steeds naar voren als een
gebied met relatief veel pleeggezinplaatsingen, die de
Utrecht
afgelopen jaren ook sterk toegenomen zijn.
vertoont noch in positieve, noch in negatieve zin een
Dok blijken er buiten Den Bosch en
opmerkelijk beeld.
Utrecht gebieden te zijn, waar een toename van aantallen
pleeggezinplaatsingen voor jonge kinderen is geweest en
tehuis—
pleeggezinplaatsing
verhouding
de
waar
plaatsingen minstens zo gunstig is wat de pleeggezin—
plaatsingen betreft als in de experimentele gebieden.
—

5.5

Samenvatting
We hebben in dit hoofdstuk gekeken naar aantallen gere
naar
en
tehuisplaatsingen
en
pleeggezin—
aliseerde
Er blijken in de expe
terugpiaatsingen naar huis.
rimentele gebieden meer kinderen geplaatst te zijn in
pleeggezinsituaties dan in tehuissituaties (43% tegen
29%). 18?. van de kinderen gaat naar huis terug. Verge
lijking met het vooronderzoek, dat de situatie in 1981
weergaf, leert ons dat er nu bijna 11% meer plaatsingen
minder
tehuis—
5%
en
zijn
pleeggezinsituaties
in
ploatsingen. Terugpiaatsingen naar huis zijn er nu on
geveer evenveel.
pleeggezinplaatsingen
De toename van het aandeel
blijkt met name bij eerste plaatsingen en bij derde en
tweede
bij
niet
er
Ze
is
plaatsingen.
volgende
plaatsi ngen.
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In de loop van het beleidsexperiment is de verhouding
In het arron
pleeggezin—tehuis niet veel veranderd.
dissement Den Bosch zijn verhoudingsgewijs meer pleeg—
gezinplaatsingen gerealiseerd dan in Utrecht, en minder
plaatsingen in tehuizen en gezinshuizen. Ten opzichte
in
van het vooronderzoek blijken de veranderingen
Utrecht minder groot dan in Den Bosch. In Den Bosch is
er een duidelijke toename van het relatieve aantal
pleeggezinplaatsingen; er is een afnaee van de tehuis—
en gezinshuisplaatsingen, terwijl er in Utrecht geen
veranderingen van betekenis zijn.
Wanneer gekeken wordt naar de plaats van Utrecht en Den
Bosch in de rij der andere arrondissementen c.q. pro
vincies, dan geven de cijfers met betrekking tot aan
tallen pleeggezin- en tehuisplaatsingen aanleiding tot
de conclusie dat Den Bosch in het algemeen een gunstig
beeld geeft te zien wat betreft aantallen pleeggezin—
plaatsingen, en dat Utrecht op dit punt niet opvalt.
zeker in het
De indruk bestaat dat in Den Bosch
een grotere bereidheid
begin van het beleidsexperiment
bestond om te werken in de richting van de doelstelling
van het experiment. Er leek een meer positieve attitude
te bestaan ten eanzien van het uitproberen van moge
lijkheden ter bevordering van pleegzorg. Dit kan ertoe
geleid hebben dat deze mogelijkheden ook frequenter
In Den Bosch is men ook strikter
geeffectueerd zijn.
uitgegaan van de intentie “pleegzorg ja, tenzij” dan in
Utrecht. Het kan ook zijn dat de invulling van de ver
schillende onderdelen van het experiment in Den Bosch
geheel anders is geweest dan in Utrecht. Dit zal in het
tweede deel van het eindrapport aan de orde komen.
—

—

Er is men tweetal gegevens die tot nadenken stemmen over
het effect van het beleidsexperiment op de kwantiteit
van pleeggezinplaatsingen.
Gezien de trage en moeizame start van het beleidsex—
periment zou de verwachting zijn dat er niet in 1984,
maar wel in 1985 een duidelijke verandering te zien zou
aoetan zijn.
Wanneer de percentages in de loop van het beleidsex—
periment worden nagetrokken, blijkt echter dat er in de
verhouding pleeggezin— en tehuisplaatsingen geen grote
Mogelijkerwijze worden
veranderingen zijn opgetreden.
eventuele effecten van het beleidsexperisent pas op
langere termijn zichtbaar. Het ziet er echter ook naar
uit dat pleegezinplaatsingen niet alleen als alterna
tief voor tehuisplaatsingen, maar ook als elternatief
voor plaatsingen in overige voorzieningen zijn gerea—
1 i seerd.
Dp de tweede plaats is opmerkelijk dat de twee expe
rimentele gebieden van elkaar verschillen, zowel in
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ontwikkelingen van aantallen pleeggezinplaatsingen ten
opzichte van het vooronderzoek, als in aantallen pleeg—
gezinplaatsingen ten opzichte van andere regio’s.
Ook is gebleken dat in diverse niet—experimentele
gebieden een aanzienlijke toename van het aantal pleeg—
gezinplaatsingen te zien is geweest in de afgelopen ja
ren. Hier kon dus zonder beleidsexperiment een kwonti—
tatieve bevordering van de pleegzorg bereikt worden.
Naast de eenduidige conclusie dat er een toename is
van het relatieve aantal pleeggezinplaatsingen, past dus
de kanttekening dat deze toename niet eenduidig toe te
schrijven lijkt aan het beleidsexperiment. We zullen in
het tweede deel van dit evaluatie—onderzoek nader ingaan
op de effecten zoals de deelnemers aan het experiment
die inschatten, bijvoorbeeld ook op de kwaliteit ven de
plaatsi ngen.
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6 DE KEUZE VAN VOORZIENING EN KENMERKEN VAN KIND EN
PLAATSING: DE SITUATIE TIJDENS HET BELEIDSEXPERIMENT

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de si
tuatie, zoals die er uitziet bij de plaatsingen van het
Nagegaan wordt welke verbanden er
beleidsexperiment.
zijn tussen de keuze van een voorziening en een reeks
Als het goed is. hebben we dan aan
andere variabelen.
het eind van dit hoofdstuk een gedifferentieerd beeld
in het
van de situatie rond gekozen voorzieningen
beleidsexperiment.
In het volgende hoofdstuk zal dan
nader ingegaan worden op veranderingen ten opzichte van
het vooronderzoek.

6.1

Keuze van voorziening en achtergronden van de plaatsing
In deze paragraaf wordt gekeken naar samenhangen tussen
de keuze van voorziening en de hoedanigheid van de mi—
tiatiefneeer van de plaatsing. de opstelling van de ou
van
het kader van plaatsing en de redenen
ders,
plaatsing.

Initiatiefnemers van de plaatsing
Nagegaan is of het voor de keuze van voorziening wat
uitmaakt, wie als eerste de wenselijkheid van een
plaatsing c.q. overplaatsing signaleert en aanzwengelt.
Dit is dan degene die de eerste stappen onderneemt om
tot een (over)plaatsing te komen, de initiator van de
plaatsing.
In het algemeen is er een duidelijke samen
hang tussen de keuze van een voorziening en de initia
tiefnemer van de plaatsing (zie tabel 51a in de bijlage).
Globaal genomen kunnen we zeggen dat, wanneer de Raad
of een instelling voor (gezins)voogdij initiatiefnemers
van een plaatsing zijn, verhoudingsgewijs vaak een
pleeggezinplaatsing volgt. Is een RIAGG initiator van
een plaatsing, dan volgt meestal een tehuisplaatsing.
Nemen de ouders zelf da eerste stap, dan worden er alleen
bij vervolgplaatsingen verhoudingsgewijs meer pleegge—
zinnenplaatsingen dan tehuisplaatsingen gerealiseerd.
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Opstelling van de ouders
We hebben net gezien dat de rol van de ouders als ini
tiatiefnemers alleen bij vervolgpiaatsingen een samen
hang lijkt te vertonen met de keuze van een pleeggezin
of een tehuis. Er is echter wel bij alle plaatsingen een
samenhang tussen de opstelling van de ouders tegenover
Die
de plaatsing en de keuze van voorziening (p<.O5).
opstelling is afgeleid uit het waarneembare gedrag van
de ouders. In dit onderzoek konden we niet kijken naar
dieptepsychologische innerlijke ervaringen en gevoelens
De op
en de relatie tussen deze gevoelens en gedrag.
stelling, zoalm die zich aan de oppervlakte uit, is dus
nagevraagd.
De verhouding tussen deze opstelling en de
keuze van een pleeggezin— of een tehuissituatie is als
volgt.
Pleeggezinplaatsingen zien we het meest in gevallen
waarin de ouders zich verzetten tegen een plaatsing van
hun kind. Het gaat dan meestal om een plaatsing in een
Het zou hierbij kunnen
gastgezin/kortverblijfgezin.
gaan om justitiele plaatsingen, waarbij het kind tegen
is
Het
de wil van de ouders uithuisgeplaatst wordt.
opmerkelijk dat de plaatsers in deze gevallen relatief
vaak zijn overgegaan tot een pleeggezinplaatsing en re
latief weinig tot een tehuisplaatsing. Immers, “weer
stand van de ouders” was en is een veelgehoord argument
Deze weerstand is bij
tegen een pleeggezinplaatsing.
een relatief groot aantal pleeggezinplaatsingen door de
plaatsers blijkbaar toch hanteerbaar geacht. In deel 2
van dit verslag, waar naar de besluitvorming wordt ge
pleeggezin—
veel
dat
voren
naar
ook
komt
keken,
plaatsingen gerealiseerd worden ondanks weerstand van
de ouders. Het is daarentegen wel nog steeds zo dat
weerstand van de ouders toch ook in veel gevallen een
plaatsing in een pleeggezin tegenhoudt (zie hoofdstuk 3
van deel 2).
De minste pleeggezinplaatsingen komen voor wanneer
de plaatsing met medewerking van de ouders is gerea
vrijwillige
om
kunnen
gaan
hier
Het
zou
liseerd.
plaatsingen, waarbij problematiek van het kind speelt,
die een tehuisplaatsing indiceert.
Opvallend is, dat terugplaatsingen naar huis meestal
(84%) gebeuren op verzoek van de ouders.
Cijfermateriaal is te vinden in tabel 51b (bijlage).
Ondanks de significantie van de samenhang lijkt de op
stelling van de ouders als op zichzelf staand gegeven
weinig informatie te geven. Andere zaken, zoals bij
voorbeeld de aard van de problematiek en het kader van
plaatsing, lijken erdoorheen te spelen.
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Het kader van de plaatsing
Over alla plaatsingen genomen is er een significanta
samenhang tussen het kader van plaatsing en de keuze van
Vrijwillige plaatsingen zijn ver—
voorziening (p<.05).
gpleken met het totaal minder vaak pleeggezinplaatsingen
en vaker tehuisplaatsingen. Voor maatregeiplaatsingen
Het percentage terugpiaatsingen
geldt het omgekeerde.
naar huis ligt bij justitieplaatsingen ongeveer even
hoog al bij vrijwillige plaatsingen (zie tabel 26).
Opgemerkt moet worden dat 43Z van de vrijwillige
plaatsingen gerealiseerd is door RIAGG’s en door zie
kenhuizen. Zij drukken met hun vele tehuisplaatsingen
vrijwillige
van
de
op
het
patroon
stempel
een
plaatsingen. Ter illustratie: wanneer de RIAGG’ buiten
beschouwing gelaten worden, stijgt het percentage ge—
zinoplaatsingen in de vrijwillige sector naar 68Z en
daalt het percentage tehuisplaatsingen naar 26Z.

kader
van
en
voorziening
van
Tabel 26: Keuze
in Z
plaatsing over alle plaatsingen
—

—

kader
voorziening

thuis
gezinssituatie
tehuissituatie
gezinshuis + overig
totaal

justitieel
(na261)
18.8
47,5
26,1
9,6
100

vrijwillig
(nr92)
15,2
30,6
62,4
12,0
100

totaal
fz353)
17,8
63,1
28,9
10,2
100

De samenhang is zeer duidelijk te zien bij eerste
plaatsingen.
Bij overplaatsingen is de samenhang niet
meer significant, maar er is een trend in dezelfde
richting te zien. Ook valt op dat er verhoudingsgewijs
de tweede
vrijwillig geplaatste kinderen bij
meer
plaatsing teruggaan naar huis dan justitiekinderen.
Ook de soort maatregel die bij de justitiele plaatsingen
van kracht is, houdt verband met de keuze van voorziening
(zie tabel 25).

$3

Tabel 25:

Keuze van voorziening en soort maatregel bij justitiele
plaatsingen over alle plaatsingen
in Z
—

—

maatregel
voorziening

thuis
gezinssituatie
tehuissituatie
overig (mcl.
gezinshuis +
overig)
totaal

voorl. toev.
(nt50)

ots
(n2157)

voogdij
(nz50)

totaal
(nz257)

6.0
56,0
34,0

26,8
34,4
26,8

8,0
78,0
8,0

19,1
47.1
24,5

4,0

12,1

6,0

9,3

100

100

Bij weglating van de categorie “gezinshuis

100
+

100
overig” is p<.05.

Bij ondertoezichtstelling zijn er veel terugplaatsingen
naar huis en relatief weinig plaatmingen in gezinssi—
tuaties. Er is een lichte tendens in de richting van meer
tehuisplaatsingen.
Bij voogdij zijn naar verhouding de
meeste
plaatsingen
in
pleeggezinnen:
78Z
van
de
voogdijkinderen wordt in een pleeggezin geplaatst; bij
tweede plaatsing zelfs IOOZ (ntlS). Bij voogdij zijn er
heel weinig plaatsingen
in
tehuizen
ook weinig
en
terugplaatsingen naar huis.
Onder een maatregel van voorlopige toevertrouwing
worden bij eerste plaatsing vrij veel kinderen in een
pleeggezinssituatie geplaatst. Bij tweede plaatsingen
worden er relatief weinig kinderen teruggeplaatst naar
huis onder deze maatregel. Er zijn daardoor onder deze
maatregel relatief veel plaatsingen in zowel pleegge
zinnen als tehuizen. Bij verdere vervoigpiaatsingen zijn
er geen voorlopige toevertrouwingen meer.

Redenen van plaatsing
Allereerst wordt nu gekeken in hoeverre er een samenhang
is tussen de oorspronkelijke reden van de eerste uit—
huisplaatsing en de keuze van voorziening bij de eerste,
tweede en verdere overplaatsingen. Er blijkt een signi—
ficante samenhang te zijn (zie tabel 26, p<.05).

Tabel 26: Keuze van voorziening en oorsprong reden
in X
plaatsing over alle plaatsingen
—

uithuis—

—

reden ligt in:
voorziening

thuis
gezinssituatie
tehuissituatie
gezinshuis +
overig
totaal

kind prob.
(nll)
—

36,6
63,6
—

lii

thuis prob.
(n286)

combinatie
(nt66)

totaal
(n363)

21,0
68,6
22,0

7,6
21,2
51,5

17,9
63,3
28,7

8,6

19,7

10,1

100

100

100

Opvallend is dat in gevallen, waarin problemen bij het
kind of een combinatie van problemen bij het kind en bij
de ouders samen aangegeven worden als reden van de eerste
in
plaatsingen
weinig
duidelijk
uithuisplaatsing,
pleeggezinssituaties voorkomen en veel plaatsingen in
tehuizen. Er zijn dan ook weinig terugpiaatsingen naar
huis. Wanneer er sprake ia van een combinatie van pro
blemen, zijn er ook vrij veel plaatsingen in gezinshuizen
en overige voorzieningen. Anders ligt het wanneer de
reden van uithuisplaatsing eerder te vinden is in pro
blemen in de thuissituatie. Er zijn dan in verhouding
in
plaatsingen
meer terugplaatsingen naar huis en
pleeggezinssituaties en minder plaatsingen in tehuizen.
Oit beeld toont overeenkomsten met het beeld dat
hieromtrent wordt geschetst in het vooronderzoek. Ook
toen waren er meer pleeggezinplaatsingen in gevallen,
waarin de oorspronkelijke reden van plaatsing in pro
meer
tehuis—
en
lag,
thuissituatie
de
in
blemen
plaatsingen in gevallen, waarin de problemen alleen of
mede bij het kind lagen.
Wanneer gekeken wordt naar de aard van de problemen
die het kind vertoont op het moment van de uithuis—
plaatsing, blijkt er ook een samenhang te zijn met de
soort voorziening die gekozen wordt. Wanneer gedrags—
problemen van het kind thuis (mede) een reden vormden
van de uithuisplaatsing, lijken er weinig plaatsingen
in pleeggezinssituaties te zijn. Wel worden deze kinde
ren naar verhouding vaak teruggeplaatst naar huis. Ook
bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen worden veel
tehuisplaatsingen gerealiseerd en weinig pleeggezin—
plaatsingen.
0e aard van de problemen thuis (op het moment van
uithuisplaatsing) hangt eveneens samen met de keuze van
voorziening. Wanneer er sprake is geweest van mishande—
ling/verwaarlozing, delinquentie of opname in een kli—
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niek vanwege psychische of lichamelijke klachten, volgt
er verhoudingsgewijs vaak een terugplaatsing naar huis
na verloop van tijd. Dit is duidelijk niet het geval,
wanneer een gebrek aan pedagogische capaciteiten bij de
ouder(s) wordt genoemd als (een van de) reden(en) voor
Het gegeven dat een relatief groot
uithuisplaatsing.
aantal kinderen na mishandeling of verwaarlozing weer
is wel opmerkelijk.
teruggeplaatst wordt naar huis,
Wellicht gaat hier om terugplaatsingen op aandringen van
de ouders.
pleeggezinssituaties zijn er near
in
Plaatsingen
verhouding veel in gevallen waarin sprake is van alcohol—
of drugsproblematiek en van een opname van een ouder
vanwege psychische problemen.
in tehuizen zien we frequent bij rela—
Plaatsingen
tieproblemen tussen ouders onderling, en ook (bij eerste
Deze laatste worden bij
plaatsing) bij afstendkinderen.
overplaatsing in een pleeggezin-adoptiefgezin geplaatst.
ver
opmerkelijke
er
sommige problemen zijn
Bij
schuivingen in de tijd. Bij mishandeling/verwaarlozing
is de eerste plaatsing meestal in een gezin (opvangge
zin). de tweede meestal terug naar huis, en als er een
vervolgplaatsing is, is dat meestal een tehuisplaatsing.
Bij “beperkte pedagogische capaciteiten” is de eerste
plaatsing vaak een in een tehuis— of gezinshuissituatie,
bij tweede en volgende plaatsing zijn er verhoudingsge
in pleeggezinsituaties.
wijs steeds meer plaatsingen
Deze plaatsingen, waarbij de ouder(s) volgens de maat
schappelijk werker de opvoeding van een kind echt niet
aankan, lijken al met al eerder permanente plaatsingen.
Nu we de redenen voor de eerste uithuisplaatsing en hun
samenhang met de keuze van voorziening hierboven belicht
hebben, wordt hieronder kort geschetst hoe het verband
is tussen de directe redenen voor een overplaatsing en
de keuze van voorziening bij een overplaatsing.
Wanneer er problemen zijn in een verblijfplaats volgt
Terug—
er verhoudingsgewijs vaak een tehuisplaatsing.
plaatsingen naar huis worden meestal gerealiseerd, omdat
de thuissituatie zou zijn verbeterd (60% van de thuis
plaatsingen), en ook wel (20%) op verzoek van de ouders,
zonder dat er naar de mening van de maatschappelijk
werker iets is verbeterd. Deze aantallen verschillen van
die in het vooronderzoek: er worden nu meer terug—
plaatsingen naar huis gerealiseerd, omdat de thuissi—
tuatie is verbeterd.
Wanneer een overplaatsing wordt gerealiseerd, omdat
een andere voorziening betere kansen biedt voor het kind,
een
dan is die “andere voorziening” meestal (in 66%)
langdurig/permanent
een
wel
en
pleeggezinsituatie.
pleeggezin.
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Wanneer men een kind overplaatst, omdat een speci
fieke voorziening gewenst zou zijn, dan heeft men het
meestal over een tehuissituatie.
zowel de reden
Zo zien we, dat de reden van plaatsing
van de eerste uithuisplaatsing als de directe reden voor
een overplaatsing
duidelijk te maken heeft met de keuze
van voorziening. Natuurlijk hangt de reden van plaatsing
ook samen met de inschatting van mogelijkheden voor een
terugkeer naar huis en met de verwachte duur van
plaatsing, alsook met het doel en met de snelheid waarmee
een plaatsing tot stand moet komen, en dit alles heeft
invloed op de voorziening die men kiest voor een kind.
Bovendien is het bepalen en benoemen van de reden van
plaatsing een complexe zaak. Desalniettemin kan gesteld
worden dat bij bepaalde redenen van plaatsing, die in
de hierboven omschreven categorieen zijn ondergebracht,
bepaalde voorzieningen eerder worden gekozen.
—

—

Samenvattend kan gezegd worden, dat plaatsingen in
pleeggezinsituaties in het beleidsexperieent relatief
vaak gereeliseerd worden wanneer de reden van de eerste
uithuisplaatsing in oorsprong ligt in problemen in de
thuissituatie. Met name is dit zo bij alcohol— of
drugsproblematiek van de/een ouder(s) en bij opnaae van
de/een ouder(s) vanwege psychische problemen.
Plaatsingen in tehuissituaties komen daarentegen meer
voor wanneer er sprake is van problemen bij het kind of
van een combinatie van problemen bij het kind en in de
thuissituatie. Er zijn met name veel tehuisplaatsingen
wanneer het kind ten tijde van de uithuisplaatsing ge—
dragsproblemen vertoont of ontwikkelingsstoornissen, en
ook wanneer de ouders thuis relatieproblesen hebben. Een
tehuis wordt ook vaak gekozen als overplaatsingsmoge—
lijkheid wanneer er problemen zijn in de vorige ver
blijfplaats en als er een specifieke voorziening gewenst
is.
Plaatsingen terug naar huis zijn er verhoudingsgewijs
veel wanneer de oorspronkelijke reden voor de uithuis—
plaatsing in de thuissituatie ligt, en dan met name in
gevallen waarin die reden te maken had met mishandeling
of verwaarlozing, delinquentie of opname van (een van)
de ouder(s) in aen kliniek (met psychische dan wel li
60% van de terugplaatsingen naar
chamelijke klachten).
huis vindt plaats, omdat de thuissituatie zou zijn ver
beterd.
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6.2 keuze van voorziening en verwachtingen omtrent het
verblijf
In deze paragraaf komen aan de orde de mogelijke ver—
banden tussen de keuze van een voorziening en het doel
van plaatsing, het perspectief ten opzichte van een mo
gelijke terugkeer naar huis en de verwachte duur van de
plaatsi ng.

Het doel van de plaatsing
Tussen deze beide variabelen is een zeer duidelijk ver
band0’.
Bij alle plaatsingen zijn er steeds veel
plaatsingen in pleeggezinsittiaties wanneer “crisisin—
terventie” beoogd wordt eet de plaatsing. De pleegge—
zinsituatie betreft dan meestal (in 63%) een opvangge
zin.
Wanneer gezegd wordt dat een met de plaatsing beoogt
“het kind tot rust laten komen”, zien we bij eerste
plaatsingen wat meer pleeggezinplaatsingen en bij ver—
volgplaatsingen veel gezinsliuisplaatsingen en tehuis
plaatsingen. Al eet al zijn er bij deze doelstelling niet
zoveel pleeggezinplaatsingen.
Bij het doel “observatie/behandeling” zijn er voor
Bij “neutraal
namelijk plaatsingen in tehuissituaties.
terrein”—plaatsingen komt eveneens het merendeel van de
kinderen
in een tehuis terecht. Een tehuis wordt dus
terrein”.
Deze
“neutraal
als
meestal
beschouwd
plaatsingen komen overigens praktisch alleen bij eerste
plaatsingen voor.
De plaatsingen die zijn gerealiseerd als “opvang in
nadere beslissing” zijn meestal
een
afwachting van
in
plaatsingen in pleeggezinsituaties, en dan vooral
kortverblijfgezinnen of gastgezinnen.
van
doelstelling
minder
Een
gespecificeerde
is “verzorging en
plaatsing, die veel genoemd wordt,
opvoeding”. Deze doelstelling acht men blijkbaar in de
meerderheid van de gevallen het best te realiseren in
een pleeggezinsituatie of ook wel in een gezinshuis; dit
geldt bij alle plaatsingnn. Het gaat dan meestal om
langdurig/permanente pleeggezinnen.
Er
Het geschetste beeld lijkt veel op dat van 1961.
is ook nog een categorie “anders” bij de doelstelling
onderscheiden, om untoereikendheid van de onderzoeksca—
tegorieen te ondervangen. Deze categorie is vaak inge—

01

66

Berekening yen chi—kwadraat en significantie was niet
zinvol vanwege te lage verwachte celfrequenties, maar
uit de percentages komen grote verschillen naar voren
tussen de onderscheidc’n doelstellingen in relatie tot
de keuze van voorziening (zie tabel 27).

vuld en omvat veelal plaatsingsdoelen die betrekking
hebben op de situatie binnen het gezin (zie ook paragraaf
4.3). Bij dit type doelstellingen komen meer plaataingen
in gezinssitueties en minder plaatsingen in tehuisi—
tuaties voor.
Onderstaande tabel geeft de cijfers. Het beeld bij
tweede en vervolgplaatsingen komt in grote
eerste,
lijnen overeen.

Tabel 27: Keuze van voorziening en doelstellingen van plaatsing over alle
in Z
plaataingen
—

voorziening

gezinsait.
tehuissit.
totaal

crisis
(n38)
63,2
36,6
100

—

rust ob/beh
(nz86)
(nz29)
34,5
65,5
100

4,7
95,3
100

neutr opv in afu
fnr66)
(nz15)
13,3
86.6
100

58,3
61,7
100

verz/opv totaal
CnZ329)
(nrll3)
69,1
30,9
100

44.7
55,3
100

Kortom, er zijn in het beleidsexperiment relatief veel
voorgekomen
bij
pleeggezinsituaties
in
plaatsingen
met de doelstelling “crisisinterventi&’,
plaatsingen
“opvang in afwachting van een nadere beslissing” en
“verzorging en op’.oeding”. Bij de eerste twee gaat het
meestal om opvanggezinnen/kortverblijfgezinnen, bij de
laatste om langdurig/permanente gezinnen.
Plaatsingen in tehuizen zijn er met name geweest bij
terrein”—
“neutraal
en
“observatie/behandeling”
plaatsi ngen.

Het perspectief van de plaatsing
Van alle plaatsingen is 27Y definitief bedoeld. d.w.z.
dat het de bedoeling is dat het kind tot aan zijn
volwassepheid in de voorziening blijft, waarin het ge
plaatst is. De rest is tijdelijk; er wordt van uitgegaan
dat er op kortere of langere termijn een overplaatsing
Er is een samenhang met de keuze van voorziening
volgt.
(zie tabel 28, pC.05).
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Tabel 28:

Keuze van voorziening en tijdelijkheid
in
plaatsing over aHe plaatsingen
tijdelijk
(nz2l3)

voorzi eninij

definitief
(nr68)

totaal
(nr281)

83.8
1,5
14,7

53.6
35,2
11,4

43,7
46,0
10,3

gezinesitwitie
tehuissituatie
gezinshuis + overig

100

100

100

totaal

van

—

—

De als definitief bedoelde plaatsingen blijken voor
tijdelijke
Bij
namelijk plaatsingen in pleeggezinnen.
plaatsingen ligt het accent meer op tehuisplaatsingen
en minder op gezinspiaatsingen.
Het perspectief met betrekking tot de thuissituatie is
keuze van voorziening (zie
voor
de
belangrijk
ook
onderstaande tabel, p<.05).

Tabel 29:

Keuze van voorziening en perspectief met betrekking
in
terugkeer naar huis over alle plaatsingen
tot
.4—

voorziening
gezinssituatie
tehuissituatip
gezinshuis +
overig
totaal

zeker
terug
fnZ5O)

zeker
niet
terug
CnZ89)

mog.
terug
(n97)

ondul—
delijk
(nZ64)

totaal
CnZ280)

56,0
38,0

75,3
16,9

39,2
62,3

40,9
47,7

53,6
34,3

8,0

7,8

18,5

11,4

12,1

100

100

100

100

100

Kinderen die zeker terug naar huis zullen gaan, komen
in iets meer dan de helft van de gevallen in een pleeg—
en
gast/opvanggezinnen
voornamelijk
gezinsi tuati e,
kortverbi i jfgezi nnen.
Duidelijk is te zien dat bij plaatsingen, waarbij
zeker is dat een kind niet terug zal gaan naar huis, de
voornamelijk naar lang
meeste pleeggezinplaatsingen
worden gerealiseerd,
durig/permanente pleeggezinnen
en de minste tehuisplaatsingen. Dit beeld komt het meest
geprononceerd naar voren bij tweede plaatsingen.
In die gevallen, waarin een terugkeer naar huis mo
gelijk wordt geacht, zien we relatief veel tehuis— en
—

—
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gezinshuisplaetsingen en weinig pleeggezinplaatsingen.
Bij de pleeggezinplaatsingen die er zijn, gaat het naar
verhouding vaak om de categorie “tijdelijke pleegge
zinnen”.
Wanneer over het perspectief met betrekking tot de
thuissituatie helemaal niets te zeggen valt (categorie
“onduidelijk”), zijn er verhoudingsgewijs veel tehuis—
plaatsingen en niet zoveel pleeggezinplaatsingen. Het
gaat bij deze weinige pleeggezinplaatsingen dan zowel
om gast/opvanggezinnen als om tijdelijke pleeggezinnen
die vrij veel worden ingezet.
We zien dus dat, net als in het vooronderzoek, bij
plaatsingen met een onzeker perspectief verhoudingsge
wijs meer tehuis— en minder gezinsplaatsingen gerea—
liseerd worden.

De verwachte duur van de plaatsing
Het algemene beeld is dat bij de plaatsingen met de
kortste verwachte duur (tot 6 weken) veel pleeggezin—
plaatsingen worden gerealiseerd. Het gaat dan uiteraard
voornamelijk om plaatsingen in gast/opvanggezinnen en
kortverbl i j fgezi nnen.
Plaatsingen tot drie maanden zijn voor het merendeel
De pleeggezinplaatsingen zijn hier
tehuisplaatsingen.
Overigens gaat het
verhoudingsgewijs in de minderheid.
dan met name ook hier om gast/opvanggezinnen en kort—
verbli jfgezinnen.
Plaatsingen van 3 tot 6 maanden zijn weer vooral
pleeggezinplaatsingen, en wel gast/opvanggezinnen en
kortverblijfgezinnen, en ook vrij vaak tijdelijke ge
zinnen. De tot nu toe genoemde korte en hele korte
plaatsingen komen het meest bij eerste plaatsingen voor.
Wanneer we verder kijken naar de plaatsingen die naar
verwachting een half tot 2 jaar zullen duren, valt op
dat hier de tehuisplaatsingen weer in de meerderheid
zijn. Bij plaatsingen van 1 tot 1,5 jaar lijken ook vaak
gezinshuizen ingezet te worden.
Bij de langdurige plaatsingen van 2 jaar of langer
deze komen praktisch alleen bij vervolgplaatsingen
brengt men de kinderen bij voorkeur onder in
voor
langdurig/permanente pleeggezinnen. Bij plaatsingen van
onbepaalde duur tenslotte zien we veel gezinshuie—
plaatsi ngen.
Tabel 30 geeft het algesene beeld. Eerste, tweede en
verdere vervolgplaatsingen wijken niet af van dit beeld.
-

—
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Tabel 30:

keuze van voorziening en de
in %
alle plaatsingen
—

voorziening

gezinssituatie
tehuissituatie
gezinahuis +
overig

totaal

tot
6 wkn
(ntlS)

6 wk—
3 mnd
(nZ42)

3—6
mnd
(nt32)

6 mnd—
2 jr
(nr6l)

2 jr—
meer
(nZ56)

(nr57)

(nZ263)

93,3

33,3
66,7

65,6
21,9

24,6
55,7

78,6
8,9

49,1
29,8

51,7
34,6

12,5

19,7

12,5

21,1

13,7

—

6,7
100

totaal

verwachte duur van plaatsing over

—

—

100

100

100

100

onbep.

100

100

(geen chi—kwadraat berekening)
Het verband tussen de keuze van voorziening en de ver
De meeste
is duidelijk.
plaatsing
van
duur
wachte
pleeggezinplaatsingen zijn er bij de plaatsingen van
heel korte en heel lange verwachte duur.
Waarom plaatsingen van 6 weken tot 3 maanden zo vaak
de
Bij
onduidelijk.
zijn,
is
tehuisplaatsingen
plaatsingen van 6 maanden tot 2 jaar zou het te maken
kunnen hebben eet het feit dat men op deze termijn vaak
in tehuizen plaatst ter behandeling van een kind.

6.3

Keuze van voorziening en kenmerken van het kind
Ge sla cl, t
is er een duidelijke trend
plaatsingen
eerste
Bij
(pr.06) dat er meer meisjes dan jongens in pleeggezinnen
worden geplaatst, en dus meer jongens in tehuissitua—
Bij vervolgplaatsingen vertoont het beeld onge
ties.
veer dezelfde tendens, maar veel minder duidelijk.
Tabel 31 laat de cijfers zien over alle plaatsingen
tezamen (niet significant).
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Tabel 31:

Keuze van voorziening en geslacht van het
in
kind over alla plaatsingen
—

voorziening

thuis
gezinssituatie
tehuissituatie
gezinsbuis + overig

jongen
tn199)

meisje
(n164)

19,1
36,2
32,2
10,5

16,5
49,4
24,4
9,7

100

totaal

100

—

totaal
(nt363)
17,9
43,3
28,7
10,2
100

Etni scl,e achtergrond
Er zijn in totaal 90 kinderen met een niet—Nederlandse
etnische achtergrond in het onderzoek. Het algemene
beeld is dat er een trendmatige samenhang bestaat tussen
Het ver
etniciteit en keuze van voorziening Cp<.10).
zit met name in de categorie tehuisplaatsingen:
schil
kinderen met niet—Nederlandse achtergrond komen minder
vaak in tehuissituatips terecht. Het lijkt erop dat ze
iets meer in “overige voorzieningen” worden geplaatst
en ook vaker teruggaan naar huis (zie tabel 32).

Tabel 32:

Keuze van voorziening
over alla plaatsingen

—

voorziening

Nederlands
fnr271)

thuis
gezinspituatie
tehuissituatie
gezinshuis + overig
totaal

17,0
42,4
31.0
9,6
100

en etnische achtergrond
in X
—

niet—Nederlands
(nr9O)
21,1
44,4
22,2
12,3
100

totaal
(nr361)
17,8
43,3
28,8
10,1
100

Het verband tussen huidskleur en gekozen voorziening is
Niet—Nederlandse etniciteit en niet—
ook nagegaan.
blanke huidskleur gaan in 92 van Up gevallen samen. De
trend die hierboven beschreven is, loopt dan ook min of
meer parallel aan die, die geldt voor etniciteit; er is
echter geen samenhang van betekenis.

Handicap
Er is over alle plaatsingen een trendmatige samenhang
(p12; bij eerste plaatsingen: p<.05) tussen het al dan
niet gehandicapt zijn van een kind en de gekozen voor—
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en wel in die zin dat gehandicapte kinderen
ziening,
weinig in pleeggezinnen en veel in gezinshuizen en ove
Kinderen met een
terechtkomen.
voorzieningen
rige
geestelijke handicap komen vooral in tehuizen of ge—
zinshuizen terecht. Hoewel de aantallen gering zijn.
lijken er bij tweede plaatsingen veel kinderen met een
handicap terug te gaan naar huis, met name kinderen met
een geestelijke handicap (zie tabel 52, bijlage).

Problemen en stoornissen bij het kind
In het interview met de maatschappelijk werker zijn twee
vragen gesteld die betrekking hebben op eventuele pro
blemen en stoornissen bij het kind ten tijde van de
Allereerst is gevraagd naar klachten en
plaatsing.
Wanneer
stoornissen ten tijde van de uithuisplaatsing.
de relatie gelegd wordt tussen deze klachten en de ge
kozen voorziening, blijkt dat kinderen met een achter
stand in de motorische ontwikkeling verhoudingsgewijs
geplaatst worden en zelden
een
pleeggezin
in
vaak
teruggeplaatst worden naar huis. De pleeggezinnen zijn
met name langdurig/permanente pleeggezinnen. Relatief
kinderen met
bij
tehuisplaatsingen komen veer
veel
agressief gedrag en bij kinderen met leerproblemen. De
laatstgenoemde groep zou de groep kunnen zijn die in
tehuizen met een daarbij behorende speciale school wordt
de kinderen met agressief gedrag of
Bij
geplaatst.
leerproblemen zijn er weinig pleeggezinplaatsingen, en
eis die er zijn, betreft het vooral gastgezinnen of
tijdelijke pleeggezinnen, dus voor tijdelijke opvang.
Bij de overige cateqorieen klachten (geestelijke ont—
wikkelingsachterstand, gebrek aan affectie of respons
tegenover anderen, psvchosomatische klachten e.d.), zijn
er geen opvallende afwijkingen van het totaalbeeld qua
aantallen pleeggezin— en tehuisplaatsingen.
Dok is aan de maatschappelijk werkers de lijst van
kenmerken en problemen voorgelegd die Bastiaansen (1976)
in zijn onderzoek naar tehuiskinderen heeft gebruikt.
Deze lijst bestaat uit 38 kenmerken/problemen, die in
vier categerieen samen te vatten zijn (in figuur 3,
bijlage 1, zijn de resultaten van een hoeogeniteitsana
lyse van de 38 kenmerken te vinden).
Wanneer we naar deze categorieen kijken (zie tabel
33), valt te constateren dat er een samenhang is tussen
deze problemen en da gekozen voorziening.
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voorziening
van
Tabel 33: Keuze
Bastiaansen -in %-W
voorziening

thuis
gezinssituatie
tehuissituatie
gezin shu i s
en overig
totaal

en

problemen

van

het

probl.
activiteit
prestatie
(nl45)

kind

naar

totaal

probl.
gevoels—
leven
(nr26)

sociale
probl.

11,1
59.3
22,2

11,5
65,4
7,7

29,1
32,9
27,8

11,7
37.2
37,2

16,6
40,8
30,3

7,6

15,6

10,1

13,8

12,3

(psycho)
somatische
probl.
(nz27)

100

100

(nr79)

100

100

(nt277)

100

geen significentiebarekening vanwege te lage verw. celfrequenties
Terugplaatsingen naar huis zijn er het meest bij kinderen
met sociale problemen. Hieronder vallen problemen als
verlegenheid, wantrouwendheid, opstandigheid, agressi—
viteit, dominantie, aandacht vragen, neigen tot des—
tructief gedrag.
Pleeggezinplaatsingen komen duidelijk het meest voor
bij kinderen met problemen in het gevoelsleven (bij
gespannenheid,
onzekerheid,
zijn,
voorbeeld angstig
driftbuien hebben, labiliteit, zwakke gevoelsdifferen—
tiatie, prikkelbaarheid).
Er zijn ook relatief veel pleeggezinplaatsingen bij
kinderen met (psycho)somatische klachten. Dit zijn bij
voorbeeld onzindelijkheid, motorische onrust, onhan—
Het minst zien we ze bij
digheid, spraakstoornissen.
kinderen met sociale problemen.
Plaatsingen in tehuizen komen het meest voor bij
kinderen met stoornissen op het gebied van activiteit
en prestatie, bijvoorbeeld intellectueel tekortschieten,
gebrek aan interesse, concentratieproblemen, onzelf—
Deze kinderen worden
standigheid, leermoeilijkheden.
waarschijnlijk in een tehuis met daarbij behorende spe
ciale school geplaatst.
Gekeken is ook naar het aantal stoornissen dat door de
kinderen vertoond wordt. 39% van de kinderen heeft geen
stoornissen, de rest 1 of meer. Te zien is dat, naarmate
er bij een kind meer stoornissen zijn, er minder kans
is op een pleeggezinplaatsing en meer kans op een te—
huisplaatsing, een plaatsing in een gezinshuis of een
overige voorzieni ng.
Ook i3 nagegaan of het “moeilijk plaatsbaar zijn” van
een kind verband houdt met de gekozen voorziening. Deze
variabele is samengesteld uit een aantal factoren die
een plaatsing of een bemiddeling daarvoor kunnen ver—
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2.
zwaren (voor nadere uitleg zij verwezen naar deel
Naarmate er meer van zulke factoren in
hoofdstuk 7).
het 5pel zijn, worden er minder plaatsingen in pleegge
Het lijkt er dus op dat de minder
zinnen gerealiseerd.
zoals hier gedefinieerd
moeilijk plaatsbare kinderen
vaker in pleeggezinnen terecht komen en dat de moei—
lijkere kinderen eerder in tehuissituaties geplaatst
worden.
—

—

Wanneer
Samenvattend kan het volgende gezegd worden.
er klachten of stoornissen zijn bij een kind, dan komen
er verhoudingsgewijs veel pleeggezinplaatsingen voor bij
kinderen met een achterstand in de motorische ontwik
De problematiek van het kind speelt ook een rol:
keling.
kinderen met stoornissen in het gevoelsleven komen meer
frequent in pleeggezinnen dan kinderen met anderssoor—
kinderen met
voor
geldt
Hetzelfde
problemen.
tige
(psycho)somati sche klachten.
Hoe meer stoornissen en klachten een kind heeft, des
te minder kans is er op een pleeggezinplaatsing. Het
rol
“moeilijk plaatsbaar zijn” van een kind speelt een
in die zin dat de minder moeilijke kinderen eerder in
pleeggezinnen terecht lijken te komen.

leeftijd van het kind
Er is een significant verband tussen de leeftijd van het
kind bij uithuisplaatsing en de gekozen voorziening (zie
tabel 53, bijlage, p<.05). Het meest opvallende is wel
dat de jongere kinderen van 0 tot 4 jaar duidelijk vaker
in een pleeggezin worden geplaatst dan kinderen van 4
tot 11.

6.4

Verloop van de plaatsing en keuze van voorziening
Informatie omtrent het verloop van de plaatsing is
interviews bij de
van
geinventariseerd door middel
maatschappelijk werkers van de plaatsende instanties na
afloop van de plaatsing. Aan het eind van het experiment
is eveneens informatie verzameld omtrent het verloop van
plaatsingen die nog niet zijn beeindigd. Van de 157
plaatsingen waarvan het verloop van de plaatsing bekend
is, is ongeveer een kwart beeindigd. Een kwart (10) van
de beeindigde plaatsingen is voortijdig afgebroken. Bij
5 plaatsingen is de plaatsing voortijdig afgebroken,
omdat het kind door de ouders uit de voorziening is ge
haald.
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Gezien de geringe aantallen kunnen geen duidelijke
uitspraken worden gedaan over voortijdig afgebroken
plaatsingen per type voorzieningez.
Belangrijk in dit verband is de vraag hoe de kinderen
zich hebben ontwikkeld tijdens de plaatsing. Van 137
kinderen is informatie over deze ontwikkeling bekend.
De gegevens zijn verzameld aan de hand van een vijf—
puntsschaal. Volgens da maatschappelijk werkers heeft
ongeveer 26% van de kinderen zich zeer goed ontwikkeld,
57% goed, 14,5% matig en 2,5% slecht. De antwoordmoge—
De
lijkheid zeer slecht is geen enkele maal genoemd.
indruk bestaat dat de sociaal—emotionele ontwikkeling
en de ontwikkeling in het gedrag het minst gunstig
scoren. De lichamelijke en intellectuele ontwikkeling
verlopen volgens de maatschappelijk werkers overwegend
goed tot zeer goed. In 6 van de 11 gevallen waarin de
ontwikkeling matig verloopt, betreft het de sociaal—
emotionele ontwikkeling.
Nagegaan is of de ontwikkeling per type voorziening
verschillend verloopt. Vergeleken is de tehuis—, pleeg
In totaal gaat het hierbij om
gezin— en thuissituatie.
19 kinderen in de thuissituatie, 66 kinderen in een
Bij 85% van
pleeggezin en 47 kinderen in een tehuis.
de kinderen die in een pleeggezin en 85% van de kinderen
dim thuis verbleven, wordt geantwoord dat de ontwik
keling goed tot zeer goed is verlopen. Voor kinderen die
in een tehuis verbleven, is dit percentage 72%.
Aan de maatschappelijk werkers is gevraagd of ze
vinden dat de keuze van voorziening achteraf gezien juist
is geweest. In het algemeen staat men nog steeds achter
de genomen beslissing. Er bestaat hierbij geen verschil
tussen thuis—, pleeggezin— of tehuisplaatsingen.

6.5

Sammnvattinq
In het beleidsexperiment zijn verhoudingsgewijs
pleeggezinplaatsingen gerealiseerd wanneer
—

—

02

veel

een Raad voor de Kinderbescherming of een instelling
voor (gezins)voogdij het initiatief nemen voor een
plaatsi ng;
een plaatsing onder een justitiele maatregel ge
beurt, en dan vooral bij voogdij—plaetsingen;

Van de 11 beeindigde tehuisplaatsingen zijn er 3
voortijdig efgebroken (27,5%), van de 17 beeindigde
pleeggezinplaatsingen zijn er 5 die voortijdig af—
liepen (29,5%).
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—

—

—

—

—

—

de reden van de uithuisplaatsing in oorsprong in
problemen in de thuissituatie is te vinden, en dan
name
bij alcohol— of drugsproblematiek van
met
de/een ouder(s), en bij opname van de/een ouder(s)
vanwege psychische problemen;
“verzorging en opvoeding”, “crisisinterventie” of
“opvang in afwachting van een nadere beslissing” als
doel van plaatsing worden genoemd;
er een duidelijk perspectief met betrekking tot een
terugkeer naar huis is, en dan vooral wanneer zeker
is dat een kind niet terug zal gaan naar huis;
de plaatsing naar verwachting heel kort (6 weken)
of lang (langer dan 2 jaar) gaat duren;
het om een meisje gaat, een kind zonder handicap of
een kind tussen 0 en 4 jaar;
het te plaatsen kind weinig klachten of stoornissen
vertoont en niet “moeilijk plaatsbaar” is.

Van de kinderen met klachten of problemen komen degenen
met een achterstand in de motorische ontwikkeling, met
(psycho)so
in
het gevoelsleven of met
stoornissen
matische klachten het meest frequent in een pleeggezin
terecht.
Bij de canonische correlatie—analyse bleek dat de keuze
van voorziening het sterkst bepaald wordt door het doel
van de plaatsing en in mindere mate door leeftijd, ver
wachte duur en perspectief (zie tabel 53a en b, bijlage).
maat
de
volgens
zich
hebben
kinderen
De meeste
schappelijk werkers goed tot zeer goed ontwikkeld in de
voorziening waarin ze geplaatst waren, vooral wat be
treft de lichamelijke en intellectuele ontwikkeling.
Een kwart van
afgebroken.

de beeindigde

plaatsingen

is voortijdig

Al met al lijkt het beeld van gekozen voorzieningen in
grote lijnen niet zoveel af te wijken van dat van het
veel
toen
waarin
gevallen,
veel
In
vooronderzoek.
(bijvoorbeeld
bij
voorkwamen
pleeggezinplaatsingen
bij
voogdijplaatsingen,
bij
plaatsingen,
justitiele
problemen in de thuissituatie, bij de jongste kinderen),
zijn ook nu weer veel pleeggezinplaatsingen te zien, en
in situaties waarin sen toen eerder een tehuisplaatsing
realiseerde, doet men dat nu ook.
Toch hebben we in hoofdstuk 5 gesignaleerd dat er in
aandeel
van
het
toename
een
beleidsexperiment
het
is gewçest ten opzichte van het
pleeggezinplaatsingen
nagegaan
vooronderzoek. In het volgend’ hoofdstuk zal
worden, waar die toename dan wel heeft plaatsgehad.
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7 DE KEUZE VAN VOORZIENING EN KENMERKEN VAN KIND EN
PLAATSING: VERSCHUIVINGEN TEN OPZICHTE VAN 1981

In het voorgaande hoofdstuk is een beschrijving gegeven
in het
van de situatie rond gekozen voorzieningen
In dit hoofdstuk volgt een verge
beleidsexperiment.
lijking met de situatie dienaangaande in de tijd van het
vooronderzoek (1981). Uit de vergelijkingen met het
vooronderzoek moet naar voren komen bij wat voor
plaatsingen en bij welke kinderen de verschuivingen die
eerder (in paragraaf 5.1) gesignaleerd werden, hebben
plaatsgehad.
In elke paragraaf wordt de algemene lijn aangegeven.
Op enkele punten, wanneer de aantallen dat zinvol maken,
is speciaal gekeken naar eventuele verschuivingen bij
eerste uithuisplaatsinnen.
Oit hoofdstuk beoogt een gedifferentieerd beeld te
geven van de punten waarop de verschuiving in de richting
van meer plaatsingen in pleeggezinsituaties precies
heeft plaatsgehad.
Voor de vergelijkingen eet het vooronderzoek zijn in
het vooronderzoek en in het huidig onderzoek enkele
noodzakelijke aanpassingen aangebracht. Op de eerste
plaats zijn de cateqorieen instellingen die in beide
onderzoeken participeren, aan elkaar gelijk gemaakt. In
het huidige onderzoek houdt dit in dat de adviesbureaus,
de Willias Schrikker Stichting en de F1071 (een in
stelling nam aan het beleidsexperiment deel) niet in de
vergelijkingen zijn betrokken, omdat ze niet in het
vooronderzoek opgenomen waren.
Na deze aanpassin’ blijven er 325 plaatsingen in het
beleidsexperieent over. Op deze 325 plaatsingen hebben
de hiernavolgende vergelijkingen betrekking. Ook in het
vooronderzoek zijn met het oog op de vergelijkbaarheid
catego—
set het huidig onderzoek aanpassingen gemaakt:
neen instellingen die toen aan het onderzoek deelnamen,
maar niet in het beleidsexperieent participeren, worden
niet in de vergelijkingen betrokken. Het gaat dan met
name om de categorie scholen, GGD’s en plaatsers uit het
medisch circuit (artsen, medische kleuterdagverblijven).
Na deze aanpassing blijven er in het vooronderzoek 151
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61 eerste, 49 tweede en 41 derde en
plaatsingen ove :
volgende.
Op de tweede plaats zijn de categorieen voorzieningen
die vergeleken worden, aan elkaar aangepast. 0e verge—
lijkingen zullen dientengevolge betrekking hebben op 4
categori een:
—

—

—

—

plaatsingen terug naar buis;
plaatsingen in gezinssituaties (gastgezinnen, kort—
gezinnen,
langdurig/permanente
verbli jfge7innen,
adopt i efgei nnen);
plaatsingen in tehuissituaties (tehuizen voor nor
maal begaafde jeugd, observatie— en behandelings—
huizen, medische kindertehuizen en gezinshuizen);
plaatsingen in overige voorzieningen (met name zie
kenhuizen, jeugdpsychiatrische klinieken).

Door de voorgnomen aanpassingen kunnen de cijfers die
in dit hoofdsLuk genoemd worden, wat verschillen van die
van het vorige hoofdstuk. Hoewel de gegevens uit het
vooronderzoek en die uit het huidige onderzoek door de
door ons gevolgde procedures zoveel mogelijk verge
lijkbaar zijn gemaakt, moet bij de vergelijkingen ook
het verschil in gevolgde methode van onderzoek in het
oog gehouden worden. In het vooronderzoek is gewerkt met
dossieronderzoek en interviews, nu alleen met inter
Enige reserve is dus wel geboden en het onder
views.
staande moet dus gezien worden als het aangeven van een
trend.
Op een aantal variabelen is nagegaan, of de onderzoek—
groep uit h”t vooronderzoek afwijkt van die uit het
Er blijken geen opmerkelijke ver
huidig onderzoek.
schillen te zijn (zie tabel 54, bijlage).
voorzover de aantallen dat toe
Per paragraaf zijn
chi-kwadraat—berekeningen uitgevoerd voor het
laten
nagaan van de significantie van eventueel gesignaleerde
verschillen tussen keuze van tehuis of pleeggezin in
een
waarbij
onderzoek,
huidig
en
vooronderzoek
significantieniveau van 5% is aangehouden.
In het onderstaande komt een aantal vergelijkingen
aan de orde dat betrekking heeft op de samenhang tussen
de
van
achtergronden
en
voorzieningen
gekozen
de
plaatsing, toekomstverwachtingen rond de plaatsing en
enkele kenmerken van de geplaatste kinderen.
—

—

7.1

Keuze van voorziening en achtergronden van de plaatsing
In deze paragraaf worden de situaties met betrekking tot
initiatiefnemers van plaatsing, opstelling van de ou—
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den, kader van plaatsing en reden van uithuisplaatsing
in vooronderzoek en huidig onderzoek naast elkaar ge
legd.

Initiatiefnemers van de plaatsing
We kunnen op dit punt alleen vergelijkingen maken tussen
de situaties wat betreft eerste uithuisplaatsingen, en
daarbinnen tussen die situaties waarin de ouders het
initiatief neeen, en die situaties waarin anderen dan
de ouders initiatiefnemers zijn. En dan blijkt dat er
nu in gevallen waarin de ouders de initiators van de
uithuisplaatsing zijn, geen significante verschuivingen
zijn ten opzichte van 1981.
Wanneer anderen dan de ou
ders het initiatief nemen, is er een trendmatig verschil
(p<.lÛ). De De conclusie moet zijn dat er nu vooral meer
kinderen in pleeggezinnen zijn gekomen wanneer de ouders
niet zelf het initiatief tot de plaatsing hebben geno
men, maar dat hier slechts sprake is van een trend.

De opstelling van de ouders
Wat de oppervlakkig waarneembare opstelling van da ou—
dern betreft, is vergeleken tussen plaatsingen die op
ver2oek van de ouders gerealiseerd worden en zulke die
niet op verzoek van de ouders gerealiseerd worden.
De
vergelijking betreft alleen vrijwillige plaatsingen.
Zowel in het vooronderzoek als nu ziet dit er als volgt
uit (zie tabel 56, bijlage).
de vrijwillige
Bij
plaatsingen die op verzoek van de ouders gerealiseerd
worden, is er een tendens in de richting van meer
en
minder
tehui splaatsingen
pleeggezinplaatsingen
(p<.lO).
Bij de terugplaatsingen naar huis is er geen
verschil. Bij de vrijwillige plaatsingen die niet op
verzoek van de ouders gebeuren, lijkt er een tendens in
de omgekeerde richting. De aantallen zijn echter gering
en er kan over deze gevallen geen duidelijke uitspraak
gedaan worden.

Het kader van de plaatsing
Bij de justitiele plaatsingen is duidelijk te zien dat
er bij eerste plaatsingen en bij derde en volgende een
toename is van het aandeel pleeggezinplaatsingen en een
nfname van de tahuisplaatsingen (p<.05, zie tabel 57 en
58, bijlage). Bij tweede plaatsingen in justitieel kader
zijn er nu minder pleeggezinplaatsingen en meer terug
plaatsingen naar huis en tehuisplaatsingen (p<.05, zie
tabel 59, bijlage). Bij de vrijwillige plaatsingen is
het algemene beeld, dat er slechts marginale ver
schuivingen zijn (niet significant). We hebben eerder
gezien dat er met name bij de RIAGO’s en de plaatsers
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uit de medische hoek (ziekenhuizen) nauwelijks een ver
andering is opgetreden in het plaatsingspatroon. Bij
ver
een
er wel
plaatsers was
vrijwillige
andere
vrijwillige
de
bij
er
dat
gegeven
Het
schuiving.
plaatsingen als totaal geen veranderingen worden gesig
naleerd, lijkt dus voornamelijk veroorzaakt door RIAGG’s
en plaatsers uit de medische hoek.
Al met al lijkt de conclusie te moeten zijn dat de
stijging van het aantal pleeggezinplaatsingen bij eerste
en bij derde en volgende plaatsingen vooral in de hoek
van de justitiele plaatsingen heeft plaatsgehad. Bij de
vrijwillige plaatsingen lijken er niet zulke grote ver
De daling van het aantal pleegge—
schuivingen te zijn.
zinplaatsingen bij tweede plaatsingen zit duidelijk in
de hoek van de justitiele plaatsingen.
Binnen de justitiele plaatsingen is ook gekeken naar
de samenhang tussen de soort maatregel en de gekozen
Het lijkt erop dat
voorziening (zie tabel 60, bijlage).
ondertoe—
zowel bij voorlopige toevertrouwing als bij
zichtstelling en voogdij een toename is van het aandeel
tehuis—
de
van
afname
een
en
gezinsplaatsingen
plaatsingen. Nergens bereiken de verschuivingen echter
een significant niveau. De meeste pleeggezinplaatsingen
zijn er nog steeds bij voogdijpupillen en de minste bij
ondertoezicht—
van
een
maatregel
onder
plaatsingen
stelling.

Reden van uithuisplaatsing
Wanneer de cijfers van het vooronderzoek naast die van
dit onderzoek gelegd worden, blijkt het volgende (zie
tabel 61, bijlage).
In gevallen waarin de oorsprong van de reden van de
uithuisplaatsing alleen of mede bij het kind lag, zien
we duidelijk meer pleeggezinplaatsingen ten koste van
terugplaatsingen naar huis en plaatsingen in “overige
voorzieningen” (p<.05). In gevallen waarin de problemen
in de thuissituatie lagen, is er slechts een tendens
richting van een toename van thuis—
de
in
(n.s.)
plaatsingen en van pleeggezinplaatsingen; de toename
gaat samen met een afname van de tehuisplaatsingen en
van de plaatsingen in “overige voorzieningen”. De toe
name van het aantal pleeggezinplaatsingen is er dus met
name in die gevallen waarin er (ook) bij het kind een
problematiek is die leidt tot een plaatsing.

7.2 keuze van voorziening
verblijf

en verwachtingen omtrent het

Aan de orde komen vergelijkingen op aspecten betreffende

102

het doel van plaatsing, het perspectief ten opzichte van
de thuissituatie en de verwachte duur van plaatsing.

Het doel van de plaatsing
Wanneer vergelijkbare doelstellingen naast elkaar gezet
worden, is te zien dat er op onderdelen duidelijke ver
Tabel 62 in de bijlage toont
anderingen zijn geweest.
de cijfers.
Bij crisisinterventieplaatsingen lijkt er weliswaar
een toename van pleeggezinplaatsingen en een afname van
tehuisplaatsingen te zijn, maar deze samenhang is niet
significant.
Er is nauwelijks verandering op het punt
van pleeggezinplaatsingen bij de plaatsingen ter obser
vatie of behandeling.
Hier zijn wel duidelijk minder
plaatsingen in “overige voorzieningen” en meer in te
huizen. Over de andere doelstellingen valt moeilijk iets
te zeggen vanwege de lage aantallen. Het lijkt erop dat
bij neutraal terreinplaatsingen en bij plaatsingen met
doel “rustperiode voor kind” geen verandering is opge
treden.

Het perspectief met betrekking tot esn terugkeer naar
huis
Er lijkt een zeer grote toename van het aantal pleegge—
zinplaatsingen te zijn geweest wanneer zeker was dat het
De aantallen zijn te
kind terug zou gaan naar huis.
klein om vast te stellen of deze toename significant is.
Wanneer het kind zeker niet naar huis terug zal gaan of
wanneer een terugkeer tot de mogelijkheden behoort, is
er geen verschuiving van betekenis (zie tabel 63, bij
lage).
Wat betreft het al dan niet tijdelijk of definitief
bedoeld zijn van een plaatsing, valt het volgende te
vermelden (zie tabel 64, bijlage).
Bij de tijdelijke
plaatsingen is een toename in de pleeggezinplaatsingen
en een aanmerkelijke afname van het percentage tehuis—
plaatsingen (p<.05). Hetzelfde lijkt het geval bij de
plaatsingen die definitief bedoeld zijn. De aantallen
zijn hier echter te klein om de significantie van de
toename te bepalen.
Bij dit gegeven moet wel bedacht
worden dat deze variabele in het voorondarzoek iets an
ders is gemeten dan in het huidig onderzoek.

De verwachte duur van plaatsing
Waar heeft op dit punt nog “rek” gezeten in de moge
lijkheden tot pleeggezinplaatsing? Die rek heeft met
name gezet-en in de kortdurende plaatsingen, van enkele
weken tot-een half jaar (zie tabel 65, bijlage, p<.05).
Dit zijn voor een groot deel de plaatsingen waarbij zeker
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of mogelijk is dat het kind zal teruggaan naar huis.
ook in het
Bij de plaatsingen van middellange duur
vooronderzoek al een moeilijke categorie wat pleegge—
is er geen verandering van be
zinplaatsingen betreft
Hetzelfde geldt voor de plaatsingen
tekenis opgetreden.
van lange duur (meer dan 2 jaar). Bij deze categorie lag
het aantal pleeggezinplaatsingen echter al erg hoog in
Bij de plaatsingen, waarbij over de
het vooronderzoek.
duur geen uitspraak valt te doen (“onbeperkte duur”) is
er evenmin een significante stijging in de pleeggezin—
plaatsi ngen.
—

—

7.3

Keuze van voorziening en kenmerken van het kind
Geslacht
Er is een zekere tendens te zien dat er nu meer meisjes
Bij de jon
in pleeggezinnen worden geplaatst (p<.lO).
gens zijn er minder duidelijke verschuivingen in aan
tallen gezins— en tehuisplaatsingen (zie tabel 66, bij
lage). We hebben eerder gezien dat de jongens in de on—
derzoekgroep vaker en meer problemen vertoonden. In
hoofdstuk 6 is aangetoond dat bij toename van het aantal
geplaatst.
wordt
pleeggezinnen
in
minder
problemen
Hierin ligt een mogelijke verkiaring van het gegeven dat
nu meer meisjes in pleeggezinnen worden geplaatst.

Leeftijd bij uithuisplaatsing
Bij de jongste categorie (de baby’s) is er geen signi—
ficante toename van de pleeggezinplaatsingen. Wat de
pleeggezinplaatsingen betreft, blijkt de toename het
grootst te zijn bij de 1 tot en met 6—jarigen (p<.B5).
Bij de 7 tot en met 11—jarigen is er een trendmatige
Zowel bij de 1 tot en met 6—jarigen
toename (p<.lB).
als bij de 7 tot 11-jarigen is er een daling van de te—
Cijfers zijn te vinden in tabel 67,
huisplaatsingen.
bijlage.

Klachten en stoornissen bij het kind
Bij kinderen eet agressief gedrag lijkt er niet zoveel
veranderd; ze komen nog steeds voornamelijk in tehuizen
Bij kinderen met anderssoortige klachten of
terecht.
stoornissen valt in het algeeren een verschuiving van
plaatsingen in “overige voorzinningen” naar plaatsingen
op (zie tabel
eet name gastgezinnen
in pleeggezinnen
—

6B,
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bijlage).

—

7.4

Resume
Er is een toename van het aantal plaatsingen in gezins—
situaties en een afname van het aantal plaatsingen in
tehuissituaties. De vraag of er in het beleidsexperiment
een kwantitatieve toename van pleeggezinplaatsingen is
geweest, kan du5 met “ja” beantwoord worden (zie onder—
staand overzicht).

vooronder—
zoek
terug naar buis
gezinssituatie
tehuissituatie

huidig
onderzoek

18,2
61,5

17,2
31,0
62,4

37,2

verschil

+
+
—

1,0
10,5
5.2

gezien
Meer plaatsingen in pleeggezinsituaties zijn er
de grootte van de toename en de significantie ervan
vooral
in de volgende gevallen (zie onderstaand over
zicht van percentages plaatsingen in pleeggezinsitua—
ties).
—

—

voor—
ond.
1 t/s, 6—jarigen
3e en volgende Pl.
justitiele le + 3e p1.
verw. duur tot 6 mnd
eerste plaatsingen
art. Den Bosch
tijdelijke plaatsing
reden Pl. mede bij kind

21.4
20,0
23,8
25,0
19,7
33,3
25.5
9,5

huidig
ond.
54,6
43,0
46,2
66,5
39,9
50,6
40,4
23,8

verschil

+
+
+
+
+
+
+
+

33,4
23,0
22,4
21.5
20,2
17,3
16,9
14,3

Het lijkt erop dat ook bij perspectief “zeker terug naar
huis” en bij definitief bedoelde plaatsingen een aan
zienlijke toename is geweest. Deze zijn niet in het
overzicht opgenomen, amdat de aantallen waarop de con
clusie is gebaseerd, te gering zijn.
Er zijn tendenzen die erop wijzen dat de toename
vooral heeft plaatsgehad bij plaatsingen, waarbij de
ouders niet zelf het initiatief tot plaatsing hebben
genomen.
Dit
is
vaak
het
geval
bij
justitiele
plaatsi ngen.
In de vrijwillige hoek is er een tendens naar meet
pleeggezinplaatsingen in die gevallen, waarin de ouders
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zelf verzoeken om de plaatsing. Het zou hier bijvoorbeeld
‘leatsingen door het algemeen maat
kunnen gaan om
schappelijk werk, waarbij de reden van plaatsing mede
bij het kind ligt.
Verder valt or dat er vooral bij meisjes een trend
tot meer pleeggezinplaatsingen is geweest. Dit zou te
maken kunnen hebben dat meisjes in het algemeen minder
klachten of stooi nissen en vooral ook minder agressief
gedrag vertonen, waardoor ze gemakkelijker in een gezin
onder te brengen zijn.
Hoewel het vonral de kinderen tussen 1 en 7 jaar zijn
geweest die nu meer in pleeggezinnen zijn geplaatst, is
zo’n trend ook te zien bij de oudere kinderen van 7 tot
11 jaar.
Duidelijk weinig verandering of zelfs een afname in het
de
in
geweest
er
is
pleegge;:inplaatsingen
aantal
volgende gevall’!n (zie overzicht hieronder van percen
tages plaatsingen in pleeggezinsituaties).

tweede plaatsi,gen
verw. duur 6 mnd—2 jr
verw. duur > 2 jaar
observ./behandeling
arr. Utrecht
jongens

vooron—
derzoek

huidig
onderzoek

55,0
18,5
79,2
0,0
29,4
32,9

46,0
20,0
82,3
3,7
33,6
37,4

verschil

—

+
+
+
+
+

9,0
1,5
3,1
3,7
4,2
4,5

Het lijkt erop dat bij vrijwillige plaatsingen die niet
op verzoek van de ouders gebeuren, ook man afname van
Da aantallen waarop
pleeggezinplaatsingen is geweest.
de vergelijking is gebaseerd, zijn te klein om er con
De afname bij de tweede
clusies aan te verbinden.
plaatsingen zit duidelijk in de hoek van de justitiele
plaatsi ngen.
De voornaamste conclusie uit dit hoofdstuk is dat er een
duidelijke toename van pleeggezinplaatsingen is geweest
justitieplaatsingen voor
tijdelijke
kortdurende
bij
peuters en kleuters en in gevallen waarin de reden van
plaatsing mede in problemen bij het kind heeft gelegen.
daar het aantal
Vooral dit laatste is opmerkelijk,
pleeggezinplaatsingen in deze categorie in het voor
onderzoek laag was. Dit bleek bovendien een moeilijke
want als een van de knelpunten voor een
categorie,
pleeggezini laatsing werd genoemd dat “het kind te pro
blematisch” was. Nu blijkt bij de groep kinderen die zelf
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problemen vertonen die (mede) een reden vormen voor een
te
toename
significente
een
toch
uithuisj’laatsing,
hebben elaatsgehad.
De t,ename is te zien bij eerste, derde en volgende
plaatsil)gen. Dit zijn vaak kortdurende plaatsingen, die
tijdelijk bedoeld zijn. Bij tweede plaatsingen zijn er
veel terugplaatsingen naar huis en ook relatief veel
De
definitief bedoelde plaatsingen.
langdurige en
laatstgenoemde waren en zijn al meestal plaatsingen in
pleeggezinnen.
De toename is er slechts in een van de twee expe
rimentele gebieden, namelijk in Den Bosch. Dit wijst erop
dat zich in Den Bosch andere processen hebben afgespeeld
dan in Utrecht. In elk geval kan geconcludeerd worden
gezinnen
dat hot werken met “kortverblijfgezinnen”
voor kortdurende, tijdelijke opvang tot 5 maanden, voor
in Den Bosch succesvol is geweest.
jonge kinderen
De meest moeizame categorieen wat betreft pleegge—
zinplaatsingen lijken de plaatsingen van middellange
duur (6 saandan tot 2 jaar) en plaatsingen ter observatie
en behandeling. Dit zijn de categorieen met de laagste
percentages pleeggezinplaatsingen en met de minste toe
name hierin.
Hoewel er in de tijd van het beleidsexperiment een
duidelijke toename is geweest van het aantal pleegge—
zinplaatsingen, kan toch niet zonder meer geconcludeerd
worden dat dit een direct effect is geweest van het ex
periment. Zoals al eerder (zie hoofdstuk 1 en 5) is op
gemerkt, is er in de tijd van het experiment een aantal
andere invloeden werkzaam geweest, waarvan het effect
niet te scheiden is van dat van het beleidsexperiment.
—

—
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ENKELE KENMERKEN VAN (ASPIRANT—)PLEEGGEZXNNEN

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van het aanbod
dat da Centrales voor Pleegzorg in Utrecht en Den Bosch
in hun bestand hadden tijdens het beleidsexperiment.
Daarnaast schetsen we een aantal kenmerken ven de 157
pleeggezinnen waarin tijdens het experiment een of
Tenslotte wordt een
meerdere kinderen zijn geplaatst.
aantal specifieke wensen ten aanzien van kenmerken van
pleeggezinnen, zoals maatschappelijk werkers die aan
geven, op een rij gezet.

5.1

Het aanbod van pleeggezinnen

het
Beide Centrales voor Pleegzorg hebben tijdens
beleidsaxperimant aan het ondarzoakteam registratiege—
gevens verstrekt over het in de periode 1 maart 1984 tot
eind maart 1986 voor 0 tot en met lO—jarige kinderen
beschikbare aanbod van pleeggezinnen. Omdat in het
baleidsexperiment aan da Centrales een primaire functie
wordt toegedacht als aanbieder van pleeggezinnen, zijn
voor het verstrekken van gegevens over het aanbod ten
behoeve van het evaluatie—onderzoek alleen da Centrales
benaderd.
Het totale bestand van beide Centrales bestaat uit
415 gezinnen; 231 hiervan zijn beschikbaar gekomen tij
dens da duur van het onderzoek. 86 gezinnen waren al
eerder beschikbaar en 98 gezinnen hebben zich terugge
trokken (al of niet op advies van de Centrale) of zijn
van de wachtlijst afgevoerd (bijvoorbeeld omdat een kind
in het gezin geplaatst is). In tabel 34 staan deze ge
gevens per Centrale uitgesplitst.

109

Tabel 34:

Aantal beschikbare pleeggezinnen
Pleegzorg in Utrecht en Den Bosch
beschikbaar
tijdens on—
derzoek

eerder
beschik—
baar

bij

Centrales

teruggetrok—
ken/afgevoerd

voor

totaal

Utrecht
Den Bosch

135
96

62
24

50
48

247
168

totaal

231

86

98

415

Wat betreft het aanbod naar soorten pleeggezinnen is te
langdu
stelt
als
45%
zich beschikbaar
dat
zien,
rig/permanent pleeggezin, 17% als kortverblijfgezin, 23%
als opvanggezin, 5% als vakantie/weekendgezin en onge
veer 10% als overig tijdelijk gezin. In de 105 gevallen
waarin sprake is van een meervoudig aanbod van de kant
ven pleegouders, stelt ongeveer 53% zich tevens be
schikbaar als tijdelijk pleeggezin (inclusief kortver—
blijfgezin), 32% als langdurig/permanent en 15% als
therapeutisch pleeggezin.
Wanneer we nu even terugkijken naar de eerder in dit
rapport (hoofdstuk 4) vermelde gegevens over de doel
stelling, de verwachte duur en het perspectief yen de
plaatsingen, dan is daaruit een grove indicatie van de
vraag naar typen pleeggezinnen af te leiden. Daar is te
zien dat ongeveer 30% van de pleetsingen gezien wordt
els langdurig/permanent. In deze categorie lijkt het
de
Tweederde van
vraag.
de
aanbod dus groter dan
plaatsingen is tijdelijk, dat wil zeggen men gaat er
vanuit dat het kind na verloop van tijd weer weggaat uit
de voorziening. Bij 50’/. van de gezinnen betreft het
eerste aanbod een of andere soort tijdelijk gezin, bij
meervoudig aanbod gaat in de helft van de gevallen het
aanbod in deze richting. Tijdelijke gezinnen lijken er
dus niet in overvloed te zijn, het aanbod zou de vraag
net kunnen dekken.
Ongeveer een vijfde van de pleatsingen kent een
duidelijke crisis— of opvangcomponent, 14% is voor kor
Voor dit soort snelle
ter dan een half jaar bedoeld.
Wat be
kortdurende opvang lijken er genoeg gezinnen.
treft overige tijdelijke gezinnen kan alleen gezegd
worden dat 10% van de plaatsingen een verwachte duur
heeft van een half jaar tot 2 jaar. Verder zijn er in
deze categorie de plaatsingen, waarbij op het moment ven
plaatsing onduidelijkheid heerst over duur en perspec
tief (15% e 20%). Het aanbod van tijdelijke gezinnen
lijkt dus wat een de lage kant.
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I.et wel: het gaat hier slechts om een hele globale
vergelijking van kwantiteiten. Natuurlijk spelen de
specifieke kenmerken van de gezinnen een cruciale rol.
Wat betreft de bereidheid van aspirant—pleegouders
om kinderen met specifieke keneerken op te nemen vallen
de volgende aspecten op:
—

—

—

—

—

6% heeft voorkeur voor een jongen, 12V. voor een
mei sje
18% is bereid meer kinderen op te nemen;
46% heeft geen bezwaar tegen opname van een kind met
een handicap;
17% geeft aan bereid te zijn een risicokind op te
nemen;
32% staat eventueel open voor kinderen met be
(het betreft hier voor
lastende oudercontecten
namelijk kortverblijfgezinnen, daar dit aspect een
van de algemene selectiecriteria vormt voor deze
gezinnen).

We schetsen nu in de volgende paragrafen een aantal
kenmerken van pleeggezinnen die in de tijd van het ex
periment een of meer kinderen opnamen.

8.2

Leeftijd van de pleegouders
Op het moment van de plaatsing van het plmegkind is een
groot deel van de pleegvaders uit dit onderzoek (61%)
Eveneens een groot deel
tu5sen de 36 en 50 jaar oud.
De rest is ouder dan
(38%) is tussen de 31 en 35 jaar.
s zijn op het moment
pleegmoeder
De
31.
dan
jonger
of
50,
van plaatsing van het kind ook voor het merendeel tussen
De rest
de 36 en 50 jaar oud; 30% is 31 tot 35 jaar.
De meeste pleegouders
is ouder dan 50 of jonger dan 31.
De leeftijd van
zijn dus tussen de 36 en 50 jaar oud.
pleegouders hangt niet aanwijsbaar samen met het type
opvang dat ze bieden.
De relatim van de pleegouders heeft op het moment van
plaatsing gemiddeld al ± 12 jaar geduurd.

8.3

Omroep van de kostwinner In het pleeggezin
De helft van de koatwinners in de pleeggezinnen behoort
tot de hogere 3 categorieen (zie tabel 35). In deze tabel
is ook een overzicht opgenomen van de verdeling van be
roepen van de kostwinnmrs in het oorspronkelijke gezin
van het kind.
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Tabel 35:

Beroep van de kostwinner in de pleeggezinnen
en beroep van de kostwinner in de oorspron
in ‘4
kelijke gezinnen
—

beroep

sociale laag
sociale laag
sociale laag
sociale laag
sociale laag
sociale laag
sociale laag
geen beroep

1
2
3
4
5
6
7

—

kostwinner
pleeggezin
(n157)

kostwinner
oorspr. gezin
(nt142)

6,4
12,8
30,3
16,0
8,5

2,1
0,9
4,9
2,8
14.1
6,3
0,7
68,3

—

1,6
24,5
100

W

100

zie voor toelichting sociale lagen de bijlage, tabel 11.

De kostwinners in de pleeggezinnen hebben in het algemeen
een hoger ingeschaald beroep dan die uit de oorspronke
Er is dan ook een hele grote groep
lijke gezinnen.
kinderen die in een ander (hoger) sociaal—economisch
milieu geplaatst worden dan dat waaruit ze oorspronke
lijk komen. In 7% is er een overeenkomst van SES.

8.4

In het pleeggezin aanwezige kinderen
In 93% van de gevallen bevinden zich naast het pleegkind
nog andere kinderen in het gezin. In de gezinnen zijn
gemiddeld 4 kinderen aanwezig (inclusief liet pleegkind).
In 79% van de gezinnen is er een kind aanwezig dat ouder
is dat het pleegkind. Het leeftijdsverschil tussen het
pleegkind en het oudere kind is in de helft van de ge
In deze gevallen is het oudere
vallen 2 jaar of minder.
Onderzoek
kind in 66% ook nog van hetzelfde geslacht.
heeft uitgewezen dat zo’n kind een ernstige concurrent
kan worden van het pleegkind, of dat de beide kinderen
snel in een competitieve verhouding kunnen komen te
Dit zou dan niet erg bevor
staan (Junger—Tas, 1962).
derlijk zijn voor een goed verloop van de plaatsing.
In 38% van de gevallen is er een kind aanwezig dat
Het leeftijdsverschil
jonger is dan het pleegkind.
tussen het pleegkind en dit jongere kind is meestal twee
In een derde van de gevallen is het
jaar of minder.
jongere kind ook nog van hetzelfde geslacht als het
pleegkind. Hier geldt hetzelfde als hierboven gezegd is.
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is het onderzoekspleegkind jongste kind in
Meestal
het pleeggezin (36%). In een kwart van de gevallen neemt
het een tussenpositie in en in 13% is het het oudste
De plaats in de kinderrij in het oorspronkelijk
kind.
gezin stemt in een aantal gevallen overeen eet die in
Oudste
het pleeggezin (zie tabel 70 in de bijlage).
kinderen thuis zijn in een derde van de gevallen ook
oudste in het pleeggezin. Jongste kinderen thuis zijn
in 63% ook jongste in het pleeggezin. Kinderen uit een
tussenpositie koeen in de helft van de gevallen ook weer
in een tussenpositie terecht. Kinderen die alleen weren
worden in het pleeggezin relatief vaak jongste of alweer
enig kind. De samenhang tussen plaats in de kinderrij
in het oude en het nieuwe gezin is significant.
Kortom, meestal zijn er nog andere kinderen in het
pleeggezin aanwezig. In ongeveer een derde van de ge
vallen is er een ander kind aanwezig dat minder dan twee
jaar ouder of jonger en van hetzelfde geslacht is als
het pleegkind. Meestal is het pleegkind het jongste kind
in het gezin. De plaats in de kinderrij komt in 36 tot
63% van de gevallen overeen met die in de kinderrij van
het eigen gezin.

Motivatie tot pleegouderschap

8.5

In onderstaande tabel is een aantal genoemde motieven
aangegeven, met de frequentie waarmee ze genoemd zijn.
om opgaven van de maatschappelijk
Het gaat hierbij
werker die bij de pleeggezinplaatsing betrokken is.

Tabel 36: Motivatie tot pleegouderschap
motivatie

1.
2.
3.
4.
5.
S

houden van kinderen.’
graag zorgen voor kinderen
kennen pleegkind al voor de
plaatsing
willen kind helpen
willen uitdaging van moeilijke
taak aanvaarden
willen gezin completeren

aantal malen genoemd
abs

90

65

28
63

20
46

23
24

17
17

Meer antwoorden mogelijk. De percentages hebben betrekking
op het aantal gezinnen waarbij een bepaalde motivatie
aanwezig werd geacht (nz157).

113

Het gegeven dat men van kinderen houdt, graag voor ze
zorgt en graag met ze omgaat, alsook het willen helpen
van een kind in moeilijke omstandigheden, vormen wel de
belangrijkste motivaties. Dit zijn in feite vrij alge
mene motieven. Het kennen van het pleegkind voor de
plaatsing en het willen completeren van het gezin lijken
wat meer specifieke motieven om tot opname van een
pleegkind over te gaan. Deze werden in 20 resp. 17% van
de gevallen genoemd. Overigens is het kennen van het kind
vervolgplaatsingen. Het willen
vaker een motief bij
helpen speelt meer bij eerste plaatsingen. Tenslotte is
er een aantal gezinnen (17%) die het pleegouderschap als
een taak zien die ze aan willen gaan, een uitdaging.
Opgemerkt moet worden dat wij in dit onderzoek, dat
in feite een evaluatie—onderzoek van een beleidsexperi—
de
konden
ingaan
intensief
op
ment is,
niet zeer
motivaties tot pleegouderschap. De door ons genoemde
categorieen zijn dan ook globaal en niet uitputtend. Het
zicht op motivaties is daarom beperkt gebleven. Om een
beter inzicht te krijgen in deze motivatie zou ze diep—
gaander onderzocht moeten worden, via andere methodes
dan de door ons gevolgde, hoewel het o.i. met elke me
thode moeilijk blijft om de beweegredenen van pleegou
ders echt te achterhalen, ook al omdat deze voor de be
trokkenen zelf vaak niet helemaal duidelijk zijn.
Een groot aantal pleegouders (73%) heeft enige des
kundigheid of ervaring op het gebied van omgaan met
kinderen of van pleegzorg. bijvoorbeeld door beroepsma—
tige pedagogische ervaring, ervaring met pleegkinderen.
Ongeveer een kwart heeft beroepsmatig met kinderen ge
werkt (met name als groepsleider), 65% heeft ervaring
als gastgezin.

8.6 Specifieke wensen van eaatschappelijk werkers ten aanzien
van pleeggezinnen
In een aantal gevallen waarin men aan de mogelijkheid
van een pleeggezin heeft gedacht (nl. ‘41%), had men een
of meer specifieke wensen ten aanzien van een pleeggezin
voor het kind, waarvoor een voorziening werd gezocht.
Zo had men in 35% van de gevallen specifieke wensen be
treffende de woonplaats van een eventueel pleeggezin.
Men wenste in deze gevallen bijvoorbeeld dat het gezin
niet te ver van de oude omgeving van het kind vandaan
zou wonen. In eveneens 35% van de gevallen wenste men
dat er in het pleeggezin andere kinderen aanwezig zouden
zijn. In 28% had men wensen die betrekking hadden op de
Wensen, waarnaar
opvoedingsstijl van de pleegouders.
in het onderzoek wel gevraagd is, maar die weinig genoemd
worden, betreffen de levensbeschouwelijke achtergrond

114

van het pleeggezin, de samenlevingsvorm en het sociale
milieu (elk ± 8%). Dit laatste is enigszins verwon
derlijk gezien de in meer algemene termen vaak geuite
wens bij diverse instanties om meer pleeggezinnen uit
de wat lagere sociale eilieus ter beschikking te hebben.
De onderzoeksvraag is duidelijk gekoppeld aan een be
paald geval. Het kan zijn dat dan voor de maatschappelijk
werker andere wensen veel uitgesprokener liggen en op
dat moment duidelijk prevaleren.

8.7

Samenvatting
Wat betreft het aanbod van aspirant—pleegouders is be
schreven dat de meesten (65%) zich primair aanbieden als
In deze categorie lijkt
langdurig/permanent pleeggezin.
er een zeer ruim aanbod te zijn vergeleken met de vraag.
Eveneens een groot deel stelt zich beschikbaar als
snelle
Voor
(40%).
opvanggezin
of
kortverblijf—
kortdurende opvang lijken er genoeg gezinnen. Onduide—
lijker ligt het wat betreft tijdelijke gezinnen: er
zouden er genoeg zijn voor plaatsingen van een half jaar
tot 2 jaar, maar niet genoeg voor plaatsingen waarbij
onzekerheden bestaan over duur en perspectief, en die
dus eigenlijk tijdelijk zijn, naar eet onbepaalde ter
mijnen.
Vrij veel gezinnen (46%) zijn bereid een kind eet een
handicap op te nemen; een derde staat open voor kinderen
met belastende oudercontacten.
betreft kenmerken van pleeggezinnen is op
Wat
hogere
tot
meestal
kostwinners
de
merkelijk
dat
beroepscategorieen behoren dan de kostwinners uit het
Driekwart
oorspronkelijke milieu van de pleegkinderen.
van de pleegouders heeft enige deskundigheid of kennis
op het gebied van het omgaan met kinderen en/of ervaring
op het gebied van pleegzorg.
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9

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Het onderhavige onderzoek is een evaluatie van het
beleidsexperiment “Pleeggezinplaatsingen van jonge kin
deren”. Dit experiment is opgezet door de Ministeriem
van WVC en Justitie en het WIJN. Het heeft plaatsgevonden
in de arrondisseeenten Utrecht en Den Bosch gedurende
de periode 1 maart 1984 tot 1 juli 1986.
De doelstelling van het experiment kan worden gefor
muleerd als “het kwalitatief en kwantitatief bevorderen
van pleeggezinplaatsingen voor jonge kinderen als al
ternatief voor internaatsplaatsingen”.
In hat kader van het experiment heeft er binnen de
instellingen deskundigheidsbevordering plaatsgevonden.
In de arrondissementen is een “organisatorisch” overleg
en een “sleutelfiguren”-overleg opgezet. Het geheel is
begeleid door een stuurgroep, waarin vertegenwoordigers
van de genoemde ministeries en het WIJN zitting hebben.
Doel van het onderzoek is inzicht te verschaffen in de
veranderingen die op grond van het experiment tot stand
zijn gekomen. Tevens is beschreven hoe de verschillende
onderdelen van het experiment hebben gefunctioneerd.
Daartoe zijn de volgende onderzoekvragen geformuleerd.
1.

2.

3.
4.

Wat is het kwantitatieve effect van de doorgevoerde
wijzigingen, dat wil zeggen: is er in het experiment
een toename te constateren in het aantal jonge kin
deren dat in pleeggezinnen is geplaatst?
Hoe verloopt het besluitvormingsproces, anders ge
formuleerd: welke zijn de gehantaerde criteria die
de keuze tehuis of pleeggezin bepalen?
Hoe is het verloop van het experiment geweest?
Wat zijn de bevindingen van de maatschappelijk wer
kers, Centrales voor Pleegzorg, ouders en pleegou
ders met de ingevoerde werkwijze en procedures in
het kader van het experiment?

In dit gedeelte van het verslag komt onderzoekvraag 1
uitgebreid aan de orde. Tevens wordt ingegaan op het
aanbod van de centrales. De beschrijving van de be
sluitvorming, de begeleiding, het verloop van het expe
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riment en de bevindingen van de betrokkenen wordt in deel
twee van het eindverslag behandeld.
De materiaalverzaeeling in het kader van de onderzoek
vragen 1 en 2 heeft plaatsgevonden bij de plaatsende
In vrijwel alle gevallen is de betrokken
instanties.
maatschappelijk werker vrij snel na de plaatsing door
een lid van het onderzoekteam geinterviewd over de be
is
sluitvorming en plaatsing. In een aantal gevallen
alleen informatie ingewonnen over de besluitvorming.
Het materiaal ten behoeve van de derde onderzoekvraag
is verkregen uit verslagen van de verschillende over—
leggroepen (stuurgroep, sleutelfigurenoverleg en orga
nisatorisch overleg). Dok zijn de onderzoekers vrijwel
altijd als toehoorder bij de overlegsituaties aanwezig
geweest.
Het materiaal voor onderzoekvraag 4 is verkregen door
middel van interviews met pleegouders en pleeggezincen
trales en enquetes bij de maatschappelijk werkers van
de plaatsende instanties.
De onderzoekgroep bestaat uit iets meer jongens dan
meisjes. Een derde van de kinderen is drie jaar of jon
ger, de helft is 7 jaar of jonger. Het aantal buiten—
het
boven
ruim
30%
met
ligt
echtelijke kinderen
landelijke percentage.
Iets minder dan een derde van de kinderen heeft een
niet volledige Nederlandse achtergrond. Bij deze jonge
kinderen eet een eenduidige niet-Nederlandse achtergrond
(etniciteit) vinden we een relatief hoog percentage
(33%) Surinaamse kinderen.
Een kleine groep kinderen (11%) heeft een lichame
lijke of geestelijke handicap en 3% is dubbel gehandi
capt.
Ten aanzien van het gevolgde onderwijs kan worden
opgemerkt dat het percentage kinderen dat buitengewoon
onderwijs volgt (20%), ver boven het landelijke (6%)
ligt.
Van de problemen die zijn geinventariseerd, worden
agressief gedrag, gebrek aan affectie, leerproblemen en
lichamelijke/psychosomatische klachten elk bij 25% van
de kinderen vermeld.
maat
volgens
de
komen
stoornissen
Motorische
schappelijk werkers minder vaak voor en achterstanden
in de ontwikkeling juist vaker. Jongens geven vaker en
neer klachten te zien dan meisjes. Het percentage kin
gebrek aan affectie en
deren met agressief gedrag,
leerproblemen is hoger bij de 7—10 jarigen dan bij de
kinderen jonger dan 7 jaar.
Ook is een aantal kenmerken van de gezinnen, waaruit de
kinderen afkomstig zijn, onderzocht. Ongeveer driekwart
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van de kinderen komt uit gezinnen waarin de oorspronke
lijke samenstelling is verbroken. Het blijkt dat in een
relatief groet aantal gevallen meer kinderen tege
lijkertijd uithuisgeplaatst worden. In een klein aantal
gevallen is reeds eerder een kind uit het gezin uit—
hui sgeplsatst.
Tweederde van de kostwinners oefent geen beroep uit
en is vrijwel altijd eangewezen op een uitkering. Dit
hangt samen eet het feit dat het merendeel van de ge—
zinshoofden in de onvolledige gezinnen vrouwen zijn.
Het gaat veelal oe gezinnen uit de lagere sociaal—
econoeische klassen. De wellicht lage opleidingsniveaus
en het feit dat deze vrouwen voor de opvoeding van 1 of
meer kinderen zorgdragen, eaken de kans op het verwerven
van een betaalde baan vermoedelijk zeer klein.
Van de werkende kostwinners oefent de helft een be
roep uit waarvoor geen of weinig scholing is vereist.
Wat betreft de achtergrond van de eerste uithuis—
plaatsing kan het volgende gezegd worden. Driekwart van
de redenen tot uithuisplaatsing ligt in oorsprong in de
Bij de resterende
problematiek van de thuissituetie.
uithuisplaatsingen is er sprake van redenen die hun
oorsprong hebben in een combinatie van problemen bij het
kind en in de thuissituatie, of in problematiek van het
Hoewel het merendeel van de redenen hun
kind zelf.
oorsprong hebben in de problematische thuissituatie, wil
dat niet zeggen dat de kinderen zelf geen problemen te
zien geven. Vaak wordt namelijk door de maatschappelijk
werkers vermeld dat de kinderen zelf ook problemen te
zien geven.
Belangrijke redenen tot uithuisplaatsing die liggen
de problematische thuissituatie zijn verwaarlo
in
zing/mishandeling, beperkte pedagogische capaciteiten,
reletieproblemen van ouders, emotionele problemen en
slecht persoonlijk functioneren. In veel gevallen is de
problematiek chronisch te noemen. In de helft van de
gezinnen speelden er op het moment van eerste uithuis—
plaatsing 5 of meer problemen, bij 8% was er sprake van
meer dan 8 problemen.
Gezien het chronische karakter van de problematiek
en het feit dat in de helft van de gezinnen sprake is
van 5 of meer problemen, kan worden gesteld dat er in
een groot aantal gevallen sprake is van gezinnen met een
Wil men hier genuanceerd uit
complex van problemen.
spraken over doen, dan zal de aard en ernst van de pro
blematiek uitgebreider moeten worden onderzocht.
Gezien het aanzienlijke aantal gezinnen met een com
plexe problematiek kan de vraag worden gesteld of de
jeugdhulpverlening een effectief antwoord hierop ken
geven. Op zijn minst zal intensieve samenwerking nodig
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sociale diensten,
als
andere
met
instanties,
zijn
scholen, wijkverpleging, gezinsverzorging etc.
In driekwart van de gevallen heeft ambulante hulpver
lening plaatsgevonden voorafgaand aan de eerste uit—
verleend
door
Deze
veelal
is
hulp
huisplaatsing.
algemeen
maat
instellingen
voor
artsen,
RIAGO’s,
schappelijk werk, instellingen voor gezinsvoogdij, ad—
viesbureaus en FIOM. Bij 40% van de kinderen heeft de
ambulante hulpverlening meer dan 2 jaar geduurd. Als
reden voor beeindiging van de ambulante hulpverlening
worden genoemd het feit dat de ouders niet ontvankelijk
zijn voor de geboden hulp, extreme problematiek in de
thuissituatie of bij het kind en het ontbreken van een
verbetering van do situatie.
Het gegeven dat in veel gevallen ambulante hulp is
verleend gedurende een lange periode, wijst erop dat
uithuisplaatsing vaak als een tweede mogelijkheid wordt
gebruikt, nadat lichtere vormen van hulpverlening hebben
gefaald.
In totaal zijn 411 pleatsingen en/of besluitvormingen
gemeld aan het onderzoekteam (218 in Utrecht en 193 in
Den Bosch). In beide arrondissementen zijn ongeveer 3
maal zoveel justitiele als vrijwillige plaatsingen ge
meld. In Utrecht zijn de vrijwillige plaetsingen gemeld
door een groter aantal instellingen dan in Den Bosch.
Wanneer we kijken naar het aantal plaatsingen dat kin
deren al achter de rug hebben, blijkt dat 40% 3 of eeer
plaatsingen achter de rug heeft en 10% 5 of neer
plaatsi ngen.
In het onderzoek is de achtergrond van de plaatsingen
Onderzocht is wie de initiatiefnemer is ge
nagegaan.
weest,
dat wil zeggen wie als eerste de wenselijkheid
tot plaatsing heeft geopperd. Er is hierbij onderscheid
vervolg—
derde
tweede
en
eerste,
tussen
gemaakt
plaatsi ngen.
Bij eerste plaatsing zijn dit veelal de Raad, in
stellingen in het veld van de volksgezondheid (bijvoor
derde en
Bij
ziekenhuizen).
RIAGG’s,
beeld artsen,
instellingen
voor
de
zijn
plaatsingen
volgende
Ouders
intiatiefneeer.
relatief vaak
(gezins)voogdij
zijn bij alle plaatsingen vaak de initiatiefnesers.
Wanneer we het kader van de plaatsing bekijken, blijkt
dat voorlopige ots en toevertrouwingen relatief veel
voorkomen bij eerste en tweede plaatsing. Het percentage
of
ots
een
van
kader
het
in
plaatsingen
en
volgende
tweede
bij
is
ontzetting/ontheffing
plaatsingen aaneerkelijk hoger dan bij eerste plaatsing.
Het lijkt erop dat de opgelegde maatregelen zwaarder
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woeden naarmate kinderen meer plaatsingen achter de rug
hebben.
Ten aanzien van de doelstelling van plaatsing kan
worden opgemerkt dat “opvoeding en verzorging” relatief
vaak wordt genoemd. Hetzelfde geldt voor de categorie
“.nders”. De doelstellingen in deze categorie hebben
meestal betrekking op het verbeteren of tot rust laten
komen van de thuissituetig. Plaatsingsdoelen die het
minst worden genoemd, zijn “neutraal terreinplaatsing”,
“adoptie” en “tot rust komen van het kind”. “Verzorging
en opvoeding” wordt verhoudingsgewijs vaak genoemd bij
derde en volgende plaatsing. Het gaat daarbij veelal om
langdurige plaatsingen en plaatsingen waarbij het pers
pectief op terugkeer naar huis ontbreekt.
Eerste
plaatsingen
vrijwel
altijd
zeer
tijdelijke
zijn
plaatsingen. Dit komt ook tot uiting in de plaatsings—
“crisisinter—
doelen die worden genoemd, namelijk:
“neutraal
ventje”,
“opvang
in afwachting van” en
terrein—plaatsing”.
Gevraagd is of de maatschappelijk werkers een terug
keer naar huis mogelijk achten. ij eerste plaatsingen
vermelden zij relatief vaak het perspectief “zeker terug
naar huis”, terwijl bij derde en volgende plaatsing
“zeker niet terug naar huis” vaak wordt genoemd. Naar
mate kinderen moer plaatsingen achter de rug hebben,
schatten de maatschappelijk werkers een terugkeer naar
huis somborder in. Dit geldt ook voor de inschatting van
de duur van plaatsing. Een korte verwachte duur (minder
dan 6 maanden) en een duur van 1-2 jaar worden het meest
genoemd bij eerste plaatsing (respectievelijk 66% en
19%). Het percentage plaatsingen met een verwachte duur
van moer dan 2 jaar is het hoogst bij tweede en volgende
plaatsing (46%).
Op grond van de resultaten kan een globale profielschets
worden gemaakt van eerste, tweede en derde en volgende
plaatsingen.
Eerste plaatsingen
In driekwart van de gevallen ligt de oorsprong van de
reden tot plaatsing in de problematische thuissituatie.
Vrijwel alle plaatsingon zijn tijdelijk van karakter.
Do verwachte plaatsingsduur is relatief kort. Ook in do
plaatsingsdoelen komt het tijdelijke karakter tot uiting
(crisisinterventie, opvang in afwachting van en neutraal
terreinplaatsing).
Het perspectief is relatief vaak
“zeker of mogelijk terug naar huis”. In de gevallen
waarin een maatregel van kracht is, gaat het veelal om
een voorlopige ots of toevertrouwing.
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Tweede plaatsingen
Deze zijn op te splitsen in twee categorieen, namelijk:
tijdelijk bedoelde en definitief bedoelde plaatsingen.
in
zijn
plaatsingen
plaatsingen
definitieve
De
Er is hierbij
adoptiefgezinnen en terug naar huis.
sprake van een verwachte plaatsingsduur van eeer dan 2
jaar. Meestal wordt opvoeding en verzorging als doel van
plaatsing genoemd. Redenen van plaatsing die in deze
categorie worden opgegeven zijn “afstand doen”, “thuis—
situatie is verbeterd” en “kind wordt geplaatst op ver
zoek van ouders”.
“over—
zijn
plaatsingen
bedoelde
tijdelijk
Als
plaatsingen”. Bij die groep is er geen sprake van een
verblijfsduur.
verwachte
korte
of
lange
relatief
aantal
plaatsingen
Opvallend is het relatief grote
waarvan de verwachte duur onduidelijk is. In vrijwel
alle gevallen wordt een terugkeer naar huis mogelijk
problemen in vorig
Problemen van het kind,
geacht.
naar
overgeplaatst
wordt
kind
en
plaatsingsmilieu
passende voorziening worden verhoudingsgewijs vaak ge
noemd als reden tot plaatsing.
Derde en volgende plaatsingen
In deze categorie is zowel sprake van plaatsing vanuit
de thuissituatie als van vervolg— of overplaatsingen.
Belangrijke redenen van plaatsing zijn problemen van
het kind, kind wordt overgeplaatst naar passende voor
ziening, problemen in vorige voorziening en de thuissi—
tuatie is verbeterd.
In vergelijking met tweede plaatsingen wordt “opvang
in afwachting van” en “behandeling” vaak vermeld als
doel. Het gaat hierbij vermoedelijk om kinderen die
vanuit de thuissituatie worden geplaatst, nadat ze ooit
al eerder geplaatst zijn geweest.
Het percentage plaatsingen met het doel “opvoeding
en verzorging” ligt lager dan bij tweede plaatsingen.
In deze gevallen gaat het waarschijnlijk om vervolg—
een als definitief bedoelde voor
naar
plaatsingen
ziening. Het aantal kortdurende plaatsingen neemt ten
opzichte van de tweede plaatsingen toe.
In deze categorie komen eigenlijk alle plaetsingen
voor die geschetst zijn binnen de eerste en tweede ca—
tegori e.
Wanneer gekeken wordt in welk type voorziening men de
beleidsexperiment,
het
in
geplaatst
kinderen heeft
blijkt dat er in totaal in de experimentele gebieden meer
kinderen in pleeggezinsituaties zijn geplaatst dan in
tehuissituaties. Ook is er een trendmatige toename van
het aandeel pleeggezinplaatsingen ten opzichte van het
is
vooronderzoek, dat de situatie in 1981 weergaf. Er
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een geringe afname van tehuisplaatsingen ten opzichte
van 1fl.
De gesignaleerde toen.—. van pleeggezinplaatsingen
heeft plaatsgehad bij eerste en bij derde en volgende
plaatsingen, niet bij tweede plaatsingen. Bij tweede
plaatsingen was het aandeel pleeggezinplaatsingen echter
al groot. Daar zijn blijkbaar geen mogelijkheden ge
vonden om dit aandeel nog te doen toenemen.
Het beleidsexperiment had in 1986 een wat trage en
moeizame start. Pas in de loop van 1984 en in 1985 kwam
de deskundigheidsbevordering overal van de grond. Naar
aanleiding hiervan zou te verwachten zijn dat het rela
in de loop van
tieve aantal pleeggezinplaatsingen
1984-1985 zou toenemen en dat het aandeel van de te—
huisplaatsingen zou afnemen. Deze verwachting komt niet
tehuis is nauwelijks
uit: de verhouding pleeggezin
veranderd en schommelt steeds rond 60:40. Misschien zijn
de effecten van het beleidsexperiment pas op langere
termijn te zien.
In elk geval geeft dit resultaat te
denken over de werking van het beleidsexperiment.
In het arrondissement Den Bosch zijn verhoudingsge
wijs meer kinderen in pleeggezinnen en minder kinderen
In Den Bosch is
in tehuizen geplaatst dan in Utrecht.
er ook ten opzichte van 1981 een grotere toename van de
pleeggezinplaatsingen en een grotere afname van de te—
huisplaatsingen dan in Utrecht. Daarbij komt nog dat Den
Bosch, vergeleken met andere gebieden in den lande, een
gunstig beeld te zien geeft wat betreft pleeggezin—
plaatsingen. Utrecht valt in de rij der andere arron
dissementen niet op, noch in negatieve, noch in posi
Hoewel in beide gebieden een organisatie—
tieve zin.
overleg heeft plaatsgehad, deskundigheidsbevordering is
gegeven en gewerkt is vanuit de doelstelling van het
beleidsexperiment, zijn de resultaten dus verschillend.
Het is mogelijk dat een geringere bereidheid om te werken
in de richting van de doelstelling van het beleidsexpe—
riment, die vooral de start in Utrecht moeilijk maakte,
in de resulaten heeft doorgewerkt. Den Bosch heeft zich,
zeker in het begin, positiever opgesteld. In Den Bosch
sleutelfigurenoverleg
heeft
ook
een
tijdlang
een
gefunctioneerd. Aan het functioneren van dit overleg op
zichzelf lijkt het verschil tussen beide arrondisse
menten echter niet te wijten. Het feit dat zo’n overleg
in Den Bosch wel en in Utrecht niet van de grond is ge
komen, lijkt eerder een uiting van het verschil in wijze,
waarop de
instellingen
het
in
beide
op
gebieden
beleidsexperiment hebben ingespeeld. Een andere moge
lijke verklaring van het verschil tussen beide arron
dissementen is dat men verschillende uitgangspunten van
het beleidsexperieent heeft gehanteerd.
Wanneer naar landelijke cijfers gekeken wordt, blijkt
er in de afgelopen jaren globaal genomen een trend in
—
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de richting van meer pleeggezinplaatsingen en minder
tehuisplaatsingen te zijn geweest. De opstellers van de
IWRV— en IWAPY—rapporten kunnen wat dit betreft tevreden
zijn. In bepaalde niet-experimentele gebieden komt deze
Ook in gebieden zonder
trend duidelijk naar voren.
beleidsexperiment is het dus mogelijk geweest het aantal
pleeggezinplaatsingen omhoog te brengen. Dit is niet
regelingen
en
gezien
de maatregelen
verwonderlijk,
invoering TSMO) die van
(beddenreductie in tehuizen,
overheidswege zijn ingevoerd. De plmegzorg heeft de af
gelopen jaren sterk in de belangstelling gestaan en het
beleid is er duidelijk op gericht geweest (hoewel vol
van de pleegzorg wel wat al te
gens WVC de groei
onstuimig is geweest). Er heeft ook in diverse gebieden
deskundigheidsbevordering op dit terrein plaatsgehad,
en bij de Centrales voor Pleegzorg heeft een project
“Pleegzorg” plaatsgevonden, dat tot doel had de pleeg
zorg vanuit de invalshoek van de Centrales te bevor
deren. In hoeverre het beleidsexperiment een “surplus”
aan pleegzorgbevordering heeft toegevoegd, valt moeilijk
te zeggen. De resultaten van Den Bosch wijzen wel in deze
richting, die van Utrecht niet.
van het
beleidsexperiment
De mogelijke effecten
zouden natuurlijk niet alleen in kwantitatieve, maar ook
in kwalitatieve bevordering van pleegzorg moeten liggen.
Er zijn indicaties dat het merendeel van de pleeggezin
plaatsingen in het beleidsexperiment positief verloopt
naar de inschatting van de maatschappelijk werker. In
hoeverre dit ook zo is in niet—experimentele gebieden,
valt hier niet te zeggen. In het tweede deel van het
evaluatierapport komt een aantal maatschappelijk werkers
zelf aan het woord. Hun oordeel over het effect van het
beleidsexperiment kan meer licht op dit thema werpen.
Ook zal dan gekeken worden naar de begeleiding die bij
pleeggezinplaatsingen en bij tehuisplaatsingen gegeven
wordt.
welk
bij
type
nagegaan
ook
is
onderzoek
dit
In
plaatsingen er in het beleidsexperiment veel pleegge—
zinplaatsingen zijn gerealiseerd. Dit blijkt zo te zijn
onder de volgende condities:
—

—

—

—
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een Raad voor de kinderbescherming of een instelling
voor (gezins)voogdij heeft het initiatief genomen
voor de plaatsing;
de plaatsing gebeurt onder een justitiele maatregel,
en dan met name wanneer het gaat om voogdijpupillen;
in Den
de plaatsende instantie is een Raad (m.n.
Bosch), een adviesbureau of een instelling voor al
gemeen maatschappelijk werk;
de reden van de uithuisplaatsing is in oorsprong te
vinden in problemen in de thuissituatie, en dan met

—

—

—

da
name bij alcohol— of drugsproblematiek van
ouder(s) en bij opname van de/een ouder(s) in een
kliniek vanwege psychische problemen;
als doelstelling van de plaatsing wordt genoemd
“verzorging en opvoeding”, crisisinterventiem of
“opvang in afwachting van een nadere beslissing”;
het perspectief met betrekking tot een terugkeer
naar huis is duidelijk, en dan vooral wanneer zeker
is dat het kind niet terug zal gaan naar huis;
de plaatsing zal naar verwachting heel kort (6
weken) of heel lang (langer dan 2 jaar) duren.

Het globale beeld dat hieruit ontstaat, is dat er ener
bij
wordt
geplaatst
pleeggezinnen
in
veel
zijds
kortdurende plaatsingen, bedoeld ter interventie in een
crisis of als opvang totdat er iets naders beslist wordt,
waarbij het kind op termijn wel weer teruggaat naar huis;
anderzijds ook en vooral bij langdurige plaatsingen,
waarbij het gaat om het creeren van een definitief en
stabiel opvoedingsmilieu voor het kind.
Wanneer gekeken wordt naar kenmerken van kinderen,
die in pleeggezinnen terecht komen, valt op dat het
vooral gaat om meisjes, kinderen zonder handicap of met
“moeilijk
minder
stoornissen,
of
klachten
weinig
plaatsbare” kinderen (dit zijn kinderen waarbij geen of
weinig factoren in het spel zijn die een bemiddeling voor
een plaatsing kunnen bemoeilijken), of hele jonge kin
deren tussen 0 en 4 jaar.
Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat met name
kinderen die zelf geen complex van problemen vertonen.
in gezinnen geplaatst worden en dat de wat moeilijker
kinderen eerder naar tehuissettings gaan. Het gegeven
dat er meer meisjes dan jongens naar pleeggezinnen gaan,
kan te maken hebben met het feit dat de meisjes in de
en met
onderzoekgroep minder klachten of stoornissen
vertonen dan jongens. Het
name minder agressief gedrag
zou er ook mee te maken kunnen hebben dat meisjes pas
uithuisgeplaatst worden wanneer het in de thuissituatim
helemaal uit de hend is gelopen, zodat een meer defini
tieve plaatsing gerealiseerd moet worden. We hebben
meestal
definitieve plaatsingen
dat
gezien
eerder
pleeggezi nplaetsi ngen zijn.
—

—

Het beeld van typen plaatsingen en kinderen die het meest
in aanmerking komen voor een voorziening als een pleeg
gezin, lijkt op het eerste gezicht nogal op dat van 1981.
Nagegaan is in welke gevallen er nu meer pleeggezin—
plaatsingen zijn gerealiseerd dan in het vooronderzoek.
Er blijken dan duidelijk verschuivingen van betekenis
te zijn opgetreden bij kortdurende, tijdelijk bedoelde
justitiele plaatsingen voor peuters en kleuters, en bij
plaatsingen waarbij de reden van de uithuisplaatsing
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mede bij het kind ligt, in de laatstgenoemde gevallen
ligt het aandeel pleeggezinplaatsingen nog steeds niet
erg hoog. Binnen deze categorie vallen de kinderen die
zelf ook problematisch zijn. Dit lijkt een wat moeilijke
beduidende
Dm
pleeggezinplaatsingen.
categorie voor
opmerkelijker.
des
te
daarom
is
ervan
stijging
Kortdurende tijdelijke plaatsingen zijn er vooral bij
eerste en bij derde en volgende plaatmingen. Dat zijn
dan ook de plaatsingen waar een toenama van het aandeel
pleeggezinplaatsingen werd gesignaleerd.
De meest moeizamm categorie wat pleeggezinplaatsingen
betreft, blijken de plaatsingen ter observatie en/of
tehuis—
altijd
zijn
praktisch
Dit
behandeling.
plaatsingen, zowel in 1981 als nu. Een andere taaie ca
tegorie bestaat uit plaatsingen met een verwachte duur
van 6 maanden tot 2 jaar, de plaatsingen van middellange
duur dus, die in 1981 ook al laag scoorden op het punt
van pleeggezinplaatsingen. Plaatsingen ter behandeling
hebben vaak een verwachte duur van een aantal maanden
tot ongeveer 2 jaar. De categorieen overlappen dus ge
deeltelijk, en de indruk bestaat°’ dat het met name de
in de gevallen
doelstelling van behandeling is die,
waarin ze overlappen, een pleeggezinplaatsing contra—
i ndi ceert.
Bij de plaatsingen van middellange duur behoren ook
de plaatsingen onder een maatregel van ondertoezicht—
stelling. Dnder deze maatregel kwamen en komen in ver
weinig
pleegge—
maatregelen
andere
tot
houding
Deze plaatsingen zijn weliswaar
zinplaatsingen voor.
gericht op een terugkeer naar huis, maar dit perspectief
is toch in veel gevallen wat onduidelijk en onzeker.
Dnder deze condities komen minder pleeggezinplaatsingen
tot stand.
Via de beide deelnemende Centrales voor Pleegzorg zijn
het beschikbare aanbod van
gegevens verzameld over
pleeggezinnen voor 0 tot en met lO—jariga kinderen tij
de
45%
aspirant—
van
het
beleidsexperiment.
dens
als
beschikbaar
primair
zich
stelt
pleegouders
naar
alleen
Wanneer
pleeggezin.
langdurig/permanent
aantallen gekeken wordt, dan lijkt het erop dat er in
deze categorie een zeer ruim aanbod is vergeleken met
de vraag.
40% van het aanhod betreft kortverblijf— en opvang
gezinnen. Dit lijkt globaal gezien voldoende voor de
kwantitatieve vraag naar snelle kortdurende opvang. Voor
tijdelijke plaatsingen van een half jaar tot twee jaar

Dp grond van bij de besluitvorming genoemde contra—
indicaties tegen pleeggezinnen, zie deel 2, hoofdstuk
3.
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lijken er genoeg gezinnen. Maar voor plaatsingen met
onduidlijk duur en vaag perspectief, die wellicht het
best in tijdelijke gezinnen
eventueel tijdelijke ge
zinnen met de mogelijkheid tot langdurige opvang
ge—
realiseerd zouden kunnen worden, lijkt het aanbod ge
talsmatig gezien gering. Opgemerkt moet worden dat hier
kwantitatieve indicaties naast elkaar gelegd worden. Dit
uiteraard nog niets over kwaliteiten en ge
zegt
schiktheid van de beschikbare gezinnen.
Vrij veel aspirant-pleeggezinnen C46Z) zijn bereid
een kind eet een handicap op te nemen, terwijl 32Z
openstaat voor een kind met belastende oudercontacten.
—

—

Er is in dit onderzoek een aantal gegevens verzameld over
de pleeggezinnen zelf. Deze behoren voor het grootste
deel tot hogere sociale lagen dan de gezinnen, waaruit
de kinderen oorspronkelijk komen. Dit gegeven is niet
nieuw. De Centrales proberen al jaren gezinnen uit lagere
sociale lagen te werven. Het blijkt nog steeds een
moeilijk punt.
Dit kan te wijten zijn aan velerlei
oorzaken, bijvoorbeeld de veelal schriftelijk gevoerde
werving, de hoogte van de financiele tegemoetkoming, de
rompslomp rond de financiering, te kleine behuizing,
conservatieve of negatieve beeldvorming rond pleegzorg
en pleegkinderen.
De meeste pleegouders zijn tussen 36 en 50 jaar oud.
Bijna altijd wonen er in het gezin naast het pleegkind
nog andere kinderen; gemiddeld drie.
In ongeveer een
derde van de gezinnen is er een kind dat minder dan twee
jaar ouder is dan het pleegkind en bovendien nog van
hetzelfde geslacht, ofwel een jonger kind met een leef—
tijdsverschil van minder dan twee jaar en van hetzelfde
Het gevaar van concurrentie en jaloezie is
geslacht.
in zulke gevallen erg groot.
Dit zou een goed verloop
van de plaatsing kunnen belemmeren (Junger—Tas, 1982).
De pleegouders nemen meestal een pleegkind, omdat ze
van kinderen houden, graag met ze omgaan, of omdat ze
een kind in moeilijke omstandigheden willen helpen. Een
groot aantal pleegouders heeft enige deskundigheid of
ervaring op het gebied van pleegzorq.
De wensen van maatschappelijk werkers ten aanzien van
een pleeggezin betreffen meestal de woonplaats van het
gezin of de aanwezigheid van andere kinderen.

De voornaamste conclusie van deze effectverkenning is
de volgende: er is een kwantitatieve toename van de
pleegzorq geweest. Deze komt het Uuide1ijkt naar voren
bij de kortdurende en tijdelijke plaatsingen, bij eerste
en derde en volgende plaatsingan en in het justitiele
circuit.
Dm toename is conform de doelstelling van het
beleidsexperiment.
Er kan echter niet geconcludeerd

127

worden dat dit zonder meer een effect is van het expe
riment. Daarvoor zijn er teveel andere ontwikkelingen
het
zijn
geweest
op
invloed
van
die
ook
geweest
Als er al sprake is van zo’n effect,
plaatsingsbeleid.
dan is dit alleen in Den Bosch tot stand gebracht.
De toename van de pleeggezinplaatsingen gaat gepaard
met een teruggang yen de plaatsingen in tehuizen (te
huizen voor normaal begaafde jeugd, observatie— en be—
handelingshuizen en medische kindertehuizen) en in te
Triangel—
huimachtige voorzieningen zoals FIDM—huizen,
huizen en ziekenhuizen (opnamen met sociale indicatie).
Belengrijke punten
pleegzorg zijn:
—

—

—

—
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met

het oog op

pleatsingsbeleid en

Gezien de complexiteit van de problematiek yen de
gezinnen, waaruit veel kinderen uit dit onderzoek
komen en de vele instanties die zich met hulpver
lening aan deze gezinnen bezighouden, is een ver
sterking van de samenwerking tussen instanties en
hulpverleningsactiviteiten
van
coordinatie
goede
gewenst.
gediagnosticeerd
er
goed
Belangrijk is ook dat
wordt, en dat op grond daarvan wordt gekeken welke
hulp geboden moet worden en naar wie eventueel ver
Een versterking van deskun
wezen moet worden.
digheid, alsmede bezinning op de vraag wat de doel
stelling van de hulpverlening in deze moet zijn,
lijkt gewenst. Dok kan de vraag gesteld worden of
de gehanteerde methodieken wel toereikend zijn en
of de opleidingen de maatschappelijk werkerm vol
doende voorbereiden op de problematiek waar ze mee
geconfronteerd zullen worden.
Dngeveer de helft van de kinderen in de onderzoek
groep heeft drie of meer plaatsingen gehad, inclu
Dmdat door wis
sief terugplaatsingen naar huis.
selingen van verblijfplaats de continuiteit en sta
biliteit van het opvoedingsmilieu in het gedrang
komt, lijkt het gewenst in nader onderzoek te kijken
naar factoren die een dergelijk patroon van veel
vuldige overplaatsingen prediceren, zodat aan een
voorkoming hiervan gewerkt kan worden.
het
opstelling aan
andere
met
een
is
Utrecht
beleidsexperiment begonnen dan Den Bosch. De uit
Misschien zou de
komsten zijn ook verschillend.
conclusie moeten zijn dat een experiment als het
onderhavige meer kans op succes heeft wanneer het
aansluit bij bestaande interesses en niet als van
buitenaf c.q. bovenaf opgelegd wordt ervaren.
Bij plaatsingen ter observatie en behandeling en bij
weinig
worden
duur
middellange
van
plaatsingen
pleeggezinplaatsingen gerealiseerd er is bij deze

—

—

pIatin#en eok gen toename geweest. Dit zijn
blijkbaar pleetsingen waarbij pleegzorg moeilijk
haalbaar is. De eis t. ernstig ingeschatte proble
matiek voor het kind is ook nog steeds een belangrijk
bezwaar tegen pleeggezinplaatsing. ij de plaat—
singen ter ob.rvati, en behandeling lijken we aan
de grenzen van de pl.agzorg in de huidige opzet te
raken.
Wat betreft langdurig/permanente gezinnen, kortver—
blijf— en opvanggezinnen lijkt het aanbod van de
Centrales voor Pleegzorg getalsmatig voldoende voor
de vraag. Voor pleetaingen die van middellange duur
zullen zijn of waarvan de duur onbepaald of on
duidelijk is, lijkt het aanbod geringer dan de vraag.
Voor een bevordering van pleegzorg in deze categorie
plaatsingen zou het aanbod aangepast moeten worden.
Pleeggezinnen hebben nog steeds gemiddeld een hogere
sociaal—economische status dan de oorspronkelijke
gezinnen van de kinderen. Dit kan zowel de ingroei
van het kind in het gezin als het contact met het
oorspronkelijk milieu bemoeilijken. Er zijn ver
schillende verklaringen mogelijk voor dit status—
verschil. Het kan te maken hebben met de rompslomp
en de problemen rond de financiering, met negatieve
beeldvorming rond plaegzorg en pleegkinderen, met
het gegeven dat schriftelijk gevoerde wprvingacam—
pagnea niet aanslaan, of met de eisen die maat
schappelijk werkers stellen aan pleeggezinnen.

In het tweede deel van dit evaluatierapport zal de nadruk
meer liggen op een beschrijving van het verloop van het
experiment en van ervaringen van betrokkenen. Samen met
de hier vermelde resultaten kan daarmee het beeld van
het beleidsexpeciment gecompleteerd worden.
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