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OIJIAGE 1

Tabp11 Verdeling leeftijd ten tijde van de uit
hui spiaatsing

leeftijd aantal kinderen

0 jaar 62 20
1 jaar 22 7
2 jaar 34 11
3 jaar 26 8.5
4 jaar 31 10
S jaar 26 8,5
6 jaar 19 6
7 jaar 29 9,5
8 jaar 16 5.5
9 jaar 19 6

10 jaar 25 8

309 100

Tabel 2 Verdeling van leeftijd ten tijde van de egrmte
plaatsing tijdens het experiment

leeftijd aantal kinderen

0 jaar 37 12,5
1 jaar 16 5,5
2 jaar 17 5.5
3 jaar 21 7
4 jaar 25 6.5
5 jaar 27 9
6 jaar 23 7,5
7 jaar 22 7,5
6 jaar 29 9,5
9 jaar 31 11

10 jaar 49 17

297 100



Tabel 3: Verdeling naar etniciteit

etniciteit aantal kinderen

Nederlands 236 71,5

Surinaams 20 6

Antiliaans 3 1

Moluks/indisch 5 1,5

Turks 3

Marokkaans 13 4

overig Europees 5 1,5

Chinees 1 0.5

anders 14 4

niet eenduidig vast

te stellen 30 9

332 100

Tabel 4: Aantal klachten voor of tijdens uithuis—

plaatsi ngen

aantal klachten aantal kinderen

0 129 38,5

1 65 19,5

2 53 16

3 43 13

4 25 7,5

5 of meer 18 5,5

333 100



Tel4a: Percentage k,nderen dat klachten hppft ppr leeft,jdgroep ten
tijde of voorafgaand aan de uithuisplaatsing

leeftijd gebrekkige agressief gebrek aan leerpro—
geestelijk gedrag affectip men
ontwikkeling

Z (n) tn) (n) (n)

0 jaar 5 (56) 5 (56) 5.5 (54) — (52)

1 — 3 jaar 38,5 (75) 21,5 (75) 26.5 (75) 4 (71)

4 — 6 jaar 37 (70) 29,5 (71) 30 (70) 17,5 (69)

7 — 10 jaar 37,5 (63) 35,7 (84) 33 (63) 54 (84)

1ii_ki Aantal klachten per leeftijdsgroep ten tijde of voorafgaande

aan de uithuisplaatsing

leeftijd 2 klachten? 3 klachten? 4 klachten? 5—7 klachten?
toorni ssen stoorni osen stoornissen stoornissen

%
(n049) (na4O) (n023) (n016)

0 jaar 8 5 4,5 5.5
1 — 3 jaar 22,5 25 26 27.5
4 — 6 jaar 32,5 27,5 26 22,5
7 — 10 jaar 37 62,5 43,5 44.5

100 100 100 100
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Tabel 5: Gezins:tuatie ten tijde van de uithuis—
plaat5ing

aanwezig aantal kinderen

biologische oudec5 68 26,5
biologische moeder 157 47,5
biologische vader 24 7,5
biol. moeder en partner 26 8
biol. vader en partner 5 1,5
geen van beide ouders 29 9

329 100

Tabel 6: is vervallen.

Tabel 7: Aantal thuis wonende kinderen op het moment
van uithuisplaatsing (inclusief het kind dat aan het
onderzoek deelneemt)

thuiswonend aantal 11

1 124 36,5
2 111 34,5
3 43 13,5
4 26 6,1
5 10 3.1
6 5 1,5
7 3 1

322 100

Tabel 8: Overzicht van het aantal kinderen dat reeds
uithuisgeplaatst is.

uithuisgeplaatst aantal

0 162 76,5
1 31 15
2 9 3
3 2 4.5

4 2 1

206 100



Tabe19 Overzicht von het aantal kinderen dat tee
lijkertijd uithui— geplaatst wordt

tegelijk U,tI:U,5— absoluut
geplaatst aantal

o 152 61,5
1 59 24
2 10 ‘1

3 14 5.5
4 8 3
5 5 2

248 100

label 10: Verdeling naar plaats in de kinderrij

plaats in de absoluut
kinderrij aantal X

oudste 60 19
tussen positie 46 14,5
jongste 116 36,5
enig kind 96 30

318 100



Tabel 11: Verdeling naar beroep van kostwinner (vol—
gens van Tulder)

beroepshalve absoluut
aantal

1. vrije academische
beroepen 4 1,5

2. hoge kaderfuncties 3
3. directeuren van grote tot

middelgrote bedrijven 17 5,5
4. eigenaars kleine/oude/

nieuwe bedrijven 23 7,5
5. geoefende arbeiders 47 15,5
6. ongeschoold 16 5
7. geen beroep 194 63,5

304 100

Voorbeelden van beroepen in de afzonderlijke categorieen:
cat. 1; accountant, directeur NV, architect enz.;

2: verkoopleider, wetenschappelijk medewerker,
musicus, enz.;

3; magazijnchef, journalist, groepsleider.
drukker, enz.

4: cafehouder, dakdekker, fabrieksarbeider,
electricien, enz.;

5: heier, leerling—lasser, opperman, bankuerker,
uitvoerder enz.

6; vleessjouwer, werkman, slechter, keukenhulp, enz.

Tabel 12; Verdeling van problemen verwijzend naar het
kind (meer antwoorden mogelijk)

reden kind aantal antwoorden X

gedragsprobl. thuis 89 28
gedragsprobl. op school 41 13

somatische klachten 18 5,5
handicaps 17 5,5
relatieproblemen 87 27,5
ontwikkelingsstoornis 37 11,5
anders 30 9,5

319 100



L!kQLiL Verdeling redenen tot uithuisplaatsing be
treffende de thuis— situatie

redenen percentage
antwoorden

(nz667)W

mi shandel ing/verwaarlozing 12,7
afstand van kind 6,4
geestelijk handicap ouder 0,9
alcohol/drugs 3,7

delinquentie 0.7
prostitutie 1,2
echtscheiding 4,3
relatieproblemen ouders 9,1
emotionele problemen oudors 8.8
opname (psychisch) 6,6
opname (lichamelijk) 1,3
pedagogische onvermogen 12,6
huisvestingsproblemen 1.8
arbeidsproblemen 0,6
persoonlijk functioneren 8.8
relatie ouder—kind 7,3
financiele problemen 1.6
anders 11.4

100

N) meer antwoorden mogelijk
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figuur la Plot van de discriminatiewaarden van problemen in de
thuissiruarie t.t.v. de uithuisplaarsing.

o 523
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0. ‘.86
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1—huisvesting
2—arbeid
3—mishandel ing/verwaarloe Ing
4—slecht persoonllJb functie-

5—ets rand
6—alcohol & drugs
7—deilequenrle
8—prent truc ie
9—reie- problemen ouders

onderling

Aementeeele problemen ouders
B—relanle-prehleeen ouders bIed
C—epeeme veer psych hiochten
5—opname voor flob. hlaohcen
E—fioanciele prohleeen
F—geeste iijbe handicap ouders
C—echtscheldiog
9—heperhte pedagogische capaci

teiten
‘—andere

Problemen die her best discrimineren tussen de gezinnen van de kinderen
zijn:
- arbeid

- emotionele problemen ouders
- huisvesting

- mishandeling/verwaarlozing
- delinquentie

- relatie-problemen ouders onderling
- financiele problemen - slecht persoonlijk functioneren
- relatie-problemen ouders-kind ouders

0 + + 0 + 0 t 8 0———.

0.0 0,058 0.116 0.173 0.231 0.289 0.347 0.605 0.463 0.520 0.578



f 11ooo Ii II 3 —.‘_iti 3(3 tl[It iiii.iil et’’;iIin;oltle icrolil (‘331010 13 III tittissi t 305—

it viii ie kinoleten t - t .v. te uitliotisplaatsing

om In Ik
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—o 300
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0606 In 2
0.351

-O 020
—0 002
-0 303
-0-000
—0.010
-0.033
—I 706
—1.050

1121
-1.266
-1.330 iq
—1.332
-1.636
—1.101 1

— 1-622
-1.605
—l 163
-I 000
-t 013
—l 035

—? 060
-2 123
-2 ‘06
-2 210

2 lol
2.336 I.

—1.616 —1.110 —0 021 —0 520 —0 230 0.060 0.561 0.660 0.056 0.250 06? -

la—prostitutie ij—andern
ib—opnane voor psvoh. klachten ik—geestelijke handicap naders
ic—reiotie-probieme.i ouders-kind 11—afstand
id—nootonoele problemen ouders in—opname voor heb, klachten
Ie—erhrsrhetding in—alcohol & drugs
if—siocht persoonlijk functioneren lo—fleaneimie problemen

ooders ip—hulooesting
ig—relotie-prnblemen naders onder- iq—dnilnqoentie

ling ir—arkeid
ik—keporkto podagogiorke topaci

te itnn
ii—niskondei ing/verwaarlozIng

(1—probleem komt voor; 2—prohieen komt nint voort

Finono’iele problemen, huisvestingsproblemen, problemen rond delioquen
cie, financiele problemen en alcohol- en drugsproblemen onderscheiden
zich van problemen die ondermeer betrekking hebben op: opname t.g.v.
psychische klachten, de relatie ouders-kind, het emotionele functioneren
van de ouders, echtscheiding, slecht persoonlijk funtioneren van de
notitecs, de relatie tussen de ouders onderling. de beperkte pedagogische

ealariteilen van de ouders, mishandeling/verwaarlozing en geestelijke

h.onoticap ouders, welke meer te maken hehbeo met sociaal-emotionele

‘rolt lee-it iek.

Bovendien is te zien dat gezinnen met problemen (code 1) zich onder

scheiden van gezinnen zonder prohiemen (code 2).
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Tabel 14: Verdeling van aantal redenen en chroniciteit van redenen

reden m.b.t. thuis aantal aantal chran. % chron.

redenen redenen redenen

verwaarlazing/mishandeling 85 55 64,5

achterlaten/afstand kind 43 12 28

geestelijke handicap euder 6 6 100

alcoholfdrugverslaving 25 23 92

delinquentie ouder 5 3 60

prostitutie 8 — 50

echtscheiding 29 12 41,5

relatieproblemen ouders 61 52 85

epname psvch. kliniek 43 25 58

beperkte pedagog. rap. 63 78 94

opname kliniek lichamelijk 9 5 55,5

hui svestingsproblematiek 12 7 58,5

arbeidsproblemen 4 2 50

slecht pers. funct. ouders 59 40 67,5

emetionele probl. ouders 58 49 84,5

relatieprobl. ouders/kind 49 43 87,5

financiele problemen 12 10 83,5

anders 76 51 67

11



JnLi5± Verdeling van problemen in de thijissituatie

problemen in thuissituatie aantal respondenten 7. 14)

met problemen

slecht persoonlijk functioneren 224 70
emotionele problemen ouders 211 67,5
beperkte pedagogische cap. ouders 214 65
mi shandel ing/verwaarlozing 169 53.5

relatipprobl ouders onderling 166 54
relatieprobl. ouder(s)—kind 161 52
anders 140 44
echtscheiding 110 35
financiele problemen 109 35
opname kliniek (psych. probl.) 77 25
alcohol/drugsverslaving 75 24,5
huisvestingsproblematiek 75 24
achterlating/afstand doen van kind 71 22
delinguentie ouder(s) 42 13,5
arbeidsproblemen 35 11
geestelijke handicap ouder(s) 26 6.5
opname in kliniek (lichamelijk) 25 6,5
prostitutie 20 6,5

14) het percentage van het totaal aantal respondenten

Tabel 16: Instellingen die ambulant hulp hebben verleend, voorafgaand
aan de uithuisplaatsing

instelling abs. aantal II

inst. v. algemeen maatsch. werk 36 16
FIlM 24 11,5
RJAGG 63 29,5
lID 3 1,5
arts 41 19
gezinsvoogdij/adviesbureau 26 12
anders 16 6,5

totaal 213 100

12



Tabel 17: Oorsprong reden plaatsing en aanwezigheid ouders

oorsprong reden beide ouderm een—ouder— een ouder + geen van

ligt in aanwezig gezin nue. partner beide ouderm
% Z

Cn’88) tnl80) (na3l) tn29)

problemen kind 12,5 -

problemen *huim 49 88,5 64,5 89,5
combin. v. probl. 38,53 11.5 35,5 10,5

totaal 100 100 100 100

X2 68.5; df 6; p 0.0000

Tabel 18: Relatieproblemen oudprs onderling en aanwezigheid ouder5

beide ouders pen—ouder— een ouder + geen van

aanwezig gezin nwe. partner beide ouder5
..‘

(na83) (na72) fnn3l) Cnv24)

wel relatieprobi. 64.0 45,5 77,5 50,0

geen celatieprobl. 36,0 54,5 22,5 50,0

100 100 100 100

X2 15.4; df 3; p 0.0015

Tabel 19: Relatieproblemen ouders — kind en aanwezigheid ouders

relatieprobi. beide ouderm een—ouder— een ouder + geen van

ouder—kind aanwezig gezin nwe. partner beide ouderm
;

1na63) (nall4) (n30) (nn23)

wel 62,5 49,5 60 21,5

geen 37,5 50,5 40 78,5

100 100 100 100

X2 13.5; df 3; p 0.0038

13



Jabj2O: Oorsprong reden plaatsing en beroep

oorsprong cotç’qorie 1 categorie 2 categorie 3
reden in academisch/ eigenear/ ongeschoold/

hoger kder/ geoefend anders/geen
directetir arbeider beroep

•.: ..

(nz24) (n070) Cn0209)

problemen kind f1,fl 5,5 3,0
problemen thuis 62.5 56,5 81,5
combinatie van
problemen 33,5 8.5 15.5

100 100 100

X2 16.5; df 4; p 0.0024

Tabel 21: Beroep en relatieproblemen ouders

relatieprobleem beroep beroep beroep
le categorie Ze categorie 3e categorie

, t; t;
(nv23) (n°67) (n°196)

wel 78,5 58 49
geen 21.5 42 51

100 100 100

X2 7.5; df 2; p 0.023

Tabel 22: Aanwezigheid ouders en beroepscategorie

beroep beide ouders een—ouder— een ouder + geen van
aanwezig gezin nwo. partner beide ouders

t; ‘4 t; t;
(n084) tn0162) (n030) Cn024)

le categorie 15.5 3,0 20.0 —

Ze categorie 33,5 20.5 26,5 4,5
3e categorie 51,0 76,5 53,5 95:5

100 100 100 100

X2 35; df 6; p 0.0000

14



Tabel 23: Leeftïjd en oorsprong reden plaatsing

reden plaatsing 0 jaar 1—3 jaar 6-6 jaar 7—10 jaar

ligt in ‘.

Cn61) (n82) (n76) (nz83)

problemen kind — 2,5 2,5 3,5

problemen thuis 90 86,4 75,0 62,5

combinatie 10 13,5 22,5 33,5

100 100 100 100

X2 18; df 6; p 0.0065

Tabel 24: Sekse en oorsprong reden plaatsing

reden plaatsing ligt in jongen meisje

%
(nl88) (nl63)

problemen kind 6 3

problemen thuis 67,5 66

combinatie problemen 28,5 11

100 100

X2 15.1; df 2; p 0.0006

Tabel 25: Staat bij geboorte en reden plaatsing

reden plaatsing wettig onwettig
;

(n223) (nr96)

problemen kind 6 -

problemen thuis 67 92.5

combinatie 27 7,5

100 100

X2 26; df 2; p < 0.0005

Tabel 26: is vervallen.

15



i1!_2] Ovprzicht meldinijpn arrondissement Utrecht (periode 1-3—1964

tot J—J1—19A5)

instellinq besluit— bpsluit— bpe1eidin van

vormingen vormingen reeds gerealiseer—

en/of Up plaatsing

plaatsingen

just. vrijw.

Kinderrechter — S 5

Raad voor de KR — 55 9

Jeiiqdbnlangpn 1 S 2

St.Jeiiqd ee Gezin 2 45 4

De Opbouw - 1 2

11. Schrilulier St. — 5 1

Ilumanitas 1 27 1
— —

— 6

RTAGG Amersfoort — — 1

RIAGG utrecht stad 1 — 14

RIAGG West Utrecht — — 5

‘CMI) Zpist — — 6

PIC Amersfoort — — —

CMI) De Rilt — —

CMI) Veonpnclaal 3 —

CMI) Oudenrijn — — —

CMI) Soest/Baarn — 1 2

AZLI afd.liind fleur. — — 3

AZU afd.kind psych. 1 — 9

6 147 57 8
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label 28 Overzicht meldingen arrondissement Den Bosch (periode l—3—1984
tot 1—11—1985)

instelling besluit— besluit— begeleiding van
vormingen vormingen reeds gerealiseer—

en/of de plaatsing

plaats ingen

just. vriju.

Kinderrechter — - —

Raad e.d.KB — 31
Kath.St. Jeugd 9 30 (4

RK Ver.v.d.KB 5 25 8 2
RK St. v.d.KB — 7 — 1
St.v.Jeugd en
Gezin 13 27 7
RIAGG Eindhoven 1 — —

RIAGO Den Bo5ch — — —

RIAGG Veghel/
Boxmeer/Oss 2 1 13
RIAGG Helmond — - -

Sted. Soc . Char.
Centrum Den Bosch — —

FIOM Eindhoven 1 — 2
Catharina ziekenh. — — 2
Diaconessen ziekenh. — —

31 121 38 3

17



Tnhpl29: fniitipfnpmç?rs bij plaatsing

in,tiatipFnemers le plaats,ng 2e plaatsing 3e en volgende
plaatsing

z .,

tn128) fnr87) Cnz130)

oi,dprs/ouderfiguren 39 31

road l 17 3
kindprrechtr — 1 —

(uezins)voogchj 5,5 28,5 33
AFIW 1 2,5 2,5

RIIGGS 8.5 — 2,5
arts/z,ekenhuis 7 1

school/schoolarts 1.5 — 1.5

tehuis — 3,5 11
centrale — — —

anderen 15,5 3,5
pleegouders — 8

tomilie 5,5 1
medisch kleuterdagverblijf 1 1 —

adviesbureau 1 1 1

100 100 100

label 30 Kader van plaatsing

kader le plaatsing 2e plaatsing 3e en volgende

plaatsing
, z

(n127) (n°90) Cn0127)

justitieel 63,5 77 72,5
in afwachting van maatregel 3 2
vrijwillig 33,5 21 23.5

100 100 100

18



Tabel 31: Betalende instantie

betalen le plaatsing 2e plaatsing 3e en volgende

plaatsing
z ‘4 ‘4

(nzlZl) (n58) (nvlQ4)

WVC ITSMO) 26,0 19,0 24.0
Justitie 59,5 53,5 62,5
WVC (ALIBi) 10,5 3,5 7.5
particulier 4,0 24,0 5,5

100 100 100

Tabel 32: Reden plaatsing

reden plaatsing 2e plaatsing 3e e.v. plaatsingen
ligt in ‘4 ‘4

(ntl2l) (nZl2l)

- problemen kind 13 30,5
— problemen thuis 5,5 6
— cominatieproblemen kind/thuis 1 5
— problemen vorige plaatsing 16 10
— thuissituatie verbeterd 17 17,5
- kind wordt geplaatst op

verzoek van ouders 9,5 4
— kind wordt overgeplaatst

naar passende voorziening 14 15,5
- specifieke voorziening

gevr. i.v.m. problematiek 1 5
- beeindiging van plaatsing

i.v.m. beperkte opnameduur 5,5 5,5
— afstand doen van kind 16 -

- specifieke voorziening niet—
langer geindiceerd

100 100
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Tabel 33 Doel van plaatsing voor le, 2e en volgende plaatsingenTM

doel le plaatsing 2e plaatsing 3e en volgende totaal
,

(nr198) (na8gl (ntl64) (ne450)

— crisisinter
interventie 12 2 6.5 8

— tot rust komen 7 4,5 5,5 6

— observatie 11,5 9 8,5 10

— behandeling 9.5 4,5 9 8,5

— neutraal terrein 6,5 2 — 3,5

— opvang en
afwachting van 15,5 5,5 9,5 11,5

- adoptie - 14,5 — 3

- verzorging en
opvoeding 16 34 35,5 27

— anders 20.5 23 25 22,5

100 100 100 100

$1 meer antwoorden mogelijk

Tabel 34. Perspectief van de plaatsing

perspectief le plaatsing 2e plaatsing 3e en volgende
plaatsing

z 1:

(nr128) (na87) (nl30)

zeker terug 21.5 14,0 18

zeker niet terug 18,5 65,5 39

mogelijk terug 60,5 35.0 29

onduidelijk 19,5 5,5 16

100 100 100
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Tabel 35: Verdeling naar gekozen voorziening bij eerste. tweede, en

verdere Vervolgplaat5ingefl —in Y.—

plaat5lng totaal

1 2 3 t. 5 6

tnl35) (n93) fn6l) (nr32) (nz22) (n10) (n363)

thuis — 37 15 36 14 50 16

gezinssituatie 42 46 51 31 36 30 43

tehuisstuate 46 9 30 13 32 20 29

gezinshuis 6 5 3 9 16 6

overig 7 3 2 13 — 4

100 100 100 100 100 100 100

Tabel 36: Gekozen voorzieningen bij vergelijkbare plaatsers in het

vooronderzoek

plaatsing

voorziening eerste tweede volgende

abs. ab5. Z abs.

thuis — — 16 32,7 10 24,4

gezins5ltuatie 12 19.7 27 55,1 8 19,5

tehuissituatie 41 67.2 4 8,2 19 66,3

overig 8 13,1 2 4,0 4 9,6

totaal 61 100 49 100 41 100

Tabel 37: Gekozen voorzieningen bij vergelijkbare plaatsers in het huidig

onderzoek

plaatsing

voorziening eerste tweede 3e volgende

abs. X ebs. abs. Z

thuis — — 31 36,5 25 21,6

gezinssituatie 46 40.0 60 47,1 47 60.2

tehuissituatie 67 55,6 12 14,1 62 35,9

overig 5 4,2 2 2,4 3 2,6

totaal 120 100 85 100 107 100
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T,bp1_38 Anta1 p1ntsingen in onderscheiden voorzieningen in vier Po—

notJeS von het heleidsexperiment —in Z—

periode K

voorziening 1 2 3 4 totaal
(n0123) fn0t0,) (z75) Cn055) (n0357)

ouder(s) 22,8 26.1 5.3 12,7 17.9
qtgpzin 6,5 16,3 5,3 1,6 8.4
tijd. gezin 10,6 3.8 1,3 14,5 7,3
norn,/langd. gez. 19,5 7.7 6,7 5,5 11,2
odop, gezin 0.8 6,8 8,0 3.6 3.9
l,ortverb. gezin J,6 7.7 16,0 10,9 7,8
qpzinshuim 2,4 6,7 17,3 — 6.4
gezin alg. 3.3 1.0 - 12,7 3,4
tehuis 26,8 26.0 29.3 36,4 28,0
overig 4,9 1.0 9,3 1,8 6,3

totaal 100 100 100 100 100

) Periode 1 maart t/m juli 1964
2’ aug. t/m dpc. 1986
3: jan. t/m mei 1965
4: juni t/m okt. 1965
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Tabel 39 Keuze van voorziening en bij plaatsing betrokken instantip
bij eerste plaatsing in vooronderzoek en huidig onderzoek -in Z—

vooronderzoek

raad (gezins) AMW RIAGG
voogdi j

(nl5) (n°6) (nl3) (n3)

gastgezin 6,7 22,9
pleeggezin 13,3 (nat) 7,9
tehu, 73,3 (z4) 69.2 tna3)
overig 6,7 (nat) —

totaal 111 100

huidig onderzoek

raad (gezins) AMW RIAGG
voogdi j

Cna57) (n02l) (n06) (nou)

gastgezin 26.3 33,3 (n02)
pleeggezinw 26,. 12,5 (n02)
tehuis 7,6 5,,2 (nal) 8,2
overig (nol) 11,6

totaal 100 100 100

M) inclusief familie
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Tabel 40: Gekozen voorziening per categorie plaatsende instantie —in ‘.—

a. arro ison,nt Utrecht

s,norzioninq Raad (gezins) adve- AMW RIAGG overig
voogdij buro

(n63) tn77) (fl6) tnal3) fn019) (n019)

thui 14,3 23,6 12.5 (not) 15.6 15,6 5,3
qpzinssituatie 41,3 40.3 50.0 (n04) 69.2 5.3 —

hui5situat:ie 39,7 20,8 25,0 (fl02) 7,7 52,6 57,9
qpzinhui 3.2 11,7 12,5 (nol)

— 15.8 21,0

overig 1.6 3,9 — 7.7 10.5 15.6

totaal 100 100 100 100 100 100

h. arrondissement Don Bosch

voorziening Raad (gezins) advies— AHU RIAGG overig
voogdij buro

(n032) tn082) (n022) (no 2) (n015) (no 6)

thuis 3,1 26,6 22.7 — 50.0 (n03)

gç’zinssittiatie 81.3 47,6 50.0 — 50,0 (fl03)

tohuissituatie 9,4 23,2 9.1 100 —

gpzinshuis 3,1 2,4 4.5 — —

overig 3,1 — 13,6 — —

totaal 100 100 100 100 100

label 41: Aantal 0— tot en met 11—jarigen, onder een maatregel van
kinderbescherming in pleeggezinnen en tehuizen verblijvende kinderen per
31 december 1981, 1962, 1963 en 1984.

1961 1962 1983 1964

abs. nI,s. 1 abs. X abs.

pleeggezin 1853 60,3 1833 61.3 1908 65,8 2030 69,7
tehuis 1220 39,7 1154 36,7 991 34,2 663 30,3

totaal 3073 100 2967 100 2699 100 2913 100

Bron: Jaarverslagen Directie Kinderbescherming, Ministerie van Justitie
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Tabel 42: Aantal pupillen dat per einde jaar 1983. 1986, 1985 in

justitietehuizen verbleef, naar leeftijd —absolute aantallen—

leeftijd

tehuispupillen 1983 l98t, 1985

0 — 6 jaar 253 246 242

6 — 12 jaar 686 595 603

12 — 21 jaar 3673 3391 3340

totaal 4612 4232 4185

Bron: registratiegegevens Werkverband Integratie Jeugdwelzijnszorg

Nederland. Utrecht.

Tabel 43: Aantal kinderen dat per einde jaar 1983, 1984, 1985 in

pleeggezinnen verbleef, naar leeftijd en kader van plaatsing —abo—

lute aantallen-.

leeftijd 1983 1964 1985

pleegkinderen just. vrijw. just. vrijl.l. just. vriju.

0 — 6 jaar 641 240 754 307 858 325

6 — 12 jaar 1176 406 1197 514 1197 565

12 — 21 jaar 3760 2440 3563 3109 3465 3231

totaal 5577 3086 5514 3930 5520 6121

Bron: registratiegegevens Uerkverband Integratie Jeugdwelzijnszorg

Nederland, Utrecht.

Tabel 64: Totaal aantal jeugdigen in TSMD-internaten per einde jaar

1983, 1984, 1965 —absolute aantallen—

1983 1984 1985

TSMD-plaatsingen 725 705 659

Bron: registratiegegevans WIJN. Utrecht.
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LekL Overzicht von percenf000 vrijwillige gep1otte

pleegkinderon gpdurende de onderscheiden onderzoekppriode5 in

196’i-1965 noor leeftijdsgroep

Ieeft,jd jon(Iflti juli— innuori— juli— totaal
juni 64 dec. 84 jun. 85 nov. 85

0— 6 jr. 30,3 24,7 24,7 20,2 100

356

6—12 jr. 24.6 26.9 23,7 24.5 100
375

12—16 jr. 23,3 25,6 30,2 21,0 100

669

16-16 jr. 25,3 29,2 26,6 18.8 100

1368

18—21 jr. 22.5 31.2 23.9 22.5 100
218

tolool 25,2 27,7 26.7 20,4 100

2966

Bron: t. Berhen et al.: Ontwikkelingen binnen de vrijwillige

pleegzorg. Den Haag. 1986



Figuur 2: Aantal vrijwillige pleeggezinplaatsingen in
1984 en 1985 voor 0— tot li-jarige kinderen in S pro
vincies°1 —absolute aantallen—
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Zeeland, Limburg en Drente zijn niet in de figuur
opgenomen vanwege hun lage aantallen pleeggezin—
plaatsingen. Bron: regi stratieci jfers afdeling
pleegzorg en plaatsingsbeleid, Ministerie van WVC.
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Tabpl66 lantallpn justitioel en vrijwillig geplaatste kinderen in

cth.-tohuizen in 1981. 1986 en 1965

1981 1964 1965

ju5t. n.jt. tot. just. wvc tot. just. wvc tot.

I)ron(p 52 29 81 51 32 83

triplnd 76 110 188 76 133 169

Gelderland 672 730 1602 787 507 1294

Groningen (alleen totaln 165 149 314 159 157 316

Limburg bekend) 735 424 1159 637 403 1060

Hoord—Brabant 292 296 586 275 254 529

Noord-holland 515 739 1256 463 551 1014

Overijssel 143 328 471 127 116 245

Utrecht 462 529 991 451 452 903

Zuid-Holland 625 735 1360 643 705 1348

Zeeland 64 41 105 46 54 98

totaal 6258 6292 8550 4003 4110 6113 3713 3366 7059

Bron: Verpleegdaqenadministratie Directie Kinderbescherming, Ministprig

van Justitie.

Tabel 47: Aantal 0- tot en met 12-jonge in p1eggezinnen en tehuizen

geplaatste kinderen in 1983, 1984 en 1985 in 1imburg

1963 1964 1965

nb. abs. % obs. Z

pleeggezin 34 15.9 64 33,7 103 41,0

tehuis 179 84,1 165 66.3 148 59.0

totaal 213 100 249 100 251 100

Bron: Stichting Werkverband Jeugduelzijnszorg Limburg, Roormond.
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Tabel 48: Aantal pleeggezin- en tehuisplaatsingen in 1964 en 1965 in

Utrecht en Den Bosch

1984 1965

Utrecht Den Bosch Utrecht Den Bo5Ch

0b5. Y. abs. abs. Z abs.

pleeggezin 48 57,1 47 69,1 23 46,9 33 67,3

tehuis 36 42.9 21 30,9 26 53.1 16 32,7

totaal 64 100 66 100 69 100 69 100

label 69: Aantal 0— tot 11-jarige in pleeggezinnen en tehuizen ge

plaatste kinderen in 4 arrondissementen in 1965 —alleen eerste

plaatsi ngen

Utrecht Den Bosch Roermond Maastricht

cbs. al,s. abs. Z abs.

pleeggezin — — 19 61.3 3 62,9 6 40.0

tehuis 6 100 12 38,7 6 57,1 9 60.0

totaal 6 100 31 100 7 100 15 100

Bron: Onderzoek ontwikkeling jonge uithuisgeplaatste kinderen, CUOK,

Den Naag
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!!lbel1JL Aantal thuis-, tehuis— en pleeqgezinplaatsingen van 0-11 jarige
j:istitiekinderen in 196’. en 1965 in 19 arrondissementen —in —

thuis pleeggezin tehuis overigW

arr. 1964 1985 1984 1985 1984 1985 1984 1985

Den Bosch 28.5 11.0 46,0 67.0 15.0 15.5 10,0 6.0

Utrecht 22,4 18.0 48,2 49.0 17,6 19.5 11,8 13,5

Leeuwarden 12.9 13.0 64.5 67,0 12,9 17,5 9,7 2.5

Roermond 35,9 18,5 41.0 37.0 23.1 46.4 — —

Maastricht 15,9 16.2 57.3 46.2 24.4 23.6 2,4 10.0
Breda 38.7 15,0 60,3 62,5 21,0 16,5 — 5,5
Arnhem 18.2 16.0 62,5 43,0 12,5 17,0 6,6 3,0
Zutphen 10,5 31,9 78,6 50,0 3,6 5,0 7.0 13,1

Zwolle 15,0 29,5 54,0 45,5 23,0 16,0 7,0 9,0
Almelo 16.0 36.0 74,0 40,5 9.5 16,0 — 7,0
Den Haag 19.0 31,0 50,5 41.0 25.0 23,0 6,0 5.2
Rotterdam 14,0 26,0 36,5 43,0 40,5 26,0 8,5 4,0
Dordrecht 11.0 16,0 72,0 61.0 17,0 22,0 — 2,5
Middelhurg 20,0 17,5 72,0 61,5 8,0 10.0 — 6,0

Amsterdam 11,8 17,0 47.1 38,5 36,0 37,5 3,0 7,0

Alkmaar 17,5 15.0 64.5 52.0 16,5 22,0 3,0 11,0
haarlem 6,5 10.0 47,1 61.5 28.0 15,5 16,8 13.0

Greningen 20,5 19,5 47.5 60,5 23.5 7,5 8.5 12,5
Assen 27,0 37.5 50,0 58.5 9.0 4,0 13,5 —

W) ziekenhuizen. gezinstehuizen, jeugd—psychiatrische inrichtingen en
andere voorzieningen.
Bron: Registratiegegevens Ministerie van Justitie.
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Tabel 51a lfauze van voorziening en initiatiefnemer Van p1aating in

bij eer5te plaat5ing

1 ni t lat 1 efnemer

voorziening ouder5 raad (gezin3) AMU + overig totaal

voogdij RIAGG

(p051) Cn018) (n9) (nrl2) tn45) (n135)

gezinssituatie 37,3 66,7 55,6 8,3 46,5 42,2

tehui5ituatie 54,9 35,3 44.4 66,7 37.2 47.0

overig 7,6 — — 25,0 16.3 10,8

totaal 100 100 100 100 100 100

bij tweede plaat5ing

totaal

(fl027) (flo75) (fl026) (n03) (n022) (93)

thui, 77,8 20,0 26,9 — 13.6 36,6

gpzin35ituatip 16,5 53,3 53,8 (n02) 63,6 46,7

tehui5ituatie 3,7 6,7 7.7 — 16,2 8.6

overig — 20.0 11,5 (nol) ‘i,S 6.6

totaal 100 100 100 100 100

bij derde en volgende plaat5ingen

totaal

fn042) (o5) (n4s) (fl06) (n38) (fl0135)

thui3 50,0 — 9,1 — 7,9 20,7

gezin53ituotie 31,0 (p04) 54,5 (n03) 36,8 43,0

tehui5ituatie 14.3 (p03) 25,0 (p03) 36,2 25,2

overig 4,7 — 11,4 — 21,1 11.1

totaal 100 100 100 100
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IgkpLW. Keuze van voorziening en opstelling ouders t.a.v. de plaatsing
over alle plaatoingen —in Z—

opstelling ten aanzien van de plaatsing

voorziening op mede— verzet gedogen totaal
verzoek werking
(n’157) (n094) (nt28) (n040) (n0319)

thuis 32.5 6.6 — 10.0 19.1
gezinsoituatie 33.8 (50.0) 44.7 (47,7) 57.1 45.0 (50.0) 40,4
tehuissituatie 26,1 (38.)) 41.5 (64,3) 28.6 25.0 (27.8) 30.7
qez.nshuis 3.8 6,4 14.3 12,5 6,6

(11.3) 1 8,0) (22,2)
overig 3,8 1,1 — 7,5 3,1

totaal 100 100 100 100 100

Bij samenvoeging van de categorieen ‘gezinshuis’ en ‘overig’ is
p(l5. Cijfers tussen haakjes geven percentages zonder thuisplaatsingen.

Tabel 52: Keuze van voorziening en handicap van het kind
over alle plaatsingen samen —in X—

voorziening handicap geen
handi cap

(n048) (n0307)

thuis 22.9 17,6
gezinssituatie 27,1 45,3
tehuissituatie 50,0 37,1

totaal 100 100

t 7.324; df 4; p t .120
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Figuur 3a: Plot van de diocriminatiewaarden van de ge—
dragskenmerken van het kind ten tijde van de uithuis—

plaatsing
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Kenmerken die het best discrimineren tussen de kinderen zijn:
onzekerheid, tekemeoeilijkheden, lees- en schrijimoeilijklleden,llevige
driftbuien, inteliectueel niet mee kunnen komen, agtessi.°:iteit en

koppig, uitdagend gedrag.

8.0 8 036 8 068 8.133 0 337 0,378 8,785 8.238 8.276 0.308 8.312
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Plot van de optimaal geschaalde gedraqoken—

merken van de kinderen ten tijde van de uithuisplaatsing
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De volgende clusters van gedragskenmerken zijn te onderscheiden (op

dimensie 2 (ï-as)):
- cluster 1: rekenmoeilijkheden, intellectueel tekortschieten op

school, taal- lees- en schrijfmoeilijkheden en onzelf

standigheid; ie. kenmerken op het gebied van activi

teit en prestatie (top van de plot)

- cluster 2: koppig, spijbelen/weglopen, overige psychosomatische

stoornissen, dominant, overgevoelig/prikkdaar. agres

sief, ryranniek/egocentrisch, stiekem zijn/leedvermaak

en srelen/oplichten:i.e. kenmerken die m.n. storend

sociaal-emotioneel functioneren betreffen (onderin de

plot)
- clusrer 3: overige gedragskenmerken (midden van de plot).
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Tabel 53 Keuze van voorziening en leeftijd van het kind ten tijde van
de eer5te uithuisplaatsing —in ‘.—

voorziening 0 1 t/m 3 4 t/m 6 7 t/m 10 totaal
(nZl9) fn83) (n76) (nv92) Cnv330)

thuis 10.1 20,5 23,7 19,6 16,5
gezinssituatie 55,7 50.6 30.3 34,6 42,7
tahuissituatie 31,6 21,7 26.3 33,7 28,5
gezinshuis +

overig 2,5 7,2 19,7 12,0 10,3

totaal 100 100 lOl 100 100

X2 27.598; df 9; p 0.001

Tabel 53a: Canonische correlatie tussen da optimaal gaschaalde variabelen
van set t en dp canonische variaat van set 2 (“keuze van voorziening”)

set 1: variabelen correlatie met “keuze van voorziening”

nummer van de plaat5ing —.164
leeftijd t.t.v. experiment —.343
doel van de plaatsing .523

verwachte duur — .262
opstelling van de ouders -.066

kader van de plaatsing —.136

perspectief van de plaatsing —.342
arrondissement .106

canonicha correlmtie .710; strems° .4962

35



Iei_53l Canonische correlatie tussen de belangrijkste variabelen van
set 1 en cle canonische variant van set 2 (“keuze van voorziening”) (tweede

analyse)

set t: variabelen correlatie met “keuze van voorziening”

doel van de plaatsing .518

leeftijd t.t.v. pvperiment —.357

perspectief van de plaatsing —.373

verwachte duur .207

canonischp correlatien .641; stress .5889

De keuze van voorziening wordt het sterkst bepaald door het doel van

de plaatsing en — in mindere mate — door het perspectief van de

pleatsing. de leeftijd van de kinderen ten tijde van het experiment

en de verwachte duur van de plaatsing.
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Tabel 5t.: Frequentie van voorkomen van relevante variabelen in steekproef
vooronderzoek en steekproef huidig onderzoek -in %—

vooronderzoek huidig onderzoek
(nvlSl) 1nv325)

geslacht t

jongens 63,1 55,9
meisjes 36,9 66,1

reden uithuisplaatsing:

kind problemen 11,1 2.6
thuis problemen 71.4 79.2
combinatie 17,5 16.3

leeftijd plaatsing:

0 jaar 18,9 10,5

1 t/m 3 17,4 18,9
6 t/m 6 24,2 30,6
7 t/m 10 39,6 39,8

doel:
crisiminterventie 26,7 20,6
rust kind 10,7 17,2
neutraal terrein 12,0 8,9
observatie/behandeling 50,7 53,5

perpect jef:

zeker terug 15,1 20,6

zeker niet 66.2 37.0
mogelijk terug 38,7 62.6

verwachte duurt
6 weken 7,8 6,6
6 weken — 6 maanden 23,5 26,1
6 maanden— 2 jaar 23,5 20,4
> 2 jaar 20.9 29,5
onbepaald 26,3 21,6

kader:

justitieel 70,9 79,6
vrijwillig 29,1 20.6

dachten/stoorni ssen:

gebrekkige ontwikkeling 25,9 21,0
agressie 19.0 22,5
gebrekkige affectie 26,1 26,1
leerproblemen 26,3 20.3
lichamelijke/psychische problemen 26,6 21,8
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Tabel 55: Keuze van voorziening en initiatiefnemer van plaatsing

hij eerote plaatsing -in Z—

voorziening vooronderzoek huidig onderzoek
ouders anderen ouders anderen
(nZ22) (nt34) (r44) (n074)

gezinssitiiatie 18.2 23,6 34.1 43.2

tehuissituatie 77,3 67,6 65,9 50.0

overig 4.5 8,8 — 6,8

totaal 100 100 100 100

Tabel 56: Keuze van voorziening en opstelling van de ouders over

alle vrijwillige plaatsingen —in Z—

voorziening vooronderzoek huidig onderzoek

op niet Op niet

verzoek verzoek verzoek verzoek
(nt29) (nzl3) (n’43) (n:26)

thuis 17,2 — 18,6 —

gezinssituatie 13.8 23.1 28:0 15,3

tehuissituatie 62.1 69.2 66,5 80.8

overig 6.9 7.7 7.0 3.8

totaal 100 100 100 100

labels). Keuze van voorziening en kader van plaatsing bij eerste

plaatsiogen —in DI—

voorziening vooronderzoek huidig onderzoek

just. vrijw. just. vrijw.
(n0381 1n022) (fl078) (z37)

gezinssituatie 26.3 9,1 68,7 12,5

tehuissituatie 65,8 72,7 51,3 75,0

overig 7,9 18,2 — 12.5

totaal 108 100 100 100
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Tabel 58: Keuze van voorziening en kader van p1eating bij derde
en volgende plaatingen —in ‘1,-

voorziening vooronderzoek huidig onderzoek
jut. vriju. jU5t. Vriju.

(nz25) (nl2) (n95) (nl7)

thui5 20,0 33,3 (n4) 23,? 5,9 (n 1)
gezin55ituatie 20,0 16,6 (n’2) 44,2 23,5 (n 4)
tehui35ituatie 52,0 50,0 (n6) 29,5 70,6 Cnl2)
overig 6,0 — 3,2 —

totaal 100 100 100 100

Tabel 59: Keu2p van voorziening en kader van plaat3ing bij tweede
plaatingen —in i—

voorziening vooronderzoek huidig onderzoek
ju5t. vrijw. jut. Vriju.
fn37) (n10) (n61) Cnl2)

thuis 24,3 60.0 Cn6) 39,3 58,3
gezin55ituatie 70,3 10,0 (nol) 39,3 33,3
tehui5ituatie 5,4 20,0 (n2) 18,0 8,3
overig

— 10,0 tn1) 3,3 —

totaal 100 100 100 100

Tabel 60: Keuze van voorziening en 300rt maatregel over alle
plaat5ingen —in 1’.—

voorziening vooronderzoek huidig onderzoek
voorl. voog— voorl. voog
toev. 0t5 dij toev. ot dij
(n026) (n041) (o35) (o45) (n15l) (n034)

thui5 8,3 21,9 8,6 6,7 26.5 8,8
gezin33ituatie 37,5 26,6 60,0 53,3 34,4 76.4
tehui55ituatie 45,8 48,8 25.7 37,6 37.1 11.8
overig 8,3 2,5 5,7 2,2 2,0 2,9

totaal 100 100 100 100 100 100
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1abei.l1 Keuze van voorziening en reden uithuisplaatsing over alle

plaat5inqon -iflZ”

voorziening vooronderzoek huidig onderzoek
kind thuis beide kind thuis beide

(nl2) (n0112) tna2l) (a9) fn0757) (o59)

thuis 16.7 16,1 19.0 — 21,0 6.5

gozins’ituatie — 60,2 9,5 33,3 67.9 23,8

taI,tiis5uajp 66.7 38.6 52,6 66,7 29.2 67,6

overig 16,7 5.3 19,0 — 1,9 6,5

totaal 100 100 100 100 100 100

Tabel 62: Keuze van voorziening en doelstelling van plaatsing over

alle plaatsingen -in 1’.—

a. vooronderzoek

voorziening crisis rust obs./ neutraal

int, kind bI,, terrein
(n020) (n06) (nv36) (o9)

gpzins5ifuatie 35.0 12.5 tno!) — 11,1 (no!)

tohuissituatie 60,0 67.5(n07) 73.7 86,9 (noS)

overig 5.0 — 26.3 —

totaal 100 100 100 100

b. huidig onderzoek

voorziening crisis rust obs./ neutraal

int, kind beh, terrein
tn032) (n027) tn082) (naJ4)

gezinssituatie 56.2 29,6 3,7 7.1

tehuisituatip 60.6 70,6 89,0 65.7

overig 3.1 — 7,3 7.1

totaal 100 100 100 100
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Tabel 63: Keuze van voorziening en perspectief van plaatsing over

alle plaatsingen —in ‘1.—

voorziening vooronderzoek huidig onderzoek

zeker zeker mog. zeker zeker mog.
terugW niet terug terug niet terug
(nl3) (nt41) (nZ35) (nr40) (nZ79) (nt86)

gezinssituatie — 56,1WW 25.7 45,1 72,2 38,6

tehuissituatie 76,9 34.lWfl 62,9 50,0 25,3 58.0

overig 23,1 9,8 11.6 5,0 2.5 3,4

totaal 100 100 100 100 100 100

$1 Komt alleen bij eerste plaatsingen voor.
MM) Met name bij tweede plaatsingen.
MMM) Alleen bij eerste, derde en volgende plaatsingen, niet bij

tweede plaatsingen.

flbel 64: Keuze van voorziening en tijdelijkheid van de plaatsing

over alle plaatsingen —in X—

vooronderzoek huidig onderzoek

tijdel. def. tijdel. def.
(nZSS) (nv23) (nv193) CnvSl)

gezinssituatie 25,5 69,6 40,4 86,0

tehuissituatie 63,6 26,1 48,7 1,8

overig 10.9 4.3 10,9 12,2

totaal 100 100 100 100

61



JabeI_j Keuze van voorziening vn verwachte duur

alle plaatsingen -in %

voorzi en ing

van plaatsing over

tnt 6 wk. 6 wk.— 6 end.— >2 jr. onbep.
6 mnd. 2 jr.

(n08) 1nr24) (n°27) (n26) (0027)

n. vnornnderzoek

gezinsoituatie 37.5 (n3) 25.0 18.5 79,2 33,3

tohuissituatie 50.0 1006) 62.5 77.8 20,8 51,9

overig 12,5 (nul) 12,5 3,7 — 16,8

totaal 100 100 100 100 loo

b. huidig onderzeek

voorziening tot 6 wk. 6 wk.— 6 end.— >2 jr. oebep.
6 end. 2 jr.

(n08) (n026) (n027) (n026) (n:27)

gezinssituatie 91,6 (nou) 46,5 20,0 82.3 66.9

tehuissituatie 8,3 (o 1) 53.5 70,9 11,8 51,0

overig — — 9.1 5,9 6,1

totaal 100 100 100 100 100

Keuze van voorziening en geslacht van het kind over alle

plaatsingen —in Z—

voorziening vooronderzoek huidig onderzoek

jongen meisje jongen meisje
(n096) (p57) (n0177) (o0168)

thuis 16,0 19,3 19,2 16,9

gezinssituatie 32,9 26.1 37,6 46,7

tehuissituafie 61.5 63.8 60,1 33,8

overig 9,6 6.8 3,6 2,7

totaal 100 100 100 100
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Tabel 67: Keuze van voorziening en leeftijd kind bij eer3te plaat5ing
—in Z—

voorziening vooronderzoek huidig onderzoek
1—1 jr 1—6 jr 7—11 jr 01 jr 1—6 jr 7—11 jr
(nr20) (nrl4) (n27) (nv3O) tnr4Z) (nv42)

gezin5ituatie 30,0 21,4 11.1 36,7 54,8 28,6
( z3)

tehui5ituatie 45,0 64,3 85,2 63,3 42,9 61,9
Cnz9)

overig 25,0 14,3 3,7 — 2,3 9,5
t n2)

totaal 100 100 100 100 100 100

Tabel 66: Keuze van voorziening en k1achten/toorni5pn van het kind bij
eerste plaatsingen —in 1’.—

a. vooronderzoek

voorziening klacht/stoornis
(motorisch) agressief gebr. leer- (psycho)
gebr. ontu. gedrag affectie probl. som. probl.

(n15) (nvll) (nvl6) tnvl5) (nvlS)

gastgezin — — - — 6.7
pleeggezin 13,3 18.2 12.5 — 6,7
tehuis 60,0 61,8 75,0 93,3 53,3
overig 26,7 — 12,5 6,1 33.3

totaal 100 100 100 100 100

b. huidig onderzoek

voorziening klacht/stoornis
(motorisch) agressief gebr. loer— (psycho)
gebr. ontu. gedrag affectie probl. som. probl.

(nv39) (nZ28) fn030) (n32) tnv2O)

gastgezin 23,1 3,6 30,0 15,6 15,0
pleeggezin 12.8 3.6 6,7 6.3 10.0
tehuis 59,0 85,7 53,3 66,8 70,0
overig 5,1 7,1 10,0 9,4 5,0

totaal 100 100 100 100 lol
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label 69: Situatie hij eerste plaatsingen, bij vervoigplaatsingen en voor

alle plaatsingen op een aantal variabelen betreffende de procedure rond

het realiseren van een pleeggezinplaatsing. rrequentie van voorkomen —in

bij le bij 2e bij 3e en over alle
plaatsing plaetsing vervolg— plaatsin—

plaatsingen gen
(nt56) (pt44) lnt66) lntlbb)

gezin gekregen via:

- centrale 51 34 49 45

— elaatser zelf 32 15 17 21

- andere instantie 17 51 35 33

tijdstip contact

leverancier:
— voor besluit 36 62 7 31

— meteen na 58 24 52 46

— na 1 of 2 wkn 7 14 41 23

tijd aanvraag —

aanbod:
— < 26 uur 53 18 61 38

— 1 a 7 dagen 10 16 12 12

— 1 week tot 1 mnd 30 61 26 37
— > 1 maand 7 7 21 13

aantal matchbare

gez 1 nnen:

— 1 82 72 74 77

—2 9 12 11 11

- meer 9 16 15 12

matcliing door:
— centrale 24 2 13 13

— plaatser 59 67 61 62

- anderen 17 31 26 25

kennismaking kind—
pleegoud. 67 86 68 65

kennismaking ouder—
pleegoud. 37 61 56 45

duur matching—
kenni smaking:

< 1 week 72 27 44 66

> 1 week 26 73 56 56

betaling tijdig 61 100 100 83



Tabel 70: Aantal malen waarin er overeenstemming is in plaats in

kinderrij in oorspronkelijka gezin en pleeggezin

plaats in kindarrij thuis

plaats in kinder—
rij pleeggezin oudste jengste tussen enig kind 2

mbs ,C abs 2 abs 7. abs T

oudste 9 36 6 9 2 14 2 4 13

jongste 6 24 60 63 5 36 32 70 56

tussen 9 36 16 25 7 50 5 11 25

enigkind 1 4 2 3 — — 7 15 6

25 100 64 100 14 100 46 100 100

Tabel 71: Aantal mogelijke overwegingen voor een plaatsingsvoorziening

1. gastgezin/kortverblijfgezin

2. tijdelijk pleeggezin

3. therapautisch pleeggezin

6. langdurig)permanent pleeggezin

5. gezinshuis

6. tehuis voor normaal begaafde jeugd, eventueel prejectgezin

7. observatie— of behandelingshuis, medisch kindertehuis

8. jeugdpsychiatrische kliniek

9. terugplaatsing naar huis

10. continuering van verblijf thuis, in pleeggezin of tehuis

II. overige mogelijkheden

Tabel 72: Maximum aantal overwogen mogelijkheden per

besluitvorming -in 2—

aantal mogelijkheden frequentie
(no394)

een 67.6

twee 29.3

drie 12,0

vier 9,2

vijf 1,1

zes 1,0

totaal 100
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Tabel 73: Overwogen mogelijke plaatsingsvoorzieningen

aantal maal overwogen

plantsingsvOOrziening abs.

terug naar huis 114 16,6

gastgezin 85 12,2

tijdelijk pleeggezin 55 7,9

therapeutisch pleeggez. 29 4.2

langd./perm. pleeggezin 71 10,2

pleeggezin algemeen 67 9,6

overige gezinnen 11 1,6

gezinshuis 42 6,0

telluissituatie 136 19,5
centinuering thuis 33 4,7

continuering pleeggezin 15 2.2
continuering tehuis 19 2.7

overig 20 2.9

totaal 697 100

label 74: Redenen wamrom bepaalde voorzieningen wgrden ge

kozen

aantal maal genoemd
abs. X

- directe opname mogelijk 55 0

- kinderen aanwezig + mogelijkheid
meerdere kinderen op te nemen 30 5.5

- behandeling mogelijk 68 12,6
- kind heeft definitief opvomdings—

milieu nodig 61 7,5

- verzoek van ouders 25 4,6

- gezin benadert het meest een

gewone gezinssituatie 45 8,2

— pleegouders hebben ervaring 15 2,7

— continuering is gewenst (kind is

bijvoorbeeld gehecht aan opvoeders) 10 1,8

— opvoeding en verzorging door eigen

ouders is nu weer mogelijk 51 9.3

- gezin is voorhanden 38 6,9

- adres is het meest in do buurt van

het ouderlijk huis 10 1.8

- anders (voor voorbeelden zie tekst) 161 29.3

totaal 549 100
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Tabol 75: Aantal malan dat bij be5lujtvormjng de mogelijkheid
van een pleeggezin is overwogen — in ‘. —

vooronderzoek huidig

onderzoek

overwogen bij le plaatsing 33,8 60,9
overwogen bij 2e plaatsing 60,0 56,1
overwogen bij 3e p.v. plaatinq 6t.5 63,6

overwogen totaal 44,2 61,3
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BIJIAGE II Deelnemende instanties

Arrondissement Utrecht
De Kinderrechter

St i . De Dphotie

W. Schrikker Stichting
Humani tas

Stichting v. Jeugd en Gezin (than, Stichting Jeugd en
Gezin Midden—Had.)

Stichting Jeugdbelangen Midden-Hed. (idem)

RAJD
Raad voor de kinderbescherming

Centrale voor Pleegzorg
RIAGG Amersfoort

RIAGG Utrecht stad

RIAGG Westelijk Utrecht

PCMD Zeist

PSC Amersfoort

CMD De Bilt
CMD Veenendaal

CMD Soest/Baarn

CMD “Dudenri jam, Harmelen

Ther. Gezinsverpleging Utrecht

Mij Zandbergen

Arrondissement Den Bosch
De kinderrechter

Raad voor de Kinderbescherming

Kath. Sti. Jeugd
RK Ver, voor de Kinderbescherming

Sti . Hulp aan Jongeren en Ouders, Eindhoven

Sti. Jeugd en Gezin

Centrale voor Pleegzorg

Kinderhuis ‘Da Sprankel’

[1DM Eindhoven

RIAGG Den Bosch

RIAGG Veghel/Boxmeer/Dss

RIAGG Helmond

RIAGG Eindhoven

Sted. Soc. Char. Centrum Den Bosch



BIJLAGE III Samenstelling van de begeleidingscommissie

van het onderzoek

Voorzitter:

Drs. J.J. Meijer,

Directie Kinderbescherming, Ministerie van Justitie (tot

zijn overlijden in oktober 1985)

Mr. J.W. Hanrath

Directie Kinderbescherming, Ministerie van Justitie

(vanaf oktober 1965 voorzitter, doorvoor plaatsver

vangend voorzitter)

leden:
A.J.C. de Brabander

Stichting Centrale voor Pleeggezinnen Noord—Brabant en

Limburg, Den Bosch

Drs. H. Dijk
Directie Kinderbescherming, Ministerie van Justitie (tot

eind 1985)

Drs. H.W. van den Ende

WIJN, Utrecht

Drs. C. Goede
Jeugddorp “De Glind”, Barneveld

Dr. J.A. van Harten—Dudijk, Nieuwer ter Aa

Dr. S.M.J. van Hekken

Vakgroep Kinder— en Jeugdpsychologie, Vrije Universi

teit, Amsterdam (vanaf april 1983)

Drs. R. van Rees

De Triangel Amsterdam, lid CWOK (van november 1985 tot

maart 1961)

A. Rodenburg
namens Nederlandse Vereniging van Pleeggezinnen, Heerde

(vanaf september 1983)

Ir. M.J.J.M. Malmberg
Directie Jeugdbeleid, Ministerie van WVC, Rijswijk (van

april 1983 (tot januari 1981)

Ir. A.S.J. Koks
Directie Jeugdbeleid, Ministerie van WVC, Rijswijk

(vanaf januari 1981)
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—3 Kiartnr.

6. Is er sprake van een lichamelijke of geesteli]ke handicap bij het kind?

(Bedoeld is een aangeboren of verworven blijvende afwijking, of chrontsthe aandoening

bv. sutkerziekte, zwakbegaafdhei.d, spasticiteit, ernstige

hu:aardoeng, doofheid, blindheid ..aardoor het kind een

bjz:niete erzog behandeing nod.g heeft;.

geen handicap 0

wel handicap, nl

lichamelijk

geestelijk 2

dubbel gehandicapt:

5. Is er voor of tjdens

sprake van een van de

kaart 1 voorlj

(Zie

eerdere antwoor—

mogelijk

de eerste uithuisplaatring bij het kind

volgende klachten of stoornissen?

motorisch gebrekktge ont—
wtkkel ing

geestelijk gebrekkige ont

wikkeling /funktioneren onder

leef ccjdsniveau

agressieve uit ingeWagressief

acting—out gedrag

gebrek aan respons/affektie

t.o.v. anderen

leermoeclijkheden

(“lichamelijke klachten
ja, welke

psvcnosiatiscne -klachten

L(o ja, welke
anders, nl

jafi) nee(2) onbeketi

[2
21

[2

[2
23

[2
26

[2
Zf

26

[2
27

Soor: handteap

omschrijven



6. St:uatte mtlieu van herkomst ten tijde van de uthuisplaatsing: zijn/waren

beide natuurlijke ouders — biolcgtscde moeder
aanwezig 2

aanwezig
— biologiscne moeder

aanwezig net nieuwe
partner 3

hirirs:srhe vader
aanwer

— nr•Dz:sc-ie vader

aanwezig net nieuwe
partner

— neioe un logische
ouders aanwezig 1 LJ

— retde bio logische
ouders afwezig, 6
kind verblijft
hij

— onbekerf S

Tr.d:en één of betde niologisobe ouders afwezig zijn, wat is de reden

oaarvao wettelijke echtscheiding!
scheiding van tafel
en bed T

ruders leven apart .

vanwege.

overlijden E
ongehuwd al Leen— 29
siaanoe moener
anderszins, nl 5

onbekend S

S. Wat is her beroep van de kostwinner in het gezin, dat het

milieu van herkomst vormt voor het kind (ook invullen

indien de kostwinner op het moment van uithuisplaatsing

zijn beroep niet uitoefent)

Beroep .

Lie rnelicig

30



!. Welk soort onderwijs volgt het kind ten tijde van de uitnuis-plaarsing

geen onderwijs 0

kleuteronderwiis 1

_______________________

gewoon lager -
onderwijs -

r:et van :oepaSsng

as net ,.tnd jonger lager
: Z

ts dan jaar nl

onbekend S

Da. Hoeveel kinderen woonden er in net gezin van herkomst op het T
moment van uithuisplaatsing? (intiusief het kind waar het nu om gaat) 321 .2

06. hoeveel kinderen uit het geztn van herkomst waren op het moment van de

_________

uthuiao1aatsing van dit kind al uithuia geplaatst?
34 35

L F{neo’T VicI (Wt’ ‘ksO’(IEN O tPqf’tj(1c’t
l’

1 jLÇJ(Ktt_

eICl t: of t10? jNr? (hij A L1T cai )
Plaats in de totale kimoerrij oudste

in het oorspronkelijk gezin? jongste 2

tussenpositte - 3 36

enig )cnd

12 Kunt u aangeven, waar naar uw inschatting de problemen die de reden

vormden voor het uithuisplaatsen van het kind, in oorsrong te

vinden zijn

in problemen met het kind

in problemen in de thitssttuatie/ 2

bij de ouders 37

in combinatie van

beide

onbekend



13. Kunt u de drie beianrnjksre probieme: aangeven, die op het moment van uirhuispI

speelden bij het kind (en die mede een reden vormden Voor uithuisplaatsing)?

N.B. het gaat om het waar te nemen gedrag bij het kind en nter zozeer om

de oorzaak.

et •..nd as s;:a.e ‘:an

(gedragslprobleme: van ktnd thuis bv. agressie,
ernselzzich:, weglonen. zich nier Kunnen houden

aan de regels r. hus)

(gecrars)nrnniemen van knd or school (bv. soi—

telen. ordeverstortng, leertoe.l:Knesen)

socatische klachten. 3
39

nandicap Kgees:elik of lichamelijk)
1

nelatieproblemen/emonnoele problemen

ontwskkel ingsstoornis(sen) 6

anders, nI

-ntiele nade’e onschrtivtng:



I—a. Kunt u aangeven welke problemen er op het moment van de eerste uithuis—

plaatsing allemaal speelden in de thuissituatie?

(invullen in de eerst. kolom van de onderstaande tabel

45. Kunt u die problemen aangeven, die mede een reden vsrmcen voor de

uiihuisplaa:sing? (de drie belangrijkste noemen)

arer. ce eenoemoe prosiemen n de :nuiss::cat.e chron:szr te noemen, rn o:e zin

ca: ze :r de geztnsgescnieoen:s steeds vee: :eru;ewamen

(invullen in de derde kolom van de bovenstaande tabel)

In de thu:sst:uarie was sprake van: 14a. (b 16c

‘a Ci) redenen voor chro

nee (2) sinuisplaat—

onbekend (8) s:ng. niet

nsc

— huisvestingsproblematiek (2 E
— arbeidsprostemen D 42

— mishandeltng kind/verwaarlozing kind ci

— slecht persoonlijk funktioneren van de ouder(s) (6 Z 0 ETE
59 60 65 )t

— achterlattng kind/afstand doen van het kind 02

— alcohol— of drugsverslaving 06 65 [t
—-s 61 62 71 7.

—delinouent:eouder(s) øs Lii 67

— prostitutie os 48 ELJ
— relatieproblemen ouders onderling 69

63 64 73

— emotionele problemen ouder(s) is D o

— relarieproblemen ouders-kind . w I—L
— opname in kliniek wegens psychische problemen El 52 -

65 66 75
— opname in kliniek wegens lichamelijke problemen

— financiéle problemen i LJ s UEI
— geestelijke handicap omderfigu(u)r(eo)

8
— echtscheiding 07 56

— ouder(s) hebben beperkte pedagogische capiteiten (0 fl
— anders, ml Q 58

Eventuele nadere omschrijving



rit

rjzi

RESPoNDrNp:urp 1

2 3

3 Heeft er vnnrafgaand aan de eerste utnLtspaatstne ambulante

nul:.erlert raats ee’.ac

nee E
nnoerene

niet epit—

:te: genoemd

6. Zo s. ooorwej.e tnstelling?

E

7. Hoe lang heeft deze ambulante huloverlening plaatsg&vonden7

6 maanden

6 maanden tot 1 Jaar 2

— 2 jaar 3

langer dan jaar t.

onbekend

S

IS. Waarom was deze hulpverlening uiteindelijk niet afdoende

-.

9

9. Hoe vaak heeft her kind in totaal gewisseld van verblijfplaats?

(ook wisselingen korter dan 16 dagen tellen)

aantal malen

l0
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Deel 2: Plaatsingsgegevens

Invullen voor elke plaatsing die to de experimentele neriode gerealiseerd wordt,

tot eo met de vierde plaatsiog.

Da: Acr.:erzreocen en aard van :e ;laa:srng

2b: Gegevens over begeleiciog

2e: Gegeveos over pleeggez:opl&atsiog — dit deel alleen invullen bi sleeggezno—

niaatsingen

2d: Gegevens over het verloop no de plaatsing



Codenuimner kind:

2 3 6
Datum invulling:

2 3 4
Ingevuld door:

Ir sarenuer me:: traan en funVtie

Bij instantie: 2 3 6

DEED
0 20 2) 22

Arrondissement: Den Bosch 2 Utrecht 1 2 3

içll1ç;1
Deel 2a:

1. De hoeveelste plaatsing van het kind betreft het hier?

N.B. Als plaasing telt Sier elk verblijf langer dan 16 dagen in een dag— en nacht

voorziening. Eerste uithuisplaatsing en terugolaatsingen naar huis. mits

langer dan l dagen, tellen als plaatsing. jZ.e ooK toelicnting

5.8. Ook plaatsingen. die gerealiseerd zijn v66r het begin van het experiment,

tellen mee.

Het gaat erom, te weren, de hoeveelste plaatsing in het totaal van alle

plaatsingen voor een kind het hier betreft. 1 2 3 4

LiEDE
2? 28 29 30

2. Heeft de plaatsing waar het hier om gaat op het moment van invulling

16 dagen geduurd? ja .

nee 21234

ler opletten
31 32

In de volgende vragen moet het antwoord telkens worden ingevuld in de kolom die

betrekking heeft op de plaatsing met het in vraag 1 aangegeven getal. Dus als

het hier de eerste plaatsing betreft moet telkens in kolom 1 het antwoord worden

ingevuld, voor de derde plaatsing in kolom 3. De andere kolommen blijven leeg.



3. In velke voorziening is het kind nu geplaatsr’

3 4

thuissiruarie: bij moeder 01 1

bij vader 2 1 r—T1
bij eide ouders 13

5 36 37 3$ 35 40

• gastgecin orvanggezin

kort :erb_o; fgez:n 0
-

-

— t.jiei;r. Dieeegezcn tij

langcurcg/oermanent pieeggezi.r 06

pleeggezin ;oor gehandicapten 07

iherapeurisrh pleeggezin 04

ziekenhuis 15

plaatsing in: ç6eaggezin algemeen 6

gezinshuis t

adoprief gezin 05

aazgesrnakeld pleeggezin 06

tehuis: 17
16

overig:

o u Sahom,r kat c.ccc..e.n Qea n mr /.-.-.
0

0v,dert, 5

a Ind,L’ qee.- rDlef9cean r.’ £ ) COCJLrL.

Indien tehuis hebt u geprobeerd om een pleeggezin voor dit kind te krijgen?

2 3 4

ja 1

nee 2
D D E

63 66 45 46

4b. Hebt u de centrale voor pleeggezinnen hierbij ingeschakeld?

ja t

nee2

67 66 49

Als u v91 geprobeerd hebt om een plaeggezin te krijgen, maar toch blijkbaar geen

pleeggezinplaatsing hebt gerealiseerd, waarom hebt u deze dan niet gerealiseerd?

53.

2.

3.

4.



5. Indien tehuis, kunt u nader specificeren wat de aard is

van de direkte opvoedingsomgeving;

UH U
gezinshuis

55 56 57
Zie :oelich:ing horizontale groep 2

vertikale groep 3

anders, nI 6

la. Grootte van de groep vaarin het kind verblijft?

0 —5 kinren

—10 kinderen
6

-IS kinderen 3 fl E L E
59 60 61 62

t kaar zat iet kind, uit welke voorziening komt het kind

thuissituatie: bij moeder Dl
btj vader 12
bij ,eide ouders 13

gastgezin/opvanggezjn 02
kortverblijfgezin 10

06 r—i LII Eb LIIpleeggezin voor gehandicapten 07 —

therapeutisch pleegge.:in 06 63 66 65 66 67 68 69 70

ziekenhuis is
peeggezin algaineen 16
gezinshuis ii
adnptief gezin 09
aangeschakeld pleeggezin 08
tehuis’..,,,,,,, 17
overig’..,....... 18

6a. Po.ehoort /ie 9e.icor.-’ cjez’” “b”

te.insse

3

Ai d



KMRTNUMNER Q .3
1 2

RE5P0NDt4UNER fl
3 . S

7. Datum waarop plaa:s:ng werd gerealiseerd:

e 1 IT’
2 plaatsing L__J 1

6 7 8 9 10 II
,e

plaatsing
1

e
12 3 6 5 6 7

plaatsng T

IS 19 .20 21 22 23

S. I.’at z:jn de redenen van deze plaatsing naar uw scna:::ng?

(noteer de twee belangri;kste): (hoef: niet beantwoord te worden

bij eerste uithuisplaatsing)

Z
plaats;ng

3e
plaatsing D .i

plaatsing E



- Kunt u in onderstaande tabel aangeven: wie het initiatief tot deze plaatsing

heeft genomen, d.w.z. vie als eerste de wenselijkheid van deze plaatsing c.q.

c’erplaatstnu heeft aangetventeld

2 3 6

— ouders/ouderfiguren 01

— familie 6

— Raad voor de Kinderbescherming 02

— Kinderrechter 03

— (gezins)—voogdijveren:ging 06

— adviesbureau voor jeugd en gezin 16

— w 05

— aggz (6v. RIAGO) 06 LIE LIE
— arts/ziekenhuis 07 30 3! 22 33 36 35

— r<d IS

— school/ggd (schoolarts) 08

— tehuis , ni 10

— centrale voor pleeggezinnen II

— pleegouders 73

— anderen, nl 72

— onbekend 88

o Moeten er meerdere kinderen uit het gezin van het kind tegelijk geplaatst worden?

ja 1 1 2

nee2 IE IE IE
36 37 38

II. Welk soort onderwijs volgt het kind

(hoeft oiet beantwoord te worden

voor de eerste uithuisplaatsing)

geen ondensifs 0
kleuter onderwijs 1

2 3 4

gewoon lager onderw 2

buitengewoon onderu.
namelijk 3 60 61 62

n.v.t. (als kind jonger is dan 4 jaar) g



—6—

1 2.Wat is het kader van de plaatsing? 1 2 3

vlaatsuig

vrijwillige afwachting van een
“

plaatsing gevraagde maatregel 2

in afwachting van een
eventuele maatregel 3

Kaart voorleggen

_________________

geen maatregel nod:g

geach: 6

3. Indien justitieel of in afwachting van een gevraagde 1 2 3 4

matregel, welke maatregel?
—voorlopige toever—
trouwing 5

—voori. o.t.s. 67 68 69 50
—o.t.s. 2
—voogdij na ontheffing 3
—voogdij na ontzetting 6
—t;,delxjke voogdij ter
voorziening in het ge— 6
zag

—voogd;] ter Voorziening 7
in het gezag.

16a. lat .s de rol van de ouders bij de plaatsing?

(gebeurt de plaatsing op verzoek van de ouders?)

1 2 3 4
op verzoek van fl
de ouders

.e Toelichting 52 53 54
niet op verzoek van
de ouders, maar wel
met hun medewerking 2

ouders verzetten
zich ertegen 3
niet op verzoek van
ouders, ze gedogen het 6

niet van toepassing 9

N.B. Vraag 14/m 20. niet beantwoorden voor terugplaatsingen naar huis. In dat geval

verder naar begeleid;ngsvragen (vraag 2i).

ILb. Is de plaatsing (mede) op medische indicatie?

1 2 3 6

jal ÜEE1
nee 2

55 56 57 58



—7—

5. Wat is het doel van deze plaatsing?

— trlsjsinten’entie

— kind noet tot rust koven

— observatie

— behandeling

— neutraal terreinplaatsing

— opvang in afwathting van nadere beslissing

— adcrtie

— verzorging en orvoeotng

— anders, nI

2 3

1—,;
02 59 nO 63 6

03 rn
0 6768 6970 71 72

05

06

07

oS

09

KR. Graag de twee belangrijkste doelstellingen aangeven, in een volgorde van be

rijkheid. waarbij in het bovenste hokje het belangrijkste doel wordt genote

in het tveede hokje het in belangrIjkheid daaropvolpende

6. Is de plaatsing tijdeliik of definitief, d.w.z. is het de bedoeling dat het

kind tot zijn volwassenheid in deze voorziening blijft, of is het de bedoeling

dat het kind na verloop van tijd weer weggaat, hetzij naar huis, hetzij naar

een andere dag— en nathivoorziening?

2 3

definitief

tijdelijk

onbekend

2 E ü U
75 76 77



kaartnr tIT1
12

respondentnucne 1 —

365

l7a. Indien c&iuisplaats;ng: is afgesroker. wa: net ona:e—

doel zal zijn?

2 3

scnr:fte1;k 1 t 7 8 9

Inden ze s:aa:sznc: s e::ien::e: t: ne

zal zijn’

______________________________________________________

3 6

nondeling 1

scri:e1:zk 1 Ci II 2 13

nee

17c. indien tenurspiaatsing: is afgetnroke: a: de w1je Van De—

handelen zal zf]n

2 3 6

nondeling 1 E IE ü
scnr;ftelik 2 IS 6 17

nee 3

176. 2:j: de tenoende Fun:e: •;cs:gelegd in. ee: contract?

1 2 3 4

Toelichting ja 1 E U
IS 19 20 2)

nee 2

1. Zo ja, ‘Joor i•e1:e teni:::n. geldt dt coninact?

1 2 3 4

EE E E
(3mnd 22 23 24 25
3mnd 2

l3mnd 3



jo. Wat is het perspectief m.b.t. de thuissituatie op het moment van

plaatsing (ongeacht de tecoio)?

— kind gaat zeker terug naar thuissituatie

— kind gaat zeker niet terug naar thuis—
situatie

— mogelijkheid van terugkeer naar thuis—
situatie wordt opengelaten, .:tnd gaat
uisacnier. terug naar nuis

— er valt uteta over ce ze;gsn,
oerspecttef :aou:utdettk

1 2 3

DE E
:t 27 28

1 2 320. Wie betaalt de plaatsing?

(De twee belangrijkste

aankruisen, de belangrijkste

als eerste)

3

1,

6

5

8

Wvc /t.s.m.d.

Justitie

ABWZ

Particul ier

onbekendKE. Eigen bijdragen van

ouders worden in de categorie

‘particulier’ gescoord

LL5



iiee.., t

De volgende vragen gaar. over de hulpverlening aan en eleiding van

kind, ouders en, als er sprake is van een pleeggezinplaatsing, vat

het pleeggezin. Ze sneten nok ingevuld worden voor tenuisplaatsingen

en terucrlaats:ngec naar hu:s.

oodenummer k:nd: LLt 1 1LI 1 1

.E. t:: vraag Als er ceen beeeleidtng plaatsvindt w600deren

Als er bsjv geen ouders csm ‘n.v. t. ‘90 toderen

21, :je verzorgt de nuitverlen:ng/serele:dinv t:- de nlaatsjnr?

(de zelangr:;::sts roeren; nato,, 50cr: en plaats van vest:ging vat de

:nstell:ng noteren en d:scipl:ne van de begeletder)

aan de :iolnr:scne s’aaer

ttaens eerste vlaatsing:

tijdens tweede rlaatsng:

t:dens derde vlasts:ng:

tijdens vierca plsa:s:ng:

aan de :olovtsche noeder

ti’dens eerste claa:c:ng:

t:jdens tweede plaa:s:ng:

tidens derde plaatsing:

tijdens v:erde lasts:ng:

39

4’

62 63

64m 65

46LIZ 67

6SEIZ 69

52m

55

561:1:157
59

60W 6 1

62W 63

66E1165
66E1Z 67

68E1Z 69

aan net Kind

tijdens eerste laats:ng:

tijdens tweede plaatstng:

tijdens derde plaatstng:

tjdena vierde plaats:ng:

aan het rleeggez:n (waarIn het kind nu geplaatst wordt)

tijdens eerste plaatsing’

tijdens tweede plaatsing-

tijdens derde olsatatng’

tijdens vierde plaatsing-

aan andere (eerdere) opvoeders/verzorgers van het kind (nl

tijdens eerste plaatsing:

tijdena tweede plaatsing’

tijdens derde plaatsing’

tijdens vierde plaatsing 761:1:177



— ii—
kaartnuer

respondenroummer t LV1
65

De volgende vragen moeten worden beantwoord door de begeleidende

instantIe zelf. :anneer d:t een andere instantIe is dan de olaatsende

instantie, moet de desbetreffende begeleideode instantie -

benaderd worder., mits deze instar.t:e deelnemer is aan het exrer:nent.

Is te tetreffende :ns:antte geen deelnerer, dan t.:jft bel antâccrd t

de volgende vrezen tnoeend E,

22. Hezt II een werk:lan otzesteld, volgens welk 0 de trotlenatiek wilt

gaan a:ntakken7

1

nee 2
Zie Toelichting

n.v.t. 9

voor :egee:d:ng bioloe:scne vsder:

voor oegeleid:ng biologscbe moeder:

voor tegeletdang k:nd:

voor begele:d:ng pleegouders:

voor oezele:d:ng andere eerdere
o t der s / ver zorg er!:

Zie Toelichting voor vraag 22a t/m 32

1 2 3 4

0607D 0°
Cio Cii 02 013

Ci Os Cis Cii
Dis Cig Do 021

E122 023 D’ 025

22a. Zo ja, kunt U dit werkplan zonoretiseren?

le plaatsiog:

t.a.v. begeleiding biol. vader:

t.a.v. begeleiding biol.nbeder:

0
26

0
27

0
28

0
29

0
32
r

33

t.a.v. begeleiding kind:

t.e.v. begeleiding pleegomiers:

0
30

3r

t.a.v. begeleiding andere o:v/vert.:
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kaartnuer responoectnuner
-

3L5

23. Heeft ii, voordat de plaatsing werd gerealiseerd, afsprakeo gemaakt met de oor

spronkelijke ouders, het pleegkind en/of de pleegouders, en eventuele andere

bij de plaatsing betrokkenen (bv tehuismedewerkers, poolbeheerder)

24

ja(I) nee(2) onbekend(8) niet van toepassing(9)

Afspraken met: 2 3 4

1..aer L6 E7 E8 LJ9

oi.oeae IO II ‘I2 EI3

I:;nd 1I4 EI5 EI6 L.j17

Pleegouders E18 EI9 E20 EZI

6ere, r.l E22 E23 E26
Zijn deze afspraken op schrift gezet:

Afspraken met: ja(I) nee(2) onbekend(8) niet van toepassing(9)

• 1 2 3 6

iol. vacer E26 E 27 E 28 E 29

Eo1.oeder ü31 u32
Ç2.rj EF E 36 Ei3-
Pleegaider5 LJ38 L139 LJ40
nderen,ri E42 E43 E44 E45



6

25 Indien er afspraken met één van de betrokken partijen gemaakt zljr waarover
gingen deze afspraken?

— over het aantal keren dat contact zal worden opgenomen C
— over iie het initiatief tal nemen tot contact

— ovet de tegeling van contact tussen ouders en kind (5e— 2
zoekregel ing)

— over financile aspecten van de plaatsing 3
— over de positie van de pleegouders (rechtspositie, t.

verantwoordelijkheden, taken)

— over de rol en taak van de begeleidend maatsch. werker 5
— over termijnen waarop beslissingen zullen worden genomen 6
— over

7
— n.v.i. 9
— onbekend 8

Kunt u in onderstaande tabel aangeven welke van bovengenoemde afttpraken met ouders,
kind of pleegouders gemaakrwerden. Noteer ‘de codecijferrjes die boven genoemd worden

1 2 3
— afspraken met vader gingen over: 5&i 567 568 E

Uso 551 552 553
554 F155 556 557
558 F159 560 0161

— afspraken met moeder gingen over: 562 fl63 566 565

566 567 568 569

510 511 572 573 kaart

574 5 5i E-’
— afspraken met het kind gingen over: 56 57 58 F19 resp.

0 [Ii 1 5112 LEh3 111E
0j4 Dis E116 517

‘

018 [ho 520 521
— kfspraken met pleegouders gingeo over:

2 023 026 025
6 02? 028 029

I3O 03! 0 033
11b4 535536 u3

- Afspraken met
068 039 560 061gingen over:
042 063 066 065

066 041 068 069
050 Osi 052 053
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‘G, Welke deskundigheid heeft u direkt tot uw bêscliikking in deze instelling’

psycholoog /pedagoog

psychiater

conb’.natie van hovenee—
noem

anderen

geen

n.v. t.

cn:e.:end

2

3

0

9
8

invullen

[rstaande tabeij

2

T

BegeLeider vader: DIS . 056

Begeleidet moeder: DIS —S9

Begeleider :nc: :__!62 Ed3
Begeleider nieegcuders: 066 067 068
Se3clnSr nr4area

7O 07 072

27. heot u er cm cc: geval georula van gemaaKt? ka
ja:l nee:2 on:enend:S n.v.:.:5

2 3 6 n

Begeleidet vader: 074 075 076 0L
Begeleidet moeder: Ot 1E17 Ds
Begeleider kind Dio Dii Q12 013
Begeleider pleegouders: 016 D 016 017
Begeleider anderen,nl 08 0)9 020 021

28. Hoeveel jaren bent u als maatschappelijk werker cerkzaam?

1 2 3 .4

Begeleider vader: 22L023 2L025 2m7 21EtJ29
Begeleider moeder: 3031 333 315 3L0037
Begeleider kind: 38039 6cfEfl 61 44E0 3 LL:I45
Begeleider pleegouders: 46m47 4D69 scLCbi nIJls3
Begeleider anderen,nl 54L1155 56157 L0L1J61
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29. Uit welke activite:tem bestaat u: hulnverles:og?

begeleiding vader:

oeele1dirg moeder:

oegeleid:nc ;eerucers

Dege.eaa:rg aroere::

begeleiding vaie

tegelead-—g Doecer:

oegeie’c.—g k:r.d:

ta.. bege1eidng pleescuders

z.o.v. oegela_or arcere_

3.
tav. beaeleac:nc \jDe:

t.a.v. oegele:::ng n’eeotr:

ta a be*e\tIdng ked.

t.a.v. beeeleidtng oleegouders:

t.a.v. D..Zoleid’ng ahdtrta:
4.

t.a.v. begeleiding vader:

t.a.v. oegeleiding moeder:

t.a.v, oegeleidang kind:

t.a.v. begeleiding pleegouder::

t.a.v. begeleiding anderen:

Bestaat er contact tuseen vader en kind?

ja

nee 2O.V.t. 9

onbekend 8

Bestaat er contact tussen moeder en kind?
1 2 3 4

ja 1 ED El E
nee 2 II 12 13 14

o.v.t. 9
onbekend 8

tav.

t. a. v.

t. a. v

t.a.v.

t.a.v

El
62

El
6)

u
6-

i
__

El
kaart resp

2 365

El
6

2 3

El EDE
7 8 9 10



32. Is dit ee aandac:sDut in uw begeleiding?

1 2 3 ‘4

con:act vader-knc.: a 1

con:ac: zcede—y..nc.: ja 1

nee2 EEEU
nvt 9 9 20 21 22

onDekend 8
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Deel 2c

De volgende vragen betreffen pleeggezinplaatsingen en hoeven dus ook alleen

hiervoor ingevuld te worden.

Gegevens inv’llen tr de kelon dte betrekksng neeft op de laarsng waarover

het gaat!

33 . Via wie/welke instantie kwaa u Voor deze 2 3 4

plaatsing aan d:t gezin? Opvangpool van
Centrale of een— E E C r-i
trale voor pleeg— 23 26 25 &

Zie Toelzehting gezinnen

andere instantie,
nl 2

3

3’,, Waarnrq via een andere Instantie dan de Centrale?

Open vraag 27 28

EL
29 30

EL
31 32

6.

_

33 36

35. Wie verzorgde de algeeoe selektie? 1 2 3 4

(bedoeld is de erste Eoets»g aLs -

pleeggezt algeeo, niet
voor een sptciaal kind) centrale

E L
(p.i. — plaatseode tostan— p.t. zelf 2 35 36 37 38
tie) tehuis 3

anderen, nl ‘1
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-

toelichting
36. Hoe en door wie/welke instantie zijn de pleegouders voor—

bereid op het pleegouderschap?

1. door’

hoe

fl&o

2. door’

hoe

C62

3. door’

hoe

L, door’

hoe:

LJ 6

37. Op welk tijdstip in het proces van besluitvoning werd het

eerste contact gelegd met de pleaggezinnenleverancier om een

pleeggezin voor dit kind te zoeken?
t 2 3 4

— meer dan 3 maanden voor de beslissing

rot pleeggezinplaatsing

— 1 — 3 maanden voor de beslissing tot

plaatsing r E
— minder dan 1 maand voor de beslissing 47 68 69 30

tot pleeggezinplaarsing 3

— enkele dagen na/meteen na de beslissing 4

— t â 2 weken na de beslissing 5

— meer dan twee weken na de beslissing 6

— onbekend 8

— n.v.t. 9

— anders, nl

zie toelichting
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38. Hoeveel tijd lag et tussen de aanvraag voor aan pleaggazin

van de levaranciar 7

en het aanknA

< 24 uur

T 2 dagen

T week

2

2 wese— :ot

T d tot 3 d

langer dan 3 d

1 2
_?__

6

O Jie verzorgde de matching7

(bedoeld s net proces waar—

b:j dit bepaaide gezin werd

uitgezocht zo gekoppeld aan

dit bepaalde kind(

cent rai e

p.i. zeLf

t ahu is

t. g .v.

anderen . nl

Coirna±t.md p1.

ST

EE E
52 53 56

58. Soeveel gez:noen k/.j4rnen a;r/n1erkng voor

mawing ?

Zie Toelichting

1 2 3 6

1

55 56 57 58 59 60 61 62

T 2 3 6

E E
63 64

E
65 66

4



41 aarom nam u dit gezin (uelke taren de mstthtngscri:ena)

___

m
Open vraag 67 bS

• m
69 70

• rn
71 72

73 74

42 Is dit meegedeeld aan de C&ttrale?

2 3 4

ja

nee 2 LE LE LE LE
75 76 77 78

Oncc.%c.d i kaartor res

EE
It 34

Was er een kennismakIng tussen kind en pleegouders? 1 2 3

ja

nee 2 LI LE
6 7
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46 Indien ja, waaruit bestond deze?

oteer ce twee meest

vergaande van toeDas

sing zijnde wonen

0eren betoak

enkele ontmoetingen
tussen kind en

Pl ee gg e z in

enkele weekendver—
hl:iven van kind
bi pleeggezin

twee weken verbliif
van kind in pleeg
gezin

meet dan twee weken
verblijf van ktnd
in pleeggezin 6

intensieve kennis—
maktng in verblijf—
plaats van het kind 5

niet van toepassing 9

2 3

0
IS 16

45: Hoeveel tijd nam marching en kennismaking in beslag’

Noteer het aantal wtka’ -

46 Was er een 2ersoonlijke kennismaking tussen ouders en

pleegouders vncrefl

ja
nee

oroeoend
37 Zijn de ouders wat betreft duur en doel van

de plaatsing vooroereid ja

ct deze pleeggezinplaatning: nee

onbekend S

63. Zijn er afspraken gemaakt tussen ouders en pleegouders?

2 3

LLm m
IS 9 20 21 22 23

1 2 3

00 0
26 27 28

i 2 3

00 0
30 3T 32

1 2 3

ja

nee 2 0 0
34 35 36

onh,skend 8



49•l5 er een contract afgesloten? totlichting
_ 2

______________

ja
‘Ei n r

nee 2 60

5ØZo :a, or welke zaken heeft dat contract betre:::r

0

63

0
66

67

4.

0
-

- 69

• Verliep de regeling van de betaling goed en tijdig’

2 3

ja

nee 2 T

De volgende 3 vragen betreffen kenmerken van het pleeggezin, zoals de

maatschappelijk werker deze inschac.

52 • Leeftijd pleegouders bij plaatsing kind;

2 3

20 of jonger 1 pleegmoeder;
csi LIss [136

20 —30 2 pleegvader;
058 059 060

30—35 3

35-50 6

So cÇ ouder S

onbekend 8

53. Beroep kostwinner?

(onbekend; S)

L
L

L
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56. Duur van de relatie (in jaran):

(onbekend: 88)

Heeft het kind een eigen kacertje in nute’

ie Toelichting

ja

nee 2

onbekend 8

2 3

w w m
66 67 68 69 70 71 72

2 2

D LJ
76 75

D
76 7

kaartnunmer
12

56 Kunt uaangeven hoeveel kinderen er zijn in het pleeggezin

—inclusief het pleegkind—, en wat hun geslacht en leeftijd is.

A: Rangnu,er kind, ‘1’ — eerste kind, ‘2’ tweede kind, ena.

8: Geslacht: 3 — jongen, ii — meisje

C: Leeftijd ten tijde van plaatsing, in jaren

0: Aankruisen welk kind het pleegkind is, waar het in dit geval over gaat.
Andn pngL’Lnsi omc&ktk.i.

respondentnumrner 1 1 LI
345
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[Zilien door onder

zoeker niet tijdens

Lsorerv i ew

1 2 3 6

Verschil met ouder kind (in jr)6j; 8cr9 10L11 EI
Verschil met jonger kind (in jr) LII9 EI
Plaaçs in kinderrsj(tod144ee E122 E23 L126 flvr.
Kleuters aanwezig (ja 1, nee 2) IZ[26 fl27 fl28 El:

L; a-1aas’
Aantal kinderen(incl. pleegkind) i rn

10 31 3’ 33 31. 35 3
Ouder kind zelfde geslachr(ja/ne

C El40 ü
Jonger kind zelfde geslacht(ja/

42 El43 El44 Elnee)

57.. Hotivatse tot pleegouderschap:

— houden van zorgen voor en omgaan

met kinderen

— kenden pleegkind reeds vôôr de plaatsing

— willen pleegkind als speelkamaraad voor

eigen kind

— willen pleegkind als gezelschap voor één

van beide pleegouders

— willen pleegkind als vervanger voor eigen

kind (i.v.m. vertrek of dood)

— willen een ongelukkig kind helpen

— wiHen de uitdaging van een moeilijke taak

aanvaard en

— willen gezin completeren

58 . Hebben de pleegouders enige deskundigheid of ervaring np het gebied

van pleegzorg? 8v. door beroepsmarige pedagogische ervaring, ervaring

met pleegkinderen of deskundigheidomdar ze zich verdiept hebben in de

problematiek rond pleegkinderen?

onbekend 8

1 2 3

El El El
66 •67 48

El El El52
Jb El55 L156

El
49

El
r

Erts D9 E3oF

El2

Dc

W El4
W EL8
Di D2

D Ds fl76 E

kaarror. resp.nr.

ja

nee 2

onbekend 8

Wat is de aard van buo deskundigheid/ervaring?

1 2 3

El El El[
6 7 8

1 2 3



JRA([NLi,JT (flei d) t.t.v. ie msat h.pplijk wrr’frt)r’’

viri lr ietren9ende plan tr’rj’l Cr1: In

in deze vragenlijst wordt terriggeblikt op de laatste plaatsing. Up de

onderste helft van deze pagina vindt ii een aantal g’gevens waaruit ii

kan afleiden op welk kind leze lijst betrokking heeft.

Instructie bi] het invullen van de vragenlijst.

Plaats het cijfer dat hoort bij de door u gekozen antwoordmogelijkheid

in daarvoor bestemde hokje.

Bij de openvragen staan kaders waarin u uw antwoord kunt schrijven.

L±11____
dag naand jaar

Initiaal achternaam:

Initiaal voornaam:

Ingevuld door

Bij instantie

Arrondissement: Utrecht 1

Den Bosch 2

Gehoortedatum kind:
. 1 1 1

Datum invulling:



t’ ‘)‘‘‘J’ 1 t t t, t f t’ t t) t t’ t r’t t)’, t :1

‘(1. Z t ‘-‘t’ w’rfr.—to’len 3te1J aan it’t t,t’jn van de p1aatnira ‘?

7,.ZL jn leze werkdoelen regelrniatig kritioch bekeken en eventueel t)ijgesteld ?

1 ja

73. la lilerbi owerkt volgeno een bepaald model 2

1 ja

2 nee

Welk model iz pehantEerd?

___________________

antwoord



74. Om do hoovoo 1 t 1 jd zijn rlezo torI:doo In kr t :nh h-4I

oVPtItOol hijp,enti1d?

1 rm?er dan 1X per maand

2 1X per 1 tot 3 maanden

3 ongeveer IX per 3 maanden

4 ongever IX per 6 maanden

5 minder dan 1X per 6 maanden

6 incidenteel

8 onbekend

74e. Zijn de gestelde werkdoelen bereikt 7

1 z ja helemaal

2 ja, ten dele

3 nee, helemaal niet

‘Toelichting

75. Is deze plaatsing beeindigd op liet tijdstip van invulling?

1 ja

2 nee

76. Indien de plaataipg in bqeindtgrl:

Is de plaatsing voortijdig afgebroken vanwege problen?

1 ja —

2 nee

9 n.v.t.



nh til- p1 I.t:i—vrl t j lt t: l lrokir 11 w

w. 1 k -til t. -t tt”.’ it h t cl t 1 tijrtj’?

TIP. Is Je Centrale voor pleeggezinnen op de hoogte gesteld van de reden van

Je b°itirli,’Liir van de nlaataing7

ja 1

ti.v.t 0

77. los lieel’t let kind zich naar uw inschatting ontwikkeld in de tijd dat het

kind in Ie t:e voorz ie ri ing j°ch leo f7

Zoet ‘end

gooi

matig

t;lcht

ze’r :;1.cht

t t» t aan te

geven

/4

uItte orri;clir t iv ing van het antwoord op vraag 77:



1. ‘,‘itllt 1 d4t iot ‘i h’’1tk trr , kr.’I ‘‘ ;n.

ZPt ‘kr wii

1 W’ 1

twijf’1r 3

ne 4

zeer zek’ niet 5

‘9. Kunt u in de volgende tabel de frequentie aangevri tuzoen de in de tabel gerioem—

de betrokkenen?

Code frequentie:

geen contact 0

vaker dan eenmaal per week 1

eenmaal per week 2

eenmaal pet’ 2 weken 3

eenmaal per maand 4

wel contact maar minder

dan eenmaal per maand 5

niet van toepassing 9

Graag het van toepasoine 7ijnde noteren in het betifferide hok je.

kontakt tussen:

ii en de natuurlijke ouders fJ
u en het pleeggezin El
u en het kind

natuurlijke moeder en kind

natuurlijke vader en kind
/

natuurlijke moeder en pleeggezin

natuurlijke vader en pleeggezin
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c. Hot zijn çoncrent uw aki tviJni tn is e1”i]’nc] r,a,tscli t t jl< wrrk tst.)’r

eeweest en9anZ tet van het p’ggeziii?

antwoord

3. Hebt” hij d begeleiding van deze plaatsing ,werkt volgens eet, bepaald model?

ja

nee :
4. Welke knelpunten en problemen hebt u gesignaleerd betretfende de begeleiding

van deze plaatsing?

antwoord

6. Hebt u belangrijke punten betreffende het verloop van de plaatsing en de begeleiding

schriftelijk vastgelegd?

antwoord

5. Welke lacunes constateert u, waaraan zoudt u eventueel behoefte hebben?

ja 1

nee 2



in inn vnrr, Of rt In: ,nnlwton’d, iie’’ vrek heil hit rlrl ,e’’ienid’’r,?

‘tin: Ir t ‘ir dr 1’- ma in in,

‘‘‘te ir 1’ zei ‘naand’ ‘in

“‘rit: “0’ aan’ 3

nninwi’’n’ ,ien e°nz la’ 1 rar = 4

tik. Ir,geval van plnorgr’zinnlaatoing: hebben de pleegouders een exemplaar van dit

v’rs lag ontvangen’?

nee:? D
87. Hebt u geprobeerd hei contact tuooen ouders, kind en eventuele pleegouders

te handhaven c.q. te realiseren?

ja

ree

88 heeft er een wiooeling van begeleider plaatsgehad tijdens deze plaatsing?

t.a.v. de begeleiding van de ouders
ja =1

t.a.v. do begeleiding van het kind
— nee=2

t.a.v. de bogeliding van de leeouders

P9, Hoeveel weken, heeft het geduurd voordat deze pisatsing kon worden

gerealiseerd, gerekend vansf de beslissing tot uithuia— of overplaatsing?

aantal weko

‘ik, Hoaveel oor heeft u gemid’ietd per week besteed aan de voorbereidirg van

‘les” p1 ralo ing?

mi te t t in, r’:..,....,,. bio n’ week)



‘11. Floeveel uur heeft ii mijdeN per maand beuteed aan I begeleiding

van lit kind, haar/zi in ouders en eventuele ndere het:rokkenen?

(liet gaat hierbij om het totaal van activiteilen bi-men de hegolei1jn:

het Clegn van bezoeken, telefonisch contac t, ver lagleggirig, reizen

etc.

liet onderstaande rijtje graag zo volledig rnorelijk invullen

— de eerste 3 maanden ria plaatsing, gemiddeld uur pEaand

— in de periode 3 tot 6 maanden na de plaatsing, gemiddeld uur

per maand

— in de periode 6 tot ? maanden, gemiddeld uur per maand



:
:
.

1
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Deel Ja

Ja bevat vragen over het besluitvormingsproces bij uithuisplaarsing,

overplaatsing. terugplaatsing naar huis, en continuering van een plaatsIng.

3a is bedoeld voor registratie achteraf (voor life—registratie zie 3h).

_e trelccntine -

codenumrer kind:

Datum:

Ingevuld door:

In samenwerking met

:1 I ie

m

e plaatsing

niaatsing

Invuller let op: de onderstaande sragen hebben betrekking zp de besluit

vorming tijdens een bepaalde plaatsing. De antwoorden moeten worden

ingevuld in de kolom van de plaatsing, tijdens welke de onderzochte

besluitvorming plaatsvindt.

Dus: is een kind nog niet uithuisgeplaarst ten tijde van de besluit

vorming, dan volgt invulling in kolom D;

vindt de besluitvorming plaats terwijl het kind de eerste keer

geplaatst is, dan volgt invulling in kolom 1, enz.

Het bepalen van de kolom van invulling is onafhankelijk van het

feit of er na de besluitvorming een plaatsing volgt. Als de

besluitvorming tijdens de eerste plaatsing niet leidt tot een

rweede plaatsing, wordt ingevuld in kolom 1. Als de besluitvorming

wel leidt tot een tweede plaatsing wordt eveneens ingevuld in

kolom 1. De fzrmele telling van plaatsingen wordt hierbij gevolgd.

D 1 2 3 4

ED DE
28 29 3D 21

Bij instantie:

Arrondissement:

2D 21
Deze besluitvorming v:ndt plaats tijdens de

het is de . . .e besluttvrrming tidens deze

ie in
-

ii’

El

m
ii’

25 2h

lie toelichting

T. Wat is de aanleiding tot deze besluitvorming geweest?

periodieke evaluatie 1

niet—periodieke besluitvorming 27

naar aanleiding van: 2



lie is hij de besluitvorming betrokken geweest?

1 net 2

________

0 1 2 3

Zie
rueischtsne

—

_______________________

een maatschanpelijk werker 0 32 033 0 36 0 35 036

mernere mastci werkers 0 37 0 38 0 39 031 Os

ider 01.2 O3 0:s 0—5 0—

0-7 Oss 0° Os:

052 053 Os Uss Esr

teuu:smedewereeris) 057 058 Oso 060 061

vader 062 063 066 Oös 066

moeder 067 068 Oô° 0:o 071

anderen,nl.

072 Q73 07s Ors 076 KAART

tD 0 0 00

L_ 8 9 10 —

RESP. 305211

2. Het kind versleef ten tijde van de besluitvorming in:

(formele telling aanhouden)
0 1 2 3 6

m m. m m
thuiasituatie hij moeder 01 II 12 13 16 15 16 17 18 19 20

bij vader 12

bij seide ouders 13

gastgezin/opvanggezin 02

kort’,erblijfgezin
10

tijdelijk pleeggezin 03

langcurig/permanent pleeggezin 06

pleeggezin ‘;oor gehandicapten 07

therapeutisch pleeggezin 06

ziekenhuis
IS

peeggezin algemeen IS

gezinsbuis
II

adoptief gezin 09

aangeschakeld pleeggezin 08

tehuis’
17

overig’
Is

-4 1ecc -cl 9etc.’ 9r2n ttr (t,l.e

t

QoAAeea,

— 1 — (t,)



4. Wat is genoemd als persnectief m.b.t. de thuissituat:e7

0 1 2 3

—kind gaat zeker terug naar thuisgituate 1

—:tno gaat zeker nier terug naar 2

thu:ssituorte E E U D
—mogelijkheid van terugkeer naar thuis— 2 21 22 23 26 25

situatie wordt opengelaten, kind gaat

misschten terug naar huis

—er valt niets over te zeggen, per— 6

spektief is onduidelijk

—niet van toepassing 9

5. Indien het Kind zeker of moge l:ik terug naar huis gaat 1 of 3 bij

vraag 4): op welke termijn denkt u aan een (mogelijke) terugkeer

naar de tnuissituatte?

0 1 3 3 4

— 1 tot en met 3 maanden

— 6 tot en met 6 maanden 2

— 7 tot en met 9 maanden 3 D E L
— 0 tot en met 12 maanden 6 26 27 28 29 30

— 12 tot en met 18 maanden 5

— langer dan IS maanden 6

— er valt niets over te zeggen

— niet van toepassing 9

6. Is er voor het bepalen van de termijn waarop her kind terug

naar huis kan tekening gehouden met de ontwikkeliogsfase van

het kind (bijv. model Weterings)?

0 1 2 3 4

ie toelichting —ja 1

-nee2 fl
—n.v.t.9 31 32 33 36 35



7.15 een mogelijke) terugkeer afhankelijk van:

___________

0 i 3 6

- veroetersng thuasastuatze of mogelijk—

heaen van de ouders

— vercetering van de mogeliineden van 2 E U E D E
t t.:nO

3h 37 38 39 40

— re:.rn::an ::Iutss::sae. 3

mupeiisneden van de jude: en verbe—

rerine nogelijkheden kind

— niet van toepassing 9

8a Indsen het perspectief nog onduidelijk is (6 bij vraag 6):

welke at:upen z:)n of worden ondernomen om dit toekomstperspectief

daidelijk te kri5geo

rcn cajj (niet van toepassing: 9j

0 D
41

D
42

ü
43

ED
64

4 0
45

8b . Indien het perspectief nog onduidelijk is 14 bij vraag 4):

op welke termijn streeft u ernaar duidelijkheid hierover te

hebben?

(niet van toepassing: 9)

0 4,

47

2 EI 68

3 El
4 fl 50



1 voorleggen aan respondent

Op dit blad ziet u een lijst van mogelijke problemen of opvallende kenmerken

van een ktnd. IJilt ode lijst helemaal doorlopen en aange’:en. welke problemen

of opvallende kenmerken er zijn bri dit ktnd2 Out ode beiangr:jkste

problemen noemen, maximaal 10.

Invuller: normaer van de genoemde problemen noteren. n.n.t.=a.

Buj twife. in aatr.arneluik werker:.1 scren.

kanneer er neer o 0 cenoeod arGen f ..jaJ Ier ie: eer.,: .eg.

Het specifiece kenmerk, dat genoemd wordt, onderstrepen.

A. Aandoeningen op somatisch gebied:

CI. Lengtegewicht, spierenskelet

02. hart, bloed, luchtwegen, huid

03, Spiieverter:oas en waterhuishouding

0.. Deen, gehoor

03. Netaenen, zenuwen:

8. Psvtho—soratiache s’.’motomen en stoorniaaen

07, Niet zindelijk zijn (‘s nachta, overdag;

nrimair, aecundair

08. Notorische onroet in het alkemeen, over—

bewegelijkheid

.09. Onhandigheid

10. Spraakstoorniaaen (stotteren, lispelen,

hakkelen, articulatie—stoornissen) .

C. Stoorniasen in het eevoels— en drifrleven:

2. Aneatig—zijn in het algemeen

13. Onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen

6. Gespannen, kramnachrig’

IS. Hevige driftbuiren. ongeremd, onbeheerst:

16. Labiele stemming, wisselend, humeurig, nora:

7. Gevnelsarmoede, apathisch, zwakke gevoels—

differentiatie’

18. Overgevoelig, prikkelbaar’

19.

0. Sociale stoornissen:

20. Koppig, onstandig, uitdagend’. .....

21. Verlegen, gesloten, achterdochtie en wantroowend,

in contacten met volwaseenen’...,,.,.......,...

22. Vrijoostig, brutaal ten aanzien van volwassenen



23. Gescleerd. alleenstaand, eenzelvig t.o.v. leef—

tijdseenoten -

2 . Are5Sief. vrij, onpretts, bra’.’our t .0. v. leef—

ti idscenoten

15. ).rnin5nt. hazc

1’-. Plakkerji’. aandacht vocrgntroiker. i1l.en

vorden, ceer opdrinerig

1.’. ,ranntec. ecorentrisch

lee±.ertraal1, neisir.r tot desrrukie.

ren, r ndzer:en

3. Stelen. or.ichteri

31.

t ltoornisseo cr er cebied van de activiteit en cres—

lnteliecruee. tekort schieten op school of to

ie roep

akcaadhed 1.0. 80 rot Q51

h. dehii:as LO. ‘to: Sni

-t. jnberiltras (1.0. 25 tot hO

d. idiotie 1.0. 0 tot 25)

3. Speelstocrnissen of gebrek aan interesse (niet in

staat zijn tot aan leeftijd geigend spel, zich—

zeU hezirnouden).

3... Verstrooidheid, vereetachtigheid, concentratie—

rrnhleiten.

35. 3nzelfstanaig, steeds hulp nodig.

3h. Taal— leec— en schrijfmoeil;jkhden.

37. Rekenmoeiiikheden.

Overigen

0

______I_

— 2 . 3

EL EL DE DE EL__
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0. Is er bij de besluitvorming expliciet gesproken over de veachre

van de eerstvolgende plaatsing of conrinuer:ng van piaareins’

0 T 2 3

ja 1

nee2 EED EE
17 18 T? 20

T. Hoe lang er:a:.t u dat de riaarsine nog zal gaan duren DCCC

0 1 2 3 a

6 weken of minder

6 weken tot 3 maanden 2

3 maanden tot 6 maanden 7

6 maanden rot een jaar D E E E E
21 22 23 22 25

1 jaar tot I jaar 6

I jaar tot 2 jaar 0

langer dan 2 jaar 2

onbepaalde duur/ duur

onouidelijk

onbekend 8

De volgende vragen12 tot en met 2Sb worden gesteld volgens de hierna

volgende formulering. De antwoorden worden ingevuld op het bij deel Ja

gevoegde A3 formulier. Een deel van de vragen is open; her antwoord

wordt genoteerd in de hiertoe bestemde bokken op her AJ formulier.

Bij de vragen met voorgecodeerde antwoorden worden die antwoorden,

die door de respondent genoemd worden, met een kruisje aangeduid.

12a.Welke mogelijkheden tot plaatsing hebt u bij deze besluitvorming

voor dit kind allemaal overwogen? Nt o& ‘iODat’ea’ngA a&. efre& stek ais p(aa±r
lItn ns d.,.t wit1 OUS.twJDq’.a tsamrdtn flcter,, (bO Boadawtf&.aji PioitttCn).

Kaart 9 voorleggen en op AJ formulier aankruisen wat

genoemd wordt als overwogen mogelijkheid.

12b. Tot welke mogelijkheid hebt u uiteindelijk besloten?

Aankruisen op A3 formulier.



—8—

— t..a.’.. acoH.at.

ni

— t.a.v. lerensbeschuuwelijke

achtergrond

nI

— t.a.i. aanwezigheid

andere kinderen

ni

— tav sanenlevingsvons

ni

— t..v soctaal milieu

nl

— t.a.v opvoeding

nl

— t.a.v andere zaken

nl

3h. Indien een plaatsing in de thuissituatie of in een tehuis ofwel

een tonrinuering van een thuisplaatsing, tehuisplaatsing of

pleeggezinplaatsing is overwogen maar niet gekozen:

kunt u aangeven waarom uw keuze nier op deze mogelijkheid is

gevallen? Welke bezwaren waren er?

ie Ijelicht :n

13... lndzen ds aoeelijkheid jan plaatsing in een pleeggezin ts r,verwoeen:

kont u aanceen welke specifieke wensen u hent ten aanzi en van een

pletggezin vuur dit kind?
ja 1 nee 2 n.v. t. 9

0 1 2 3 4

D DEED
16 2? 28 29 30

D DEED
31 32 33 36 35

E DEED
36 37 38 39 60

D DDDD
41

D DEED
51 52 53 54 55

D6 LEf” D 8 D59 D 60

bI
62 El 63 D64 D 65

D 66 El 67 D 68 D69 D 70

Open vraag. Anrwoord noteren achter de overwogen

mogelijkheid op 63 formulier.



Indien een plaatsing in een van de genoemde tvPeT! eleeggezin of in

een oleeggezin algemeen is overwogen maar niet sekozen moer nu voor

elk van de overwogen typen worden nagegaan welke de bezwaren waren

en hoe die eventueel zijn uitgewerkt.

Hiertoe wordt voor elk ‘an de overwogen typen pleeggezin of voor

Dieeggeztn :n ict aizvneer de lust vrasen l :rt en net .?3 eesteid.

Je vragen worden pet over-iogen t;pe teleens helemaal afgewerkt.

Kunt u aangevat caike bezwaren er t:jdens het bes luitvormingsproces

expliciet naar voren zijn gebracht regen dit type pleeggezin

— de problematiek van het kind —*zo ja, vraag IS en 6 stellen.

— de weerstand van de ouders . zo ja, vraag 17, IR en 19 stellen.

— het leut dat het kind (mogelijk)

terig zal gaan naar buis zo ja, vraag 20 en 21 stellen.

— andere bezwaren — zo ja, vraag 22 en 23 stellen.

— geen bezwaren genoemd —» doorgaan naar vraag 26.

15. Welke problemen werden als hindernis voor (dit type) pleeggezin

expliciet genoemd

De prbblemen die genoemd worden volgens de nummering van vraag

9 invullen

Indien niet expliciet naar voren gekomen:88 noteren.



— 10 -

Ie. licht u ondanes deze problematiek bij het kind toch geprobeerd om

eet; passeoo .Ij5?O.. ge: in voor dit kind te vinden?

Zo ja. op welke manier Graag zo concreet mogelijk formuleren.

\o:wo;rdmoeelsjkheden worden aangekruiat of genoteerd

:vve p ec4e:in c .\3 formui:er.

7. Wie heeft weerstand :eeen dit type pleeggezinpIaatsing

Open vraag.

IS. Hoe uit ::ch deze weeratand?

Open vraag.

l. Hent u, na net constateren van deze weerstand, toch geprobeerd

uit t’pe oseeggezinplaatnrng te realiaeren?

Zo ja. welke stappen heeft u hiertoe ondernomen?

Antwoordmogelijkheden worden aangekruist of genoteerd

op A3 formulier.

20. Waarom vindt u dat het kind niet naar dit type pleeggezin/ een

pleeggezin kan als het (mogelijk) terug gaak naar huis?

Open vraag.

21. Hebt u, ondanks het bezwaar dat het kind weer terug zal gaan naar

huis, toch nog geprobeerd een 5’.gezinpiaarsing te realiseren?

Zo ja, op welke manier?

Antwoordmogelijkheden worden aangekruist of genoteerd

op AJ formulier.

22. Welke andere bezwaren werden er genoemd regen dit type pleeggezin?

Open vraag.

2]. Hebt u ondanks deze bezwaren toch geprobeerd om dit type pleeg—

gezinplaatsing te realiseren? Zo ja, op welke manier?

Open vraag. Antwoord noteren op A] formulier.



2t. Welke bezwaren werden er genoemd tegen de voorziening, waarop

uiteindelijk de keuze is gevallen’

Antvoord noteren op A3 formulier.

23e. Tr:e. er j:v,ren varen tenen ee eeci vocrz_anino:

vsarç:. .jnen as tencsmd nenvaren nte: zo aarveajno

dat u van deze mogelijkheid hebt afgensen?

Doen vraag. Ar.twoord noteren op AD formulier.

25b. Indien er geen bezwaren waren tegen de gekozen voorziening:

waaron hebt u deze voorzienin gekozen?

Open vraag. Antwoord noteren op A3 formulier.

26. Indien de keuze is gevallen op een (van de typen) sleeggezin:

hebt u besloten om een aanvraag in te dienen bij de Csntrale

voor Fleeggezinnen? -

0 1 2 3 4

ja 1

nee EED EE
— DI 72 73 74 75

2?. Hoeveel tijd heeft het besluitvormingsprotes in zijn geheel

geduurd?

0
76

77

3

L. E
D 80 ftW1C.

28. Datum besluitvorming: 21_LUI !U]_L1Jh1 1LJtRTfl1 II 1 II1 1 ii’ t , u,nit 5,ee. ii,, z iu

Einde deel 3a.

Nu volgen enkele gegevens over de plaatsing (als die tenminste op deze

besluitvorming gevolgd is).Daartoe worden de vragen van deel 2 gesteld.

N.E. invulling deel 2 geschiedt in de kolom van de plaatsing die

gerealiseerd is; dit kan een andere kolom zijn dan

de kolom die in deel 3 is ingevuld.



mororisch gebrekkige ont—
wkke1ing

geestelijk gebrekkige ont
wikkeling /funktioneren onder
leef tij d sn iv eau

agress teve uitingeW agressief
acting—out gedrag

gebrek aan respons/af tektie

r.o.v. anderen

leer-moeilijkheden

lichamelijke klachten

( j, welke

) psvcnoeiatiscneklachten
L(zo ja, welke

anders,



INTEPVIE2 CJDEPS

CDaenunrnerjnd LL 1 t
Resp.nr. JT1
Codenuwner ?]aatsenae Instantie

iaan maatschanpelijk wercer -

Arrondissement itrecnt

Dendosch 2

3etrmft Daa:s:nz tehuis

H
Da:ur DIas:sinc t
:a; :an :rvufl:

:nge’r:d door



1. We neef’ net nitistef genomen as uw kind uit buis te plaatsen?

— ouders, ouoerfiguren 01

— Raad voor de ::inderbescnerming 02

— finderreoncer 03

— (gezins)voogdijverenlging 04

— advesoureau voor eugd en gezin 16

-5mw 05

— aggz (te. R:Âcc) 06

— arts/zlexerruls 0’

—

— scnoolggo schoolarts) 02

— tenuls, :1. 10

— entrsie voor Dleeggezinnen

— pleeeouders 13

— aroeren, r,l. 12

— anoeKeno 32

2. for u ermee nstemmen/wi1de u dat uw Kind uithuisgeolaatst zou worden?

‘1, a, utlse net zelf

Kon ermee instemmen

2, nee on er ntec mee irstermTmn



3. 3e 2:; ce ces1:3sIn ;r .1W eer ce

ce rck ce

c a, cunt aaneeven coe7

c - cc eer ancere ,an:er cetrccen w:llen crce? .iatnec: ‘.1 eenlc

antCcrc

4. ie1k soor enu;s ut .::nd .ceolaatst3

rnedisCn ::ndertehuis

coser”a tie en cehandelingscen rrur

2cr ‘Four rorraa: reesa: ie :inoerer. E



3

‘eas net met e Desl;ssing DO uw <100 ln een tenuit te

Disatsen eens?

1. ja

2. nee

Kunt u toelichten waaroo?

3ent op jeze 1enuispiaatsin voorzered? (voorbereid:de oegelet.
die aan de olaatsing
het kina in het tehu.

2. nee is voorafgegaan)

Koe nentuoc deze tehusnlaatsing vooroereld?

en tucoro

t. Docr 1e Dent D Deze laats;nz vooroereid?

t. Koe Yor.J de :ocroerecr.g? Kent a: gemIst ci; deze ‘looroerelc;nc

of :unt u aangeven waarover U Juist neel evreoen bent?

1?. at Is volgens u het doel van de uithu;soiaats;ng?



11. deeft er, vocrda: w inc eer. terts ern en1eartt een

nnzaktn e’ net tehis D1aatze1cnden?

L

2. nee

12. eeft de zaatscbaroel;jk erVer van de 1aatsenne tnstantte deze

<enn;snk;ng eerege1d

_3. .te vond u de nnisractnT -ent i Jat ernit na -ancIsmakirie nf

<ur.t a aanaavan ,jaarover juist 9eel tevreden -Dent

antricord

ZIjn er afscrakan tussen i en net

L ja

2. nee

.iaarnver z1n afspra<en eaa:t7

en tvocrd

-eeft de —acIn: snel:’’ ;e—er far. ze

:: net -ken Yen neze afsnrs:er7

1. ja

17. Zjn deze afssreen schrIfteij-- vasteeLed7

1• ja
—J



1?. Bert u tevreden over de afoorsi<en die zIjn geraakt met

net tehuus?

antwoord

b Zo nee, neeft u suggesties over hoe het anders zou moeten?

an twoe rd

13. toe vaak bezoekt u uw kind nu in het :ntaroaat

‘5 Der 3 maanden of minder

t Der 2 maanden

Der naano

— t ‘x oer 2 a 3 weken

t 15 Der week of meer

noo t t

20. toe vaak komt het kind nu hij u thuis?

t lx Der 3 maanden Df Dinder

t ‘x oer 2 maanden

3 t ix Der maart

t lxoera3wegen

3 t ‘x oer week of neer

t nooto

21. ‘ierboont de bezoekregelone volgens de gemaakte afspraken?

er owooro

22. Bert u tevreden over de bezoekremling?

zeer ontevreoen zeer tevreden



22. iiat neeft u zsr.ist z:j ie oezoeKregellna, waaraar zoudt ‘t oenoeft.e

hee ben 1

en twee rt

2 . Kr:jgt u, terwoJi uw k:nd in net tehuis verol:jft, op

een of andere wijze bezeleiding?

22. Zo ;a, wie verzorgt deze begeleocong?

antwoord:
‘m.w. — instelling)

22. Kun: u iets over zeze oegele:o:nz verteller? :nnouz

en twozrz

2. tent - tevrecen over de zele:d:nz z:e .1

:eer znzevreoen zeer

22. :iaarzlj na: t lzever neer of ;uist roroer Deaelezdt-; aenad

antwoord

29. 90e denkt u dat uw k:nd het :n net

zeer onerettlg -

zeer zre:t:g

2 3 ü

JC. Hoe gaat het voleens u met uw <:nz, nu ee: in ee:

woon

zeer slecht

2 3

zeer goed D



31. tent i tevreden Dver le Deslissine tot Diaatsine van uw kind in. 3it

tenuis?

zeer ontevreden zeer tevreden

2 3

Waarom? toelichting

s::n: j aan.uan:e1: :aeerover le Diaatsln.e far w eer

tenuis? -

1 zeer regattef

2

3 neutraal

rcs;t:e’

zeer DQSItie1

toelichten waarom?

c teot nierover met de rn.w. gesproken?

Oat iw floldine zaacortrent :oidoende aan ccc eeKornen is?

rc:r. :nvclicende Tuin. voldoenoe

2 3

a : w noudine omtrent le claats;r.g van uw :mnc :r. een

t: cens 2e ziacosir.

2. nee

unt u toel:cr.ter waarco? Zo ja, kunt u aangeven waardoor?

annd°OrO



-oe Is JW noucire nu ren oc:uzne nar e zlaets:nz nar nu

een tenuio

t zeer negatief

2 t negatief

3 t neutraal

t positief

S t zeer positief

25. tert n tevrezer over ze nare ;aertn. - als zuzert :ercïuen -seri t: ide

:1; ze ziaarolne nar nu -::n rn

zeer zntevreden

35. -€eo: earzrtrert nzor:raZer. -:r:t:eer. ):re—::nzen’

2. ieot u In net aigeneer. nrc zcmeru:rcen



:HTEPÎ1D; PLEEGOUDERS

esc. r.

:oierimmer P las Lsende Ina tan tie

laam naatacnaopelijk werKer

Arrondissement Utrecht 1

Den Bosch 2

raden aan slaatsirg : 300titleel

;rc jwiil ig

Betmei’ staatsing in Lj.J
Datum Diaatsing 1 1
Ds tom van Invu 11 ing 1 1
Ingevuli tsor



1. Hoe bent u r]ee’ouder peeorden?

1. aaneemld hij de (‘entrsle voor P1eegge,innon

2. geworven door een P1aasende Tnstantie, ni. (code)

3. als kennis of familielid

4. overig

2.a Heeft u zich voor een bepaald type pleeggezin beschikbaar gesteld?

T. ja

2. nee

b Zo ja, welk?

opvana/eastadres

kortverblijf adres

tijdelijk pleegadres ja 1

langdurig,’pernanent pleegadres
nee— 2

therapeutisch pleegadres

vakantie/weekendadres

geen specifiek aanbod
—J

Zo nee, verder naar vraag 8

3.a Bent u voorbereid op het pleegouderschap in het algemeen?

h Zo ja, door wie?

(code van instantie)

Zo nee, verder naar vraag 8

c Op welke wijze bent u voorbereid op het pleegoudeccchap?

antwoord

4. Bent u tevreden over de wijze waarop de voorlichting en voorheridine

heeft plaatsgevonden?

zeer ontevreden zeer tevreden

1 2 3 4 5



‘(. Welke I)ehoeften/kne tpuriten signaleert ii m. b. t. de voorlichting en

voorhere iding?

antwoord

6.a Was er in uw eevai sprake van eatchirrg?

trnatching wil ceggen liet checken van de geschiktheid van uw pleeggezin

voor een specifiek kind en omgekeerd)

1. ja

2. nee

b Zo ja, door wie is deze matching uitgevoerd?

1. entcale voor Pleeggezinnen

2. Plaatsende Instantie (code)

c Hoe is de matching verloper?

antwoord

7. Brmt ii tevreden over de wijze waarop de matching/bemiddeling is verlopen?

zeer sri tevreden zeer tevreden

1 2 3 5

C.a Bent u voorbereid on de plaatsing van dit kind in uw gezin?

1. ja

2. nee

t) Zo ja, door wie?

(code van instantie)

Zo nee, verder naar vraag 10



.c Hoe bent i voorherid op deze plaatsint?

antwoord

9. Sloot de voorbereiding aan bij uw latere ervaringen als pleegouder?

1. ja

2. nee

toelichting

lO.a Is er een kennismakine geweest tussen u en het kind yoorda heF kind

bi] u werd geplaatst?

1. ja

2. nee

b Zo ja, kunt u deze kennismaking in het kort heschrijvn?

antwoord

c Zo ja, bent u van mening dat deze kennismaking zinvol is keweest?

1. ja

2. nee

toelichting

ll.a Is er een kennismaking geweest tussen u en de ouders van het kind

voordat het kind bij u werd geplaatst?

1. ja

2. nee



11.1 Zo jti bent dese kennismaking in het kort beschrijven?

in

c Zo ja, bent u van mening dat deze kennismaking zinvol is geweest?

1. ja

2. ree

oe lichting

12. Wat is olgeno u hot doel van deze plaatsing?

antwoord

i3. Wordt ii begeleid tijdens deze plaatsing?

2.nee

b Door wie wordt ii begeleid? n . V. t. zgg

(code instantie)

14. Hoe vaak vindt deze begeleiding plaats?

1. lx per 3 maanden 0f minder

2. lx per 2 maanden

3. lx per maand

4. (x per 2 a 3 weken

lx per week of seer

6. nooit

3. rr.v.t.



15. E<omt Je fr’nuenie -)vrn ‘let Je zerlaakte forken?

toelch tilig

16. Boe lang duurt gemiddeld zon bezoek van de maatschaopelijk werktst)er?

antwoord uur

17. Vindt u de frequentie en de duur van de gegeven negeleidine voldoende?

ruim onvoldoende ruim voldoende

2 3 S

18. Welke onderwerpen zijn tot nu ce in de beeeleidinz naar voren korrr.?

antwoord

19. Bent u tevreden over de Inhoud van de begeleiding?

zeer ontevreden zeer tevreden

2 3 5

20. Wat hebt u gemist in de begeleiding, waaraan :o;dt ‘i eventueel hehceite

hebben?

en twoord

ii. Is het kind ook bi] de bezoeken van de naatschappe1ik uerk(st)er

aanwezig?

1. altijd

2. meestal

3. sores

.. nooit



22 Eo wnsrfre-r tetioot Di] ie dezoe:en jan I ‘naaiDchapøelijl(

eerk t )r lanwezig?

1• 3ltijd

1. seestal

3. SOmS

4. nooit

o3. Heeft het oleegkind :ontact met de eigen ouders

1.

2. nee

24. Heeft u oontact set de eigen ouders van uw pleegkind?

1. ja

2. nee

25. Hoe nebt D het :ontact set de eieen ouders van ow pleegkind ervaren?

zeer ieeatief zeer Dositief

2 3 4 5

26.a ijn er tussen u en de eigen ouders afspraken eemaakt over bepaalde

laKen, bijvoorbeeld over een bezoekregeling, verjaardagen, ets....?

1. ja

1. nee El
b Zo ja, over welke zaken zijn afspraken gemaakt?

antwoord

c dorien deze sfspraken ook nageleefd?

1. ja

2. nee

toelichting



27. Past(e) uw p1agkind vo1enc ii in uw gezin?

‘f8.

1. ja

2. nee

toelichting

Hoe denkt u dat uw pleegkind het in uw gezin vindt/vond?

zeer onprettig

2

zeer prettig

Waarom? toelichting

29. Ondervindt u, naast de begeleiding van de maatschappelijk werktst)er

nog op een andere steun bv. Mobiel, pleegoudergroepen)?

antwoord

30.

31.

32. Hoe kijkt u tot nu toe terug op deze plaatsing?

zeer negatief zeer positief

Is de plaatsing al beëindigd?

1. ja

2. nee

Wat is de reden van deze beeindiging?

antwoord

El2 3 6 5



9

33. is ‘r oprske an verschil in waardering tussen u en uw partner

;nieOe plaatsing, zoals u er tot nu toe op terugkijkt?

1. ja

3. nee

Zo ja, toelichting

34. Hebt u na beëindiging van de plaatsing nog begeleiding gehad?

1. ja

2. nee

°. n.v.t.

35. Indien u wel begeleiding hebt gehad na beëindiging van de plaatsing,
hebt o dit als zinvol ervaren?

1. ja

2. nee

9. n.v.t.

36. Indien u geen begeleiding hebt gehad na beëindiging van de plaatsing,
hebt u dit ls gemis ervaren?

1. ja

2. nee

9. n.v.t.

37. is er verschil tussen u en uw partner in behoefte aan begeleiding

voor, tijdens en na de plaatsing?

a. voor de plaatsing 1. ja

h. tijdens de plaatsing 2. nee

c. na de p]aatsing 9. n.v.t.

Zo ja, welk verschil?

38. Bent u al eens eerder pleeggezin geweest?

1. ja

2. nee



10

]9.a Indien ‘t eerder p1egezin brnt eewnet, s er ‘etl duidel ik verechi 1

tussen voorgaande plaatsing(en) en de plaatSitig waarop dit interview

betrekking heeft?

2.nee

9. n.v.t.

b Zo ja, welk verschil?

antwoord

141.a Verliep de financiering van de plaatsing volgens de gemaakte afspraken?

1. ja

2. nee

b Bent u tevreden over dee financierinmsafspraken?

1. ja

2. nee

Toelichting Kunt ii de aspecten aangeven die volgens u niet goed

geregeld c.g. verlopen zijn?

c Indien bij a nee, is de financiering na verloon van tijd verbeterd?

1. ja

2. nee

9. n.v.t.

ALGEMENE OPMERKINGEN



Bijlage V Thema’s STEr-vergaderingen

1. Thema’s die direct te maken hebben met de organisatie
en de opzet van het heleidsexperiment.

Hieronder vallen:

— wijze van deelname van RIAÜG’s en AMW aan expe—

r i ment
— begeleiding van vrijwillige plaatsingen
— deelname van ziekenhuizen aan het experiment

— plaats, opzet en startdatum van

beleidsexperiment/afmtemming van onderzoek
hierop

— financiering deelname aan experiment en onder
zoek advisering bij besteden gelden

— taak van de STEP/afstemming taken en rollen

onderzoek en deskundigheidsbevordering
— betrekken van internaten bij het experiment

— het ter beschikking stellen van een financiele
tegemoetkoming door WVC aan deelnemende

WVC—instellingen
— regeling pleegzorg WVC

— problemen rond pleegzorgvergoedingen
— onduidelijkheid rond criteria deelname AMW
— uitbreiding deelnemers WVC

— informatievoorziening naar STEP toe

— financiering vrijwillige uithuisplaatsing bij

o.t.s.
— tekort aan aspirant pleegadressen bij centrale

Zeist
— intake—platform WVC
— tussentijdse evaluatieverslagen instellingen

— verlenging experiment
— expliciteringen bij tehuisplaatsingen en tot

stand komen driemaandelijkse evpluaties

— participanten die in de praktijk niet meedoen

— verschil in uitgangspunt Utrecht vs. Den Bosch

— weinig bekendheid experiment bij deelnemers

— wat van voorstel 13 sept. wel/niet van de grond

gekomen
— wegvallen deelname AZU
— veranderingen in besluitvormingsstukken in

stellingen
— gebrek aan gezinnen 0—4 jarigen DO

2. Thema’s betreffende de deskundigheidsbevordering

binnen het beleidsexperiment

53



Hieronder vallen:

— de opzet en start van de deskundigheidsbevor
dering wijze van deelname WVC—instellingen aan
deskundi ghei dsbevorder ing

— voorziening administratieve ondersteuning des—
kundi ghei dsbevorder ing

— onduidelijkheid omtrent taak en verant
woordelijkheid deskundige

— problemen rond deskundigheidsbevordering

— het nagaan van de mogelijkheid van extra

financiele middelen voor deskundigheidsbevor

dering en het bekijken van voorstellen voor
vormgeving van extra deskundigheidsbevordering

— noodzaak evaluatieverslagen

— bemiddeling en ondersteunen van aanvragen des—
kundigheidsbevordering tussen instellingen en
departementen; voorstellen indienen bij depar
t emen t en

— verdelen gelden; verdeelsleutel via STEP
— bemiddeling tussen deskundige en departementen
— reden wegvallen sleutelfigurenoverleg
— coordineren evaluatiedag verband organisatievorm

en methodiek van werken, koppeling
WIJN-publicatie met beleidsexperiment en andere
verslagen deskundigheidsbevordering

3. Thema’s betreffende het onderzoek.

Hieronder vallen:

— afstemming startdatum en info over onderzoek op
experiment

— relatie onderzoek — deskundigheidsbevordering
— registratie alle WVC—plaatsingen
— noodzaak van terugkoppeling en tussentijdse

rapportage vanuit onderzoek
— aussagekraft van het onderzoek: in hoeverre kan

onderzoek conclusies trekken over werking expe
rimentele variabelen

— verantwoordelijkheid voor driemaandelijkse eva—
luat i es

— inhoud tussentijds verslag
— discrepanties STEP-verslag en onderzoekverslag
— aandacht voor consequenties caseload
— verwarring in veld over verschillende onder

zoeken

6. Overige thema’s:

Hieronder vallen
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— deelname JOINt aan SIEP

— algemene informatie over het gebied van de

pleegzorg (bv. WVC-nota vrijwillige pleegzorg,

besprekingen 01(0, HYP, CvP’s, WIJN over

wenselijkheid statuut Pleegzorg, eindverslag

Werkgroep Pleegzorg WIJN)

— rubricering pleeggezinnen: afstemming van de

gehanteerde definities in het veld, in het

onderzoek bij WVC en door Tonnv op elkaar

— evaluatieverslag STEP
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BIJLAGE VI Voorstel beleidsexperiment
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Voorstel voor Int lie le iil..’.cp’r loont ileegi;ez inpliats ingen

Doel stel 1 ing van liet lieli’itisi’xjl.’riisent

Iie t cxlie r t tien t vi iii t cl ii is 1)1 nico Ie -in t ix t van een beleid • zal s .. 1 t:’

gi’veii in de IWI(V/ lWAI’V—r.i1’1iii’t,-ii, ‘‘ii L.’geii le ai’lit’rgriiiil V;lii d.’ viii l’Illlli• Ii

oinhiiigiiigsnperar ie, met ii.iiiie de e.i;i.i’iteitsreiliietie iii de resi,l’’nt il ‘‘Ii.

11e doel steIl iiig van liet exper went al; een van de onderde 1 en v,ni 1çei 111*11111

leid kin gefnreinii’itil wntdt’ti als ‘‘liet kwalitatief en kwantitii iei bezint ‘‘Fiji

van pleeggezinplaatsingen voor jonge kinderen als alternatief voor iiiti’rn.i t-—

plaats in gen’’

lp bas is eau cle resn 1 t:iten van liet vooronderzoek mag worden verw ii lii , il;i t ir

een veraniler ing iii de richt ing van deze doelstel 1 ing kan worden gen’s 1 tse’’!,

lIet vooronderzoek geeft de volgende kne lpnnten aan, die ccii lievnr,ler ing vos

pliutggez inplaatsingi’n voor jingi kinileren (0—10 jaar) in ile wig sti.ni •

va,ir.i,iui ter real i ‘;er ing vin boveiigl’niic’siile doelstelling gewerkt k.m wnr,h,’n:

—l Kil nithinisplaatsiuigi’n wordt liet plaatsen van jonge kinderen in p1 ‘‘‘ge,’’—

ziinien (hiiernoder worden zowel kortdurende, langer durende als pl.i.itsiii:’n

voor middel lange termijn en vnnr onbepaalde tijd gerekend )hi j ji laat

iiist ant iest) niet voldoende sysiemat iscli overwi’gen.

—2. Vraag naar cii ;i,nilied v.io ili’eggeziisneis zijn niet op elkaar afgesi ‘wil.

—3. De samenwerk ing tussen plaatsende nistanties en Centra les voor Pl e”j:c”z niii”n

kan worden verbeterd, en de bekendlie id van de Centrales bij de iu,stel 1

die zich iset vr ijwi 11 ige plaats ingen bezig bonden kan wnrden vergri’’i

-ii. Het is wenselijk dat de plaatsende instanties in hun denken en hian,le 1 en

meer dan int nn toe de eigen ouders betrekken bij liet pleeggeznipliatsi,igs—

prores en meer aandielit besteden aan voniien van samenwerk iog tussen ei gen

ouders en pleegnnilers.

—5. Kr is in onvoldoende xiie édniln id iglieid in selekt te— en mateliingsjirni-e—

iluires.

—b. Kinderen verhl t jvi’o Inig (gesnddeld IS maanden) in een tehiu is vonrd,it ei’n

pleeggezi opliat t ing volle ten gereal iseerd wordt.

definieerd als “de pers000/iust;ntie die de plaatsing daadwerkelijk
organiseert en realiseert op eigen initiatief of dat van anderen ongeacht
de wijze v.ni f mcie ir ni uf regel tng van gezag.



7. Met name bij criuiS iiisiiijen en tijdelijke plaatsingen zou liet aantal
pleeggeziiipllatStnPeii uitgebreid kunnen worden.

II Middelen en Instrumentarium

In het navolgende wordt puntsgewljs aangegeven hoe, gezien de knclpiiiitn,
in liet experiment gewerkt kan wordefl aan de realisering van de doelstelling.
Omdat liet gaat om het bevorderen van j$gezrnplaatsingen als alternatief
voor internaatsplaatsinpen, wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen

1 middelen, gericht op cirn ve intwoordter vaiiieniiitspl 115 ii Ii,
zowel in aantal als qua duur, en

2 middelen ter bevordering van pleegzorg. zowel in kwantitgL4,in kwijt
tatjLQpZichL.

Aansluitend op dit onderscheid kunnende middelen als volgt geformuleerd worden:Ad 1:

.1 Expliciteren van de motivatie tot internaatsplaatsing.
j•2 Expliciet formuleren van de taak van het internaat in liet kader viii de uit—

hu isplaats ing.

1.3 Het op gezette tijden evalueren van deze behandelingsopdraclit.

Ad 2:

2.1 Optimaliseren van de afstenmiing van vraag naar en aanbod van jileeggezioiieii,
en dit zowel kwalitatief, kwantitatief voorzover in plaats van intiruiats—
plaatsingen als temporaal, dat wil zeggen goed, genoeg en tijdig.

2.2 Werkontwrkkeling binnen de instellingen en de Centrales, gericht nl:
— veranderinp van attitudes ten aanzien van pleegzorg;
— verbetering van de diagnostiek, en

— methodiekontwikkeling; hierbij gaat liet om liet expliriteren cci vr’iiii—

geven van het proces van voorbereiding, besluitvorming en liegeleiifiiig
nadien van uithuisplaatsingen —en speciaal van pleeggezinpliatsiiii.i’n
met als doel de beperkende factoren voor realisering van pleeggeiiii—
plaatsingen zoveel mogelijk te elimineren. hieronder valt nok liet setisi
hiliseren en informeren van instellingsmedewerkers met liet oog op Ing:’
leiding van de eigen ouders bij een pleeggezinplaatsing.

2.3 Opsporen en zo mogelijk wegnemen van over ige koe Ipunten viii strukt ure 1 i.iid
die een ontwikkeling van de pleegeorg belemmeren (bv. tijd en geld ln.trffende)

Instrumentarium

De bovenstaande zes middelen zijn in algemene termen geformuleerd en moeten
nog vertaald worden in concrete instrumenten voor het handelen.



Arlitereenvol gooi worden ze daarom nu geeoncrer iseerd en gespec i iceerd en

geforiin leerd in te rmen s’,in 1 nst rument en voor liet handelen van de di ree te

deel nemers aan Iie t experiment: plaat sende instanties en Cent raI ‘s voor II eeg—
2)

gez iinien

Ilierbij word r de op de vorige pagina genoemde indel ing gevol gd.

Met betrekking tor l

Voor de plaatsende instanties geldt liet volgende:

Ad 1.1: Explicsteren van de motivatie:

Er worden bindende afspraken gemaakt met de plaatsende instanties

dat rij hun motivatie tot internaarsplaatsing srhriftelijk vastleggen.

Op deze manier dragen zij bouwstenen aan voor liet verlielileren van de

specifieke funktie van de intramurale zorg en het ortwikkeleo van

Pl aats ingskr i ter ja.

Ad 1.2: Expliciteren hehandelingsopdraelit:

Tussen plaatsende instantie en internaat vindt overleg plaats, resul—

terend in een schriftelijkcontract waarin doel, duur en wijze van

hehandel ing concreet zijn omschreven en waarin afspraken worden vast

gelegd over de werkverdeling tussen internaat en plaat sende instantie

tijdens de duur van de plaatsing. In principe wordt dit telkens vie

een periode van ten hoogste 3 maanden omschreven.

N. B. De eindverantwoordel ij klie id voor het u itliu i splaat s iiigspr me s, no

beoordel ing van de plaatsing gedurende opname van liet k iiid en ii.

organisatie van begeleiding van het kind en diens ouderl i jk ml iii

berust hij de plaatsende instantie tot op het moment dat ei’n ,ni’lere

persoon of instantie officieel deze verantwoordel i jklie id li,iI t over

gennisen (hv. na voorlopige toevertrouwing, o. t .s. of onilo’ff ing!

onrzett ing). Dit kan inhouden dat de feitelijke zorg vonr liet ki oml

(door liet intern.iat) en de feitelijke uitvoering v,in de begeleiding

door een andere persoon/instelling wordt uitgeoefend dan ‘le in—

s rant ie il ie hiervoor de ei ndverantwoorde lij klie id ilraagt (lii vrij —

vi II i ge p 1.1.1 t 5 ingen

t) Met liet oog op de overz irlitel ijklieid er op liet doorvoeren van cii z tnvnl

ev,iluar ie—onderzoek is liet van heling dat alle ileelneniende inst,nit is liiini’

liet ex1ier i ment werken volgens liet lii eronder aangegeven i ns i ruilen i ir in’s.

Er liestaar een sterke voorkeur voor het werken volgens één moilel. Nicht liet

model, of onderdelen ervan, in de loop van het experiment niet hhi1ken te

werken, dan zal hierover overleg 1ilaata moeten vinden binnen ile overleg—

organen van liet esper iment , zodat liekeken kan worden in hoeverre lii jsti t i



N. B • Uitgangspunt van liet opmaken van de overeenkoes t liet te zij ii

dat de overeenkomst erop ger i clii is de hehandel ing .if te s liii to

zodra thuisplaatsing of succesvolle opvang in een andere setting

(semi—residentieel of pleeggezin) mogelijk is.

.3: Evalueren hebandelingsopdraclit:

Eenmaal per 3 maanden wordt de niternaatsplaatsing geiva

lueerd. Ilierhij wordt uitdrukkelijk aan de orde gesteld of liet knol

in liet internaat moet blijven. Schriftelijk worden die feiten v:isti:’li.ii,

waaruit blijkt, dat de plaatsende instantie de voortgang van ii” lol,aiil”—

ling heeft getoetst en eventueel accoord bevonden. Bij ri.ntiiiiil.riiii: viii

de internaatsplaatsing wordt de isotivatie daartoe expliciet aaoaigevn

en de behandelingsopdracht voor de volgende 3 maanden wordt gelireuleird/

bijgesteld.

Het betrekking tot 2

2.): Optimaliseren van de afstemming van vraag en aanbod van pleogi:ziiioeii.

Twee algemene opmerkingen vooraf:

— In te schakelen pleeggezinnen worden betrokken van de Centrales voor

Pleeggezinnen, tenzij er een bijzondere reden is om een plaatsing ‘iii—

ten de Centrales om te realiseren; hierover wordende Centritossclirif—

telijk, onderopgave van redenen, geïnformeerd.

— Het lijkt noodzakelijk dat bij de start van liet expnriment

wordt bereikt tussen plaatsende instanties —individiiei:l en collectief—

en de Centrales over hun taakverdeling voor wat betreft werving,

selectie en matching.

.1.1 Voor plaatsende instanties geldt het volgende:

— Tussen plaatsende instantie en Centrales worden in regelmaiii:o over—

legsituaties afspraken gemaakt teneinde te komen tot een in?ii:lit in

de toekomstige behoefte aan pleeggezinnen, zodat de Centrale haar wer

ving daarop kan afstemmen en aan voorraadvorming’ kan doen.

Dit kan op verschillende manieren:

• Door een inventarisatie te maken van de directe belinefte.

Geïnventariseerd wordt het bestand aan 0—10 jarigen dat in

internaten verblijft en in aanmerking zou kunnen komen voor een

pleeggezinplaatsing. De uitkomst wordt meegedeeld aan de Centrale

die op basis daarvan een wervingscampagne opzet.



• . Hei trachten zicht te krijgen op het aantal jonge kinderen,

waarvan door de betrokken saatschappel ij k werker verwacht wordt

dat de situatie op korte termijn zodanig wordt dat reken ing

moet worden gehouden met een uithuisplaatsing.

Door een mi 1 yse vuil trends.

Ceanal yseerd wordt het aantal gerealiseerde iii tin t spiaat 51

en d.i,irhiinien in liet bij zonder liet aantal gereal i seerde Pl eeggi’—

z inplaats ingeti over een vor ige periode en daar in aanwez ige

t rend s.

— Zodra een instelling in liet kader van een plan van hulpverlening

gaat denken in de richting van een pleeggezinplaatsing dient er een

concreet sign.ial c.q. verzoek uit te gaan naar de Centrales voor

Pleeggez innen. De Centrale kan dan al gericht gaan werven. Zodra liet

verzoek niet meer van kracht is deelt de instelling dit —onder opgaaf

van redenen— ogenblikkelijk mee aan de Centrale. Maandelijks controleert

de Centrale of het verzoek nog van kracht is.

— In die gevallen waarin de plaatsende instantie een keuze kan maken

uit vers”iiillende aangeboden pleeggezinnen deelt zij de Centrale mee

op welk gezin de keuze is gevallen en waarom.

— De Centrale wordt door de plaatsende instantie op de hoogte gebracht

van alle beindigde pleeggezinplaatsingen, onder opgaaf van redenen

van heindiging.

Ook van pleeggezinplaatsingen, waarbij voordtj—overdracht plaatsvindt

maar het verblijf wordt gecontinueerd, wordt aan de Centrale sielditig

gemaakt.

2.1.2 Voor de Centrales voor Pleeggezinnen geldt het volgende:

— De Centrale draagt et zorg voor, dat gezinnen die een algemene selek

t ie hebben gel,id uit voorraad geleverd kunnen worden, zowel voor

crisisnpvaiig als voor tijdelijke en langdurige plaatsiiigen, afgestittid

op de ged ifferent ieerde vraag.

— De Centrale dient een evenwichtig beleid (specifiek en a—spetifiek)

te voe ri’ii , zola’ 1 “oor crisis—, tijdelijke als langdiir i ge plaat iii ogen:

afgesi «md op Ie sp’i:if ieke behoefte aan soorten pleeggezinnen.

— De Cetttr.ile ontwikkelt een beleid om met name mensen te werven ‘lie

op diverse wijzen inzetbaar zijn.



— De Centrale stelt iii en beiieers t de pools van opvaoggez i nileTi, valt

mogelijk 011 subregion.ial niveau • en maakt afspraken met cle i Tisi eI 1 jn’,

over de begeleiding van die gezinnen.

— De Centrale inventariseert en systematiseert alle gegevens die ze

van de instellingen krijgt en legt de resul taten daarviTi vnnr aan le

instellingen individueel en gezamenlijk. In overleg wnrdt vast4esteld

welke cooc his ies moe ten worden getrokkan en welke consequent i es il.iir—

aan moeten worden verbonden.

d 2.2: Werkontwikkeling

2.2.1. Voor plaatsende instanties geldt liet volgende:

—. De plaatsende instantie verplicht zich om in geval van eer, ‘iitle,is

plaatsing Jan jongeren van 0—10 jaar uit te gaan van de intioii ii

‘pleegzorg ja, tenzij’.

— Ten behoeve van het ontwikkelen van een plaatsingsbel id1tec, gunste

van pleeggezinplaatsingen worden vâ6r de start van het experiment

trainingen georganiseerd waaraan (bij voorkeur) prakttjkleiclers “t

andere aleutelfiguren van de plaatsende instanties deelnee:en. De d’il—

nemende instellingen moeten in ieder geval én persoon atva;irdigoic ,air

de training (een zgn. sleutelfiguur). finnen deze triininr,ii wordt .ian

dacht besteed aan attitude— en kennisaspecten ten aanzien vii, cle

pleegzorg. Aan de sleutelfiguren wordt in deze trainingen ee,, wo;.,

(in de vorm van een schema van aandachtspunten) aangereikt, lat als

leidraad kan dienen bij het handelen inzake pleeggezinplaatsicigoci

en gezien kan worden als een hulpmiddel hij diagnnstiek cii nietlcculirk

met betrekking tot pleeggezinplaatsingen en de begeleiding viii de

eigen ouders*t? De faciliteiten voor de instellingen in liet kader van

het experiment zullen in overleg tuasen de ministeries van Justitie ei,

WVC nog nader worden bepaald.

x)Waarbij inbegrepen de voorbereiding, besluitvorming en begeleiding

van een plaatsing. -

jllierbij wordt o. a. aandacht besteed aan het heslu iLvnrmiiis:pr nos

m.b.t. internaats— of pleeggezinplaatsingen en wijzen van wcrkeo met

eigen ouders en aan liet binnen gestelde termijnen tc,ewerken naar

verduidelijking van het perspectief van een plaatsing. leo aanzet

tot zo’n model zal door de onderzoekers in samenwerking met ter

zake deskundigen worden ontwikkeld. Er zou in principe tijd ingeruimd

moeten worden voor het leren werken met en liet bijvijlen en vervol—

maken van het model.



— De instelling wijst ii sleiitelfigour aan als degene die het ixperi—

meiit iiiioien iie iiistei 1 ing begeleidt en stimuleert, en die veruit—
woorde lijk is voor de voort ging van liet experiment binnen iie iii—

stelt ing. Hij vertegenwoordigt de tnste 11 ing in over t egorg.oiin

binnen liet exper opent. Ii innen liet j ust i t iLe veld di ent iii t iv. ciii

praktijkleider zijn, biioien liet vrijwillige veld een isaitsehi1pe Iiie
werkende die veel te maken heeft met pleeggezinplaatsingen.

— De mv’ ers brengen in casebesprekingen met de (getrainde) sleutel Ii :oor
al die zaken ter sprake, waarin een beslissing over een pl.i;iisiiigs—
voorziening hij uitlinisplaatsing of doorplaatsing van een 0—10 j.irite
moet worden genomen.

Met het rekk ing tot de voris v.oi deze casebesprek i ngen hisi i.oi [wi,

moge 1 i j klieilen iie interv is i egroep of de werkhesprek ing. bil i en het

i nste 1 leo van een i otervi s i igriep problemen oplevert • diii km liii
andere model (werkhespreking) worden gekozen, dat wil zeggen wel

aan liet begin van het experiment.

In te cv is iegrnep

liet bespreken van pleeggezinplaataingen vindt plaats in een inter

vtsiegroep die door de plaatseode instantie wordt ingesteld, ii

die bestaat uit maatschappelijk werkers (liefst beperkt in ,ino.il)

die 0—10 jarigen in hun case—load hebben waarbij een beslissing

over plaatsing genomen moet worden. De sleutelftguor van de lietr,-I fiiiii

plaatsende instantie funet toneert hier in als interwisor.

Deze intervisiegroep heeft de opdracht het plaatsingsbeleid iii ont

wikkeling te brengen in de richting van een versterking van de

pleegzorg.

Opgemerkt dient te worden dat de beslisstngs— en besluitvormings

structuur per instelling blijft zoals deze nu is.



liet bespreken van p1 eegsze7 i op ats i ngi’n vindt plaats iii iii t werkçiver leg
tussen p1ktijkleider en de m.w’er. liet is de praktijkleider, die de
opdracht heeft het plaatsingsbeleid in ontwikkeling te brengen in di’
richting van een versterking van iie pleegzorg.

De keuze vonr de ene nf de ander vons kan wellicht het best overgelaten
worden aan de instellingen zelf.

Wel is het met liet oog op de overz ichtel i j kheid en np liet dniirvi’eri’ii viii

het evaluatie—onderzoek wenselijk dat bij alle deelnemende instanties
—of minstens per arrondissement— een keuze wordt gemaakt vonr ëgn viii de
twee vormen.

— Binnen de intervieiegroep/werkbespreking zal aandacht worden besteed
aan:

• de attitude van de medewerkers ten aanzien van pleegzorg

de diagnostiek en methodiek met betrekking tot pleeggezinplaatsing’n

De bespreking vindt plaats aan de hand van het op blz. 6 sub 2.2 genneisile
model en dient ertoe te leiden dat criteria die voor een bepaald plaat
singsbesluit naar voren worden gebracht, uiteengelegd, liernmisentnrieer,i
en eventueel gewijzigd worden.

— Binnen deze iiitervisie/werkbesprektng wordt de besluitvorming vnnrl,i’reii.
Dit betekent dat de gevallen ingebracht worden v55rdat ten aanzien van de
keuze van voorziening beslissingen zijn gevallen. Uitzonderingen iii.ioi
kunnen gemaakt worden bij crisisplaatsingen; in deze gevallen zal iie
medewerker zelf op systematische wijze zijn beslissing moeten afwegen
volgens het model van het experiment en zal er een casehespreking achter
af plaatsvinden.

De verantwoordelijkheid voor de besluitvorming blijft overigens berusten
bij de plaatsende instantie, overeenkomstig de huidige beslissings— en
bes luitvormingsstructuur.

14.8. Voor het onderzoek lijkt het noodzakeliji dat de onderzoeker iii de
gelegenheid wordt gesteld intervisie/werkbesprekingen desgewenst
bij te wonen. Hierover zullen tussen instellingen en onderzoekers
afspraken worden gemaakt.



11.8. Ten behoeve van ioterv 151 e/we rkliesprekiiigen kali de hulp van les—

kund i gen (oiitvikkel 1 iigspsyclioloog, ortliopedagoog, kioderpsycliiat er)

worden i op” roepen.

— Van de besprekingen worden door de tio,tel 1 ingsmeilewerkers vers 1 ig’ii ge—

maakt, aan de band van de tieckt ist (evt . kunnen Iiaiidopnames worden

maakt). De onderzoeker aiial yseert deze om liet begin i tvormingspri es iii

algemene termen te kunnen bescliri j veii. De sleutel figuur brengt de geval s—

hesulir ij vi lig in liet node r 1 ing overleg, eventueel gebruikmakend van 1,’

bandnpnames en verslagen.

— De gezimen 1 ijke i os tel 1 i ogen rnepen een over leg in liet 1 even waar iii le

s lente 11 iguren zitting hebben (liet zg sleute 1fl gurenover leg) ter oilu r—

steun ing van elkaar. In dit overleg knnnen de instell ingen de vers lagen

van de gevoerde casehesprekingen ter analyse inbrengen. Het doel lu ervni

is, bestaande knelponten te signaleren en aanbevelingen voor nplossi,igen

te doen.

lIet sleutelfigurenoverleg functioneert onder icilioudelijke leiding van

de (onder noot sub 2.2 genoemde) deskundige (bv. 1 keer per maand). In

dit overleg wordt de gevolgde wijze van werken binnen de instellingen

c.q. het werken niet liet aoigereikte model ge’valueerd. Voorgesteld wordt

dat de cobrdinator optreedt als vergadervoorzitter.

2.2.2 Voor de Centrales geldt met betrekking tot werkontwikkeling liet vnu—

gende:

Bij het experiment wordt voorondersteld dat de Centrale iii staat

is op korte tersijn een voldoende gedifferentieerd aanhn,l van

pleeggezinnen te hebben. Daarom worden de Centrales ni tgenod igul

aan te geven line ze denken in te spelen op de aaogetoonde hiho fi e

aan pleeggezinnen voor 0—10 jarigen voor de duur van liet exper imeni

Ze zul len daartoe

a. sier plaatsende instanties moeten overleggen;

b. een ‘plan de campagne’ moeten maken;

— Verder exjulicitereo ile Centrales de gehanteerde selertiecriierii

en voorbereid ingsprocedures met het oog op het —op langere t ermijn

ontwikkelen van verantwoorde selectie en voorbereidingsmetlindes

(te denken val t hv. aan het opzetten van tra ioingsh i jeenkoms ten!

voorhereidingsirigraisma’s voor aspirant—pleegouders c.f. bv. de

Engelse situatie).
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— De Centra les reg s tre ren de inhoud van ven, ingsact ies n de re.i 1—
taten ervan, en toetsen dit aan de vraag.

— Ze registreren het tijdsvenlnop tussen het moment van registrai
bij de Centrale en het monien t van de start van de mat cli ng, e
het moment van liet daadwerkelijke begin van een plaatsing.

Ad 2.3: Opsporen en zo mogelijk wegnemen van overige knelpunten vanstructurele aard:

Het sleutelfrguren overleg is gerechtigd in bevoegd ore proiitemcn viii
structurele aard te signaleren, ter hevoegder plek te deponeren, en
in overleg te treden over mogelijke oplossingen. Hierbij vervult de
coiirdinator een belangrijke funktie.

III Organisatie van het experiment

Enkete opmerkingen vooraf:

— Binnen het justitrle veld wordt nagestieefd alle instellingen ii
de onderzoekarrondissementen erbij te betrekken. Binnen liet vrij
willige’ veld liggende zaken minder ovitziclitelijk en is er inter
versnippering; er wordt in elk geval flair gestreeld om afle Vrij

willige plaaisingen (AWBZ uitgezonderd) die in de tijd van liii
experiment gerealiseerd worden, mee te iersen in liet experiment.

— De Raad geldt ook als plaatsende itistaticie; wel moet er rekening iniec

worden gehouden dat er contact moet zijn tussen de Raad en de liul1,verl e—
nende instantie (justitieel of vrijwillig) die de zaak na plaatsing
gaat overnemen, zodat begeleiding gegarandeerd is.

— De Kinderrechter zou apart benaderd moeten worden. Item zon govriagl
moeten worden om in die gevallen, waarin hij niet conform liet voor
stel van de gezinsvoogd besluit, zijn argumentatie aan te geven
en de onderzoekers toe te staan hiermee naar de instellingen tri

iets te doen.

— Bij plaatsing wordt de status (justitieel/vrijwillig) van de plaat
sing geregistreerd.
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liet organi satii’iiinli [iii i ii. volgt globaal gesi:lietst wirili,:

5ieienstel Ii ig iii taken v.oi:

1. nrrvi9iegn/werkbesPrekoi4

Siinensteliiog: ii. w. ‘er(s) onder leiding van sleutel figuur Ipi ak—

tijkhegeleider of intorvisor) (zie ook eerder in dit stuk)

Taken:

— liet in ontwikkeling brengen van plaatsingsbeleid iii ile r iiiit ing

van een versterking van de pleegtorg door expltciteriiig viii

overwegingen en werken volgens model. Daarnaast het ontwikkelen

van de begeleiding van de eigen ouders.

— [let registreren van gegevens over plaatsingen en het besluit—

vormsngsproces ten behoeve van liet onderzoek.

2. Sleutelfiurenoverleg

Samenstelling: Sleutel £ iguren (de iiitervssnrs van de versrh ii lende

instellingen ofwel een gedelegeerde van de praktsjkleiders viii de

instel 1 ingen) , onderzoeker, deskund tge (degene die nok iie t rai iii ng

verzorgil heeft, zie eerder in dit stuk) en cordinatnr onder in

houdelijke leiding van de deskundige en onder voorzitterschap van iii,

coirdinator. Per arrondissement zullen l of 2 van deze overleg—

groepen functioneren, die vrij frequent (l S 2 keer per maand)

bij elkaar komen.

Taken zijn:her uitwisselen van ervaringen over het werken hiinien di

instellingen, bv. aan de hand van casusbesprekingen of door anal vse

van verslagen, ondersteuning van de sleutelfiguren (prakt ijkleidirs/

interv isoren) bij de werkzaamheden in de eigen instelling en ont—

wi kkel me van her model —liii deze zaken is de deskundige behulp—

z;iam—. Tevens kunnen knelpunten worden gesignaleerd en op1 nss imigen

hiervoor worden bedacht ter bespreking in het organisatorisrli

overleg (3).
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De cordinator f_ngeert als neutrale voorzitter van dit overleg,
De onderzoeker: registreert de vonrtgang van liet experiment door
te noteren op wolke punten problemen rijzen, wanneer drie ri;7i’ii.

welke Oplossingen geziiciir en gerealiseerd worden. De7e ïPg i’vi’

worden gebruikt voor het evaluatie—onderzoek; Levens z,ii viii t i 1
tot t ijd (hv. om de 3 maanden) een terugkoppel ing na.i t let t t
leidersnverleg plaatsvinden. De onderzoeker stuutt nier bi1. iii’

sleutel figuren en iie riird iii.itor zul [en moeten bezien wit iii Ii’
teruggeknppelde gegevens gedaan kan/moet worden.

3. Organisatorisch overleg

Op regelmatige tijden (bv. 1 keer per 2 maanden) nemen vertegi’n

wootdigers van de Centrale voor Pleeggezinnen van de N.V.i’ (iji ‘mi’

naal niveau) en van het bureau van de kinderrechter aan hei prat —

tijkleidersnverleg deel. Dit in het kader van liet streven, te koiien
tot een goede afstemming van vraag en aanhndvan pleeggezinnen tot
liet functioneren van npvangpnols en tot afspraken over taakvir—

delingen. Andere instanties nemen aan het overleg deel op uiinuli-’
ging van de co’drdinator, en wel wanneer in de samenwerking mi iie’i’

instanties problemen gerezen zijn, die een voottgang van liet esjii’ri
ment in de weg staan. In ovetleg wordt dan een oplossing hiervoor

gezocht. Dit overleg vindt plaats ondet leiding van de rojirditiatur.
De co’drdinator: hij onderneemt stappen om oplossingen van

knelpunten tot stand te brengen, treedt daartoe in overleg st

instellingen, departmenten of derde instmnties, of organiseirt

overleg. Hij brengt jaarlijks verslag uit aan de insteilini:i’ii

en de departmenten van WVC en Justitie en aan het WIJN —als hei

WIJN besluit mee te doen—, om de doelstelling van liet es pi’r

te bewaken. Hij onderhoudt regelmatig contact met de onderzii’k’r’.

om ervoor te zorgen dat een zinvolle evaluatie van liet esjii’i iiiii’ut

door de onderzoekers mogelijk bi ij fr. Desgewenst kan de ntiili’riiiekei

het organisatorisch overleg bijwonen.
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Simeitstel 1 in: een virtegiti itriliger van IJVC, van lust it ii, vii

liet WIJN (ndten Jtet WIJN hiertoe zou beslttiteti) en ii ci,.titiitti t

van heide ‘trend issellietiten (gvdiicltt wordt aan vertigtuwuit 1 ;r S 5’ iii

de rs’giii Juiriati’ s van liet WIJN). En onderzoeker zal ils til’rhr

aanwezig z iu. Voorgesteld wordt n begeleidingsgroop voer tilt

ar rond t ssm’tit in simen

Taken: van t ijd tot tijd (liv. 1 keer per 3 maanden) iie voorrtiiIg

van liet experiment bespreken, aan de hand van de uoortgangvlrs [tin

van de cord t niloren knel punten doorspreken en eventueel diii’rsje liii,

optoss ingen St imuleren.

Een nadere concretlsering van de opzet en inhoud van de versriitI—

kende onderdelen van liet experiment volgt zo spoedig mogel1k.



IV i» evaluatie van het exper iwtiir

De onderzc ekers zul len aan de hand van de in (1), (2). (3) cii (4) vnrzani.lde
gegevens de volgende evaliiat ievragen heantwoorden:

• Dat is het kwantitatieve effect van de doorgevoerde wijzigingen, dat wil
zeggen zijn er meet kinderen in pleeggezinnen terecht gekomen, en zo ja,
wat zijn dan de kenmerken van deze kinderen, van hun plaatsingen en van
de pleeggezinnen?

Gegevens voor deze evaluatievraag worden verkregen door middel van cpn reyis—
tratieformulier, dat door de medewerkers Van de piaatsende instantie, evini iii

samen met de onderzoeker wordt ingevuld, liet vooronderzoek d tent hij de «uit wier —

ding van deze.vrsag als nulmeting: gekeken wordt of er in vergelijking met liet
vooronderzoek een veraitdering is opgetreden.

2. Hoe is het verloop van het experiment geweest?

Gegevens voor deze vraag worden verkregen door registratie van de besprekingn
in (2) en (4). Deze registratie wordt gedaan door de onderzoeker, die daartoe
bij deze besprekingen sanwezig is.

3. Hoe loopt het besluitvormingsproces, speciaal: welke zijnde gehanteerde
criteria die de keuze tehuis of gezin bepalen?

Geitevensworden verkregen door middel van een checklist/registrariefnrmiihier.
dat ingevuld wordt door de sleutelfiguur tijdens de casebespreking in iiiror—

visie of werkoverleg. Vsn deze besprekingen kunnen bandopnames worden gee’a iki
mede voor gebruik door de onderzoekers, teneinde hen de gelegenheid te geen liet

gehele besluitvormingsproces te analyseren ten behoeve van het evaluatie—
onderzoek.

De onderzoekers willen op grond van de verkregen gegevens het besliiitvnrmings

proces beschrijven en duidelijk krijgen en ook een instrument ontwikkelen waar
mee bij de besluitvorming gewerkt kan worden,

4. Wat zijnde bevindingen van maatschappelijk werkers, centrales en pleegouders

met de nieuwe procedures?
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Dit wordt nagegaan door tot lititleit valt t atv 1 ew; ni af 1 nop viii liet exor 1

lie interviews worden door de o.iderztoIçers afgenomen.

5. Wat is liet effect via de gereal i seermle p1 eeggez inplaats togen op de

ontwikkeling van de kinderen?

Gegevens bi ervoor worden verzameld aan de hand van een eenvoud i ge v rageil 1 i js 1

waarmee liet gedrag van kinderen door observatie beschreven kan worden. De

zoekers zul leo Pl eegouders benaderen met liet verzoek deze lijst in le vul lii.

De onderzoekers zijn degenen die zorg moeten dragen voor en verantwoordelijk

zijn voor de gegeveosverzameling voor de evaloatievragen..

De evaluatiegegevens worden in principe na afloop van het experimeot geamia—

lyseerd en gerapporteerd.

De mogelijkheid bestaat echter, dat ten behoeve van de voortgang van liet

experiment ook een ruseotijdse rapportage van tot dan toe verzamelde gege

vens plaatsvindt (bv. na 6 maanden). Deze tussentijdse rapportage zal echter

noodzakelijkerwijze globaal zijn.




