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INLEIDING

In dit verslag worden de diverse onderdelen van het ex
periment en het functioneren ervan beschreven. In
hoofdstuk 1 komen aan de orde om stuurgroep, het
organisatie—overleg en het sleutelfigurenoverleg.

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de verschillende
fasen deskundigheidsbevordering, die is opgezet tijdens
het experiment ten behoeve van de plaatsende instanties.

De besluitvorming wordt in hoofdstuk 3 behandeld. In
dit hoofdstuk wordt beschreven welke voorzieningen
worden overwogen en gekozen. Uitgebreid wordt ingegaan
op de argumenten voor en tegen bepaalde voorzieningen.

In hoofdstuk 4 wordt kort ingegaan op de begeleiding.
Gekeken wordt naar werkpiannen, de aard van de activi
teiten en de frequentie van de contacten.

Vervolgens komen in hoofdstuk 5 de interviews met
pleegouders en ouders aan de orde. De onderwerpen die
hierbij worden behandeld, zijn de bevindingen van ouders
en pleegouders met de werkwijze van de maatschappelijk
werkers ten tijde van de besluitvorming en de plaatsing
en de mate van tevredenheid over de plaatsing en bege
leiding.

In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de resultaten van
de interviews met maatschappelijk werkers van de
plaatsende instanties en de Centrales voor Pleegzorg.
Hierin komen de meningen omtrent het functioneren en het
effect van het experiment aan de orde.

Hoofdstuk 7 handelt over de activiteiten en werk
zaamheden van de Centrales.

Tenslotte volgen samenvatting en conclusies.

Voor inzicht in de achtergrond van de kinderen en de
gezinnen waaruit ze afkomstig zijn, verwijzen we naar
deel 1 van het eindrapport. In dat deel komen tevens
kenmerken en achtergronden van de plaatsingen aan de
orde.
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DE ORGANISATIE VAN HET EXPERIMENT

In het experiment hebben drie overlegorganen gefunctio
neerd: de stuurgroep, het organisatie—overleg en het
sleutelfigurenoverleg. Op deze drie wordt hieronder in
gegaan.

1.1 De Stuurgroep

De stuurgroep heeft tot taak van tijd tot tijd (bij
voorbeeld eenmaal per 3 maanden) de voortgang van het
experiment te bespreken, aan de hand van de voortgangs—
verslagen van de coordinatoren knelpunten door te
spreken, eventueel door te spelen en oplossingen te
stimuleren.

1 7 7 Samenstelling en vergaderfreguentie

In de stuurgroep hebben vertegenwoordigers van de beide
betrokken ministeries en van het WIJN en de
coordinatoren uit de arrondissementen Utrecht en Den
Bosch zitting. De stuurgroep bestaat uit 5 personen. Als
toehoorders zijn bij de vergaderingen aanwezig geweest:
een van de onderzoekers van de CWOK en — in het eerste
jaar van het experiment — mevrouw Weterings, die de
deskundigheidsbevordering bij een aantal instellingen
verzorgde. De stuurgroep staat een secretariaat ter
beschikking, in 1984 door NVC, daarna door het WIJN ge
subsidieerd.

De aldus samengestelde stuurgroep vergaderde tijdens
het experiment 23 maal. In de tijd van de voorbereiding
en de start van het experiment lag de vergaderfrequentie
hoog (ongeveer eenmaal per twee weken), daarna werd
globaal elke maand bijeengekomen. In 1986, het laatste
half jaar, werd nog maar een keer per twee a drie maanden
vergaderd.
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1.1.2 Thema’s, knelpunten en de rol van de stuurgroep bij de
afhandeling ervan

De thema’s die in de stuurgroep zijn besproken, zijn
vermeld in de bijlage. Ze zijn als volgt te rubriceren:

1. opzet en voortgang van het experiment;
2. de deskundigheidsbevordering;
3. het onderzoek;
4. overige thema’s.

Om een idee to krijgen van de taakuitoefening van de
Stuurgroep zullen in het hiernavolgende een aantal van
de besproken thema’s, die belangrijke gespreksonder
werpen waren in de stuurgroep, nader belicht worden. We
volgen daarbij bovenstaande rubricering.

Enkele zaken die hieronder worden beschreven,
speelden in de eerste helft van het beleidsexperiaent
en zijn ook al in het interimrapport aan de orde geweest;
ze worden hier volledigheidshalve vermeld.

1. Thema’s rond opzet en voortgang van het experiment

Doel, opzet en startdatum van het experiment
Bij de besprekingen rond de voorbereiding en start van
het beleidsexperiment bleek bij de betrokken in

stellingen veel onduidelijkheid te bestaan over uit
gangspunten, bedoelingen en opzet ervan. Er was behoefte
aan verduidelijking voordat er van start kon worden ge
gaan. Dit vormde een knelpunt. Er dreigde een vicieuze
cirkel te ontstaan, met name in het arrondissement
Utrecht: de instellingen wilden pas akkoord gaan met
deelname als de doelstelling duidelijk was, terwijl de
voortgang werd opgehouden, omdat onduidelijk was welke
instellingen mee zouden doen. De vanuit de instellingen
gevraagde informatie over het onderzoek kon evenmin
verstuurd worden, zolang verwarring heerste over de
stand van zaken rond het experiment.

In de stuurgroep werd begin januari 1984 besloten een

schrijven ter verduidelijking van de stand van zaken te
doen uitgaan naar de instellingen. Dit schrijven, waar
naar door alle betrokken partijen werd uitgezien, werd
op 23 februari 1984 verstuurd. Hierbij kon de officiele
startdatum van beleidsexperiment en onderzoek op 1 maart

1984 gesteld worden.
Hoewel door dit schrijven de start van het experiment

mogelijk werd gemaakt, werd er toch ook weer on
duidelijkheid gecreeerd, doordat het oorspronkelijke
uitgangspunt van het experiment Cpleegzorg ja, tenzij)
in afgezuakte vorm werd geformuleerd. Omdat de deelne

mers in Utrecht zich aan dit schrijven hebben georien—
teerd en die in Den Bosch zijn uitgegaan van het oor—



spronkelijke voorstel, is er een verschil in uitgangs
punt ontstaan tussen de twee arrondissementen: in Den
Bosch is men uitgegaan van de intentie “pleegzorg ja,
tenzij”, in Utrecht heeft men zich gericht op “het be
vorderen van een verantwoorde uitbreiding van pleegge—
zinplaatsingen voor jonge kinderen”. Hierdoor zou het
verschil in kwantitatief effect (zie deel 1) wel eens
(ten dele) verklaard kunnen worden. Het verschil in
uitgangspunt is wel in mei 1965 aan de orde geweest in
de stuurgroep, maar doorgespeeld naar de instellingen
in het organisatie—overleg; het is niet meer rechtge—
trokken gedurende het experiment.

De wijze van deelname van een aantal vrijwillige in
stellingen CRIAGO’s en AMU, FIOM en ziekenhuizen) aan
het beleidsexperiment
Deze instellingen hebben ieder voor zich niet zeer fre—
quent met uithuisplaatsingen te maken. Hierdoor diende
de vraag zich aan, of en hoe deelname van elke instelling
aan de verschillende overlegorganen binnen het experi
ment op de meest zinvolle wijze vormgegeven kon worden.

Als oplossing van dit knelpunt is in beide arrondis
sementen een model van participeren gekozen, waarbij een
vertegenwoordiger namens de deelnemende RIAGG’s en een
namens de deelnemende AMU—instellingen aan het orga
nisatorisch overleg deelneemt. Daarnaast neemt in Den
Bosch het FIOM Eindhoven deel en heeft in Utrecht een
vertegenwoordiger vanuit het Academisch Ziekenhuis in
de eerste helft van het experiment deelgenomen.

De oplossing kwam tot stand deels op initiatief van
de betrokken instellingen zelf, deels op voorstel van
WVC, en is binnen de stuurgroep doorgesproken. Binnen
het gekozen participatiemodel is het uiteraard van be
lang dat de vertegenwoordiger van een groep instellingen
zijn achterban optimaal informeert over de gang van Za
ken binnen het beleidsexperiment. De regeling hiervan
is niet aan de orde geweest in de stuurgroep.

In de tweede helft van het beleidsexperiment is de
deskundigheidsbevordering bij de vrijwillige plaatsers
van de grond gekomen.

Het wegvallen van de deelname aan het organisatie—
overleg en aan de deskundigheidsbevordering van het
Academisch Ziekenhuis in Utrecht in de tweede fase van
het experiment en het niet of nauwelijks participeren
van de ziekenhuizen in Den Bosch zijn in de stuurgroep
eenmaal onderwerp van bespreking geweest. Dit resul
teerde in het accepteren van de argumentatie van de
ziekenhuizen om niet (meer) mee te doen: de criteria voor
plaatsing zouden bij deze specifieke plaatsers anders
liggen dan bij de andere deelnemende instanties.
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Betalingsproblemen bij pleeggezinplaatsingen
Met name bij WVC bestonden er aanvankelijk problemen
vanwege een achterstand in de betalingen. Hierdoor ver
liepen de pleegzorgvergoedingen dermate traag dat
pleegouders soms bedragen moesten voorschieten. Ook bij
plaatsingen met spoedeisend karakter bleek de finan
ciering niet steeds naar wens te verlopen. Dit punt is
in de stuurgroep doorgespeeld naar WVC. In juli 1964
heeft er een werkoverleg plaatsgevonden tussen verte
genwoordigers van de stuurgroep en WVC, waarbij de hele
financieringsproblematiek bij NVC is doorgesproken,
teneinde te komen tot een structurele oplossing. Dok
werden vanuit WVC in de stuurgroep ad hoc oplossingen
geadviseerd.

Dit punt is herhaalde malen aan de orde geweest in
de stuurgroep. In de loop van het beleidsexperiment zijn
de klachten hierover afgenomen. Wel bleek in 1986 een
betalingsachterstand van de f 5,— vergoeding aan pleeg
ouders te bestaan, alsook een achterstand in de betaling
van de collectieve ziektekostenverzekering. Dit is ge
signaleerd in de stuurgroep.

Een knelpunt dat tot nu toe niet oplosbaar is ge
bleken, betreft de vergoeding van vrijwillige uithuis—
plaatsingen in het kader van een ondertoezichtstelling:
noch WVC noch Justitie betalen deze. De stuurgroep heeft
dit punt aangekaart bij de vertegenwoordigers van de
departementen, maar acht zich verder niet bevoegd hier
aan iets te doen.

Onduidelijkheid rond criteria erkenningenbeleid WVC
Door WVC zijn AMW—instellingen benaderd om mee te doen
aan het experiment. In de WVC—regelingen vrijwillige
pleegzorg staat echter vermeld dat instellingen — om
voor subsidie in aanmerking te komen — eerst een aan
vraag moeten indienen voor erkenning. Dit schiep ondui

delijkheid en problemen bij enkele AMU—instellingen.
Dit knelpunt is via de stuurgroep aangekaart bij WVC.
Dit departement heeft laten weten dat de genoemde voor

waarden (nog) niet bedoeld waren als “harde eis”, waar

door deelname van AMW verder in principe wel mogelijk
bleef. In de loop van het beleidsexperiment is deze zaak
bij de betrokken instellingen verder uitgekristalli—
seerd, en met name het AMW in Utrecht ziet voor zichzelf
nu ook een duidelijke functie als plaatser en bege
leider, getuige de evaluatieverslagen van de AMW—
instellingen die aan het beleidsexperiment hebben deel
genomen. Deze instellingen zijn ook gaan werken met een

interorganisationeel overleg pleegzorg.

Verlenging van het beleidsexperiment
Het experiment zou oorspronkelijk eindigen op 1 septem
ber 1985. De stuurgroep was echter van mening dat, gelet
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op de vertraagde start en op het late tijdstip waarop
de deskundigheidsbevordering inhoud heeft gekregen, een
verlenging zinvol zou zijn en heeft aan de beleidspart—
ners voorgesteld om het experiment te laten voortduren
tot 1 juli 1986. Deze gingen eet een verlenging akkoord.
Ook de instellingen konden zich hierin vinden en er zijn
voorstellen ingediend voor verdere besteding van gelden
waar dit wenselijk geacht werd. De stuurgroep heeft in
deze niet alleen gecoordineerd en bemiddeld, maar
duidelijk een initierende rol gespeeld.

Middelen ter vermindering van internaatspiaatsing
Bij de tussentijdse evaluatie van de stuurgroep is een
lijst gemaakt van zaken die in het voorstel voor het
beleidsexperiment zijn genoemd, maar die niet van de
grond waren gekomen. Dit waren:

— het expliciteren van de motivatie en de behan—
delingsopdracht bij internaatspiaatsingen;

— het houden van driemaandelijkse evaluaties bij in—
ternaatspiaatsi ngen;

— het werken met schriftelijke contracten voor maxi
maal 3 maanden bij internaatspiaatsing.

De stuurgroep heeft deze zaken doorgespeeld naar het
organisatie—overleg. Daar bleek duidelijk dat men deze
voorstellen niet kon onderschrijven, terwijl men in
Utrecht bovendien de indruk had dat deze voorstellen
niet golden, omdat ze niet in de brief van de stuurgroep
bij de start van het experiment werden genoemd. Deze
voorstellen werden ook niet haalbaar geacht. Deze zaken
zijn daardoor niet neer opgepakt.

Verandering besluitvormingsstructuur instellingen
In 1986, tegen het einde van het experiment, is door de
coordinatoren bij de instellingen in beide arrondisse
menten nagegaan of en in hoeverre er binnen de in
stellingen een gestructureerde manier van besluitvorming
bij uithuisplaatsingen bestaat of tot stand is gekomen.
Dit werd in de stuurgroep gerapporteerd. Verschillende
instellingen gaven aan dat het beleidsexperiment
duidelijk invloed had op de wijze van kijken naar
pleegzorg, maar dit had zich bij de meeste niet vertaald
in wijzigingen in de besluitvormingsstructuur. De con
clusie van de stuurgroep was dat het beleidsexperiment
op dit punt minder heeft opgebracht dan gedacht was, en
dit werd geweten aan het gevoerde beleid in een in—
stelling: er is onvoldoende integratie geweest van het
beleidsexperiment en het is te weinig aan de orde gekomen
in de teanbesprekingen; vaak ontbrak ook een werkplan.
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2. Thema’s betreffende de deskundigheidsbevordering

Het op gang komen van de deskundigheidsbevordering bil
alle instellingen
Al vrij snel na de start van het beleidsexperiment wordt
gesignaleerd dat het bewustwordings— en attitudeveran
deringsproces (dat in de deskundigheidsbevordering werd
nagestreefd) per instelling aangezet zou moeten worden
en dat het moeizaam op gang te brengen is.

Het bleek in feite onmogelijk om alle instellingen
die deelnemen aan het experiment, in de ter beschikking
gestelde tijd en met de beschikbare methodiek naar be
horen te voorzien van deskundigheidsbevordering. Hier
door vindt er aanvankelijk geen deskundigheids—
bevordering plaats bij een aantal justitiele in
stellingen en de RIAGD’s, het FIOM, de ziekenhuizen en
het algemeen maatschappelijk werk. Dit probleem is in
1984 in elke stuurgroepvergadering aan de orde geweest.
De stuurgroep heeft verschillende mogelijke alterna
tieven ter oplossing van dit als zeer groot knelpunt
ervaren probleem doorgesproken, zoals bijvoorbeeld het
aanzetten van het proces via het sleutelfigurenoverleg
en niet via instellingen individueel. Het beste leek het
de stuurgroep evenwel na te gaan welke mogelijkheden er
zijn voor extra financiele middelen voor deskun—
digheidsbevordering en het formuleren van voorstellen
hiervoor.

Hieruit resulteerde een voorstel tot uitbreiding van
de deskundigheidsbevordering, waarvoor door de deel
nemende instellingen via de stuurgroep in september een

subsidie—aanvraag werd ingediend bij het departement van
Justitie. Na goedkeuring van deze aanvraag kwam in 1985
de deskundigheidsbevordering bij alle instellingen op

gang. De stuurgroep heeft bemiddeld bij subsidie—
aanvragen voor deskundigheidsbevordering en er steeds

over gewaakt dat er door de instellingen evaluatiever—
slagen gemaakt werden van de ontvangen cursussen. De
stuurgroep heeft zich niet beziggehouden met de inhoud
van de programma’s deskundigheidsbevordering; dit was
een zaak van de instellingen zelf.

De stuurgroep heeft een actieve rol vervuld bij het

op gang brengen van de deskundigheidsbevordering. Wel
is het opvallend geweest dat de instellingen die hebben
deelgenomen aan de tweede en derde fase deskundigheids—

bevordering, niet aan de randvoorwaarden hebben voldaan,
die door de subsidierende overheden geformuleerd waren.
De instellingen hebben bijvoorbeeld niet steeds hun
evaluaties afgesloten met een instellingsplan ten aan

zien van het werken met pleegzorg in de toekomst, wat

wel van hun gevraagd was. Aanzetten hiertoe in het
organisatie—overleg zijn door de instellingen niet
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overgenomen, en de opstelling van de stuurgroep heeft
niet geleid tot een totstandkoming hiervan.

3. Thema’s betreffende het onderzoek

Aandacht voor de case—load
Vanuit de instellingen werd gesignaleerd dat bij een
bevordering van de pleegzorg ook gekeken moet worden
naar de zwaardere belasting die dit voor maatschappelijk
werkers met zich mee ken brengen. De instellingen wilden
dat het onderzoek hier aandacht aan zou schenken. Via
de stuurgroep is dit doorgegeven aan de onderzoekers en
aan de begeleidingscommissie van het onderzoek, waarna
bevestigd is dat de onderzoekers dit reeds in hun
vraagstellingen hadden opgenomen, met de kanttekening
dat het ook van de gedegenheid van de antwoorden van de
maatschappelijk werkers af zou hangen, in hoeverre er
zicht hierop verkregen kan worden.

11
- Samenvatting .. conclusies

Uit het bovenstaande komt naar voren, dat de stuurgroep
qua samenstelling niet afwijkt van de oorspronkelijk
voorgestelde samenstelling. Uitbreiding of inkrimping
is niet noodzakelijk gebleken.

De vergaderfrequentie lag in de eerste helft van het
experiment hoger dan gepland, nl. eenmaal per maand.
Later nam de frequentie af tot ongeveer eenmaal per 2 a
3 maanden.

Nat betreft de taakstelling kan het volgende gezegd
worden. De voortgang van het experiment, de deskun—
digheidsbevordering en het onderzoek zijn door de
stuurgroep steeds besproken. Hiertoe werd telkens vanuit
de deelnemers en toehoorders van de stuurgroep verslag
gedaan van de stand van zaken. Knelpunten die zich
voordeden, werden doorgesproken en er werd naar op
lossingen gezocht. Een aantal punten bleef meer verga
deringen lang terugkeren, voordat een oplossing tot
stand kwam. Dit geldt voor het punt aangaande de doel
stelling en opzet van het experiment, voor de be
talingsproblemen bij pleeggezinnen, voor de problemen
rond de deskundigheidsbevordering en de afstemming van
definities van pleeggezinnen (zie ook bijlage).

Andere knelpunten zijn eenmaal besproken, doorge
speeld naar het organisatie—overleg en daarna niet meet
aan de orde gesteld. Dit geldt bijvoorbeeld voor het niet
aanwenden van voorgestelde middelen ter vermindering van
internaatspiaatsingen en voor het verschil in vertrek
punt tussen Utrecht en Den Bosch.
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De stuurgroep heeft meestal een coordinerende rol
vervuld en is bemiddelend opgetreden tussen in
stellingen, departementen, onderzoek en deskundigheids—
bevordering. Bij de verlenging van het beleidsexperiment
en bij het van de grond tillen van de deskundigheidsbe—
vordering in de tweede fase heeft de stuurgroep een ac
tieve rol gespeeld. Bij de meeste andere zaken heeft de
stuurgroep actie ondernomen als reactie op ontstane en
gesignaleerde problemen. De stuurgroep heeft niet ge
stuurd in die zin dat getracht is alle oorspronkelijke
voorstellen van het experiment te realiseren. Naar
onderdelen niet van de grond kwamen, is dit wel gesig
naleerd, maar de vanuit het veld aangedragen argumen
tatie om onderdelen niet te realiseren is daarbij over
genomen. De stuurgroep heeft vooral de mening van het
veld gevolgd. Dit is een opmerkelijk feit gezien de
samenstelling van de stuurgroep. De stuurgroep zelf
geeft in zijn tussentijds evaluatieverslag aan dat er
te weinig mensen beschikbaar waren om echt te kunnen
sturen.

Al met al kan geconcludeerd worden dat de stuurgroep een
belangrijk coordinerend orgaan is geweest, dat een cen
trale rol heeft gespeeld binnen het beleidsexperiment,
doordat veel zaken direct kortgesloten konden worden
tussen vertegenwoordigers van de betrokken ministeries,
van het onderzoek en van het organisatie—overleg.

1.2 Het organisatie—overleg

Inleiding
In beide arrondissementen heeft een organisatie—overleg
gefunctioneerd. Hierin hebben zitting gehad: de
plaatsende instellingen die aan het experiment hebben
deelgenomen, alsook een aantal instanties die pleegge
zinnen werven.

Het doel van dit overleg is onder andere geweest te
komen tot een goede afstemming van vraag naar en aanbod
van pleeggezinnen, tot het functioneren van opvangpools
en tot afspraken over samenwerking en taakverdeling. In
beide arrondissementen is het overleg voorgezeten door
een coordinator van het WIJN. Deze coordinator heeft als
taak de doelstelling en het functioneren, zoals deze
zijn geformuleerd in het voorstel voor het experiment,
in de gaten te houden. Werkzaamheden van de coordinator
zijn geweest het voorbereiden en voorzitten van de ver
gaderingen. levens is de verslaglegging door hem ver
zorgd. Omdat de coordinatoren ook zitting hebben gehad
in de stuurgroep, konden in het organisatie—overleg ge—
signaleerde knelpunten snel worden doorgespeeld. Via
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de stuurgroep is, indien noodzakelijk, informatie door
gespeeld naar de betrokken ministeries (Justitie en
NVC).

In beide arrondissementen hebben de Centrales voor
Pleegzorg, de Raden, instellingen voor Cgezins)voogdjj,
het algemeen maatschappelijk werk en de RIAOG’s aan het
organisatie—overleg deelgenomen. Een lid van het onder—
zoekteam is als toehoorder aanwezig geweest. In Den
Bosch zijn ook de tehuizen en het FIOM vertegenwoordigd.
De Centrale voor Pleegzorg in Den Bosch heeft niet neer
deelgenomen tijdens het laatste jaar van het beleidsex—
periment, omdat zij van mening was dat zij haar taken
verder goed kon vervullen in contact met de instellingen
afzonderlijk. In Utrecht hebben aan dit overleg verder
deelgenomen het provinciaal advieslichaam (PAL), het
Bureau Landelijk Contact van NVC in de provincie
Utrecht, het Regionaal Adviesbureau voor Jongeren en
Ouders, de polikliniek kinderpsychiatrie van het Acade
misch Ziekenhuis Utrecht, de landelijk werkende Willian
Schrikker Stichting, de Stichting Therapeutische Ge—
zinsverpleging Utrecht, de afdeling Bijzondere Gezins—
verpleging van Maatschappij Zandbergen en Jeugddorp De
Glind (ad hoc).

In de eerste fase van het experiment kwam het
organisatie—overleg in beide arrondissementen gemiddeld
eenmaal per maand bijeen, later is dit eenmaal per 1,5
a 2 maanden geworden.

1.2.1 Uitgangspunten

Er heeft verschil bestaan tussen de beide arrondisse
menten in de uitgangspunten die zijn gehanteerd tijdens
het beleidsexperiment. Dit is diverse malen gebleken
tijdens de bijeenkomsten van het organisatie—overleg.
De deelnemers in Den Bosch hebben gekozen voor het uit
gangspunt dat is geformuleerd in het voorstel voor het
experiment. Het hierin geformuleerde uitgangspunt is
“pleeggezin ja, tenzij”. Ook de doelstelling die in het
voorstel is geformuleerd, is door de deelnemers onder
steund. Deze doelstelling luidt als volgt: “het kwali
tatief en kwantitatief bevorderen van pleeggezin—
plaatsingen voor jonge kinderen als alternatief voor
internaatplaatsing”.

Binnen het organisatie—overleg in Utrecht heerste
tijdens de start van het experiment verwarring en on
duidelijkheid over de doelstelling en opzet van het ex
periment. Dit werd toegeschreven aan de verschillende
formuleringen over doel en opzet in een aantal stukken
dat aan de deelnemers is toegestuurd. Hierbij speelt het
feit dat de deelnemers in Utrecht zich nogal hebben
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verzet tegen het uitgangspunt “pleeggezin ja, tenzij”
een belangrijke rol. In Utrecht is dan ook gekozen voor
een uitgangspunt zoals dat is geformuleerd in een brief
van de stuurgroep aan de deelnemers. In deze brief is
de doelstelling van het experiment als volgt gefor
muleerd: “De doelstelling van het beleidsexperiment is
het bevorderen van een verantwoorde uitbreiding van
pleeggezinpleetsingen voor jonge kinderen (beneden de
11 jaar) in die situaties, waarin tot uithuisplaatsing
wordt besloten”. Deze foreulering geeft een zwakkere
invulling van het onderliggende standpunt “pleeggezin
ja, tenzij” dan de eerder genoemde doelstelling. Tevens
zijn in de betreffende brief van de stuurgroep de mid
delen en instrumenten om de doelstelling te bereiken
globaal geformuleerd en minder uitgewerkt dan in het
eerder genoemde voorstel. In de brief worden twee mid
delen vermeld. De eerste waarover wordt gesproken, is
verdere ontwikkeling van de deskundigheid bij plaatsende
instellingen inzake pleegzorg en inzake besluitvorming
bij plaatsingen. Daarnaast wordt genoemd het bevorderen
van overleg tussen met name plaatsende instellingen en
centrales voor pleeggezinnen, gericht op een betere af
stemming van vraag naar en aanbod van pleeggezinnen.

De in de brief van de stuurgroep vermelde doel
stelling en middelen worden door de deelnemers in
Utrecht onderschreven. Hoewel de brief van de stuurgroep
verwijst naar het voorstel, verschilt de inhoud met be
trekking tot de doelstelling en middelen enigszins. De
afzwakking in de brief van de stuurgroep is wellicht
nodig geweest om het experiment doorgang te laten
vinden. Een nadeel ervan is dat een wezenlijk onderdeel
van het experiment, namelijk het werken vanuit het
standpunt “pleeggezin ja, tenzij” niet uit de verf is
gekomen.

1.2.2 Inhoud organisatie—overleg

In beide arrondissementen is men aantal min of meer
formele onderwerpen aan de orde geweest. Het gaat hier
bij om zaken die betrekking hebben op het verloop en de
deelname aan het experiment, zoals vaststelling van dm
uiteindelijke deelnemers, vergaderfrequentie, doel
stelling, voorwaarde voor deelname aan het overleg en
de voortgang van het onderzoek. In mindere mate is ge
sproken over de mogelijkheden van pleegzorg, de af
stemming van vraag naar en aanbod van pleeggezinnen, de
case—load, consultatiemogelijkheden voor instellingen,
de betaling van vrijwillige plaatsingen en de verlenging
van het experiment.
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Deskundighej dsbevordering
In de eerste fase van het experiment is de deskun—
digheidsbevordering uitgebreid aan de orde geweest.
Tijdens deze fase is gebleken dat het aanbod betreffende
de deskundigheidsbevordering te mager was. Er zijn dan
ook voorstellen gedaan tot het opzetten van deskun—
digheidsbevordering, aansluitend bij de wensen en de
behoeften van de instellingen. Vanuit het organisatie—
overleg is de discussie gecoordineerd en zijn voor
stellen en aanvragen doorgespeeld naar de stuurgroep.
De stuurgroep heeft bemiddelend opgetreden bij het af
stemmen van vraag naar en aanbod van deskundigheidsbe—
vordering. Uiteindelijk heeft een en ander geresulteerd
in een tweede en derde fase deskundigheidsbevordering.
De organisatie, opzet, planning en financiering ervan
zijn in beide arrondissementen frequent aan de orde ge
weest. Inhoudelijk is er niet veel gepraat over de des—
kundigheidsbevordering. Het organisatie—overleg was ook
niet opgezet ten behoeve van een dergelijke discussie.
Hel is in beide arrondissementen een speciale studie—
middag opgezet in het kader van de deskundigheidsbevor—
dering.

Voortgang onderzoek en registratie
De onderzoekers hebben de vergaderingen in beide arron
dissementen bijgewoond. Een vast agendapunt is geweest
de rapportage over de voortgang van het onderzoek.
Eveneens is het interimrapport (mei 1985) besproken.
Knelpunten waar de onderzoekers tegenaan liepen, zijn
gerapporteerd aan de deelnemers. In verband met de in
terviews bij ouders en pleegouders is de benadering van
deze personen besproken met de plaatsende instanties,
evenals de inhoud van de interviews. Met name in Den
Bosch is er door de deelnemers bij de onderzoekers op
aangedrongen aandacht te besteden aan de gevolgen die
de toename van de pleeggezinplaatsingen heeft op de
case— 1 oa d.

Case—load
Met het oog op de verwachte taakverzwaring bij toename
van de pleeggezinplaatsingen wijzen de instellingen na
drukkelijk op het belang van een verlaging van de case—
bad (het aantal pupillen per maatschappelijk werker).
De maatschappelijk werkers zijn van mening dat vooral
opvangplaatsingen veel tijd kosten. Ook wordt gezegd dat
de verzuaring in het werk mede wordt veroorzaakt door
een zwaardere categorie kinderen. Vooral bij die kinde
ren die niet meer in een tehuis kunnen of willen, kost
het zoeken naar een pleeggezin veel tijd en energie.
Aangevoerd wordt dat de contacten met eigen ouders en
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kind talrijker zijn dan bij een tehuisplaatsing, en dat
de pleegouders er als extra instantie bijkomen.

Als argument voor een verlaging van de case—load ten
gevolge van het grote aantal pleeggezinplaatsingen wordt
aangedragen dat de lagere case—load binnen de Bijzondere
Gezinsverpleging van de Mij. Zandbergen (BGV) aangeeft
dat speciale gezinsplaatsingen een grote tijdinvestering
vragen. Terugblikkend op plaatsingen, concluderen de
meeste maatschappelijk werkers dat ze meer tijd besteden
aan clienten in de pleegzorg dan aan clienten in andere
voorzieningen. Tot eenzelfde conclusie komt de nota
case—loadonderzoek (Ministerie van Justitie, februari
1976).

Hierbij willen wij enkele kanttekeningen plaatsen.
In principe zou het ons inziens zo moeten zijn dat een

maatschappelijk werker aan een kind in een tehuis even
veel zorg besteedt als aan een kind in een pleeggezin.
Men kan zich afvragen of de begeleiding van tehuis—

plaatsingen veelal niet te licht wordt opgevat door de

plaatsende of begeleidende instanties. Er is echter een

aantal zaken die een pleeggezinplaatsing op het punt van
te investeren tijd onderscheiden van een tehuis—
plaatsing:

— het pleeggezin komt erbij als te begeleiden
clientsysteem;

— de maatschappelijk werker kan zijn verant
woordelijkheid voor het kind en voor de opvang van

de ouders niet delen met tehuismedewerkers;
— pleegouders zijn geen professionele opvoeders en

behoeven van daaruit ondersteuning, groepsleiders
worden begeleid vanuit het tehuis;

— ouders kunnen meer moeite hebben met een pleeggezin

dan met een tehuis en zich kritischer opstellen.

Door de tij dsdruk op de maatschappelijk werker worden

de tehuisplaatsingen het eerst losgelaten; groepsleiders
worden dan al gauw overgelaten aan de begeleiding vanuit
het tehuis. Zo ontstaat ons inziens een situatie waarin
tehuisplaatsingen gebruikt worden ter verlichting van

de werkzaamheden van de maatschappelijk werker en dit

zou in ieder geval vermeden moeten worden. Sommige
maatschappelijk werkers geven aan dat deze situatie niet

echt ver weg is.
In het onderhavige onderzoek zijn gegevens verzameld

over de begeleiding en de tijdsinvestering die deze

vraagt (zie hoofdstuk 6). Deze gegevens zijn echter re—

trospectief en lijken daardoor vertekend. Een zuiver

beeld zou te verkrijgen zijn door de geinvesteerde tijd

tijdens een plaatsing nauwkeurig te volgen. Een speciaal

hierop gericht onderzoek zou daarvoor nodig zijn.
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Uit dit onderzoek is wel een aantal gegevens naar
voren gekomen die te maken hebben met het thema van de
case—load.

Op de eerste plaats blijkt uit dit onderzoek dat
vooral in het begin van een plaatsing neer tijd wordt
gestoken in een pleeggezinplaatsing dan in een tehuis—
plaatsing. Na verloop van tijd is dit niet meer zo en
lijkt er zelfs neer tijd in tehuisplaatsingen gestoken
te worden. Het probleem speelt dus vooral in de begin
tijd van een plaatsing. Aangezien er een toename is van
het aantal kortdurende pleeggezinplaatsingen, is het
probleem wel actueel.

Op de tweede plaats zijn pleegouders dan wel geen
professionele opvoeders, maar ze hebben — zo is uit dit
onderzoek gebleken — wel vaak deskundigheid of ervaring
op het gebied van pleegzorg. Bovendien geven pleegouders
zelf aan tevreden te zijn met de frequentie en de duur
van de begeleiding door het maatschappelijk werk. De
frequentie ligt bij de meeste pleegouders die in het
kader van dit onderzoek geinterviewd zijn (zie hoofdstuk
5), op een bezoek per 1 a 3 maanden. Knelpunten die de
pleegouders aangeven wat de begeleiding betreft, hebben
te maken met de voorbereiding van de plaatsing, de ge
brekkige deskundigheid van maatschappelijk werkers ten
aanzien van de concrete aanpak en de opvoeding van het
kind, en met de geringe daadkracht van de kant van de
maatschappelijk werker. Deze knelpunten lijken eerder
oplosbaar door een bevordering van de deskundigheid dan
door een verlaging van de case—load.

Op de derde plaats kan een opmerking gemaakt worden
over de taak die de maatschappelijk werker kan vervullen
bij een pleeggezinplaatsing. Immers, wil hij/zij de ou
ders, het pleeggezin en het kind goed begeleiden, dan
vergt dit zeker in het begin van een plaatsing erg veel
tijd. Sommige pleegouders geven aan dat zij ook veel
waarde hechten aan de raad en bijstand van collega—
pleegouders, omdat deze hen vanuit hun ervaring erg goed
kunnen helpen. Ons inziens zouden maatschappelijk wer
kers meer systematisch kunnen putten uit de bron van door
pleegouders uit ervaring opgebouwde deskundigheid.

Wanneer de door maatschappelijk werkers in de bege
leiding geinvesteerde uren vergeleken worden met de
huidige case—loadnorm en met een notitie van A. de
Brabander over de begeleiding van kortverblijfgezinnen,
komt daaruit helaas geen eenduidige indicatie voor of
tegen een verlaging van de case—load naar voren (zie
pagina 76 en 77).

De onderzoekers zijn van mening dat de discussie over
de case—load niet alleen gevoerd moet worden vanuit de
gedachte dat pleegzorg veel tijd vergt. In een
dergelijke discussie moet ook de algehele verzwaring van
de problematiek van kinderen en gezinnen, de deskun—
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digheid van maatschappelijk werkers, de kwaliteit van
de huidige begeleiding van tehuisplaatsingen alsook een
bezinning op de taak van de maatschappelijk werker, be
trokken worden.

Afstemming vraag en aanbod en mogelijkheden pleegzorg
In beide arrondissementen is afstemming van vraag en
aanbod aan de orde geweest.

In Utrecht en omgeving zijn diverse leveranciers van
pleeggezinnen aanwezig. In dit gebied zijn werkzaam de
Centrale voor Pleegzorg, de Bijzondere Gezinsverpleging
en De Glind. Daarnaast functioneert de Therapeutische
Gezinsverpleging CTGV), die de gezinnen betrekt van de
Centrale.

In Utrecht hebben deze leveranciers onderling af
spraken gemaakt en de instellingen duidelijkheid ver
schaft over ieders taken en specifieke kenmerken. In
vier bijeenkomsten is een poging gedaan om te komen tot
een duidelijke omschrijving van werkterrein en werkwijze
van elke leverancier en de TGV. Het uitgangspunt in die
gesprekken is geweest dat voor opname in speciale
pleegzorgvormen in principe dezelfde criteria gelden als
voor opname in het Cnoraalem pleegzorgcircuit. Het gaat
immers in alle gevallen om opnamen in gezinnen volgens
de leveranciers en de TGV. In dit verband zijn drie
criteria genoemd:

a) de bindingseogelijkheid van de jongere;
b) de mate van onaantrekkelijk/onmaatschappelijk ge

drag;
c) de onvoorspelbaarheid van da reactie van de eigen

ouders.

De vier organisaties hebben onderzocht in hoeverre ze
onderling verschillen in bijvoorbeeld begeleidingsin—
tensiteit, therapeutische doelstelling en deskundigheid.
duur van begeleiding, snelheid van opname, betrokkenheid
eigen ouders.

Een punt van bespreking in het organisatie—overleg is
geweest de verschillende dafinieringen van typen pleeg
gezinnen die worden gehanteerd. Halverwege het experi
ment zijn de Centrales het eens geworden over de
definiering van de verschillende soorten pleeggezinnen.
Hieronder worden de verschillende definities vermeld.

Kortverblijfgezin/opvangadres
Gezin/adres voor een verblijf van korter dan zes maanden
van een jeugdige, al dan niet in een crisissituatie,
waarvoor op het moment van plaatsing nog geen nadere
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indicatiestelling voorhanden is en waarin in principe
wordt geplaatst in perspectief van verdere hulpverlening
elders.

Tijdelijk pleegadres
Adres/gezin voor verzorging/opvoeding van een jeugdige,
gedurende een overeengekomen periode, langer dan zes
maanden.

Langdurig pleegadres
Adres/gezin dat in principe voor een periode van onbe
paalde duur aan de jeugdige verzorging, opvoeding en
begeleiding biedt.

Daarnaast bestaan er weekend— en vakantiegezinnen.
Dergelijke gezinnen vallen buiten het bestek van dit
onderzoek.

Een onderwerp dat diverse malen aan de orde is geweest
op het organisatie—overleg in beide arrondissementen,
is de betaling van de vrijwillige pleeggezinplaatsingen.
De pleeggezinnen krijgen volgens de deelnemers in veel
gevallen zeer laat de pleegvergoeding. Vertraging van
tien weken vormt geen uitzondering. Met name de opvang
gezinnen waarin veelal korte tijd wordt geplaatst,
ondervinden hier hinder van. De Centrales melden dat
gezinnen soms afhaken vanwege problemen met de finan
ciering. Ondanks diverse signalen vanuit de stuurgroep
naar NVC is de situatie betreffende financiering van
vrijwillige pleeggezinplaatsingen nog niet optimaal.

Ook de uitvoering van de vijf gulden”—regeling voor
grote gezinnen verloopt bij WVC moeizaam volgens de
deelnemers. Men wijst nadrukkelijk op de wenselijkheid
van gelijkschakeling van regelingen bij de Ministeries
van Justitie en UVC.

Tijdens het experiment is sprake geweest van een be
perking van de consultatiemogelijkheden voor de
justitiele instellingen, opgelegd door het ministerie.
De kritiek van de deelnemers op deze beperking is via
de stuurgroep overgebracht naar het ministerie. Vervol—
gans zijn de mogelijkheden tot consultatie via een ont—
snappingsclausule weer verruimd. In beide arrondis
sementen is de verlenging van het experiment aan de orde
geweest. In het najaar van 1985 is een schema opgesteld
van punten die in het vervolg van het experiment aan de
orde zouden moeten komen.

In Utrecht zijn de punten samen te vatten onder de
noemers afstemming van vraag en aanbod pleeggezinnen,
interne organisatorische voorwaarden terzake een ver
antwoord pleegzorgbeleid en bespreking van de case—load.
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De deelnemers in Den Bosch waren van mening dat de
deskundigheidsbevordering een belangrijke pleets zou
moeten krijgen. Ook vinden ze dat het aantal kinderen
dat binnen het experiment valt, te gering is. De deel
nemers vinden het organisatie—overleg zeer waardevol.
De voorwaarde voor verdere deelname is dat de in
stellingen meer financiele ruimte krijgen en dat er
minder invulling is van bovenaf. Den Bosch vindt de
houding van de overheid te bevoogdend. Men is van mening
dat de deelnemers voldoende hebben gainvestaard en dat
voorwaarden voor verlenging van het experiment dan ook
eerder moeten worden gesteld door de deelnemers dan door
de overheid. In dit verband wordt ook opgemerkt dat een
plafonnering van de pleegzorg haaks staat op de doel
stelling van het experiment.

De discussie rond de verlenging is in Den Bosch op
merkelijk harder gevoerd dan in Utrecht. Dit is een
verschuiving ten opzichte van da situatie bij de start,
waarbij Utrecht zich zeer hard heeft opgesteld.

In het organisatie—overleg in beide arrondissementen
is ook het experiment geevalueerd. Er is tijdens het
experiment maar aandacht ontstaan voor de pleegzorg. Met
name de mogelijkheid van tijdelijke opvang in een gezin
is onder de aandacht gekomen. Er heeft, volgens de
deelnemers, door de deskundigheidsbevordering een men
taliteitsverandering plaatsgevonden. Gebleken is dat

pleegzorg meer mogelijkheden biedt dan men tot voor kort
heeft verondersteld.

In de formele besluitvorming zijn met name bij de

justitiele instellingen geen wijzigingen geweest. Be
sluitvorming bij deze instanties is altijd een zaak ge
weest waarbij, naast maatschappelijk werkers, op z’n
minst een praktijkleider is betrokken. In enkele in

stellingen zijn er werkgroepen of consultatieteams op
het terrein van de pleegzorg ingesteld. In het kader van
het experiment is gewerkt man poolvorming van permanente

pleeggezinnen. Los van het experiment zijn er in Den
Bosch samenwerkingscontracten afgesloten tussen Centrale
en instellingen.

1.2.3 Evaluatie organisatie—overleg

Een van de doelstellingen van het experiment was te komen
tot afspraken over taakverdelingen, tot een juiste af

stemming van vraag naar en aanbod van pleeggezinnen en
tot het functioneren van opvangpools. Met betrekking
tot deze zaken heeft het organisatie—overleg een be

langrijke rol vervuld. De bovengenoemde doelstellingen

zijn in beide overleggen meermalen onderwerp van dis

cussie geweest. Het lag tevens in de bedoeling om
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knelpunten die de voortgang van het experiment belem
merden, in het organisatie—overleg aan te kaarten. Dit
is ook daadwerkelijk gebeurd. We verwijzen in dit ver
band naar de financiering van de deskundigheidsbevor—
dering. Toch zijn er ook kritische kanttekeningen te
maken bij het organisatie—overleg. Twee zaken geven
aanleiding daartoe; de Centrale in Ben Bosch is na de
eerste helft van het beleidsexperiment uit het overleg
gestapt, omdat zij van mening was dat de contacten met
de instellingen verder “bilateraal” afgehandeld konden
worden en het organisatie—overleg heeft zich een groot
deel van de tijd beziggehouden met de voortgang van het
experiment. Naar aanleiding hiervan zou je kunnen zeggen
dat de functie van het overleg vooral in het begin be
langrijk is geweest. Men heeft toen veel informatie
uitgewisseld over de mogelijkheden tot pleegzorg en de
taken van de verschillende instanties. Misschien had men
wat de doelstelling betreft kunnen volstaan met een be
perkter aantal gerichte informatieve besprekingen.

Het is duidelijk dat de coordinatoren in de arron
dissementen onmisbaar zijn geweest. De coordinatoren
zijn degenen geweest die knelpunten, kritiek en ideeen
van de deelnemers hebben overgebracht naar de stuur
groep, waarin onder andere vertegenwoordigers van de
ministeries zitting hadden. Ook de terugkoppeling van
informatie heeft vaak plaatsgevonden via de coordinator.

1.3 Het sleutelfigurenoverleg

1.3.1 Taken en samenstelling van hek sleutelfigurenoverleg

In het voorstel voor het beleidsexperiment wordt onder
andere het plan geopperd om per arrondissement een
overleggroep te laten functioneren, bestaande uit Ver
tegenwoordigers ofwel sleutelfiguren van de deelnemende
instanties. Hierbij is in eerste opzet gedacht aan in—
tervisoren, praktijkleiders en dergelijke. De in
houdelijke leiding van dit overleg berust volgens het
voorstel bij de deskundige. De formele leiding is in
handen van degene die het experiment in het betreffende
arrondissement coordineert. Deze coordinator is tevens
voorzitter van het organisatie—overleg. Deze constructie
maakt een efficiente terugkoppeling naar het organisa
torisch overleg en de stuurgroep mogelijk. Een lid van
het onderzoekteam woont de vergaderingen bij.

Taken voor het sleutelfigurenoverleg zijn volgens het
voorstel;
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— Het uitwerken van ervaringen omtrent het werken
binnen de instellingen, bijvoorbeeld aan de hand van
casusbesprekingen of door analyse van verslagen.

— Het ondersteunen van de sleutelfiguren (praktijk—
leiders/intervisoren) bij de werkzaamheden in de
eigen instelling en de ontwikkeling van een model
(voor besluitvorming, voorbereiding en begeleiding
van pleeggezinplaatsjngen). Bij deze zaken is de
deskundige behulpzaam.

— Het signaleren van knelpunten en bedenken van op
lossingen hiervoor ter bespreking in het organisa
torisch overleg.

1.3.2 De organisatie van het sleutelfigurenoverleg

In het arrondissement Utrecht is reeds voor de start van
het experiment duidelijk geworden dat een sleutelfi—
gurenoverleg door de deelnemers niet opportuun werd
geacht. Men liet de mogelijkheid open om in later stadium
een sleutelfigurenoverleg op te zetten, indien daaraan
behoefte zou ontstaan. In dit arrondissement is echter
geen sleutelfigurenoverleg ingesteld gedurende het ex
periment.

In het arrondissement Den Bosch bleek wel belang
stelling te bestaan voor het sleutelfigucenoverleg. Dit
overleg is daar in de periode maart tot en met december
maandelijks bijeengekomen, met uitzondering van de maand
juli. In het sleutelfigurenoverleg hebben vertegen
woordigers van 4 instellingen voor Cgezins)voogdij, de
Raad en de Centrale voor Pleegzorg binnen het arrondis
sement Den Bosch zitting gehad.

Het voorstel om de deskundigheidsbevordering aan in
stellingen via het sleutelfigurenoverleg te laten ge
schieden, is slechts ten dele geslaagd. Het overleg
heeft namelijk alleen gefunctioneerd in het arrondisse
ment Den Bosch gedurende de periode maart — december
1984. De deelname beperkte zich tot een aantal
(gezins)voogdij instellingen, de Raad, de Centrale en
een tehuis. De vrijwillige instellingen ontbraken ge
heel.

1.3.3 Inhoud sleutelfigurenoverleg

De nadruk heeft gelegen op kennisoverdracht van de des
kundige aan de vertegenwoordigers van de deelnemende
plaatsende instanties. Inhoudelijk gaat het om pedago
gische uitgangspunten die een rol spelen in het proces
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van uithuisplaatsing. De gevolgen van de keuze voor het:
belang van het kind hebben hierbij centraal gestaan. Er
is gestreefd naar de ontwikkeling van een ideaal typisch
theoretisch model. Het idee is geweest dat de
hulpverleners dit model zouden kunnen hanteren in het
besluitvormingsproces, waarin het gaat om een uithuis—
plaatsing en de keuze van voorziening. Tevens zou het
kunnen worden gebruikt bij de voorbereiding van en be
geleiding tijdens de plaatsing. Ten behoeve van de ont
wikkeling van dit model zijn door de deelnemers
schriftelijke stukken en ontwikkelingspsychologische en
pedagogische literatuur bestudeerd en besproken. Dit
materiaal is verschaft door de deskundige. Aan de hand
van het bovengenoemde materiaal zijn de gekozen thema’s
verder uitgediept. De thema’s hadden betrekking op:

— de behoefte van kinderen in de verschillende ont—
wikkelingsstadia;

— de beoordeling van de kwaliteit van de relatie tus
sen ouders/verzorgers en kind, met het oog op de
benodigde voorwaarden voor een goede ontwikkeling
van het kind;

— de termijn waarbinnen men duidelijkheid moet hebben
over de mogelijkheden van kind en hulpverlening,
opdat continuiteit in de opvoeding zoveel mogelijk
is gewaarborgd;

— de consequenties van de keuze voor het belang van
het kind voor hulpverlening aan ouders en pleegou
ders.

Naast besprekingen die zijn gericht op verbreding en
verdieping van kennis, heeft ook een casusbespreking
plaatsgevonden. Aan de hand van de casus, ingebracht
door een der deelnemers, is ingegaan op de uitgangs
punten en gekozen doelstelling van de betrokken hulp
verlener. Toch hebben de deelnemers de voorkeur gegeven
aan verdere ontwikkeling van het theoretisch model, al
vorens de casusbesprekingen te continueren.

In het onderstaande wordt een aantal onderwerpen
vermeld die in het sleutelfigurenoverleg zijn besproken.
Een van de eerste gespreksonderwerpen is geweest het
feit dat plaatsing in een pleeggezin en de begeleiding
ervan meer tijd kost dan een internaatplaatsing. Als
mogelijke opslossing is gedacht aan het in een vroeg
stadium duidelijk maken van mogelijkheden en ver
wachtingen van de betrokken partijen (ouders en pleeg
ouders) en het stellen van termijnen. Ook is gesproken
over de vaak te hoge verwachtingen van pleegouders.
Hierover is opgemerkt dat het aanbeveling verdient de
functie van de verschillende typen pleeggezinnen uit te
werken. Vervolgens kan aan pleegouders duidelijk worden
gemaakt wat er van hen wordt gevraagd gedurende een be—

21



paalde periode. Verder is aan de orde geweest de slechte
verhouding tussen pedagogische uitgangspunten enerzijds
en de juridische rechten van ouders anderzijds. Be
sproken is de functie van een neutraal terreinplaatsing,
het verkrijgen van medewerking van de ouders, diagnose
van de mogelijkheden van de ouders, conflictsituaties
rond de loyaliteit, de beoordeling van de ernst en duur
van verwaarlozing door de ouders.

Naast deze inhoudelijke onderwerpen is het effect van
het sleutelfigurenoverleg op het praktisch werk, de be
hoefte aan deskundigheid binnen de instellingen, de
overdracht van kennis binnen de instellingen aan de orde
geweest.

1.3.4 Evaluatie sleutelfigurenoverleg

De laatste vergadering van het sleutelfigurenoverleg in
december 1984 is besteed aan de evaluatie. Deze evalua
tie heeft plaatsgevonden aan de hand van vier vragen.
Hieronder worden de vragen en de antwoorden beschreven.

Nelke betekenis heeft de deskundigheidsbevordering voor
de verschillende deelnemers van het sleutelfigurenover—
leg gehad?

De deelnemers hebben de deelname aan dit overleg als
positief ervaren. In dit verband wordt de kennisover—
dracht genoemd en het leren kennen van de visie van an
dere instellingen. Sommigen zijn van mening dat te wei
nig is gesproken over de toepasbaarheid van de opgedane
kennis in de praktijk. De afwezigheid van de vrijwillige
instellingen is als een gemis ervaren.

Nat heeft de deskundigheidsbevordering in het sleutel—
figurenoverleg voor de verschillende instellingen bete
kend?

De deelnemers antwoorden dat ze de opgedane kennis
zoveel mogelijk hebben doorgegeven aan de individuele
werkers. Het effect hiervan is volgens hen indirect
merkbaar geweest. Voorzover de instelling niet al
“pleeggezin gericht” was, is binnen de instelling meer
aandacht geconstateerd voor het belang van het kind en
de continuiteit in de relatie met de verzorgers. Veel
aandacht is eveneens geschonken aan het creeren van
duidelijkheid voor ouders en pleegouders over het pers
pectief van de plaatsing.

Bij de plaatsende instanties die naast het sleutel—
figurenoverleg ook binnen de instelling deskundigheids—
bevordering hebben gekregen, wordt dit laatste ver—
schijnsel toegeschreven aan de interne deskundigheids—
bevordering. Het sleutelfigurenoverleg heeft in het al—
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gemeen geleid tot signalering van leemten in de kennis
over de pleegzorg. Een gevolg was dat de behoefte van
de instellingen concreet kon worden geformuleerd bij de
start van de interne deskundigheidsbevordering.

Wat zijn de effecten geweest in de samenwerking met niet
deelnemende instellingen? Een effect is dat er een
spanningsveld is ontstaan tussen instellingen die aan
het sleutelfigurenoverleg hebben deelgenomen en in
stellingen die op geen enkele wijze deskundigheidsbe—
vordering hebben gekregen. Dit speelt met name in het
besluitvormingsproces op die momenten waar de belangen
van kind en ouders tegen elkaar worden afgewogen.

Wat zijn de consequenties voor de toekomst? In het al
gemeen is gepleit voor het uitdiepen van de op gang ge
brachte deskundigheidsbevordering. Hierbij is niet
vastgesteld of dit in de vorm van een sleutelfiguren—
overleg gestalte zou moeten krijgen. Enerzijds wordt de
behoefte aan een inhoudelijke uitwisseling tussen in
stellingen van belang geacht. Anderzijds wordt gezegd
dat “interne” deskundigheidsbevordering noodzakelijk is,
opdat alle werkers binnen de instellingen worden be
reikt.

1.6 Samenvatting en conclusies

De stuurgroep
In de stuurgroep hebben zitting de vertegenwoordigers
van de twee betrokken ministeries, een vertegenwoordiger
van het WIJN, de coordinatoren uit de beide arrondisse
menten (WIJN) en als toehoorders zijn de onderzoekers
aanwezig. De onderwerpen die in elke vergadering aan de
orde zijn geweest, zijn de voortgang van het experiment,
de deskundigheidsbevordering en het onderzoek.

Punten die vaak aan de orde zijn geweest, voordat een
oplossing is gevonden, zijn: de formulering van de
doelstelling en de opzet van het experiment, de betaling
van de vrijwillige pleeggezinnen, de definiering van de
verschillende typen pleeggezinnen.

De stuurgroep heeft meestal een coordinerende rol
vervuld en is bemiddelend opgetreden tussen in
stellingen, departementen, onderzoekers en deskundigen.
Bij de verlenging van het experiment en bij de tot
standkoming van de tweede fase deskundigheidsbevordering
heeft de stuurgroep een actieve rol gespeeld. De stuur
groep heeft in de overige situaties zelf vrijwel geen
actie geinitieerd. Al met al heeft de stuurgroep een
belangrijke functie gehad als bemiddelende instantie.
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Het organisatie—overleg
Een van de doelstellingen van het experiment was te komen
tot afspraken over taakverdelingen, tot een goede af
stemming van vraag naar en aanbod van pleeggezinnen en
tot het functioneren van opvangpools. Met betrekking tot
deze zaken heeft het organisatie—overleg een belangrijke
rol vervuld. De coordinatoren hebben als voorzitter van
het organisatie—overleg een centrale rol vervuld.

De coordinatoren zijn degenen geweest die knelpunten,
kritiek en ideeen van de deelnemers hebben overgebracht
naar de stuurgroep, waarin onder andere vertegenwoor
digers van de ministeries zitting hadden. Ook de terug—
koppeling van de informatie vanuit de stuurgroep heeft
via de coordinator plaatsgevonden.

In beide arrondissementen hebben de deelnemende
plaatsende instanties of een vertegenwoordiging ervan,
alsook een aantal instanties die pleeggezinnen werven,
aan het organisatie—overleg deelgenoeen.

Er heeft een verschil bestaan tussen de beide arron
dissementen in de uitgangspunten die tijdens het expe
riment zijn gehanteerd. Dit is in het organisatie—
overleg duidelijk naar voren gekomen. In Den Bosch heeft
men het voorstel voor het experiment aangehouden, met
als centraal thema “pleeggezinplaatsing, ja, tenzij”.
In Utrecht is dit uitgangspunt niet gehanteerd. In dit
arrondissement is een afgezwakte formulering gehanteerd.
In het overleg is gesproken over de opzet van de des—
kundigheidsbevordering, de voortgang van het onderzoek,
de verwachte taakverzwaring bij toename van de pleegge—
zinplaatsingen en de afstemming van vraag naar en aanbod
en mogelijkheden van pieegzorg. 0e functie van het
overleg is vooral in het begin belangrijk geweest.

Het sleutelfigurenoverleg heeft alleen in het arron
dissement Den Bosch gefunctioneerd gedurende de periode
maart — december 1984. In het sleutelfigurenoverleg
heeft voornamelijk theoretische kennisoverdracht
plaatsgevonden van de deskundige naar de deelnemers. Dit
bestond uit het bespreken van een model van pedagogische
en ontwikkelingspsychologische uitgangspunten. Aanvan
kelijk was het de bedoeling dit model in de praktijk te
toetsen. Dit punt is echter niet bereikt. Het ervarings—
en kennisniveau omtrent pleegzorg varieerde nogal bij
de deelnemende instellingen. Ook de overdracht naar de
werkers binnen de instelling is niet goed van de grond
gekomen. Het systeem van vertegenwoordigers per in
stelling is ontoereikend geweest om alle werkers binnen
de instellingen te kunnen bereiken en te motiveren. De
vertegenwoordigers in het sleutelfigurenoverleg waren
van mening dat bevordering van pleegzorg binnen de in
stellingen zou moeten plaatsvinden door middel van cur—
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sussen of trainingen binnen de instellingen. Deze zouden
moeten worden verzorgd door iemand van buiten. Overigens
heeft de deskundige in het sleutelfigurenoverleg reeds
in juni 1984 aangedrongen op cursussen en trainingen
binnen de instellingen.

Hoewel het sleutelfigurenoverleg op zich door de
deelnemers als positief is geevalueerd, is in januari
1985 besloten prioriteit te geven aan deskundigheidsbe—
vordering binnen de instellingen. Na deze interne
trainingen of cursussen zou toetsing van de theorie aan
de praktijk kunnen plaatsvinden in een sleutelfiguren—
overleg. Van deze mogelijkheid is tijdens het experiment
geen gebruik meer gemaakt.
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2 DESKUNDIGHEXDSEVORDERING

2.1 Inleiding

In het: kader van het beleidsexperiment is door de beide
betrokken ministeries de mogelijkheid tot deskun—
digheidsbevordering geboden aan de deelnemende
plaatsende instanties.

Enerzijds heeft het sleutelfigurenoverleg de moge

lijkheid geboden inhoudelijk over de hulpverlening te

praten. Anderzijds hebben instellingen individueel of

groepsgewijs een aantal bijeenkomsten georganiseerd. De

opzet hiervan en de onderwerpen die hierin zijn bespro
ken, zijn afgestemd op de specifieke behoefte van de

instellingen. Deze sessies zijn geleid of begeleid door
personen die deskundig zijn op het terrein van de hulp

verlening, besluitvorming, begeleiding, enz.

Aanvankelijk is het de bedoeling geweest dat de des—

kundigheidsbevordering door een persoon zou worden ver

zorgd. Dit gold zowel voor het sleutelfigurenoverleg als
voor de deskundigheidsbevordering binnen de in

stellingen. Er werd hierbij van uitgegaan dat er voor

elke instelling min of neer eenzelfde aanbod lag. Dit

had het voordeel dat de deskundigheidsbevordering
makkelijker was te evalueren dan wanneer de opzet en

inhoud per instelling varieerde. Al spoedig bleek dat

de behoefte van de instellingen te groot en te divers

was. Zoals eerder gezegd was de aanvankelijke opzet en

omvang van de deskundigheidsbevordering te eenzijdig en

te mager.
De diversiteit in behoefte hangt samen met een ver

schil in ervaring met en kennis van de pleegzorg bij de

maatschappelijk werkers van de plaatsende instanties.
In december l98 is besloten het aanbod van de des—

kundigheidsbevordering te verdelen over meer deskun

digen. Tevens is ernaar gestreefd het aanbod neer te

laten aansluiten bij de behoefte. Het langzame op gang

komen van deze deskundigheidsbevordering is een belang

rijk element geweest in het besluit van de stuurgroep
om het experiment te verlengen tot januari 1986. De

nieuwe opzet en inhoud van de deskundigheidsbevordering,

de aanwezigheid van meer trainers, cursusleiders en het
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feit dat de opzet per instelling kan verschillen, heeft
de evaluatie ervan bemoeilijkt.

De effectmeting die in eerste instantie was gepland,
is achterwege gelaten. De onderzoekers zijn voor de
evaluatie van de deskundigheidsbevordering uitgegaan van
het schriftelijke materiaal dat de instellingen hebben
verschaft. Het gaat hierbij voornamelijk om evaluatie—
verslagen van de instellingen, maar ook om notulen van
het organisatorisch overleg.

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke onderwerpen
in de cursussen zijn aangesneden, naar aanleiding van
de door de instellingen vermelde knelpunten en be
hoeften.

2.2 Organisatie interne deskundigheidsbevordering

De deskundigheidsbevordering, gegeven binnen de in
stellingen, is tijdens het experiment langzaam op gang
gekomen. In het arrondissement Den Bosch hebben twee
gezinsvoogdij—instellingen vanaf het begin interne cur
sussen gekend, naast deelname aan het sleutelfiguren—
overleg.

In het arrondissement Utrecht zijn tijdens het eerste
halfjaar met vijf instellingen voor Cgezins)voogdij en
de Centrale voor pleeggezinnen besprekingen over des—
kundigheidsbevordering gevoerd. Bij sommige van deze
instellingen is het gebleven bij een introductiebe—
spreking of een eerste aanzet. Slechts een instelling
die te maken heeft net vrijwillige plaatsingen in
Utrecht, heeft in 1984 deelgenomen aan de deskun—
digheidsbevordering. Tijdens het eerste halfjaar dat het
experiment draaide, is herhaaldelijk gewezen op de be
perkte mogelijkheden van de deskundigheidsbevordering.
Zowel de plaatsende instellingen als de deskundige
hebben dit aan de stuurgroep gemeld. Het aanbod was te
beperkt van omvang en het sloot te weinig aan op de be
hoefte van de instellingen.

Op advies van de stuurgroep is door de beide minis
teries meer geld ter beschikking gesteld voor de des—
kundigheidsbevordering. Zodoende is het mogelijk geweest
om in 1965 een kwantitatief beter en inhoudelijk geva—
rieerder aanbod te doen wat betreft cursussen deskun—
digheidsbevordering. Om in aanmerking te komen voor een
cursus dienden de instellingen een opzet te maken. In
deze opzet moesten de thema’s worden vermeld, de speci
fieke kwaliteiten van de deskundige, het aantal bijeen
komsten en een begroting.

De instellingen waarbinnen de deskundigheidsbevor—
dering is gegeven gedurende het eerste halfjaar, hebben

de bijeenkomsten voortgezet. In september 1965 gingen
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de deelnemers in beide arrondissementen akkoord met het
voorstel van de stuurgroep tot verlenging van het expe
riment tot 1 januari 1966. Dit geschiedde onder voor
waarde dat er wederom een mogelijkheid werd geboden
cursussen/trainingen op te zetten. De ministeries kop—
pelden op hun beurt hieraan de voorwaarde dat in de
nieuwe fase deskundigheidsbevordering een besluitvor—
mingsmodel zou worden ontwikkeld. Dit besluitvormings—
model zou betrekking moeten hebben op het proces van
uithuisplaatsing in het algemeen en pleeggezinplaatsing
in het bijzonder. In dit kader is de instellingen ge
vraagd om verslagen en ervaringen betreffende de des—
kundigheidsbevordering door te geven, zodat op grond
daarvan een publikatie tot stand kan komen, waarin de
besluitvorming centraal staat en wellicht een besluit—
vormingsmodel is ontwikkeld.

In december 1985 komt de subsidie voor de bovenge
noemde derde fase deskundigheidsbevordering los. Omdat
de realisatie van de deskundigheidsbevordering derde
fase pas na december 1965 zijn beslag heeft gekregen,
konden de resulaten daarvan niet geheel in dit verslag
worden opgenomen.

In het vervolg van dit hoofdstuk worden de opzet, de
thema’s en, voorzover mogelijk, de evaluatie van de
deskundigheidsbevordering behandeld. Er worden drie pe
rioden onderscheiden, namelijk:

— eerste fase maart — december 1984;
— tweede fase december 1984 — september 1985;
— derde fase december 1985 — juli 1936.

2.3 Deskundigheidsbevordering eerste fase

2.3.1 Opzet

De opzet van de deskundigheidsbevordering eerste fase
is overgelaten aan de aangetrokken deskundige. Eventuele
afspraken met de instellingen over de inhoud van de
deskundigheidsbevordering en de frequentie van de
bijeenkomsten zijn geregeld tussen deskundige en in
stellingen onderling. Van meet af aan heeft onduide—
lijkheid over de continuiteit van de deskundig—
heidsbevordering geleid tot onzekerheid bij deskundige
en deelnemende instellingen. Tevens werd snel duidelijk
dat de twee dagen per week, die de deskundige ter be
schikking had, volstrekt onvoldoende waren om met alle
instellingen aan het werk te gaan.

In het arrondissement Utrecht is met zes instellingen
overleg gevoerd; in Den Bosch met twee instellingen. Bij
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vier van deze instellingen is de deskundigheidsbevor—
dering opgestart. Verder was er in het arrondissement
Utrecht nog een instelling die vrij snel te kennen gaf
dat het aanbod betreffende de deskundigheidsbevordering
niet aansloot bij de behoefte binnen de instelling.

Knelpunt tijdens deze eerste fase was dat de ver
wachting is gewekt bij de instellingen dat de deskun—
digheidsbevordering zou worden afgestemd op de behoefte,
terwijl dat niet in alle gevallen mogelijk is geweest.
De tijd en middelen die de deskundige ter beschikking
had, schoten te kort om een voor ieder passende cursus
op te zetten. Dit heeft in deze fase geleid tot onvrede
bij zowel de deskundige als de instellingen. Een en
ander heeft geleid tot een verruiming van de middelen
en de opzet van de tweede fase.

2.3.2 Inhoud

Voor de beschrijving van de inhoud van de eerste fase
deskundigheidsbevordering is gebruik gemaakt van de
evaluatieverslagen die door de instellingen zijn samen

gesteld. Onderwerpen die in deze fase aan de orde zijn

geweest bij alle instellingen zijn:

— de betekenis van hechting voor een kind in verband
met de keuze van voorziening;

— ontwikkelingspsychologische uitgangspunten, met na

me de behoeften van kinderen in de verschillende

ontwikkeli ngsfasen;
— voorwaarden waaraan een goede opvoedingssituatie

moet voldoen.

Bij gezinsvoogdij—instellingen is ook gesproken over de

noodzaak om snel duidelijkheid te krijgen over het toe

komstperspectief van zowel het kind als de verzorgers.

Bij de voogdijverenigingen is gesproken over de noodzaak
om de continuiteit van een plaatsing na voogdij—
overdracht veilig te stellen ten behoeve van het kind.

Bij een aantal instellingen zijn criteria ter beoor

deling van pleeggezinnen aan de orde geweest. Een cri

terium dat in dit verband is genoemd, is de acceptatie
van de ouders en de achtergrond van het kind door de
pleegouders. Een onderwerp dat hiermee samenhangt, is
de uniciteit van de band tussen ouders en kind. Tevens

is in dit verband gesproken over het loyaliteitsconflict

waarin men als hulpverlener terechtkomt, als men moet

kiezen tussen de belangen van de ouders en die van het

kind.
Als handvat voor het werk in de praktijk heeft de

discussie geleid tot een duidelijke stellingname van de
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maatschappelijk werkers. Er wordt daarin gekozen voor
het belang van het kind. Er wordt duidelijkheid geboden
aan de ouders over het belang van het kind, het pers
pectief en hun eigen verwachtingen en mogelijkheden. Een
derde punt dat van belang wordt geacht, is een planmatige
en intensieve hulp aan de ouders in verband met eventuele
schuldgevoel ens.

2.3.3 Evaluatie eerste fase

De geboden deskundigheidsbevordering is positief ge
waardeerd door de deelnemende instellingen. De bijeen
komsten met deze deskundige zijn na december 1984
voortgezet.

De meeste instellingen die aan de eerste fase hebben
deelgenomen, waren in hun beleid al gericht op pleeg—
zorg. Bij deze instellingen heeft de deskundigheidsbe—
vordering vooral geresulteerd in een nadere explici—
tering van de besluitvorming en de ontwikkeling van be—
slissingsstrategieen. Tevens heeft het geleid tot meer
aandacht voor de pleegzorg in al haar facetten. Dit heeft
op haar beurt geleid tot de behoefte bij maatschappelijk
werkers aan uitbreiding van kennis en vaardigheden. In
sommige gevallen is er sprake van een attitude—
verandering bij de werkers. De aandacht verschoof van
“wat zijn belemmerende factoren en wat willen de ouders”
naar “wat is noodzakelijk om de belangen van het kind
veilig te stellen”.

Knel punten
De gezinsvoogdij—instellingen constateren dat de vraag
of uithuisplaatsing al dan niet noodzakelijk is, in de
deskundigheidsbevordering te weinig aandacht heeft ge
kregen.

Bij een instelling wordt geconstateerd dat de ont—
wikkelingspsychologische en pedagogische kennis van de
maatschappelijk werkers ontoereikend is. Bijscholing
wordt zeer wenselijk geacht. Een voogdijvereniging vindt
dat deskundigheidsbevordering eerste fase te weinig ge
richt is geweest op de behoefte aan inzicht in de moge
lijkheden van pleegzorg in crisissituaties.

Als structurele knelpunten worden genoemd de on
duidelijkheid omtrent de continuiteit van de deskun—
digheidsbevordering en het te beperkte aanbod in de
eerste fase.
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2.4 Deskundigheidsbevordering tweede fase

2.4.1 Opzet tweede fase

Naar aanleiding van het verzoek van de instellingen tot
een passender en royalere opzet van de deskundigheids—
bevordering, heeft de stuurgroep bij de betrokken mi
nisteries aangeklopt. Het verzoek betrof met name een
aanbod voor de instellingen die in de eerste fase geen
deskundigheidsbevordering hadden gekregen. De overheid
heeft dit verzoek gehonoreerd en tevens de mogelijkheid
geboden aan de instellingen die reeds cursussen kregen,
de deskundigheidsbevordering te continueren.

De instellingen hebben hun behoeften kenbaar gemaakt
en op papier gezet. In het organisatie—overleg zijn de
aanvragen verzameld en gecoordineerd. Via de stuurgroep
zijn de voorstellen doorgesluisd naar de ministeries,
die de aanvragen hebben gehonoreerd.

In het arrondissement Den Bosch zijn drie groepen van
elk 10 — 11 deelnemers samengesteld. Alle aan het ex
periment deelnemende instellingen hebben aan de deskun—
digheidsbevordering deelgenomen, met uitzondering van
het algemeen maatschappelijk werk in Den Bosch, waar
zeer weinig jongeren beneden de 11 jaar hulp vroegen.

In het arrondissement Utrecht is de tweede fase an
ders opgezet dan in Den Bosch. Afhankelijk van de be
hoefte bij de instellingen heeft groepsgewijs of per
instelling deskundigheidsbevordering plaatsgevonden.
Zo hebben zich vijf groepen gevormd met elk een eigen
programma en met verschillende deskundigen. Een cluster
bestond uit de vijf participerende instellingen voor
algemeen maatschappelijk werk. Een ander is gevormd door
een instelling voor gezinsvoogdij en een adviesbureau.
Het derde cluster bestond uit de Raad en de Centrale,
die deels een eigen en deels een gemeenschappelijk pro
gramma hadden. De twee overgebleven groepen zijn gevormd
door afzonderlijke instellingen.

In Utrecht zijn de cursussen afgesloten door middel
van een algemene studiedag (september 1965). De in
houdelijke evaluatie van de deskundigheidsbevordering
in Utrecht is aangehouden tot de voorbespreking van de
aangekondigde publikatie van de stuurgroep, waarin de
ervaringen met de cursussen zouden worden verwerkt.

2.4.2 Inhoud

Hoewel de cursussen in beide arrondissementen anders
zijn opgezet, zijn er enige overeenkomsten. In beide
gevallen geeft men de voorkeur aan cursussen die naast
theoretische bijscholing de mogelijkheid bieden impli—
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ciete ervaringskennis en uitgangspunten te expliciteren
en te toetsen door middel van casusbesprekingen. In Den
Bosch hebben alle deelnemende instellingen dezelfde
thema’s besproken. In Utrecht zijn per instelling of
cluster van instellingen afzonderlijke cursussen opge
zet. Ondanks dit verschil in opzet blijken in beide ar
rondissementen dezelfde thema’s aan de orde te zijn ge
weest. Het betreft de eigen werkhouding, diagnose—
stelling, planning en besluitvorming, begeleiding, ont—
wikkelingspsychologische uitgangspunten, systeemtheorie
en gezinstherapie.

Gemeenschappelijke thema’s
De onderwerpen die hieronder aan de orde komen, zijn in
neer cursussen besproken. Wel bestaan er soms accent—
verschillen. Bij een cursus wordt bijvoorbeeld het be
sluitvormingsproces verhelderd, waarbij weerstand van
de ouders, gehanteerde criteria voor de keuze van voor
ziening en aspecten van plaatsing in een pleeggezin zijn
besproken. In een andere cursus waarin ook besluitvor
ming is besproken, is het doel veel meer geweest het
overdragen van kennis en het aanleren van vaardigheden.

De volgende thema’s zijn in meer cursussen ter sprake
gekomen

— Nerkhouding c.q. weerstand van de maatschappelijk
werker ten aanzien van de uithuisplaatsing, pleeg—
gezinplaatsing enz.

— Welke informatie is noodzakelijk voor een volledige
diagnose? In dit verband is de reden van de uit—
huisplaatsing en de hulpvraag belicht. De rol die
de waarden en normen van de hulpverlener en van de
ouders speelt bij vaststelling van het doel van
hulpverlening, is hierbij aan de orde geweest. De
vraag is gesteld wat nu precies indicaties en
contra—indicaties zijn.

— Planning en besluitvorming. In dit verband is nage
gaan wie wanneer aanwezig en wat op een bepaald
tijdstip bekend dient te zijn. Concrete aandachts
punten in dit kader zijn het onderscheid in soorten
pleeggezinnen, criteria voor familieplaatsing,
weerstand van ouders, de aard en zwaarte van deze
weerstand, verantwoordelijkheden in de hulpver
lening, het maken van werkafspraken e.d.

— Begeleiding van pleeggezinplaatsingen. Aspecten die
aan de orde zijn geweest, zijn
— attitude van kind, ouders en familie;
— attitude van pleegouders en personen in hun om

geving;
— taak, rol en positie van de hulpverleners;
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— verdeling van verantwoordelijkheden tussen be
trokken hulpverleners;

— stellingname van hulpverlener bij conflicterende
belangen;

— doelstelling, opzet en inhoud van de begelei
ding;

— bezoekregelingen;
— evaluatie, nazorg en overdracht van de begelei

ding.
— Ter bespreking van het thema begeleiding is bij de

cursussen in Den Bosch een gastspreker uitgenodigd.
Deze heeft aan de hand van de theorie van Nagy de
hantering van loyaliteitsconflicten behandeld.

— In Den Bosch zijn ook bijeenkomsten gewijd aan het
thema “relaties en processen”. Deze bijeenkomsten
waren gericht op het krijgen van inzicht in de be
tekenis van begrippen hechting en loyaliteit in die
situaties, waarin uithuisplaatsing wordt overwogen.
Hierbij is de rol van de opvoeders/ouders van het
kind, ontwikkelingsfasen, hechting, losmakingspro—
cessen, loyaliteitsproblemen en de plaats van de
ouders in de hulpverlening aan de orde geweest.

2.4.3 Studiemiddag in Utrecht

Ter afsluiting van de cursussen deskundigheidsbevor—
dering in Utrecht is eind septeeber 1985 een studiemid—
dag gehouden. Hierbij zijn alle deelnemers van de cur
sussen uitgenodigd. Het thema luidde “uithuis te
plaatsen en uithuisgeplaatste kinderen”. Tevens zijn op
deze middag drie gastsprekers uitgenodigd, die deskundig
zijn op het terrein van uithuisplaatsen en pleegzorg.

Elke inleider heeft een aantal stellingen geponeerd,
waarover plenair is gediscussieerd. In de inleidingen
hebben de hieronder vermelde thema’s centraal gestaan:

1. Op grond waarvan kies je voor een tehuisplaatsing
dan wel voor een pleeggezinplaatsing. De volgende
stellingen zijn naar aanleiding van deze inleiding
besproken.

2. In de tweede inleiding heeft de relatie hulpverlener
— kind in het plaatsingsproces centraal gestaan.

3. De derde inleiding heeft als onderwerp het vroeg
verwaarloosde kind en de behandelingsmogelijkheden
in een pleeggezin.
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2.4.4 Evaluatie deskundigheidsbevordering tweede fase

Den Bosch
De opzet en inhoud van de cursussen die zijn gevolgd,
heeft men positief beoordeeld. Met name het kennisnemen
van elkaars visie wordt hierbij genoemd. In het cluster
waar de vrijwillige instellingen ontbraken, is hun af
wezigheid als een gemis ervaren.

Men heeft, ondanks de positieve geluiden, toch het
een en ander gemist in de cursussen. Genoemd worden
uitdieping van de diagnose en begeleiding, en bespreking
van de mogelijkheden van therapeutische pleeggezinnen.
Het werken vanuit het uitgangspunt “pleeggezin ja, ten
zij” wordt als te beperkt ervaren.

Er zijn suggesties gedaan voor het bespreken van
nieuwe thema’s. Hierbij wordt gedacht aan het omgaan met
ouder — pleegoudercontacten, invloed van pleegkinderen
op eigen kinderen, screening van pleeggezinnen en
proefplaatsingen van kinderen.

Ter bevordering van de deskundigheid in de in
stellingen worden vervolgcursussen op instellingsniveau
voorgesteld.

Een knelpunt dat wordt gesignaleerd door de deelne
mers, is het feit dat begeleiding van pleeggezin—
plaatsing extra veel tijd vergt. Met name de begeleiding
van kortdurende gezinsplaatsingen vergt meer tijd dan
van internaatpiaatsingen. Tevens wordt de behoefte aan
meer consultatiemogelijkheden geuit.

Utrecht
Bij een voogdij—instelling heeft de deskundigheidsbe—
vordering in het teken gestaan van het observeren en
waarnemen. Centraal hierbij heeft analyse op inhouds—
en betrekkingsniveau gestaan en het signaleren van
determinanten van interacties. Een tweede training bij
deze instelling is gericht geweest op besluitvorming en
oordeelsvorming. Omdat bij deze instelling het werken
met pleeggezinplaatsingen in vrijwillig kader een nieuw
verschijnsel was, is hier veel aandacht aan besteed.
Geconstateerd is dat deze plaatsingen een grotere claim
leggen op de deskundigheid van ouders en pleegouders.
De omgang met macht en machteloosheid bij zowel Vrij
willige als justitiele piaatsingen dient in volgende
cursussen nader te worden belicht. De cluster van in
stellingen voor algemeen maatschappelijk werk meldt wel
veel nieuwe inzichten te hebben opgedaan, maar te weinig
vaardigheden te hebben aangeleerd. De visie op de
houding van de maatschappelijk werker in pleegzorgsi—
tuaties is meer kindgericht geworden. Er bestaat meer
kennis over praktische regelingen in de pleegzorg.
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Er bestaat na de tweede fase bij deze instellingen

nog wel behoefte aan een vervolgcursus, gericht op

training van vaardigheden die kunnen worden gebruikt

tijdens de plaatsing, de begeleiding en het afsluiten

van mislukte plaatsingen.

Als knelpunt tijdens deze cursus is gesignaleerd dat

de taken en bevoegdheden van ouders, pleegouders en

maatschappelijk werkers inzake het plaatsen van jonge

kinderen in pleeggezinqen onduidelijk en onvoldoende

zijn geregeld. Wat dit betreft zou een “Statuut Pleeg—

zorg” duidelijkheid kunnen scheppen.

2.6.5 Samenvatting tweede fase

De deskundigheidsbevordering is in beide arrondisse

menten iets anders opgezet. In Den Bosch hebben 3 groepen

clusters van instellingen parallel gefunctioneerd. In

Utrecht zijn de cursussen gegeven zowel aan clusters als

aan individuele instellingen. Thema’s die in beide ar

rondissementen de revue zijn gepasseerd, zijn diagnose—

stelling, planning, besluitvorming, de eigen werkhouding

en begeleiding. Tevens heeft er kennisoverdracht

plaatsgevonden op het gebied van de ontwikkelings—

psychologie, systeemtheorie en gezinstherapie. In beide

arrondissementen is in het algemeen meer de voorkeur

gegeven aan cursussen waarin, naast theoretische ken—

nisoverdracht, ruimte was voor het expliciteren van

uitgangspunten van de werkers en toetsing aan de hand

van casusbesprekingen en praktische oefeningen. De cur

sussen in deze fase zijn door de instellingen ervaren

als orienterend van aard.

In het algemeen hebben de deelnemende instellingen

een vervolg op de deskundigheidsbevordering tweede fase

wenselijk geacht. Hierbij moet de nadruk liggen op uit

dieping van een beperkt aantal thema’s, bespreking van

eigen ervaringen en aanleren van vaardigheden door mid

del van bijvoorbeeld rollenspelen.

2.5 Deskundigheidsbevordering derde fase

Toen door de beide departementen besloten is het

beleîdsexperiment te verlengen tot 1 juli 1986, is aan

de instellingen de mogelijkheid geboden tot het opzetten

van een volgende cursus deskundigheidsbevordering. De

opzet en voorbereiding van de cursussen in het kader van

de derde fase deskundigheidsbevordering is verzorgd door

de instellingen zelf. De indiening van de voorstellen

voor de cursussen bij de stuurgroep is gecoordineerd per
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arrondissement door de voorzitter van het organisatie—
overleg. Ten tijde van het schrijven van dit hoofdstuk
waren de evaluatjeverslagen nog niet beschikbaar, omdat
de cursussen of nog niet, of sinds kort waren beeindigd.
De paragraaf waarin de evaluatie aan de orde komt, is
derhalve zeer beknopt.

2.5.1 Opzet derde fase

In Den Bosch hebben twee (gezins)voogdij—jnstellingen
en een cluster deelgenomen aan de derde fase. Het cluster
heeft bestaan uit de Raad, FIOM, de RIAGG’s en een
gezinsvoogdij—jnstel ling.

In Utrecht hebben de instellingen voor algemeen
maatschappelijk werk opnieuw een cluster gevormd. Daar
naast is er nog cluster dat bestaat uit een tehuis en
een gezinsvoogdij—instelling.

De overige instellingen hebben afzonderlijk een
voorstel ingediend. Vermeldenswaard is dat een aantal
instellingen heeft gekozen voor een opzet, waarbij naast
een aantal plenaire bijeenkomsten wordt gewerkt in in—
tervisiegroepen. De intervisie bijeenkomsten duren ca.
2,5 uur en vinden eenmaal per drie weken plaats. Hierbij
zijn maatschappelijk werkers, praktijkleiders en een
externe deskundige aanwezig. De RIAGO’s, de Centrales
en een voogdij—instelling in Utrecht hebben geen eigen
programma ingediend in deze fase.

2.5.2 Inhoud deskundigheidsbevorderjng derde fase

In het arrondissement Den Bosch is slechts van het
cluster waaraan onder andere de RIAGG’s deelnemen, een
voorstel voor de deskundigheidsbevordering derde fase
ontvangen. In dit voorstel staan drie thema’s centraal.
Het eerste thema is communicatie, toegespitst op de rol
van de maatschappelijk werker bij contacten tussen ou
ders en pleegouders. Het tweede thema is begeleiding en
training van vaardigheden op dit gebied. Als thema wordt
genoemd het gezamenlijk bespreken van cases. Daarnaast
heeft een van de instellingen uit de cluster voorgesteld
om hometraining, screening van kortverblijf— en
tijdelijke pleeggezinnen en de behandeling van emotio
neel gestoorde kinderen in paidoshuizen te bespreken.
Van de twee Cgezins)voogdij—instellingen is geen aparte
opzet voor deze fase ontvangen.

In het arrondissement Utrecht verschilt de inhoud van
de cursussen per instelling dan wel cluster van in—
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stellingen. Bij een gezinsvoogdij—instelling is de

cursus gericht op het kennis vergaren over systeemge—

richt werken met gezinnen en op het verwerven van eeer

inzicht in psychiatrische ziektebeelden. Bij een andere

gezinsvoogdij—instelling is de training gericht op in

tegratie van zorg voor het individuele kind en een sys—

teemgerichte benadering van pleegkind en pleeggezin.

Het voorstel yen de cluster bestaande uit in

stellingen voor algemeen maatschappelijk werk, bevat

drie onderdelen. Het eerste onderdeel is een meerdaagse

cursus, waarin het opzetten van een behandelingsplan,

begeleiding van pleeggezinnen en de positie van het

pleegkind worden uitgediept.

Het tweede onderdeel bestaat uit het opzetten van

supervisie ter consolidering van de in de cursus opge

dane kennis. Gedacht wordt aan supervisie van minstens

1 maatschappelijk werker van elke instelling. Deze kan

fungeren als vraagbaak voor collega’s binnen de in

stelling.
Het derde onderdeel is een discussie over beleidsma—

tige zaken. Hierbij gaat het om de grenzen van het al

gemeen maatschappelijk werk in de pleegzorg en voor

waarden voor de werkbegeleiding.

De cursus bij de Raad voor de Kinderbescherming is

gericht op het toepassen van reeds eerder opgedane ken

nis. Er vinden case—besprekingen plaats, soms toege

spitst op crisissituaties. Tot slot worden beleids—

voorstellen geevalueerd.

Bij de overige instellingen in Utrecht die aan deze

fase deelnemen, zijn de cursussen gericht op het

expliciteren en systematiseren van behandelings— en be—

geleidingsplannen en de uitvoering daarvan. Hierbij is

gebruik gemaakt van een eerder ontwikkeld instrument met

aandachtspunten. Dit instrument is aangepast aan de

praktijk binnen elke instelling afzonderlijk.

De thema’s die aan de orde zijn geweest, verschillen

per instelling. Het betreft beleidsmatige aspecten, se

lectie en matching van pleeggezinnen, begeleiding, po

sitie van de maatschappelijk werker, de relatie eigen

ouders en plegouders, het vertrek uit het pleeggezin.

2.5.3 Evaluatie derde fase

Zoals gezegd is de evaluatie van de deskundigheidsbe—

vordering derde fase summier, aangezien de evaluatie—

verslagen bij het opstellen van de tekst nog niet voor

handen waren. Voor meer informatie verwijzen we naar

de publikatie Pleegzorg van het WIJN. Hierin worden on

der andere ervaringen van de instellingen met de des—

kundigheidsbevordering weergegeven.
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In het organisatie—overleg in Den Bosch is door de
deelnemende instellingen het een en ender over de in
vloed van de deskundigheidsbevordering gezegd. Bij alle
instellingen in dit arrondissement, voorzover al niet
pleegzorg gericht, heeft een bepaalde mentaliteitsver
andering plaatsgevonden. Men is op een meer syste
matische wijze naar de behoefte van het kind en naar het
gezin van herkomst gaan kijken. Afhankelijk van de be
hoefte van het kind, de omstandigheden in en moge
lijkheden van het gezin wordt de wenselijkheid van te
huis— of pleeggezinplaatsing afgewogen. Hierbij is zowel
het perspectief op korte termijn als dat op lange termijn
van belang. Vroeger werd alleen bij langdurige
plaatsingen een pleeggezin overwogen. Pleegzorg als
tijdelijke mogelijkheid kwam nauwelijks voor. Momenteel
wordt, meer dan voorheen, bij een onduidelijk perspec
tief in een kortverblijfgezin geplaatst en beschouwt men
een plaatsing van twee jaar al als een langdurige
plaatsing. Eveneens is een verschuiving te zien in de
opvatting dat bijvoorbeeld kinderen met ernstige ge—
dragsproblemen niet in een gezin kunnen worden ge
plaatst.

Een voogdijvereniging die reeds langere tijd ervaring
heeft met pleegzorg, geeft aan dat pleeggezinnen meer
aankunnen dan aanvankelijk is verondersteld. Tevens
heeft de ervaring geleerd dat kinderen die lang in een
tehuis hebben gewoond, moeilijk in een gezin wennen.

In het organisatie—overleg in Den Bosch is ook een
aantal knelpunten gesignaleerd. Een van deze knelpunten
is dat instellingen, na keuze voor een langdurige
pleeggezin, stuiten op een onvoldoende aanbod van
permanente/langdurige pleeggezinnen, waardoor de moge
lijkheid om meer gezinnen te matchen, ontbreekt. Nood
gedwongen wordt soms eermt in een kortverblijfgezin ge
plaatst. Een ander knelpunt is dat de consultatiemoge—
lijkheden te beperkt zijn. Dit geldt zowel binnen als
buiten de instelling. Tot slot wordt de vraag gesteld
of het mogelijk zal zijn na afloop evenveel aandacht te
besteden aan pleegzorg als tijdens het experiment.

2.6 Samenvatting en conclusies deskundigheidsbevordering

De deskundigheidsbevordering kwam traag op gang binnen
het beleidsexperiment. Het aanvankelijke voorstel om de
deskundigheidsbevordering via het sleutelfigurenoverleg
te laten verlopen, is alleen in het arrondissement Den
Bosch gerealiseerd. Hieraan hebben slechts de justitiele
instellingen deel genomen. In dit overleg zijn ontwik—
kelingspsychologische en pedagogische uitganspunten be
sproken. Toetsing van de theoretische kennis aan de
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praktijk is in het sleutelfigurenoverleg niet van de

grond gekomen.
In het arrondissement Utrecht heeft men het instellen

van een sleutelfigurenoverleg niet nodig gevonden. In

Utrecht zijn aanvankelijk alleen per instelling af
spraken gemaakt met de deskundige. Al snel bleek de voor
de deskundighejdsbevorderjng beschikbaar gestelde tijd
te krap te zijn om alle instellingen te bedienen. De

aangetrokken deskundige heeft toen besloten alleen met
die instellingen in zee te gaan, waarbij het aanbod
aansloot bij de behoefte binnen de instelling. Dit zijn

vrijwel allemaal instellingen die al relatief veel er

varing hebben met pleegzorg. Het gaat hierbij om twee
instellingen voor Cgezins)voogdij in Utrecht en twee in

Den Bosch. De ervaringen van deze instellingen met de

geboden cursussen in de eerste fase zijn zeer positief.

In de tweede fase is met dezelfde deskundige gewerkt.
Belangrijke thema’s in de eerste fase zijn geweest: de

behoefte van kinderen in verschillende ontwikkelingsfa—

sen, de betekenis van biologisch en verzorgend ouder

schap en de rol en houding van de maatschappelijk werker.

Bij de overige instellingen ontsLond nogal wat on

vrede over het uitblijven van de gewekte verwachtingen
betreffende de deskundigheidsbevordering. Voor deze in

stellingen is de mogelijkheid gecreeerd voorstellen in

te dienen voor cursussen die aansloten op de behoefte.

Deze actie is gecoordineerd door het organisatie—overleg

en de stuurgroep. Dit heeft geleid tot de deskun—

digheidsbevordering tweede fase.
De opzet van de cursussen in deze fase heeft gevari

eerd per arrondissement. In Den Bosch zijn de deel

nemende vrijwillige en justi-tiele instellingen gelijke

lijk verdeeld over drie clusters. Deze clusters hebben

min of meer dezelfde cursus gevolgd. De thema’s die

daarin aan de orde zijn geweest, zijn: de rol van de

maatschappelijk werker, diagnose, besluitvorming, bege

leiding, relaties en processen die zich voordoen bij een

pleeggezinplaatsing.
In Utrecht hebben enkele instellingen met overeen—

komstige behoeften een cluster gevormd. Andere in

stellingen hebben een eigen programma ingediend. Cen

trale thema’s in Utrecht zijn: de rol van de maat

schappelijk werker, diagnose, besluitvorming, begelei

ding van pleeggezinplaatsingen. De cursussen in Utrecht

zijn afgesloten met een gezamenlijke studiemiddag. In

beide arrondissementen zijn de cursussen als zinvol er

varen. In het algemeen heeft men uitdieping van bepaalde

onderwerpen gemist, evenals het oefenen met de verkregen

inzichten en het trainen van vaardigheden.
In december 1965 is besloten het experiment te ver

lengen tot 1 juli 1986. Dit heeft de instellingen de

mogelijkheid geboden om vervolgcursussen te organiseren.



In deze periode heeft de deskundigheidsbevordering derde

fase plaatsgevonden. De bereidheid van de overhaid tot

verlenging van het baleidsaxperimant is uitgesproken

onder de voorwaarde dat de instellingen medewerking

zouden verlenen aan de totstandkoming van een publikatie

over pleegzorg door het WIJN. In deze publikatie zouden

ervaringen van de instellingen met de gevolgde cursussen

in het kader van het experiment worden verwerkt. Op vier

instellingen na hebben alle deelnemers gebruik gemaakt

van de mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering derde

fase. De cursussen in deze fase zijn vooral gericht op

systematisering van de eigen werkwijze en het trainen

van vaardigheden.

Knelpunt in de eerste fase was het te beperkte aanbod

op het gebied van de daskundigheidsbevordering. Er waren

te weinig middelen om alle instellingen te bereiken.

Daarnaast sloot in een aantal gevallen de inhoud van de

deskundigheidsbevordaring niet aan bij de behoefte in

de instelling. Als algemeen knelpunt is naar voren ge

komen dat de consultatiemogelijkheden met betrekking tot

pleegzorg zowel binnen de instellingen als extern on

voldoende zijn. Gesignaleerd is dat pleegzorg meer tijd

vraagt van de maatschappelijk werker. In dit verband

heeft men de voorbereiding, begeleiding en plaatsing

genoemd en het feit dat men contact moet onderhouden met

kind, ouders en pleegouders. Een kwalitatief goede

uitbreiding van de pleegzorg zou volgens veel werkers

gepaard moeten gaan met een case—loadverlaging.

In de loop van het experiment werd de tendens zichtbaar

dat instellingen in de derde fase deskundigheidsbevor—

dering steeds meer gaan werken in intervisiegroepen,

bestaande uit maatschappelijk werkers, praktijklaiders

en een deskundige. Het algemeen maatschappelijk werk

in Utrecht is interorganisationeel gaan werken met een
moverleggroep pleegzorgm. Deze vormen bleken goed aan

te sluiten bij de behoefte van da deelnemers aan prak

tische oefening en inpassing van de verworven inzichten

en kennis in de werkwijze van de organisatie.
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3 OVERWEGINGEN BIJ DE BESLUITVORMING

In het vooronderzoek bleek dat in minder dan de helft

van de gevallen bij de besluitvorming over een

plaatsingsvoorziening de mogelijkheid van een pleeggezin

werd overwogen. Meestal werden de kinderen bij hun

eerste uithuisplaatsing in een tehuissetting geplaatst

en werden andere mogelijkheden niet systematisch nage

gaan. De weg naar een tehuis werd door geinterviewde

plaatsende instanties in het vooronderzoek als een in—

gewortelde gewoonte, een automatisme aangeduid, voort

komend uit het feit dat men de tehuizen en hun moge

lijkheden kende, wist wat men ervan kon verwachten en

een plaatsing snel kon realiseren. Dit zijn natuurlijk

grote voordelen, zeker in gevallen waarin een plaatsing

op korte termijn moet gebeuren. Het subsidiesysteem

werkte een dergelijk plaatsingsbeleid ook in de hand.

Het beleidsexperiment is erop gericht geweest veran

dering in deze gewoonte aan te brengen, enerzijds door

de kennis van de bestaande mogelijkheden en van de te

volgen procedures inzake pleeggezinplaatsingen te ver

groten (in het organisatie—overleg), anderzijds door het

denken aan en de deskundigheid rond pleeggezin—

plaatsingen te bevorderen (in de deskundigheidsbevor—

dering) en restricties ten aanzien van tehuisplaatsingen

te formuleren.
In de oorspronkelijke blauwdruk van het beleidsexpe—

riment zijn dan ook enkele voorstellen te vinden, die

betrekking hebben op de besluitvorming voor een

plaatsing, bijvoorbeeld

— bij elke plaatsing van een jong kind zou uitgegaan

moeten worden van de intentie “pleegzorg ja, ten—

zij”, of in elk geval van de intentie van pleeg—

zorgbevordering.
— De motivatie tot internaatspiaatsing en de behan—

delingsopdracht voor een internaat zou door de

plaatsende instanties geexpliciteerd en schriftelijk
vastgelegd moeten worden.

— Maatschappelijk werkers zouden in casebesprekingen

met een sleutelfiguur binnen de instelling al die

zaken ter sprake moeten brengen, waarin een be—



slissing over een plaatsingsvoorziening aan de orde

is.

Zoals we al eerder vermeidden, zijn er naast hek

beleidsexperiment ook andere ontwikkelingen geweest die

veranderingen op het gebied van plaatsingsbeleid teweeg
hebben gebracht.

De voorstellen van het beleidsexperiment houden in

dat de mogelijkheid van pleegzorg bij de besluitvorming

systematisch aan de orde gesteld zou moeten worden. Door

aan te geven waarom in bepaalde gevallen voor een tehuis

wordt gekozen, kan ook neer zicht worden verkregen op

de grenzen en de mogelijkheden van pleegzorg en inter—

naatszorg. In dit evaluatie—onderzoek is aan de be

sluitvorming uitgebreider aandacht besteed dan in het

vooronderzoek, omdat dit thema een belangrijke plaats

inneemt in de experimentele opzet.

Nagegaan is welke overwegingen en argumenten bij de

beslissing over een plaatsingsvoorziening in het

beleidsexperiment een rol hebben gespeeld. Aanvankelijk

lag het in de bedoeling van de onderzoekers om zelf

aanwezig te zijn bij besluitvormingsbesprekingen en het

proces te registreren. Een dergelijk “live”—registratie

is echter slechts in enkele gevallen gerealiseerd. In

de meeste gevallen bleek de besluitvorming inzake een

plaatsing niet te vangen in een enkele bespreking.

Bovendien bleek het nastreven van een beschrijving van

het besluitvormingsproces binnen dit evaluatie—onderzoek

geen haalbare kaart. Hiervoor zou een aparte onder—

zoeksopzet gemaakt moeten worden. De gegevens die hier

onder beschreven worden, zijn derhalve afkomstig uit de

interviews, die kort na een plaatsing bij de betrokken

maatschappelijk werker zijn afgenomen. Het gaat dan ook

om het aangeven van overwegingen vanuit een terugblik

en niet om een beschrijving van het proces.

Voor het vaststellen van de themas die bij de keuze van

een voorziening in het experiment relevant geacht konden

worden, is een voorbereidende literatuurstudie

verricht0’. Hierop, en op de blauwdruk van het be—

leidsexperiment, is de vragenlijst van het onderzoek

gebaseerd. Aan de orde komen de volgende aspecten:

— welke mogelijke plaatsingsvoorzieningen er allemaal

overwogen zijn (paragraaf 3.1);

01 De resultaten hiervan zijn vervat in het werkstuk:

Vier stappen op weg naar een pleeggezin. Omstan

digheden en argumenten relevant voor de besluitvor

ming volgens het principe “pleegzorg ja, tenzij”, Den

Haag: CWOK, 1983 (hierbij gevoegd als bijlage).



—. wie bij de besluitvorming betrokken is geweest (pa
ragraaf 3.2);

— welke mogelijkheid men gekozen heeft en waarom (pa

ragraaf 3.3);
— bezwaren tegen niet—gekozen overwogen mogelijkheden

(paragraaf 3.4);
— of en hoe geprobeerd is om bij contra—indicaties voor

een pleeggezinplaatsing grensverleggend bezig te

zijn (paragraaf 3.5);
— hoe men tijdens de besluitvorming aankeek tegen de

mogelijkheid van een terugpiaatsing naar huis en op

welke termijn men een eventuele terugkeer verwacht,

en hoe men wil werken hieraan (paragraaf 3.6);
— of de motivatie voor internaatspiaatsing is

geexpliciteerd en of de behandelingsopdracht bij

internaatspiaatsing schriftelijk is vastgelegd (pa

ragraaf 3.7).

Op deze onderwerpen wordt in het onderstaande ingegaan.

Het gaat hierbij om in totaal 396 besluitvormingen,
waarvan l7 periodiek en de rest niet—periodiek (bij

voorbeeld naar aanleiding van een crisissituatie of een

andere gebeurtenis die tot besluitvorming noopt).

3.1 Plaatsingsvoorzieningen die worden overwogen

We beginnen net de vraag, welke mogelijke plaatsings—

voorzieningen er bij de beslissingen overwogen zijn en

hoe vaak aan de mogelijkheid van een pleeggezin is ge

dacht. In het onderzoek is een aantal mogelijke

plaatsingsvoorzieningen onderscheiden, die in maximaal

10 categorieen zijn ondergebracht (zie tabel 71, bijla

ge).
Er zijn in totaal bij alle 394 besluitvormingspro—

cessen tezamen 697 mogelijke voorzieningen overwogen.

Het aantal mogelijkheden dat per besluitvorming over

wogen wordt, varieert van 1 tot 6. Bij bijna de helft

overweegt men slechts een enkele mogelijkheid voor een

plaatsingsvoorziening. In ongeveer 30 overweegt men er

twee. In de rest van de gevallen komen er meer moge

lijkheden aan de orde, maar meestal niet neer dan drie

of vier (zie tabel 72, bijlage). We hebben eerder gezien

dat er een breder scala van mogelijkheden is, dat over

wogen zou kunnen worden. In tabel 71 (bijlage) is te zien

dat er 5 globale categorieen overwogen kunnen worden

(pleeggezin, gezinshuis, tehuis voor normaal begaafden,

tehuis met oogmerk behandeling, terugplaatsing naar

huis). De indruk ontstaat hieruit dat er in het

beleidsexperiment geen systematisch overwegen van alle

mogelijkheden heeft plaatsgehad, althans niet expliciet.
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Het kan natuurlijk zo zijn dat bepaalde alternatieven
zo irrelevant worden geacht in een bepaald geval, dat
de overweging hiervan geheel impliciet blijft: de moge
lijkheid wordt als het ware al verworpen voordat ze ex
pliciet aan de orde is geweest en echt overwogen worden
dan alleen die mogelijkheden die men een serieus alter
natief acht. Contra—indicaties blijven dan echter ook
impliciet en de kans op doorwerking van ingewortelde
gewoonten en automatismen is groter dan wanneer alle
mogelijkheden expliciet overwogen zouden worden.

Van de 697 genoemde mogelijkheden betreft 46% een of
ander type pleeggezin, 20% een of ander type tehuis en
16% een terugplaatsing naar huis. Bij de rest gaat het
om andere mogelijkheden (gezinshuis, continuering van
verblijfsplaats). Cijfers zijn te zien in tabel 73
(bijlage). Bij het overwegen van een tehuissituatie
denkt men in 60% man een tehuis voor normaal begaafde
jeugd, in 34% aan een observatie/behandelingshuis en
voor de rest aan een jeugdpsychiatrische kliniek of een
andere tehuisvoorziening.

De mogelijkheid van een pleeggezin neemt dus een vrij
grote plaats in in het geheel van voorzieningen waaraan
gedacht wordt. Gastgezinnen, langdurig/permanente ge
zinnen en pleeggezinnen—in—het—algemeen worden het
vaakst genoemd.

Als het zo zou zijn dat er in het beleidsexperiment
systematisch gewerkt zou zijn vanuit de intentie
“pleegzorg ja, tenzij”, dan zou bij elke besluitvorming
expliciet gedacht moeten zijn man de mogelijkheid van
een pleeggezin van welk type den ook. Nagegaan is of dit
zo is geweest. Het antwoord is nee. In 61% van de be—
sluitvormingsprocessen is aan een of ander type pleeg
gezin gedacht, in 39% niet. Maatschappelijk werkers
denken dus niet altijd aan de mogelijkheid van een
pleeggezin. Dok hier weer lijkt de conclusie te moeten
zijn dat van een consequent en systematisch overwegen
van alle mogelijkheden — waaronder pleegzorg — geen
sprake is geweest. Wel is er een aanzienlijke toename
van het aantal malen dat men aan een gezin denkt ten
opzichte van het vooronderzoek (zie tabel 75 in bijla
ge).

3.2 Wie neemt de beslissing over een voorziening

Maatschappelijk werkers beslissen niet alleen: er zijn
altijd ofwel andere maatschappelijk werkers, ofwel
praktijkleiders of anderen (ouders, tehuismedewerkers,
pleegouders, psychologen, pedagogen of andere deskun
digen) bij betrokken. Meestal zijn meer van de genoemde
categorieen personen bij da besluitvorming betrokken



geweest. Er is in het onderzoek echter geen informatie
verzameld over wie wat ingebracht heeft en wiens oordeel
uiteindelijk de doorslag gegeven heeft. Dit zou namelijk
een intensieve analyse van het proces van besluitvorming
vergen. Dit proces speelt zich immers niet alleen in
officiele werkbesprekingen af. Ook is het een proces dat
langere tijd ken duren. Dit proces was in het kader van
dit onderzoek niet nauwkeurig te volgen. Wil men meer
zicht hierop, dan zou onzes inziens een onderzoekopzet
van meer kwalitatieve aard, waarbij het beslissingspro—
ces zelf onderwerp van onderzoek is en waarbij bijvoor
beeld met intensieve observaties van een aantal be—
slui-tvormingen wordt gewerkt, gehanteerd moeten worden.
Wel weten we uit de evaluatieverslagen van de ver
schillende instellingen dat er binnen enkele in
stellingen intervisiegroepen of pleegzorgcommissies
gefunctioneerd hebben, waarbinnen overleg plaatsvond
over uithuisplaatsingsgevallen, en waarbinnen ook des—
kundigheidsbevordering heeft plaatsgehad. Bij de meeste
instellingen heeft het normale prak±ijkleider—
maatschappelijk werker—overleg gefunctioneerd.

3.3 voorzieningen die gekozen worden en redenen van keuze

3.3.1 Aantal malen dat een overwogen mogelijkheid ook
gerealiseerd wordt

Als een plaatsingsvoorziening wordt overwogen, dan be
tekent dit uiteraard nog niet dat ze ook gerealiseerd
wordt. Er kunnen immers bezwaren spelen, waardoor een
maatschappelijk werker en degenen die net hem beslissen,
concluderen dat zo’n plaatsing op dat moment niet moge
lijk of niet wenselijk is.

De percentages realiseringen na overweging van een
bepaalde voorziening liggen als volgt (dit zijn dus de
gevallen waarin de genoemde mogelijkheid ook echt ge
realiseerd is, een soort “succespercentage”).
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Tabel 1: Percentages werkelijke realiseringen na over
weging — in Z —

overwogen mogelijkheid aantal malen waarin
ook gerealiseerd

tehuissituatie 66,9
gastgezin/kortverblijfgezin 61,2
langdurig/permanent gezin 58,0
gezinshuis 57,1
terugplaatsing naar huis 56,2
tijdelijk pleeggezin 49,1
continuering pleeggezin 47,4
continuering verblijf thuis 26,7
continuering tehuissituatie 25,0
therapeutjsch pleeggezin 17,2

Plaatsingen in tehuissituaties, gastgezinnen en kort—
verblijfgezinnen worden het vaakst ook echt gerea
liseerd, nadat ze overwogen zijn. Plaatsingen in
therapeutische pleeggezinnen en continueringen van de
plaatsing in een tehuis gebeuren het minst vaak na
overweging. Het aantal keren dat een pleeggezin—
plaatsing na overweging ook echt wordt gerealiseerd,
lijkt nu wat lager te liggen dan in het vooronderzoek
(nu 58%, toen 64%, maar de vergelijking moet met reserve
betracht worden, omdat de vraag verschillend is gefor
muleerd). Dat zou betekenen dat er nu wat frequenter een
onoverkomelijk geacht bezwaar tegen de realisering van
een pleeggezinplaatsing naar voren is gebracht. Op de
genoemde bezwaren komen we later terug.

3.3.2 Overwogen alternatieven

Eerst zullen we in deze paragraaf nog nagaan, welke
samenhang er is tussen de uiteindelijk gekozen voor
ziening en de voorzieningen die ook overwogen zijn, maar
afgewezen werden. Met andere woorden wat waren voor de
maatschappelijk werkers expliciet overwogen alterna
tieven voor de nu gekozen plaatsingsvoorziening! De
verhoudingen blijken als volgt te liggen02:

— Âls een tecugpiaatsing naar huis is gekozen, heeft
men ook relatief vaak een pleeggezin — zonder in—

02 De gegevens hebben betrekking op 193 besluit—
vormingen, waarbij meer mogelijkheden aan de orde
zijn geweest.
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deling in een bepaald type — of een (continuering
van een) tehuisplaatsing overwogen.

— Als een gastgezin/kortverblijfgezin is gekozen, is
als alternatief ook vaak gedacht aan een pleeggezin
in algemene termen, of aan een continuering van het
verblijf thuis.

— Als een tijdelijk pleeggezin de uiteindelijke voor
ziening is geworden, is er geen duidelijk patroon:
men denkt dan aan alle mogelijke andere voor
zieningen (10 in totaal).

— Als een langdurig/permanent gezin de voorkeur heeft
gekregen, is er ook geen enkele andere mogelijkheid
die duidelijk het meest als alternatief geldt.

— Een therapeutisch pleeggezin is vijf maal gekozen
uit andere mogelijkheden. Er is geen patroon te
zien. Wel valt op dat het scala van mogelijkheden
dat overwogen wordt, beperkt is (5 in totaal).

— In gevallen waarin men een gezinshuis heeft
geprefereerd, is vaak ook een terugplaatsing naar
huis overwogen, een therapeutisch pleeggezin, of een
pleeggezin—in—het—algemeen.

— Bij tehuisplaatsingen heeft men vaak velerlei andere
voorzieningen in de overwegingen betrokken (12 in
totaal): ‘t meest therapeutische pleeggezinnen en
continuering van het verblijf thuis.

— Wanneer men heeft besloten het kind thuis te laten,
is een gastgezin/kortverblijfgezin vaak aan de orde
geweest. Tijdelijke gezinnen, tehuisplaatsingen en
plaatsingen in “overige voorzieningen” zijn ook
nogal eens overwogen. De aantallen zijn laag, dus
de laatste opmerking duidt eerder op een indicatie.

— Bij een continuering van het verblijf in een pleeg
gezin valt op dat in tweederde van de gevallen (het
zijn er echter maar 10) een therapeutisch pleeggezin
of een ander pleeggezin (in het algemeen) de revue
is gepasseerd. Continuering van tehuisplaatsingen
komen te weinig voor om uitspraken te kunnen doen.

We zien dus dat bij terugpiaatsingen naar huis, gastge
zinnen, therapeutische pleeggezinnen, gezinshuizen en
continuering van het verblijf thuis bepaalde alterna
tieven duidelijk aan de orde zijn geweest. Bij tijdelijke
gezinnen, langdurige gezinnen en tehuisplaatsingen
overweegt men relatief veel alternatieven, bij de twee
eerstgenoemde is er geen alternatief dat er duidelijk
uitspringt. Thuisplaatsingen, gastgezinplaatsingen en
tehuisplaatsingen gelden, zo lijkt het, geregeld als
alternatieve mogelijkheden. Therapeutische pleegge
zinnen, een vrij zware voorziening, worden vaak over
wogen naast gezinshuizen en tehuizen.
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3.3.3 Redenen van keuze

Nagegaan is ook, waarom de keuze nou net op de voor
ziening is gevallen, waarin het kind geplaatst is. Er
zijn in het onderzoek, zoals te verwachten is, heel wat
verschillende redenen genoemd om een bepaalde voor
ziening voor een specifiek kind te kiezen. Er spelen
zowel praktische overwegingen, zoals “directe opname is
mogelijk”, “voorziening bevindt zich in de buurt van het
ouderlijk huis van het kind”, als meer principiele, zo
als “een jong kind ontwikkelt zich optimaal in een ge
zin”, “een normaal gezin biedt meer duidelijkheid en
stabiliteit”. Ook spelen indicaties zoals “voorziening
heeft behandelingsmogelijkheden”, “tehuis is minder af—
fectief bedreigend en belastend”, “in voorziening is
nader onderzoek mogelijk”, “ouders willen dit”. Er is
een grote categorie “anders”, waarin een grote diversi
teit van redenen is ondergebracht.

In tabel 2 is aangegeven, welke indicaties voor de
onderscheiden voorzieningen in verhouding het meest
worden genoemd.
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Tabel 2: Belangrijkste redenen waarom verschillende voorzieningen gekozen

zijn

keuze gevallen op reden keuze

terugpiaatsing naar huis — ouder(s) kunnen kind weer ver
zorgen en opvoeden

— ouder(s) verzoeken om terug—
plaatsing

gastgezin/kortverblijfgezin — directe opname is mogelijk
— noodzaak korte opvang
— ouder kan betrokken blijven

tijdelijk pleeggezin — beter dan tehuis
— op termijn is terugkeer naar

huis mogelijk
therapeutisch pleeggezin — mogelijkheid tot behandeling

— kind heeft definitief opvoe—
dingsmilieu nodig

langdurig/permanent gezin — kind heeft definitief opvoe—
dingsmilieu nodig

— pleeggezin benadert het meest
een normale gezinssituatie

gezinshuis — relaties afstandelijker dan
in pleeggezin

— biedt hechtingsmogelijkheden
in gezinssituatie

tehuissituatie — mogelijkh. observatie, behande
ling, professionele begeleiding

— negatieve opstelling ouders
hanteerbaa r

— overbruggingsperiode

Iets meer dan de helft van de terugplaatsingen naar huis

wordt gerealiseerd, omdat de ouders het kind zelf weer

kunnen verzorgen en opvoeden. In de andere gevallen, wat

echter bijna de helft is, wordt deze reden niet genoemd,

en de vraag rijst of dit allemaal gevallen zijn waarin

de ouders eigenlijk nog niet zover zijn dat ze de op

voeding weer op zich kunnen nemen. Tot deze gevallen

behoren die waarin er een dusdanig sterke band is tussen

kind en moeder dat een andere plaatsing niet gerealiseerd

kan worden. Er zijn ook gevallen waarin de behandeling
van het kind is afgesloten en het kind weer teruggaat

naar huis.
Bij gastgezinnenfkortverblijfgezinnen speelt de be

langrijkste rol, dat een directe opname van korte duur

mogelijk is. Deze mogelijkheid is voor dit type gezin

natuurlijk ook kenmerkend.
Als redenen voor de keuze van een tijdelijk pleeggezin

worden aangegeven dat men dit een betere oplossing acht

dan een tehuisplaatsing om hospitalisatie te voorkomen
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en om het kind warmte te bieden, en dat het gaat om een
tijdelijke opvang in afwachting van een eventuele
terugkeer naar huis.

Bij therapeutische gezinnen is het duidelijk de be—
handelingsmogelijkheid, die uiteraard ook typisch is,
die vaak de doorslag geeft, plus de continuiteit van het
opvoedingsmilieu.

Langdurig/permanente gezinnen worden vooral gekozen
als continu en definitief opvoedingsmilieu voor kinderen
die dit ontberen.

Wanneer een pleeggezinplaatsing onmogelijk wordt
geacht, bijvoorbeeld vanwege de agressieve opstelling
van de ouder(s) of vanwege een te sterke gehechtheid van
het kind aan zijn ouder(s), wordt wel voor een gezinshuis
gekozen. Voor sommige kinderen speelt dan hierbij een
rol dat ze zich kunnen hechten in deze voorziening (bv.
bij kinderen met moeilijke thuisproblematiek), voor
kinderen die zich moeilijk hechten is het van belang dat
de relaties in een gezinshuis wat afstandelijker zijn
dan die in een gewoon pleeggezin.

De mogelijkheid tot observatie, onderzoek, behan
deling en professionele begeleiding vormt de voornaamste
reden om een tehuisplaatsing te prefereren. Tevens wordt
er voor een tehuis gekozen als de ouders een plaatsing
op een agressieve manier tegenwerken, waardoor opvoeders
en kind bescherming nodig hebben. Ook wordt aangegeven
dat een tehuisplaatsing de begeleidend maatschappelijk
werker de mogelijkheid geeft andere voorzieningen van
plaatsing te onderzoeken. De tijd dat het kind in een
tehuis verblijft, wordt eveneens als overbruggingspe—
node gebruikt, waarin het kind zich kan losmaken van
de ouder(s) of op neutraal terrein verblijft (bv. bij
afstandbabies). De bekendheid van de maatschappelijk
werker met het tehuis, de nabijheid, de directe opname—
mogelijkheid en de overlegmogelijkheid van de maat
schappelijk werker met het tehuis zijn redenen die ook
wel genoemd worden. Verder wordt nog vermeld dat een
tehuis neutraler en minder bedreigend zou zijn voor de
ouder(s); deze zouden bij een plaatsing in een tehuis
minder het idee kunnen hebben dat zij als ouders per
soonlijk gefaald hebben.

Al met al volgen de belangrijkste genoemde redenen
een te verwachten patroon en sluiten ze aan bij de ty
pische mogelijkheden van elke voorziening. Opmerkelijk
is dat toch veel kinderen teruggaan naar huis zonder dat
duidelijk is dat de ouders het kind weer kunnen verzorgen
en opvoeden.
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3.4 Bezwaren tegen niet gekozen voorzieningen

De vraag die we ons in deze paragraaf stellen, is die
naar de bezwaren die tegen de verschillende voor
zieningen naar voren zijn gebracht. Die bezwaren zijn
in 89% van de besluitvormingsprocessen waarbij een mo
gelijkheid is afgewezen, geexpliciteerd. Er zijn in
totaal 1108 bezwaren genoemd. Het meest genoemde bezwaar
is het gegeven dat de ouders van het kind weerstand
hebben tegen de overwogen voorziening (29%). Een even
eens frequent genoemd bezwaar is de als te ernstig in—
geschatte problematiek van het kind C17%). De rest be
staat uit bezwaren zoals “kind gaat weer terug naar
huis”, “de termijn waarop een terugkeer naar huis kan
plaatsvinden is onzeker”, “er is geen gezin voorhanden”
en “de situatie thuis is te onevenwichtig”. Deze be
zwaren worden ieder voor zich niet zo vaak naar voren
gebracht (2 a 3%). Verder is er nog een grote categorie
bezwaren (44%), waaronder allerlei mogelijke over
wegingen vallen. Het was niet mogelijk om deze diversi
teit in afgeronde categorieen onder te brengen. We zul
len in het onderstaande volstaan met het noemen van en
kele voorbeelden in die gevallen waarin veel van deze
bezwaren genoemd worden.

Welke van deze bezwaren zijn er nu tegen de onderscheiden
voorzieningen aangevoerd? Bij elke voorziening spelen
wel meer bezwaren. We geven hieronder per voorziening
de verhoudingsgewijs meest genoemde bezwaren aan.

Tegen een terugplaatsing naar huis wordt relatief fre—
quent aangevoerd dat de situatie te onevenwichtig is.
Opmerkelijk is dak de problematiek van het kind hier niet
het grootste bezwaar vormt. Dit hangt samen met het feit
dat de reden van plaatsing ook vaak in problemen in de
thuissituatie te vinden is (zie deel 1, hoofdstuk 3).
Wel wordt een veelvoud aan andere bezwaren aangevoerd
tegen een terugplaatsing naar huis, waarbij door de
maatschappelijk werkers regelmatig een gebrek aan peda
gogische kwaliteiten bij de ouders wordt genoemd. Ook
spelen Vrij frequent huisvestingsproblemen, waardoor het
kind niet teruggeplaatst kan worden. Verder geven ouders
zelf ook in een aantal gevallen aan dat ze de opvoeding
van hun kind (nog) niet aankunnen.

Wanneer we kijken naar de bezwaren tegen pleeggezinnen
in het algemeen, blijkt het meest in het oog springende
bezwaar te maken te hebben met de verwachte problemen
in het contact met de ouders. Verder speelt het feit dat
men een behandeling van het kind geindiceerd acht.
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Tegen pleeggezinnen, uitgesplitst naar de verschillende
typen, bestaan ook verschillende bezwaren.

Tegen gastgezinnen/kortverblijfgezinnen heeft men vaak
het bezwaar dat de -termijn van een terugplaatsing naar
huis onduidelijk is, of dat er geen gezin voorhanden is.
Het feit dat er geen gezin voorhanden is, speelt bij deze
categorie meer dan bij de andere categorieen gezinnen.
Te ernstige problematiek van het kind of onevenuich—
tigheid van de situatie thuis spelen hier verhoudings
gewijs een geringe rol.

Aan tijdelijke pleeggezinnen kleeft vaak het bezwaar dat
de situatie thuis te onevenwichtig is, waardoor geen
plannen voor de toekomst te maken zijn, dat de termijn
met betrekking tot een terugkeer naar huis onzeker is,
of dat het kind zeker weer teruggaat naar huis.

Tegen therapeutische gezinnen wordt vaak het praktische
bezwaar aangevoerd dat er geen gezin voorhanden is. Ook
acht men de problematiek van het kind vaak te ernstig.
Dat de perspectieven met betrekking tot thuis onzeker
zijn of dat de situatie onevenwichtig is, speelt hier
praktisch geen rol. Wel wordt ook in enkele gevallen
aangevoerd dat men het kind qua mogelijkheid tot het
aangaan van bindingen nog niet geschikt acht voor een
pleeggezin.

Een langdurig/permanent gezin wordt relatief vaak als
mogelijkheid verworpen, omdat het te plaatsen kind weer
terug zal gaan naar huis, wat ook een logische contra—
indicatie is. Ook wordt dit type pleeggezin frequent
afgewezen, omdat de problematiek van het kind te ernstig
wordt geacht. Het kont maar zelden voor dat er geen
pleeggezin voor deze langdurig/permanente opvang voor
handen is.

Een gezinahuis vervalt verhoudingsgewijs vaak als moge
lijkheid, omdat er geen gezin voorhanden is. Weinig
frequent wordt de onevenwichtigheid van de situatie ge
noemd, of het feit dat het kind weer terug zal gaan naar
huis.

Een plaatsing in een tehuissituatie wordt nogal eens
afgewezen, omdat de termijn van een terugkeer naar huis
onduidelijk is en kinderen maar tijdelijk in een tehuis
kunnen blijven. Ook komt het vaak voor dat men aangeeft
voorkeur te hebben voor plaatsing in een pleeggezin bo
ven plaatsing in een tehuis, bijvoorbeeld omdat het kind
in een gezin neer warmte en affectie ontvangt, rust nodig
heeft of bindingen moet kunnen aangaan. Weerstand van
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de ouders speelt in enkele gevallen een rol, minder dan
tegen pleeggezinnen in het algemeen.

Een continuering van het verblijf thuis is vaak niet
haalbaar, omdat de ouders zelf dit niet willen. Het gaat
hier waarschijnlijk om situaties waarin de ouders de
toestand thuis of rond het kind niet meer aankunnen en
zelf willen dat er een uithuisplaatsing tot stand komt.
Ook wordt een verblijf thuis vaak afgewezen, omdat de
problemen te ernstig zijn of de pedagogische onmacht te
groot is voor een oplossing door middel van ambulante
hulpverlening.

Met betrekking tot een voortzetting van het verblijf in
een pleeggezin is een aantal bezwaren genoemd. Proble
matisch contact met de ouders speelt hierbij relatief
het vaakst. Onzekere termijnen of onevenwichtigheid van
de situatie thuis spelen zelden. 0e problematiek van het
kind komt wel naar voren, maar niet opmerkelijk vaak.

Een continuering van het verblijf in een tehuis stuit
meestal op weerstand van de ouders of op het gebrek aan
mogelijkheden tot het aangaan van bindingen bij het
kind.

Wat valt er uit het bovenstaande te concluderen? Al
lereerst valt op dat de bezwaren tegen pleeggezinnen in
het algemeen vaak neerkomen op verwachte problemen met
de ouders, of op een indicatie voor een behandeling.
Verder is opmerkelijk dat er eet name gebrek lijkt te
zijn aan gastgezinnen/kortverblijfgezinnen, thera
peutische gezinnen en gezinshuizen voor jonge kinderen.
Bij tijdelijke pleeggezinnen springt dit bezwaar minder
in het oog, hoewel in het vooronderzoek werd gesig
naleerd dat aan dit soort gezinnen een gebrek was. Dit
gebrek is er wellicht niet meer. Verder is vermeldens
waard dat terugplaatsingen naar huis meestal niet ge
realiseerd kunnen worden, omdat de onevenwichtige si
tuatie thuis dat niet toelaat of omdat de ouders te ge
ringe pedagogische capaciteiten zouden hebben, niet om
dat het kind te moeilijk zou zijn. De problematiek van
het kind speelt alleen duidelijk een relatief grote rol
bij therapeutische pleeggezinnen en langdurig/permanente
gezinnen. Onzekerheid over de hele toestand en de ver
dere gang van zaken speelt bij gastgezinnen, tijdelijke
gezinnen en tehuisplaatsingen een rol als contra—
indicatie. De tijdelijkheid van de plaatsing is hierbij
op zichzelf geen bezwaar, maar wel de onduidelijkheid
over de termijnen waarop er duidelijkheid zal zijn.
Tegen tehuisplaatsingen wordt ook vaak het bezwaar ge
noemd dat kinderen er geen bindingen kunnen aangaan.
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Bij tijdelijk bedoelde voorzieningen lijkt men dus
vooral vaak omhoog te zitten met labiele en onzekere
toestanden, waardoor men pleegouders geen duidelijkheid
kan bieden ofwel een kind met onduidelijke perspectieven
in een tehuis zou plaatsen. Men heeft blijkbaar met beide
zaken moeite. Bij de wat langduriger voorzieningen, die
bedoeld zijn ter behandeling (therapeutische pleegge
zinnen) of ter opvoeding en verzorging (langdurige
pleeggezinnen), vindt men het kind vaak te problematisch
voor de voorziening. Weerstand van de ouders speelt bij
alle voorzieningen een grote rol, maar verhoudingsgewijs
veel bij pleeggezinplaatsingen, continuering van het
verblijf thuis of continuering van het verblijf in een
tehuis. Binnen de categorie pleeggezinnen zien we de
weerstand regelmatig opduiken bij gastgezinnen,

tijdelijke pleeggezinnen en therapeutische pleegge
zinnen.

We zullen in het onderstaande nader bekijken, hoe men
in gevallen, waarin de realisering van een pleeggezin—
plaatsing stukloopt op de weerstand van de ouders of
andere bezwaren, heeft getracht met deze bezwaren aan
de slag te gaan.

3.5 Het grensverleggend werken aan bezwaren tegen
pleeggezinnen

3.5.1 Grensverleggend werken

In het vooronderzoek waren er in 36 van de gevallen
waarin een pleeggezin werd overwogen, dusdanige bezwaren

dat zo’n plaatsing niet van de grond kwam. Nu zijn er

in van deze gevallen zulke bezwaren. In het voor

onderzoek kwamen als de drie belangrijkste contra—

indicaties voor een pleeggezinplaatsing naar voren de

problematiek van het kind, de weerstand van de ouders

en het perspectief dat het kind weer terug zal gaan naar

huis. Dit waren de belangrijkste redenen, waarom een
pleeggezinplaatsing na overweging werd afgewezen. Werken

aan deze bezwaren, nagaan in hoeverre er ondanks het
gegeven bezwaar toch nog mogelijkheden zouden kunnen

zijn om een plaatsing in een pleeggezin te realiseren,
zou tot gevolg kunnen hebben dat er minder pleeggezin—
plaatsingen worden afgewezen. Je zou hier kunnen spreken

van een “grensverleggend bezig zijn”. Bijvoorbeeld:

wanneer een pleeggezin niet de beste oplossing wordt

geacht in verband met de problematiek van het kind,
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zouden toch de volgende stappen ondernomen kunnen
worden° :

1. De problemen nauwkeurig omschrijven.
2. In overleg met de Centrale voor pleegzorg nagaan of

er een pleeggezin te vinden zou zijn.
3. Nagaan of het kind in aanmerking komt voor plaatsing

in een therapeutisch pleeggezin.
4. Bij geestelijke en/of lichamelijk gehandicapte kin

deren zou overleg kunnen plaatsvinden met de William
Schrikker Stichting, net de vraag of deze stichting
wellicht mogelijkheden ziet voor plaatsing van dit
kind binnen hun bestand aan pleeggezinnen, e.a.

Leiden deze activiteiten niet tot een pleeggezin—
plaatsing en blijft de contra—indicatie geldig, dan zou
gezegd kunnen worden dat de riogelijkheden voor een
pleeggezinplaatsing uitputtend zijn nagegaan en dat dus
in dit geval geldt: “pleegzorg ja, tenzij de problema
tiek van het kind te ernstig is”. Een ander voorbeeld:
wanneer de ouders van het kind weerstand hebben tegen
een pleeggezinplaatsing van hun kind, zou het volgende
kunnen gebeuren:

1. Differentieren en expliciteren wie de weerstand
voelt en waarom, en welk karakter de weerstand heeft.

2. In overleg met de Centrale zoeken naar een pleeggezin
dat hiermee om kan gaan.

3. Door begripvolle opvang en voorlichting trachten te
bereiken dat de ouders toch akkoord kunnen gaan.

4. Nagaan of met afspraken over beroekregeling, ken
nismaking vooraf en anderszins betrekken van de ou
ders bij de plaatsing en bij beslissingen de weer
stand verminderd kan worden.

5. Nagaan of men ouders kan overtuigen van de rol die
ze blijven spelen voor hun kind, ook tijdens de
plaatsing, e.a.

In het onderzoek is bekeken in hoeverre men in het
beleidsexperiment op een of andere wijze grensverleggend
bezig is geweest°4.

03 Zie ook: “Vier stappen op weg naar een pleeggezin”
Cbijlage).

04 Een mooie illustratie van “grensverleggend werken”
in de hier bedoelde zin wordt gegeven in het evalua—
tieverslag van de deskundigheidsbevordering van de
Stichting Jeugd en Gezin te Eindhoven (case Johan),
dat te vinden is in de bijlage bij het evaluatiever—
slag van de Stuurgroep Beleidsexperiment.
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eerst is nagegaan, welke bezwaren er in hek beleidsex—
periment speciaal naar voren zijn gebracht tegen pleeg—
gezinplaatsingen, in die gevallen waarin ze wel werden
overwogen maar niet werd gerealiseerd. We zien dan het
volgende rijtje bezwaren Czie tabel 3).

Tabel 3: Bezwaren tegen pleeggezinplaatsingen — in Z —

bezwaar: aantal maal genoemd
huidig onderzoek vooronderzoek

(n20l) Cn33)

— weerstand ouders 32,3 34,2
— ecnstige problematiek kind 19,4 36,8
— kind gaat terug naar huis 1,5 5,3
— termijn terugplaatsing onduidelijk 1,0
— geen gezin voorhanden 2,5
— situatie thuis te onevenuichtig 1,0 23,7
— divers 42,3

totaal 100 100

Het bezwaar dat het kind weer terug zal gaan naar huis,
is grotendeels de wereld uit: dit bezwaar wordt nog maar
in enkele gevallen naar voren gebracht. We hebben ook
in deel 1 gezien dat er nu bij plaatsingen met dit
perspectief meer pleeggezinplaatsingen zijn gerealiseerd
dan ten tijde van het vooronderzoek.

De problematiek van het kind en vooral de weerstand van
de ouders spelen wel nog steeds een grote rol bij de
afwijzing van een pleeggezinplaatsing. De problematiek
van het kind wordt nu echter minder genoemd. In gevallen
waarin de problematiek van het kind een contra—indicatie
vormt, blijkt het meestal te gaan om problemen op het
gebied van activiteit en prestatie (70%) of van sociale
stoornissen (22%). Het gaat dan met name om:

— onzelfstandigheid, steeds hulp nodig hebben;
— concentratieproblemen;
— rekenmoeilijkheden;
— gebrek aan interesse, speelstoornissen en op sociaal

gebied onder meer:
— aandacht vragen, plakkerig en opdringerig gedrag.

Verder is uit de interviews met de maatschappelijk wer
kers naar voren gekomen dat men nauwelijks grensver—
leggend bezig is geweest bij dit bezwaar. Hetzelfde
geldt voor het bezwaar van de weerstand van de ouders.
Slechts in een enkel geval is expliciet aangegeven, welke
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stappen men ondernomen heeft om bij dit bezwaar te zoeken
naar grenzen binnen de mogelijkheden van pleegzorg.

Gezien deze tegenvallende response op de onderzoeks—
vragen naar grensverleggend bezig zijn, kunnen over het
werken met de genoemde bezwaren geen uitspraken worden
gedaan. Bij andere bezwaren die naar voren gebracht zijn,
is evenmin in een toereikend aantal gevallen de concrete
aanpak vermeld. De onderzoeksvragen waren in feite ge
baseerd op de idee dat strikt gewerkt zou worden vanuit
een “pleegzorg ja, tenzij”. Uit de magere beantwoording
zou geconcludeerd kunnen worden dat een de oorspronke
lijke intentie van het beleidsexperiment op het punt van
het werken aan bezwaren, voordat men overgaat tot af
wijzing, nog niet zo strikt gevolgd heeft. De afwijzing
van de pleeggezinplaatsingen lijkt gebeurd te zijn zon
der dat alle mogelijkheden van pleegzorg uitputtend en
expliciet de revue zijn gepasseerd. Waarschijnlijk
achtte men de aanwezige bezwaren te ernstig of onover
komelijk op dat moment.

Kortom, van de drie bezwaren tegen pleeggezinplaatsingen
die in het vooronderzoek belangrijk waren, spelen er nog
twee een grote rol, nl. de als te ernstig ingeschatte
problematiek van het kind en vooral de weerstand van de
ouders. In gevallen waarin een pleeggezinplaatsing is
afgewezen, is niet of nauwelijks expliciet nagegaan of
er niet ondanks de bezwaren toch een passend gezin ge
vonden had kunnen worden. Evenmin heeft men stappen on
dernomen het bezwaar te verminderen. Er zijn dus geen
sporen gevonden van grensverleggend bezig zijn met be
zwaren tegen pleeggezinplaatsingen, voordat men tot af
wijzing overgaat.

3.5.2 Bezwaren tegen oekozen voorzieningen

Daar staat echter tegenover dat tegen de voorziening die
uiteindelijk is gekozen, ook in veel gevallen het be
zwaar van de weerstand van de ouders speelt (zie tabel
4).
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Tabel 4: Bezwaren tegen gekozen voorzieningen — in Z —

bezwaar aantal malen genoemd
fn122)

weerstand ouders 25,4

onevenwichtige situatie 12,3

perspecief onduidelijk 8,2

erg bedreigend 2,5

voorziening is ver weg 2,5

problematiek kind 1,0

divers X 48,4

totaal 100

*) Bezwaren die ieder voor zich een geringe rol Spelen.

De weerstand wordt dan het meeSt genoemd bij plaatsingen

in pleeggezinnen en in gezinshuizen. Dit houdt in dat

40% van de gerealiseerde pleeggezinplaatsingen en 33%

van de gezinshuisplaatsingen is gebeurd ondanks weer

stand van de ouders.
De problematiek van het kind speelt praktisch niet

als bezwaar tegen gekozen voorzieningen. Blijkbaar zijn

de kinderen in voorzieningen geplaatst, waarbij deze

problematiek geen bezwaar neer is.

Het bezwaar dat de situatie onevenwichtig is, speelt

meestal (bij 38%) bij terugpiaatsingen naar huis of

continueringen van dat verblijf. Hoewel de maat

schappelijk werker dit bezwaar noemt, is het kind toch

thuis geplaatst of thuis gebleven.

De onduidelijkheid van het perspectief speelt bij

gastgezinnen, kortverblijfgezinnen en tehuizen, naar is

blijkbaar niet zo zwaarwegend geweest dat zo’n plaatsing

is afgewezen.
De andere bezwaren spelen elk voor zich slechts een

geringe rol.

Op de vraag, waarom men de voorziening gekozen heeft

ondanks de in bovenstaande tabel genoemde bezwaren,

wordt meestal geantwoord: er is genoeg deskundigheid om

dit bezwaar op te vangen (21%). Ook geeft men aan — met

name bij tehuisplaatsingen — dat het kind behandeld moet

worden, er is geen andere keus (13%). Het feit dat een

plaatsing acuut moet gebeuren, speelt in 14% van de ge

vallen. Het kont ook voor — met name bij besluiten het

kind thuis te laten — dat het bezwaar de beslissing niet

tegenhoudt, omdat de ouders het perse zo willen.

Al net al valt op dat een aanzienlijk deel van de

pleeggezinplaatsingen tot stand komt ondanks weerstand

van de ouders. Ook is opmerkelijk dat terugpiaatsingen
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naar huis of continueringen van het verblijf thuis vaak
gebeuren ondanks het feit dat de maatschappelijk werker
de situatie thuis als onevenwichtig inschat. Vaak ge
beurt dit zo, omdat de ouders het willen. De genoemde
bezwaren acht men meestal wel overkomelijk, omdat er
genoeg deskundigheid is om ze op te vangen; ook komt het
vaak voor dat men gewoon voor het blok staat: er is geen
andere keus of de plaatsing moet acuut gebeuren.

Samenvattend kan gezegd worden dat er niet grensver—
leggend gewerkt is aan bezwaren tegen pleeggezin—
plaatsingen, voordat men tot afwijzing van zo’n
plaatsing is overgegaan. Er is in deze gevallen niet
geprobeerd om ondanks de bezwaren toch een passend gezin
te vinden. Waarschijnlijk worden de genoemde bezwaren
— de ernstige problematiek van het kind en de weerstand
van de ouders en diverse andere — in deze gevallen op
het moment van de beslissing onoverkomelijk geacht, zo
dat men er op dat moment niet mee aan de slag gaat. Aan
de andere kant zijn er toch ook vrij veel pleeggezin—
plaatsingen wel gerealiseerd, hoewel er bezwaren tegen
waren. Een bezwaar vormt dan vaak de weerstand van de
ouders. Men realiseert meestal de plaatsing ondanks be
staande bezwaren, omdat men er vanuit gaat dat ze met
de aanwezige deskundigheid opgevangen kunnen worden; het
kont echter ook vaak voor dat men gewoon voor het blok
staat en de minst kwade keuze moet maken.

3.6 Werkend naar een terugkeer naar huis?

Bij l*X van de besluitvorningen is het perspectief met
betrekking tot een terugkeer naar huis op het moment van
de beslissing over een voorziening onduidelijk: er valt
geen zinnig woord over te zeggen of het kind ooit terug
zal gaan naar huis of niet. De vraag dient zich dan aan,
hoe men dit duidelijk wil krijgen en welke termijn men
hiervoor stelt. Het is immers vanuit ontwikkelingspsy—
chologisch oogpunt van belang dat termijnen worden ge
steld waarop duidelijkheid verschaft zal worden, zodat
het kind niet in cruciale fasen van zijn ontwikkeling
te lang in onzekerheid verkeert over zijn definitieve
opvoedingsmilieu. In recente literatuur wordt het belang
van “permanency planning”, d.w.z. het nastreven van
continue en definitieve opvoedingscondities voor een
kind, steeds weer benadrukt.

De te stellen termijnen zouden afhankelijk moeten
zijn van de ontwikkelingsfase, waarin het kind verkeert.
In het algemeen zou gelden dat de termijn kort zou moeten
zijn, zeker bij jonge kinderen. Er zou zo snel mogelijk
naar duidelijkheid toegewerkt moeten worden.
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Weterings°5 bv. noemt de volgende termijnen, waarop
definitieve beslissingen over het opvoedingsmilieu ge
nomen zouden moeten worden:

— voor babies : 3 maanden
— voor peuters : 6 maanden
— voor kleuters : 9 maanden
— voor 6 t/m 6 jarigen : 1 jaar
— voor 9 tfm 10 jarigen : 1,5 jaar
— voor 11 t/m 13 jarigen: 1 jaar Ci.v.m. begin van een

nieuwe ontwikkelingsfase)
— voor 14 t/m 16 jarigen: 2 jaar.

Bij de besluitvorming rond een plaatsing zouden ideali—
ter hierover al vastonlijnde ideeen moeten bestaan, zo
dat bij de keuze van een voorziening en bij de voorbe
reiding van een plaatsing hiermee rekening kan worden
gehouden. In feite zou een planning hieromtrent een in
tegraal onderdeel moeten zijn van het besluitvormings
proces rond een plaatsing. Een plaatsing is immers een
handeling binnen de hulpverlening die aan een gezin ge
geven wordt, en zeker in gevallen waarin er nog zoveel
onduidelijkheden zijn is met een plaatsing de problema
tiek niet opgelost. De hulpverlening gaat verder en de
plaatsing van het kind is een onderdeel ervan. Bij
plaatsingen waar geen ruimte is voor voorbereiding
Ccrisisplaatsingen), zou dan meteen na plaatsing hier
naar gekeken moeten worden. Bij een aantal instellingen
heeft de deskundigheidsbevordering uitdrukkelijk aan
dacht besteed aan het werken aan verduidelijking van het
perspectief met betrekking tot een terugkeer naar huis.

In het onderzoek zijn slechts enkele aspecten hiervan
nagetrokken. Hierop wordt in het onderstaande ingegaan.
Voor diepgaander analyse van dit ons inziens zeer rele
vante thema zou nader onderzoek, dat zich specifiek

hierop richt, nodig zijn.

Zoals reeds vermeld, is in 16% van de gevallen het
perspectief met betrekking tot een terugkeer naar huis
nog volstrekt onduidelijk. Het kind wordt bijvoorbeeld
vanuit een crisissituatie geplaatst. Welke stappen zijn
er nu in deze gevallen ondernomen om dit toekomstpers
pectief duidelijk te krijgen? In 32Y. geeft men aan dat
men zich vooral richt op een nader onderzoeken van de
thuissituatie, bijvoorbeeld door het voeren van ge

sprekken met de ouders. In 27% geeft men aan vooral ge
sprekken te willen voeren over het kind. In 15% wil men

05 Weterings, A.M.: Beleid t.a.v. overheids—zorg—
kinderen, waarop te baseren. Voorschoten, januari
1985.
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het kind laten onderzoeken, bijvoorbeeld in een obser—
vatiehuis. In 12% ontvangen de ouders een behandeling
in verband met hun problematiek, bijvoorbeeld door een
CAO. In 10% geeft men ronduit aan nog niets ondernomen
te hebben. Al met al zijn de gegeven antwoorden nogal
vaag.

Concrete en praktische aspecten worden weinig ge
noemd. Er zou bijvoorbeeld, op grond van de ideeen van
Neterings, gedacht kunnen worden aan een aanpak, waarbij
ouders binnen bepaalde termijnen blijk moeten geven van
hun betrokkenheid bij het kind door bijvoorbeeld regel
matig op bezoek te gaan of dingen met het kind te doen,
en daarin gestimuleerd worden.

De termijn waarop men duidelijkheid wil hebben, va
rieert van enkele weken tot een jaar. Meestal (in 27%)
gaat het om een termijn van rond de 6 maanden. In 14%
van de gevallen ligt die termijn rond een jaar. In 4%
is de termijn nog langer. In de rest van de gevallen
(16%) gaat het om een termijn van korter dan 6 maanden.
Opvallend is dat in 18 gevallen (dit is 37% van alle
gevallen met onduidelijk perspectief) op de vraag naar
de gestelde termijn met een weet—niet geantwoord wordt.
We zien dus dat in aeer dan de helft van de gevallen de
termijn vrij lang of onbepaald is.

In 60% van de gevallen gaat het kind volgens de in
schatting van de maatschappelijk werker zeker of moge
lijk terug naar huis. De termijn, waarop deze terugkeer
verwacht wordt, varieert van enkele maanden tot 1,5 jaar
of meer. In een vijfde van de gevallen is de termijn nog
geheel onduidelijk. Nier blijkt dat in ongeveer de helft
van de gevallen een kind ofwel een jaar of langer, ofwel
onbepaalde tijd moet wachten op een terugkeer naar huis,
die er volgens de maatschappelijk werker nog wel in zit.

42% van de werkers geeft aan bij het bepalen van de
termijn rekening gehouden te hebben met de ontwik—
kelingsfase van het kind. Nadere analyse toont aan dat
er inderdaad met het toenemen van de leeftijd een langere
termijn wordt genoemd, maar dat ook bij een aantal jonge
kinderen termijnen genoemd worden die, vergeleken met
bijvoorbeeld Weterings’ termijnen, te lang zouden zijn
Cn28).

Wat valt er te concluderen in het licht van de
“permanency planning”—idee? Welnu, er zijn 49 kinderen
die geplaatst worden, terwijl het onduidelijk is of ze
ooit nog teruggaan naar huis. Van deze zijn er 27 die
een jaar of langer ofwel onbepaalde tijd moeten wachten,
voordat het perspectief duidelijk zal zijn. Al die tijd
is er geen definitief opvoedingsnilieu voor deze kinde
ren. Verder zijn er 206 kinderen die zeker (100) of
mogelijk (106) terug zullen gaan naar huis. Van deze zijn
er 60 die 1,5 jaar of meer op zo’n terugkeer moeten
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wachten, en er zijn 43 kinderen bij wie de termijn van
terugkeer onduidelijk is. Zo zijn er 27 kinderen die
langere tijd in volstrekte onzekerheid verkeren en 43
kinderen die niet weten wanneer ze ooit naar huis terug
zullen gaan; 70 jonge kinderen dus met een toekoest vol
onzekerheid.

3.7 Afspraken bij tehuisopname

Het voorstel om bij elke tehuisplaatsing schriftelijke
afspraken te maken over doel, duur en wijze van behan
deling, voor ten hoogste drie maanden vastgelegd in een
contract, is niet van de grond gekomen. Het gaat hier
om afspraken tussen plaatsende instanties en tehuizen.
In 45Z van de tehuisplaatsingen zijn er schriftelijke
afspraken over het opnamedoel. In 457. maakt men monde
linge afspraken hierover. In 107. zijn hierover geen af
spraken. In 37X heeft men schriftelijke afspraken over
de verblijfsduur, in 337. is de duur mondeling overeen
gekomen en in 30Z zijn hierover geen afspraken.

Wat de wijze van behandeling betreft, is er nog minder
vaak een schriftelijke afspraak, nl. in 277. van de ge
vallen. In 37 is er wel een mondelinge en in 367. is
er geen afspraak hierover gemaakt. Het wekt na deze ge
tallen geen verwondering meer dat er bij 897. van de
plaatsingen geen contract op schrift is gesteld, waarin
de genoemde punten zijn opgenomen. In de gevallen waarin
dit wel is gebeurd (11%), geldt dit contract in tweederde
van de gevallen voor 3 maanden of minder, in een derde
voor langer dan 3 maanden.

Alles bij elkaar zijn er acht tehuisplaatsingen van
de 116, waarbij men conform de voorstellen van het
beleidsexperiment op dit punt heeft gehandeld. Deze
voorstellen zijn dus niet haalbaar gebleken. Het ken
zijn dat niet iedereen goed op de hoogte is geweest van
deze voorstellen. Zoals uit hoofdstuk 6 blijkt, is de
informatievoorziening binnen de instellingen immers niet
optimaal geweest. In de stuurgroep en in het
organisatie—overleg zijn de voorstellen wel aan de orde
geweest, maar daar bleek dat de helft van de deelnemers
(Utrecht) ze niet aan de orde achtte en dat de andere
helft ze niet haalbaar achtte op dat moment.

3.8 Samenvatting

Er zijn 394 besluitvormingen in het kader van het
beleidsexperiment onderzocht. Gekeken is naar overwogen
mogelijkheden voor een plaatsingsvoorziening en argu—
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nenten en overwegingen bij de besluitvorming, niet naar
het proces van besluitvorming. Meestal zijn bij de be
sluitvorming een of twee mogelijke plaatsingsvoor—
zieningen expliciet overwogen. Maximaal zijn het er zes.
Wanneer bedacht wordt dat er een scala is van minimaal
5 en maximaal 10 mogelijkheden, die overwogen zouden
kunnen worden, dan luidt de conclusie dat niet bij elke
besluitvorming expliciet en systematisch alle moge
lijkheden de revue passeren, en dat indicaties voor en
tegen voorzieningen dus ook niet geexpliciteerd zijn.

Het vermoeden bestaat dat veel van wat er bij de be
sluitvorming gebeurt, impliciet is gebleven of gewoon
is vergeten, en dat alleen die mogelijkheden die serieus
aan de orde geacht werden en daarom uitdrukkelijk be
sproken zijn, genoemd zijn.

De mogelijkheid van een pleeggezin is in het beleidsex—
periment in 61% van de besluitvormingen overwogen; dit
is vaker dan ten tijde van het vooronderzoek, maar minder
dan de 100% die verwacht zou worden bij een intentie
“pleegzorg ja, tenzij”. In 58% wordt er na overweging
ook een pleeggezinplaatsing gerealiseerd. In de andere
gevallen speelden er bezwaren die te zwaarwegend waren.

Redenen om een pleeggezin te kiezen zijn verschillend
naar type pleeggezin. Gastgezinnen en kortverblijfge—
zinnen worden meestal gekozen, omdat een directe
kortdurende opname mogelijk is en ook omdat de ouder(s)
betrokken kunnen blijven bij het kind tijdens de
plaatsing.

Tijdelijke pleeggezinnen worden geprefereerd, omdat
ze voor de ontwikkeling van een kind betere moge—
lijkheden zouden bieden dan een tehuis, of omdat er op
termijn een terugkeer naar huis kan volgen.

Bij therapeutische pleeggezinnen is de mogelijkheid
tot behandeling of het gegeven dat het kind een defini
tief opvoedingsmilieu nodig heeft, doorslaggevend.

Dit laatste speelt ook bij langdurig/permanente ge
zinnen. Verder geeft men hier aan dat men een gezin
kiest, omdat dit toch voor het kind het meest een normale
gezinssituatie benadert.

Ook de redenen om andere voorzieningen te kiezen zijn
nagegaan. Iets meer dan de helft van de terugpiaatsingen
naar huis wordt gerealiseerd, omdat de ouders het kind
zelf weer kunnen verzorgen en opvoeden. Bij gezinshuizen
speelt met name de sfeer die mogelijkheden tot hechting
biedt, maar toch ook een zekere afstandelijkheid in
houdt, en bij tehuizen de behandelingsmogelijkheden en
de bufferfunctie tegenover agressieve ouders.

De redenen, waarom men een voorziening kiest, volgen
een te verwachten patroon en sluiten in het algemeen ook
aan bij de typische mogelijkheden van elke voorziening.
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Tegen niet—gekozen voorzieningen is een groot aantal
bezwaren aangevoerd. Het meest genoemde bezwaar is het
gegeven dat de ouders van het kind weerstand hebben tegen
de overwogen voorziening. Een eveneens frequent genoemd
bezwaar is de als te ernstig ingeschatte problematiek
van het kind. Het lijkt erop dat bij tijdelijk bedoelde
voorzieningen (gastgezinnen, kortverblij fgezinnen, tij
delijke pleeggezinnen, tehuissituaties) vooral het be
zwaar van onduidelijke en labiele toestanden rond de
thuissituatie naar voren komt. Bij de langduriger voor
zieningen, die bedoeld zijn ter behandeling (thera
peutische pleeggezinnen) of ter opvoeding en verzorging
(langdurig/permanent pleeggezin), vindt men het kind
vaak te problematisch voor de voorziening. Weerstand van
de ouders speelt overal een grote rol, met name tegen
pleegezinnen in het algemeen.

In gevallen waarin er bezwaren zijn tegen pleeggezin—
plaatsingen die tot een afwijzing hebben geleid, zijn
praktisch geen stappen ondernomen om te proberen ondanks
deze bezwaren toch een passend gezin te vinden voor het
te plaatsen kind. Er is in deze nauwelijks grensver—
leggend gewerkt. Wel zijn er toch ook vrij veel pleeg—
gezinplaatsingen van de grond gekomen, ondanks aanwezige
bezwaren. 407. van de gerealiseerde pleeggezinplaatsingen
is bijvoorbeeld tot stand gekomen ondanks weerstand van
de ouders.

Op de vraag waarom men een voorziening gekozen heeft
ondanks bezwaren, wordt meestal geantwoord dat er genoeg
deskundigheid is om dit bezwaar op te vangen. Ook echter
geeft men aan dat er eenvoudigweg op dat moment iets
moest gebeuren en dat men daarom toch maar een voor
ziening waaraan bezwaren kleven, heeft gekozen.

Opaerkelijk is dat terugplaatsingen naar huis of
continueringan van het verblijf thuis vaak gebeuren,
ondanks het feit dat da maatschappelijk werker de si
tuatie thuis als onevenwichtig inschat; meestal willen
de ouders in deze gevallen dat het kind thuis blijft of
komt.

In 14Z van de gevallen is op het moment van de besluit
vorming het perspectief met betrekking tot een terugkeer
naar huis nog volstrekt onduidelijk. In de meeste ge
vallen wil men dit perspectief duidelijk krijgen door
bijvoorbeeld de mogelijkheden van de thuissituatie of
van het kind te onderzoeken, door het kind te laten ob
serveren os duidelijkheid te krijgen over de problema
tiek van het kind, of da ouders een behandeling te
(laten) geven voor hun problematiek. In lOZ van de ge
vallen geeft men aan nog niets ondernomen te hebben.
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De termijn waarop men duidelijkheid wil hebben, va
rieert van enkele weken tot een jaar. In meer dan de
helft van de gevallen is de termijn een jaar of langer,
of onbepaald.

Er zijn 206 kinderen die zeker of mogelijk terug zullen
gaan naar huis. Van deze zijn er 40, die 1,5 jaar of
langer op zo’n terugkeer moeten wachten en er zijn er
43 bij wie de termijn van terugkeer onduidelijk is. Er
zijn in totaal in de onderzoekgroep 70 kinderen die met
veel onzekerheden over een terugkeer naar huis geplaatst
worden.

Het in de blauwdruk van het beleidsexperiment gedane
voorstel om bij elke tehuisplaatsing schriftelijke af
spraken te maken tussen plaatsende en opnemende instan
tie over doel, duur en wijze van behandeling, voor ten
hoogste drie maanden vastgelegd in een contract, is
praktisch niet gevolgd. Er zijn 8 tehuisplaatsingen van
de 116, waarbij men conform de voorstellen heeft gehan
deld. Deze voorstellen zijn dus onhaalbaar gebleken.
Waar die onhaalbaarheid aan te wijten is, is niet bekend.
Dit thema is in het organisatie—overleg en in de stuur
groep wel aan de orde geweest, maar er bleek on
duidelijkheid te bestaan over de noodzaak van het volgen
van dit onderdeel van het voorstel.
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4 BEGELEIDING

In het interview in het kader van onderzoeksvraag 1 is

een aantal vragen betreffende de begeleiding gesteld aan

de maatschappelijk werkers van de plaatsende en/of be

geleidende instanties. Het gaat hierbij om vragen be

treffende begeleidende instanties, werkplan, activi

teiten, gemaakte afspraken, frequentie van contact en

tijd, geinvesteerd in de begeleiding. Getracht is de

begeleiding aan vader, moeder, kind, pleeggezin en

eventueel andere betrokken opvoeders of verzorgers te

onderscheiden. Het gaat om de instanties die de bege

leiding daadwerkelijk uitvoeren.

6.1 Begeleidende instanties

In de onderstaande tabel wordt weergegeven welke in

stanties begeleiden en welke personen worden begeleid.

Tabel 5 Begeleidende instanties en personen die worden begeleid

begeleidende vader moeder kind pleeggezin anderen

instantie
Cn160) Cn286) Cn=326) Cnl68) fn43)

Raad 12,5 8,5 14,5 16,5 2,5

C gezins)voogdij/
adviesbureau 45,5 45,5 50,0 55,5 51,0

AMN 22,5 27,0 13,5 16,5 11,5

RIAGG 7,5 7,0 3,5 ,5 0,7

arts 4,0 4,5 2,5 1,5 —

tehuis 5,0 5,5 13,5 5,5 23,5

TGV — — 1,0 2,0 —

anders 1,0 0,5 0,5 1,5 2,5

100 100 100 100 100
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Het verschil tussen het totaal aantal plaatsingen (350)
en de in de tabel genoemde totalen wordt in de meeste
gevallen veroorzaakt door het feit dat begeleiding niet
van toepassing is, omdat bijvoorbeeld alleen de moeder
aanwezig is of omdat er geen “anderen” in het spel zijn.
Het feit dat veel minder vaders dan moeders worden be
geleid, wordt verklaard door het relatief grote aantal
onvolledige gezinnen, waarin alleen de moeder aanwezig
is. De belangrijkste categorie begeleidende instanties
is de Cgezins)voogdij. Daarna volgen het algemeen maat
schappelijk werk en de Raad voor de Kinderbescherming.
Deze drie categorieen instellingen zijn eveneens rela
tief grote plaatsers. RIAGG’s en artsen zijn relatief
kleine begeleidende instanties. Ze begeleiden weinig
kinderen en pleeggezinnen. Dit laatste is logisch gezien
het feit dat deze instanties zeer weinig in pleeggezinnen
plaatsen. De tehuizen begeleiden vaker kinderen en an
deren dan ouders. Onder de categorie “anderen” vallen
bijvoorbeeld ooms of tantes en grootouders, ook buren,
kennissen of vrienden.

Bij eerste plaatsingen begeleiden de Raad, RIAGO en
tehuizen relatief veel; bij vervolgplaatsingen de ge—
zinsvoogdij instellingen. De overige instellingen ver
schillen niet veel. Deze uitkomsten zijn analoog aan de
verdeling van plaatsende instanties over eerste en ver—
voigpiaatsingen.

4.2 Begeleidingsactiviteiten

Bij het begin van de plaatsing is aan de maatschappelijk
werkers gevraagd of van tevoren een werkplan is opge
steld. Tevens is naar de inhoud van dit werkplan ge
vraagd. Het werkplan betreffende de begeleiding aan
pleegouders en die aan de natuurlijke ouders, ver
schillen inhoudelijk weinig van elkaar. Dit blijkt uit
tabel 6.
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Tabel 6 Inhoud werkplan begeleiding van ouders en pleegouders

inhoud werkplan vader moeder pleegouders
z z

(n93) Cn15Z) (n86)

1. duidelijkheid en orde scheppen
voor ouders 20,5 20,0 16,5

2. ouders ondersteunen en adviseren
inzake opvoeding 59,0 59,0 64,5

3. inschakelen van extra deskundigheid 11,5 14,5 12,0
4. maken van concrete afspraken zoals

een bezoekregeling, oudercontact e.d. 4,0 3,5 7,0
5. overig 5,0 3,0 2,0

100 100 100

Zoals uit de tabel blijkt, heeft het werkplan betreffende
de begeleiding van de natuurlijke ouders in vergelijking
met pleegouders relatief vaak betrekking op het bieden
van duidelijkheid en structuur. Het werkplan ten aanzien
van de pleegouders bevat relatief vaak het aspect advi
sering en ondersteuning bij de opvoeding en verzorging
van het pleegkind. Extra deskundigheid wordt niet zo vaak
ingeschakeld.

De gegevens omtrent de inhoud van het werkplan geven
de indruk dat er veelal sprake is van een algemeen en
globaal geformuleerd plan. Dit blijkt ook enigszins uit
de categorie—indeling in de vorige tabel. De criteria
bij de totstandkoming van de indeling in deze tabel zijn
de mate van abstractie en de mate van activiteit geweest.
Dat wil zeggen dat de vierde categorie in tabel 6 de
meeste concrete en actieve handelingen van de maat
schappelijk werkers bevat.

Eveneens is gevraagd naar het werkplan betreffende
de begeleiding van het kind. Bij het onderbrengen van
de antwoorden is een indeling gebruikt die ook aan de
hand van de twee bovengenoemde criteria tot stand is
gekomen.
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Tabel 7: Inhoud werkplan begeleiding kind

inhoud kind

(nl64)

— volgen van de ontwikkeling van het kind 23,5
— scheppen van condities voor een goede ontwikkeling 4,0
— toewerken naar meer duidelijkheid 2,0
— inschakelen van deskundigen voor advies, diagnose,

behandeling 21,0
— ondernemen van concrete activiteiten 7,5
— overig 2,0

100

Opvallend bij de beantwoording van de vraag naar het
werkplan is dat de antwoorden of heel algemeen en op
pervlakkig zijn, of dat ze overeenkomen met de antwoorden
op de vraag naar de concrete activiteiten die zijn on
dernomen tijdens de begeleiding. De indruk bestaat dat
in slechts een gering aantal gevallen een werkplan wordt
opgesteld, waarin nauwkeurig de verschillende stappen
staan beschreven die dienen te leiden tot het bereiken
van de doelstelling. Nagegaan zou moeten worden waaraan
deze omissie te wijten is. Ze kan bv. te maken hebben
met de beperkte tijd die maatschappelijk werkers hebben,
maar ook met de methode van werken. De ontwikkeling van
dergelijke werkplannen is ons inziens zeer wenselijk met
het oog op de kwaliteit van de begeleiding en tevens de
kwaliteit van eventuele supervisie. Een expliciet ge
formuleerd werkplan kan een prima leidraad zijn binnen
de supervisie. Met behulp van zo’n plan is het mogelijk
achteraf systematisch te checken of alle stappen zijn
afgewerkt, wanneer er is bijgestuurd, welke stappen of
werkzaamheden succesvol zijn geweest, enz. Interessant
is in dit verband de vraag of de geboden deskun—
digheidsbevordering heeft geleid of kan leiden tot het
opstellen van werkplannen waarin de verschillende
stappen nauwkeurig zijn omschreven.

Bij een overplaatsing is teruggeblikt op de voor
gaande plaatsing. Aan het eind van het onderzoek is
bovendien teruggekeken op de plaatsingen die nog niet
zijn beeindigd. Op deze wijze is een aantal gegevens
verzameld over het verloop van de plaatsing. In dit
verband is aan de maatschappelijk werker gevraagd welke
activiteiten tijdens de plaatsing zijn ondernomen naar
ouders en pleegouders toe.
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Tabel 8: Activiteiten tijdens de plaatsing naar ouders en pleegouders

activiteiten ouders pleegouders
%

Cn=l41) Cn92)

— begeleiden, bezoeken 23,5 19,5
— verduidelijken, inzicht geven, ondersteunen 18,5 23,0
— bespreken/begeleiden concrete problemen

betreffende het kind 13,5 Z8,5
— bespreken van problemen betreffende ouders

of pleegouders 23,5 6,5
— concrete praktische hulp 8,5 7,5
— niets 12,0 10,0
— anders 0,5 5,5

100 100

Wanneer we de activiteiten ten aanzien van ouders en
pleegouders met elkaar vergelijken, blijkt dat de acti
viteiten naar ouders relatief vaak zijn gericht op pro
blemen van de ouders zelf. De activiteiten naar pleeg
ouders liggen veel meer op het vlak van de opvoeding en
verzorging en de aanpak van specifieke problemen van het
kind. In vrijwel alle gevallen worden belangrijke zaken
betreffende het verloop van de plaatsing en begeleiding
schriftelijk vastgelegd.

Ook is gevraagd naar de activiteiten van de maat
schappelijk werkers ten aanzien van de kinderen.

Tabel 9: Activiteiten gericht op de kinderen

activiteiten Z kinderen
(n136)

— volgen van de ontwikkeling 29,5
— praten, verduidelijken, inzicht geven 14,0
— concrete problemen bespreken en zaken regelen 6,5
— activiteiten ondernemen met het kind 9,5
— doelgerichte activiteiten, gesprekken, therapie 9,0
— niets 29,5
— anders 2,0

100

De categorjeen “volgen van de ontwikkeling” en “niets”
worden het meest genoemd. Het volgen van de ontwikkeling
kan worden gezien als zelf het kind observeren of in
formeren bij de opvoeders/verzorgers naar de situatie
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en ontwikkeling van het kind. Aan de hand van deze be
vindingen kan worden geconstateerd dat in ca. 60Y. van
de gevallen de activiteiten naar de kinderen toe ont
breken of weinig concreet zijn. Slechts in een kwart van
de gevallen wordt er concreet iets besproken of onder
nomen met het kind. Het gaat hierbij onder andere om het
regelen van contact met de ouders, bezoekregelingen,
maar ook om activiteiten als wandelen, spelen, bood
schappen doen e.d. In een klein aantal gevallen wordt
therapie gegeven.

Bij het merendeel van begeleidingen zijn er afspraken
gemaakt tussen maatschappelijk werkers, ouders en
pleegouders. In ongeveer de helft van de gevallen worden
de afspraken schriftelijk vastgelegd. Het betreft af
spraken over het ouder — kindcontact (33%), het contact
tussen maatschappelijk werker en pleeggezin (20%) en
over de rol en taak van het maatschappelijk werk (14,5%).
In mindere mate hebben afspraken betrekking op
financien, positie pleegouders, beslissingstermijn e.d.

Aan de maatschappelijk werkers is gevraagd welke pro
blemen zij hebben ondervonden in de begeleiding. Het
antwoord op deze vraag bevat een scala aan onderwerpen.
In de helft van de gevallen is geen sprake van problemen
gedurende de begeleiding. De problemen die het meest
worden genoemd, zijn weerstand van de ouders tegen de
plaatsing (15%), opvoedingsproblemen (5%), tijdgebrek
(3,5%) en gebrek aan samenwerking (2%). Eveneens is ge
vraagd naar de behoefte die leefde om eventuele knel
punten op te lossen. In 34 gevallen is deze vraag
beantwoord. De belangrijkste behoeften blijken te zijn
verlaging van de case—load en zodoende meer begelei—
dingstijd per pupil CBx) en een betere opvang van de
natuurlijke ouders (5x). Verder zijn genoemd betere
wettelijke waarborgen voor de positie van het kind, be
tere samenwerking tussen instanties en betere/snellere
plaatsingsprocedures.

6.3 Duur en frequentie van de begeleiding

Zowel in het interview, waarin wordt gevraagd naar het
verloop van de plaatsing, als in de enquete onder de
maatschappelijk werkers na afloop van het experiment,
zijn vragen gesteld over het aantal contacten en de duur
van de begeleiding. Het ging hierbij steeds om een
terugblikkende inschatting van de maatschappelijk wer
kers. De resultaten betreffende de omvang van de bege
leiding zijn moeilijk te interpreteren vanwege het feit
dat de reistijden soms zijn inbegrepen en soms niet. Om
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een nauwkeurig beeld te krijgen van de geinvesteerde
tijd, zou nader onderzoek Cbv. tijdschrijven) nodig
zijn. De gegevens die uit de interviews naar voren ko
men, geven een beter inzicht. Gevraagd is naar het ge
middeld aantal uren begeleiding per maand. Hierbij is
onderscheid gemaakt tussen het aantal uren in de eerste
drie maanden, de volgende periode van drie maanden en
na zes maanden.

Tabel 10: Gemiddeld aantal uren begeleiding per maand

gemiddeld 0 tot 3 3 ±t 6 na 6
aantal uren maanden maanden maanden

(nl38) Cn132) Cn111)

0 — 2 uur 10,0 24,0 30,5
3 — 6 uur 20,0 23,0 28,0
5 — 6 uur 12,5 13,5 19,0
7 — 8 uur 12,5 14,5 6,5

9 uur 45,0 25,0 16,0

100 100 100

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat het gemiddeld aantal
uur begeleiding afneemt naarmate de plaatsingsduur toe
neemt. In de eerste drie maanden besteden de maat
schappelijk werkers bij 45% van de plaatsingen gemiddeld
negen uur of meer aan de begeleiding, terwijl dit na drie
maanden nog maar bij 25% en na zes maanden bij 16% het
geval is.

Bij 30% van de plaatsingen wordt in de eerste drie
maanden minder dan vijf uur gemiddeld per maand besteed
aan de begeleiding. Na zes maanden is dit percentage
opgelopen tot 58%. Interessant in dit verband is de vraag
of er verschil bestaat tussen tehuis— en pleeggezin—
plaatsingen. Met name in de eerste drie maanden is de
tendens te zien dat er relatief meer tijd aan de bege
leiding van pleeggezinplaatsjngen wordt besteed. In deze
periode is er hij ongeveer de helft van de tehuis—
plaatsingen (n34) sprake van minder dan vijf uur per
maand begeleiding en bij een derde van negen uur of neer.
Bij de pleeggezinplaatsingen zijn de percentages res
pectievelijk 18% en 68% (n63). In de vierde tot de zesde
maand bestaat er vrijwel geen verschil meer in het aantal
uren begeleiding per maand voor tehuis— en pleeggezin—
plaatsing. In deze periode is er zowel bij tehuis— als
pleeggezinplaatsingen in 36% van de gevallen sprake van
minder dan 5 uur begeleiding per maand. Bij 29% pleeg
gezin— en 25% tehuisplaatsingen betreft het begeleiding
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van 9 of meer uren per maand. Na 6 maanden is er bij 13%
pleeggezin— en bij 27% tehuisplaatsingen sprake van 9
of meer uren per maand begeleiding. Vanwege te lage
celfrequenties is niet nagegaan of de verschillen sta
tistisch significant zijn.

Uit de bovenstaande cijfers wordt duidelijk dat het
eerdergenoemde feit dat het aantal uren begeleiding na
verloop van tijd afneemt, voor een belangrijk deel wordt
bepaald door de afname van het aantal uren begeleiding
bij pleeggezinplaatsingen.

Tot slot is gekeken naar de gemiddelden van de gegeven
antwoorden. Bij pleeggezinplaatsingen is het gemiddelde
par maand 12 uur in de eerste drie maanden, 7 uur in de
tweede periode en 4,5 uur na zes maanden. Net gemiddelde
per maand bij de begeleiding van tehuisplaatsingen be
treft in de eerste drie maanden 8 uur en daarna 5,5 uur
per maand.

De bovengenoemde gemiddelden zijn in verband gebracht
met een notitie van de Brabander over de berekening van
de case—load met betrekking tot de begeleiding van
kortverblijfgezinnen. Deze notitie is gebaseerd op het
case—loadonderzoek van het Ministerie van Justitie
(1976). De Brabander stelt dat de “algemene” tijd van
de maatschappelijk werker kan worden gesteld op 28,3%.
Hij gaat er echter vanuit dat de kortverblijfgezinnen
direct voorhanden zijn, zodat de 0,6% genoemd in het
case—loadrapport voor werving en selectie in zijn bere
kening bij de algemene tijd vervalt. Dnder algemene tijd
wordt de tijd verstaan die niet aan aanwijsbare clienten
wordt besteed. Aangezien het in ons onderzoek niet alleen
gaat om kortverblijfgezinnen, wordt hier 28,9% algemene
tijd gehanteerd. De overige tijd “de cliententijd” be

draagt derhalve 71,1%. De Brabander verdeelt de
cliententijd in: begeleiding van het kind, pleegouders
en ouders (52,1%), werkbegeleiding (5%), reistijd (10%)
en diverse (6,6%). De percentages die in ons rapport
worden gehanteerd, komen in grote lijnen overeen. Voor
de categorie diverse is in dit rapport 6C en voor de
reistijd is 207. genomen. Dit laatste is gedaan, omdat

het in ons geval om diverse typen pleeggezinnen gaat,
die niet allemaal in de directe nabijheid wonen. In het
case—loadonderzoek van Justitie is de reistijd op 21,37.
gesteld. Een gevolg van de wijziging is dat in dit
onderzoek de reele begeleidingstijd daalt van 52,17. naar
62,1%. De 20% reistijd hebben we afgetrokken van de door
ons gevonden gemiddelden.

Als we ervan uitgaan dat maatschappelijk werkers
evenveel tehuis— als gmzinsplaatsingen en evenveel oude
als nieuwe plaatsingen hebben, zou op grond van het op
gegeven gemiddelde aantal uren begeleiding en de boven

genoemde case—loadberekening de huidige case—load 12 a
13 pupillen bedragen. Dit staat in schril contrast met
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de geldende norm van 30 pupillen, die gebaseerd is op
het case—loadonderzoek van 1976. Het is natuurlijk zo
dat er sinds 1976 een toename is geweest van het aantal
kortdurende plaatsingen in pleeggezinnen. Deze toename
is ook in dit onderzoek aangetoond. Het zijn net deze
plaatsingen die qua begeleiding de grootste tijdinves—
tering vergen. Van daaruit zou je kunnen zeggen dat het
probleem wel actueel is.

Toch roepen de opgaven van de maatschappelijk werkers
erg veel vragen op. Het contrast met de geldende norm
is zo groot dat de conclusie twee kanten op kan gaan:
ofwel de opgaven zijn onnauwkeurig geweest (wat gebeurt
er immers met de 18 andere pupillen?), ofwel het tijd—
gebrek van de maatschappelijk werkers is zo enorm dat
het bijna ongeloofwaardig lijkt. Helaas kan daarom op
grond van deze getallen geen zinnige uitspraak worden
gedaan over de case—load. Nader onderzoek is noodzake
lijk, wil men komen tot duidelijke uitspraken.

Samenvattend kan gezegd worden dat de instellingen voor
gezinsvoogdij de belangrijkste begeleidende instanties
zijn. Daarna volgen de Raad voor de Kinderbescherming
en het algemeen maatschappelijk werk.

De gegevens omtrent de inhoud van het werkplan geven
de indruk dat er slechts in een gering aantal gevallen
een werkplan wordt opgesteld, waarin nauwkeurig de ver
schillende stappen staan beschreven die dienen te leiden
tot het bereiken van de doelstelling.

Aan de maatschappelijk werkers is ook gevraagd welke
activiteiten zijn ondernomen binnen de begeleiding van
een plaatsing. Ook in dit kader zijn de antwoorden weinig
concreet en vaag geformuleerd. Opmerkelijk is dat in ce.
60% van de gevallen begeleidingsactiviteiten naar het
kind toe ontbreken of weinig concreet zijn. In de helft
van de gevallen worden geen problemen rondom de bege
leiding aangegeven.

De resultaten betreffende de omvang van de begelei
ding zijn helaas moeilijk te interpreteren vanwege het
feit dat de reistijden soms wel en soms niet zijn inbe
grepen. Toch is de tendens te zien dat het gemiddelde
aantal uren begeleiding afneemt naarmate de plaatsing
voortduurt. In de eerste drie maanden wordt meer tijd
besteed aan pleeggezinplaatsingen, na verloop van een
half jaar meer aan tehuisplaatsingen.

Het Ministerie van Justitie hanteert een case—
loadnorn van 30 pupillen voor een full—time maat
schappelijk werker. 0e berekening van de casa—bad van
maatschappelijk werkers op grond van de door hen opge
geven aantallen en het case—loadonderzoek uit 1976 le
vert een case—boad op van 12 a 13 pupillen. Deze aan
tallen liggen zo ver af van de norm, dat een reele in
terpretatie niet mogelijk is. Hoewel de maatschappelijk
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werkers er zelf op hebben aangedrongen de case—load onder

da loep te nemen, zijn de door hen verschafte gegevens

betreffende het aantal uren begeleiding multi—

interpretabel. Nader onderzoek op dit terrein is nood

zakelijk.
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5 BEVINDINGEN OUDERS EN PLEEGOUDERS

Dit onderdeel van het rapport bevat het verslag van de
interviews die zijn afgenomen bij ouders en pleegouders.
Het doel van dit deelonderzoek is een beeld te krijgen
van de ervaring van ouders en pleegouders rond voorbe
reiding op plaatsing, begeleiding en nazorg.

5. 1 Steekpr’oeftrekking

Uit het totaal aantal plaatsingen dat in het onderzoek
is betrokken, is een aselecte steekproef getrokken van
40 plaatsingen. Rond deze plaatsingen zijn de maat
schappelijk werkers, ouders en pleegouders benaderd.
Aangezien er sprake is van zowel tehuis— als pleegge—
zinplaatsingen, bestond de steekproef in eerste instan
tie uit 20 pleeggezinplaatsingen en 20 tehuis—
plaatsingen. Er is een tweede steekproef getrokken van
nog eens 19 pleeggezinnen. De tweede steekproeftrekking
ten behoeve van dit deelonderzoek heeft geresulteerd in
een steekproef van 38 ouders, 38 pleegouders en 40

maatschappelijk werkers. Uiteindelijk hebben 6 ouders,
27 pleegouders en 29 maatschappelijk werkers deelgenomen
aan het onderzoek. De interviews die zijn afgenomen bij
de maatschappelijk werkers en de Centrales, worden in
het volgende hoofdstuk behandeld.

s.a Afname interviews

De interviews bij ouders en pleegouders zijn mondeling
afgenomen. De vragen in de interviews zijn grotendeels
afgeleid uit de knelpunten en problemen die in het
vooronderzoek zijn gesignaleerd (Haagen e.a., 1983).
Eveneens zijn er vragen in verwerkt die in gesprekken
met maatschappelijk werkers naar voren zijn gekomen. In
overleg met vertegenwoordigers van de plaatsende en be

geleidende instanties hebben de vragenlijsten voor ou
ders en pleegouders een definitieve vorm gekregen. Het
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gaat om semi—gestructureerde interviews. Er zijn drie
vragenlijsten, namelijk; een vragenlijst voor ouders van
tehuiskinderen, een voor ouders van pleegkinderen en een
voor pleegouders (zie bijlage IV).

Nadat de antwoordstrookjes van ouders en pleegouders
zijn ontvangen, is een afspraak gemaakt voor een inter
view bij de mensen thuis. In de meeste gevallen is de
Cpleeg)moeder geinterviewd.

5.3 Benadering ouders en pleegouders

Na overleg tussen de deelnemende instanties en het on
derzoekteam is besloten dat, voordat de ouders of
pleegouders worden benaderd, contact wordt opgenomen met
de betrokken maatschappelijk werkers. Aan hen is ge
vraagd of de ouders en pleegouders konden worden bena
derd zonder de hulpverlening te schaden. Nanneer er geen
bezwaar was tegen de benadering, werd afgesproken hoe
deze zou plaatsvinden. Hiervoor bestonden twee procedu
res. In het ene geval werden de Cpleeg)ouders benaderd
door de maatschappelijk werkers, in het andere geval
rechtstreeks door de onderzoekers. Ten behoeve van de
benadering is een introductiebrief opgesteld met een
antwoordstrook.

Het vervolg van dit hoofdstuk bestaat uit twee delen.
Het eerste behandelt de interviews met de ouders, het
tweede de interviews met de pleegouders. Daar de res—
ponse van de ouders zeer gering is geweest, wordt niet
al te uitgebreid ingegaan op de onderzoekresultaten.

5.6 Interview met ouders

5.4.1 Response

De helft (26) van de ouderparen konden volgens de maat
schappelijk werkers niet worden benaderd. Van vijf
ouderparen wist men geen adres. In 5 gevallen bestond
geen contact tussen ouders en maatschappelijk werkers.
In 3 gevallen waren de ouders onbereikbaar wegens bij
zondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld opname in een
kliniek. In 7 gevallen achtte de maatschappelijk werker
het niet wenselijk de ouders te benaderen in verband met
eventuele negatieve gevolgen voor de hulpverlening. Op
vallend is het relatief hoge percentage gevallen (Z5)
waarbij geen contact meer is tussen hulpverleners en
ouders, terwijl de plaatsing nog voortduurt.

80



Van de resterende ouders (18), die middels een brief
zijn benaderd, rechtstreeks door de onderzoekers of via
de maatschappelijk werkers, hebben 11 ouderparen niet
gereageerd, 6 positief en 1 negatief op het verzoek aan
het onderzoek deel te nemen.

Concluderend kan worden opgemerkt dat de benadering via
de maatschappelijk werkers niet erg effectief is ge
weest. De uiteindelijke response is zeer gering, Een
tweede nadeel van deze werkwijze is dat de selectieme—
chanismen onduideljk blijven. De vraag blijft dus in
hoeverre de overgebleven ouders al dan niet een bijzon
dere groep vormen in de steekproef.

5.6.2 Resultaten interviews met ouders

In het kort worden enkele resultaten weergegeven. Het
gaat achtereenvolgens om achtergrondgegevens van de
plaatsing, gegevens omtrent voorbereiding, begeleiding
en betrokkenheid van ouders.

Hel moet men erg oppassen bij het toekennen van te
grote betekenis aan deze resultaten, gelet op de kleine
aantallen.

Bij de zes plaatsingen gaat het om 3 pleeggezin—
plaatsingen, 2 tehuisplaatsingen en 1 gezinshuis—
plaatsing. Het betreft drie plaatsingen in het arron
dissement Den Bosch en drie in Utrecht. De helft is
justitieel, de andere helft vrijwillig.

Betrokkenheid van de ouders
Drie ouders geven aan zelf het initiatief te hebben ge
nomen om het kind uit huis te plaatsen. In de andere 3
gevallen is de Raad of een RIAGG initiatiefnemer. De
respondenten hebben allemaal veel moeite gehad met de
uithuisplaatsing van hun kind.

In alle gevallen zijn de ouders voorgelicht en is de
uithuisplaatsing besproken. Twee ouders gaven te kennen
zeer weinig informatie te hebben gekregen en zich
achteraf nogal overdonderd te hebben gevoeld. Beide ke
ren betrof het een justitiele plaatsing. Een respondent
was het met de keuze pleeggezin niet eens. Ze had moeite
met het idee dat het kind een band zou krijgen met
vreemde pleegouders, terwijl ze zelf uit het beeld zou
verdwijnen. Drie geinterviewde ouders waren het dus op
enigerlei wijze oneens met de gang van zaken.

Bij vijf van de ouders is sprake geweest van voorbe
reiding op de plaatsing door middel van gesprekken met
en/of bezoeken bij de pleegouders en tehuisleiding. In
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een geval heeft de voorbereiding ontbroken vanwege het
feit dat het een familieplaatsing betrof.

Situatie tijdens de plaatsing
Bij alle plaatsingen zijn afspraken (over onder andere
bezoek) gemaakt tussen ouders en huidige verzorgers. De
meeste ouders zijn tevreden over de gemaakte afspraken.
Een ouder vindt de bezoektijden te kort. Gemiddeld komen
de kinderen eenmaal per maand thuis. Dit geldt eveneens
voor het bezoek van ouders aan kinderen. Hoewel 5 ouders
“tevreden” tot “zeer tevreden” zijn met de bezoekre—
geling, geven 4 ouders aan ook wel eens moeite te hebben
met de geringe duur van de bezoeken of met de wijze van
opvoeden en kleden door de andere opvoeders.

Drie ouders kregen tijdens de plaatsing begeleiding.
In het algemeen is men hierover tevreden. Een ouderpaar
vindt het bezwaarlijk dat in het tehuis geen moge
lijkheid bestaat alleen met de groepsleiding te spreken.
Er zijn altijd kinderen aanwezig.

Bij de ouders bestaat het idee dat hun kind het in
tehuis of pleeggezin prettig vindt. Op de vraag of de
ouders achteraf tevreden zijn over de beslissing tot
plaatsing, is door 3 ouders ontwijkend geantwoord. Een
van hen geeft te kennen dat ze er toch niets aan kan
veranderen, twee antwoorden dat ze er zelf nog wel moeite
mee hebben, maar dat het waarschijnlijk goed is voor het
kind. De 3 overige ouders zijn tevreden over de be
slissing.

Er bestaan geen aanwijzingen voor het feit dat de
verblijfplaats (tehuis/pleeggezin) van invloed is op de
mening over de beslissing.

In drie gevallen is de houding van de ouders ten op
zichte van de plaatsing in de loop van de tijd positiever
geworden. Op de vraag of de ouders tevreden zijn over
de mate waarin ze zijn betrokken bij de gehele plaatsing,
antwoorden drie ouders positief en de rest zeer nega
tief.

De drie respondenten die wel zijn begeleid, zijn in het
algemeen tevredener dan degenen die geen begeleiding
hebben gekregen. De vraag is nu of het ontbreken van
begeleiding heeft geleid tot een relatief hoge mate van
ontevredenheid. Een andere mogelijkheid is dat de ouders
van meet af aan ontevreden zijn geweest over de geboden
hulpverlening en op geen enkele wijze wensten mee te
werken aan een uithuisplaatsing en daaraan gekoppelde
begeleiding.

Tot slot willen we nog vermelden dat ook bij het af
nemen van de interviews naar voren is gekomen dat uit—
huisplaatsing van een kind voor ouders een zeer emotio—
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nele en ingrijpende gebeurtenis is, waarbij juist bege
leiding een ondersteunende rol kan vervullen.

5.5 Interview met pleegouders

5.5.1 Resonse

In eerste instantie bestond de steekproef uit 38 pleeg
ouders. Zes pleegouders zijn afgevallen, omdat het vol
gens de maatschappelijk werker onwenselijk ofwel onmo
gelijk was hen te benaderen. Vier pleegouders hebben
niet op het verzoek tot deelname gereageerd. Een pleeg—
ouder heeft afwijzend gereageerd. Een groep van 27
pleegouders is uiteindelijk bereid geweest aan het
onderzoek deel te nemen.

5.5.2 Resultaten interviews met pleegouders

De indeling van deze paragraaf is overeenkomstig de fa
sen die zijn te herkennen in het plaatsingsproces. Naast
een aantal achtergrondgegevens komen de aanmelding en
voorbereiding, het verblijf en de nazorg aan de orde.

Achtergrondgegevens
De pleeggezinplamtsingen betreffen 16 meisjes en 11
jongens. De helft van de kinderen is jonger dan vier
jaar. Bij 23 kinderen die in de geinterviewde pleegge
zinnen zijn geplaatst, is sprake van een justitiele
maatregel (85%). De verdeling van de plaatsingen over
de arrondissementen is: 18 plaatsingen in Utrecht en 9
plaatsingen in Den Bosch.

In de meeste gevallen is er sprake van een vervolg—
plaatsing. Slechts zeven kinderen zijn voor de eerste
maal uithuisgeplaatst.

Net betrekking tot het type voorziening kan worden
opgemerkt dat het gaat om 3 kortverblijfgezinnen, 8
tijdelijke, 11 langdurige pleeggezinnen en 2
therapeutische pleeggezinnen. In drie gevallen betreft
het een plaatsing bij familie, waarbij het niet
duidelijk is om welk type gezin het gaat.

Aanmelding en voorbereiding op het pleegouderschap
Op de vraag hoe men pleeggezin is geworden, ant

woorden 10 respondenten dat ze zich hebben aangemeld bij
de Centrale voor Pleegzorg. Zeven ouders zijn benaderd
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door een plaatsende instantie. In acht gevallen is men
familie of kennis van het kind en het gezin.

Aan de respondenten is gevraagd voor welk type
pleeggezin ze kiezen. In 17 gevallen geeft men er de
voorkeur aan als een bepaald type pleeggezin te func—
tioneren. Van deze 17 pleegouders stelt ongeveer de
helft zich beschikbaar als langdurig pleeggezin, onder
andere vanwege de rust en de continuiteit in het gezin.
Verder geven 5 pleegouders zich op als tijdelijk pleeg
gezin en 3 als opvang/gastadres. Dit laatste gebeurt
meestal in het kader van speciale wervingsacties voor

projecten.
Op de vraag of men is voorbereid op of voorgelicht

over het pleegouderschap, antwoordt tweederde positief.

Bij de overige respondenten gaat het veelal om familie—
plaatsingen, waarbij in eerste instantie geen plaatser
betrokken is geweest. Elf respondenten zijn voorbereid

door de Centrales voor Pleegzorg en zes door in
stellingen voor Cgezins)voogdij. In vrijwel alle ge
vallen bestaat de voorbereiding op het pleegouderschap
uit een of meer gesprekken bij de respondenten thuis.
Vooral de mate waarin wordt ingegaan op de verwachtingen

en eventuele problemen, verschilt erg.
In negen gevallen hebben de aspirant—pleegouders een

informatie—avond bezocht. Soms zijn deze informatie
avonden bedoeld voor aspirant—pleegouders. In andere

gevallen zijn zowel aspirant— als ervaren pleegouders
aanwezig en worden ideeen en ervaringen uitgewisseld.

Op de vraag of men tevreden was over de voorbereiding
of de voorlichting, eeft een kwart aan uitgesproken

ontevreden te zijn en een kwart heeft geen mening. Op
een aantal punten vinden de pleegouders de voorlichting
en/of voorbereiding onvoldoende. Er bestaat behoefte aan

neer informatie over praktische zaken als plaatsings—

procedures, rechtspositie en financien. Tevens is er
behoefte aan meer informatie over de ontwikkeling van

kinderen, specifiek gedrag van tehuiskinderen. Ook wordt

meer contact net ervaren pleegouders op prijs gesteld.
Drie respondenten geven aan dat de vooraf gekregen in
formatie niet overeenkomt met de werkelijkheid. Als

voorbeeld geven zij dat, hoewel ze zich als kortver—

blijfgezin hebben opgegeven, het pleegkind al een jaar

in het gezin verblijft.

Matching
In 15 gevallen is er sprake geweest van een
matchingsprocedure. Bij de overige heeft geen matching
plaatsgevonden of was er nog geen instantie in het spel
ten tijde van de plaatsing. Bij de meeste

matchingsprocedures is een Cgazins)voogdij—instelling
of de Raad betrokken.

84



Vijf pleegouders vermelden dat in samenspraak met de

plaatsende instantie een aantal mogelijkheden is be

sproken. Driemaal wordt geantwoord dat het kind defini—

tief wordt geplaatst als de kennismakinçsperiode posi

tief verloopt. Zeven ouders worden zonder veel overleg

als het meest geschikte gezin uitgekozen. De meeste

pleegouders zijn tevreden over de wijze waarop de

matching is verlopen.

Voorbereiding op de plaatsing

In 11 aspirant—pleeggezinnen hebben een of meer ge

sprekken plaatsgevonden met de maatschappelijk werker

van de plaatsende instantie, ter voorbereiding op de

plaatsing. In vijf gevallen is er telefonisch contact

geweest. Twee aspirant—pleegouders hebben ter voorbe

reiding contact gehad met andere betrokkenen (arts, fa

milie, tehuis). Acht pleegouders zijn van mening dat de

voorbereiding te gebrekkig is geweest, zowel kwantita

tief als kwalitatief. Zeven respondenten geven te kennen

dat de voorbereiding niet aansluit bij latere er

varingen. Negenmaal wordt geantwoord dat de ervaring wel

aansluit.

Kennismaking

In de helft van de gevallen is er sprake geweest van een

kennismaking, in de rest van de gevallen niet (soms was

dit niet nodig, daar het pleeggezin familie was van het

op te nemen kind). Meestal gaat het om een tamelijk

uitgebreide kennismaking met bezoeken over en weer en

logeerpartijen. Vijf pleegouders vermelden een relatief

korte kennismaking van 1 a 2 bezoekjes, meestal bij het

toekomstig pleegkind. Als het kind voorafgaand aan de

plaatsing in een tehuis verblijft, wordt de kennismaking

veelal geregeld tussen tehuis en pleegouders. In de

overige gevallen regelen de pleegouders en de maat

schappelijk werkers van de plaatsende instanties de

kennismaking.
Driekwart van de pleegouders heeft de kennismaking

als positief ervaren. Men kan op deze wijze aan elkaar

wennen. Er ontstaat inzicht in het kind. Op deze wijze

kun je het kind helpen bij het afscheid nemen en het

opbouwen van iets nieuws.

Drie pleegouders vinden de kennismakingscontacten

achteraf te geforceerd. Slechts vijf pleegouders hebben

vooraf contact gehad met de oorspronkelijke ouders van

het kind. Deze contacten worden door de betreffende

pleegouders als zeer zinvol ervaren. Het contact met de

eigen ouders geeft pleegouders meer inzicht in de si

tuatie van het kind. Het geeft pleegouders het gevoel

dat de ouders min of meer toestemming geven.
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Begeleiding tijdens de plaatsing
Alle pleegouders hebben begeleiding gekregen. De meeste
begeleidingen worden verricht door adviesbureaus of in
stellingen voor Cgezins)voogdij. Daarna volgen de
Raden, instellingen voor algemeen maatschappelijk werk
en therapeutische gezinsverpleging. Gemiddeld worden
de pleegouders eenmaal per 2 maanden begeleid.

Tabel 11: Frequentieverdeling begeleiding van
pleegouders

frequentie n

1 x per 3 maanden of minder 12 4,0
1 x per 2 maanden 7 26,0
1 x per maand 2 7,5
1 x per 2 e 3 weken 15,0
1 x per week of meer 2 7,5

27 100

Een mantel pleegouders vermeldt dat de frequentie in de
eerste fase groter is dan een aantal maanden na de
plaatsing. In 10 gevallen zijn er duidelijke afspraken
gemaakt over de frequentie van de begeleiding. Vrijwel

altijd zijn deze afspraken goed nagekomen. In 12 gevallen
zijn geen duidelijke afspreken gemaakt over de frequen
tie, maar is afgesproken dat contact wordt opgenomen,
wanneer dit wenselijk of nodig is. Vijf pleegouders
antwoorden dat er geen afspraken hieromtrent zijn ge
maakt. Het is voor hen onduidelijk, wanneer een contact
zal plaatsvinden en wie het initiatief daartoe zal nemen.

In de meeste gevallen duren de contacten 1,5 a 2 uur.

Naast persoonlijk contact bestaat veelal ook telefonisch
contact. Meestal zijn de kinderen aanwezig bij het bezoek
van de begeleidend maatschappelijk werker.

In het algemeen zijn de pleegouders tevreden over de

frequentie en de duur van de begeleidingscontacten.

Inhoud begeleiding
Aan de pleegouders is gevraagd welke onderwerpen in de
begeleiding naar voren zijn gekomen. De genoemde onder
werpen zijn in te delen in vier categorieen, namelijk:

— Kindgerichte onderwerpen. Hierbij gaat het om de

ontwikkeling van de kinderen, schoolprestaties, op—

voedingsvramgstukken enz.
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— (Pleeg)gezingerichte onderwerpen. Dit heeft be

trekking op het functioneren van het gehele gezin

en de ontwikkeling van relaties binnen het gezin.

— Onderwerpen betreffende het oorspronkelijk milieu.

Onder deze noemer vallen bezoekregeling, situatie

van de ouders, contact met ouders.

— Pleegzorggerichte onderwerpen. Hieronder vallen

financiele regelingen, juridische transacties,

voogdij regelingen.

De kindgerichte onderwerpen en die betreffende het oor

spronkelijk milieu, komen in de begeleiding het meest

aan de orde. De pleegzorggerichte onderwerpen worden het

minst besproken. De meeste pleegouders (23) zijn “te

vreden” tot “zeer tevreden” over de inhoud van de bege

leiding.

Knelpunten en behoeften
De pleegouders hebben echter ook bepaalde behoeften en

signaleren een aantal knelpunten. Deze zijn als volgt

in te delen.

— Houding en inzet van de begeleider. Een aantal

respondenten (6) vond de houding van de begeleider

van weinig initiatief getuigen. Sommigen voelden

zich weinig gesteund en hadden het gevoel alles zelf

te moeten regelen.
— Deskundigheid. Enkele pleegouders hadden behoefte

aan meer deskundigheid bij de begeleider, met name

op het gebied van opvoedingsmoeilijkheden. Men

wilde praktische adviezen over de omgang met en

aanpak van het kind. Twee pleegouders hadden een

andere hulpverlener ingeschakeld.

— Bemiddelingsrol van de begeleider. Hierbij wordt

genoemd een weinig slagvaardige houding van de

maatschappelijk werker als het gaat om zaken tussen

ouders en pleegouders. Ook wordt in dit verband door

enkele pleegouders gezegd dat ze te weinig betrokken

zijn bij belangrijke beslissingen omtrent de

plaatsing.
— Inhoud begeleiding. Een aantal pleegouders mist

achtergrondinformatie over de geschiedenis van het

kind, zodat beter ingespeeld kan worden op situaties

in het pleeggezin.

Uit de bovengenoemde knelpunten blijkt de behoefte van

pleegouders aan meer informatie over de achtergrond van

het kind. Ook wil men neer opvoedingsadviezen. Hieruit

ontstaat de indruk dat pleegouders het idee hebben beter

om te kunnen gaan met problemen en moeilijkheden met het

pleegkind als men maar meer kennis heeft en over vol—
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doende vaardigheden beschikt. Desondanks zal altijd een
aantal probleaen voorkoaen, hoe deskundig de maat
schappelijk werker ook is. Er wordt in dit opzicht wel
licht erg veel van de maatschappelijk werkers verwacht.

Ditzelfde zou gezegd kunnen worden met betrekking tot
het verwijt dat maatschappelijk werkers niet daadkrach
tig zijn als het om zaken gaat tussen ouders en pleeg
ouders. In dergelijke gevallen bevindt de maat
schappelijk werker zich vaak in een situatie die door
pleegouders anders wordt gezien. Toch lijkt deskun—
digheidsbevordering voor maatschappelijk werkers in deze
zeker op zijn plaats. Dok is het belangrijk een visie
te hebben op het belang van het kind. De gevraagde
daadkracht zou daarvan uit moeten gaan en idealiter zou
er gewerkt moeten worden vanuit een duidelijk werkplan.
We hebben eerder gezien dat dit vaak ontbreekt. Aan
voorwaarden voor daadkracht (deskundigheid, visie en een

duidelijk werkplan) is dus meestal niet voldaan.
Het feit dat pleegouders de maatschappelijk werkers

als weinig intitiatiefrijk zien en het feit dat pleeg
ouders te weinig worden betrokken bij beslissingen, is
eerder iets waarover men zich nader dient te beraden.

Contact pleeggezin — eigen ouders
In 18 gevallen bestaat er contact tussen pleegkind en
eigen ouders. Negenmaal ontbreekt dit contact. Daar
naast hebben 19 pleegouders contact met de eigen ouders
van het kind. De helft van deze pleegouders heeft dit
contact als “negatief” of “zeer negatief” ervaren, de
overige pleegouders juist als “positief” of “zeer posi
tief”.

Afspraken pleegouders — ouders
Bij 15 plaatsingen zijn afspraken gemaakt tussen pleeg
ouders en ouders. Het gaat hierbij om afspraken over
bezoek, telefonische contacten en contacten met overige
familieleden. In een aantal gevallen zijn deze afspraken
geregeld rechtstreeks tussen ouders en pleegouders, soms
via de plaatsende/begeleidende instantie. Acht pleegou
ders gaven te kennen dat de gemaakte afspraken niet door
de ouders zijn nagekomen. De wijze waarop het contact
wordt ervaren door de pleegouders, lijkt samen te hangen
met naleving van de afspraken.

Nagegaan is in hoeverre pleegkinderen volgens de pleeg
ouders in het gezin passen. De meerderheid (22) vindt
dat het kind goed in het pleeggezin past. Dit blijkt
veelal uit de positieve ontwikkeling die de pleegkinde—
ren doormaken en de wijze waarop het pleeggezin func
tioneert. In die gevallen waarin men van mening is dat
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het kind niet goed in het gezin past, wordt vaak gemeld
dat de contacten tussen pleegkind en eigen kinderen
moeizaam verlopen.

Aan de pleegouders is gevraagd of ze dachten dat het
pleegkind het in hun gezin naar zijn zin heeft of had.

Hierop wordt positief geantwoord door 23 pleegouders.
Men leidt dit veelal af uit het gedrag en uitingen van
de kinderen. In de meeste gevallen is hierin een posi
tieve ontwikkeling te zien. Enkele pleegouders geven aan
dat de pleegkinderen, vooral in het begin, nogal eens
moeite hadden de regels in het gezin te accepteren. In
al deze gevallen betreft het kinderen die lange tijd in
een tehuis hebben gewoond.

Terugblik op de plaatsing
Op de vraag hoe men terugkijkt op de plaatsing, reageert
het merendeel (22) van de pleegouders positief. Veertien
pleegouders zijn reeds eerder pleegouders geweest. On
geveer de helft van hen zegt dat plaatsingen nogal ver
schillen op een aantal punten. Men noemt in dit verband
de frequentie en inhoud van de begeleiding, de betrok
kenheid van pleegouders bij beslissingen en de kennis—
msking.

Financiering van de plaatsing
In het algemeen verloopt de financiering volgens de re
gels. Toch zijn 3 pleegouders niet tevreden over deze
financiering. Genoemd worden hoge aanloopkosten, on

duidelijkheid over vergoedingen en met name verze

keringen, en te weinig financiele ondersteuning voor
hobby’s en vakanties.

Beeindiging plaatsing
In slechts vijf gevallen is de plaatsing beeindigd. Drie

van deze pleegouders hebben nazorg gekregen. Dit is als
zeer positief ervaren door de pleegouders. Een
respondent ervaart het ontbreken van nazorg als een ge
mis.

Algemene opmerkingen pleegouders
Aan het eind van het interview is pleegouders de moge

lijkheid geboden algemene opmerkingen te maken. Hieron
der volgen de belangrijkste onderwerpen.

Negen pleegouders hebben moeite met het feit dat zij
noch bij de wet, noch door de plaatsende instanties als
verantwoordelijke verzorgers en opvoeders worden gezien.
Pleegouders zijn van mening dat over het kind kan worden
beslist door anderen, terwijl zij de dagelijkse op
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voeding en verzorging verrichten. Men heeft het gevoel
niet serieus te worden genomen.

Een aantal pleegouders wijst op het belang van bege
leiding bij de contacten met de eigen ouders van het
kind.

Ook wordt er een aantal malen gezegd dat het on
duidelijk is, wat men kan verwachten van de
gezinsvoogdij—instelling.

Tot slot vermelden de pleegouders van pleegkinderen
die langere tijd in een tehuis hebben verbleven, dat
extra begeleiding zeker in het begin noodzakelijk is.
De gedrags— en emotionele problemen die deze kinderen
te zien geven, zijn in deze gevallen waarschijnlijk
eerder aanleiding geweest voor een plaatsing in een te
huis.

Samenvatting

Ouders
Er hebben 6 ouders deelgenomen aan het onderzoek. De
ouders hebben allemaal, voorafgaand aan de plaatsing,
voorlichting gehad of zijn op een andere wijze voorbereid
op de plaatsing. Drie van de zes ouders zijn tevreden
over de voorbereiding, de overigen niet. De ouders die
worden begeleid zijn hierover ook tevreden.

Hoewel de ouders in het algemeen tevreden zijn over
de bezoekregeling, vindt men soms de bezoektijden te
kort.

Bij alle zes ouders leeft het idee dat het kind het
in het pleeggezin of tehuis prettig vindt. Bij drie van
de ouders is de houding ten opzichte van de plaatsing
in de loop van de tijd positiever geworden. De ouders
die zijn begeleid, zijn over het algemeen tevredener dan
degenen die geen begeleiding hebben gekregen.

De geinterviewde ouders hebben veel moeite gehad met
de uithuisplaatsing van hun kind; het is voor hen een
zeer emotionele en ingrijpende gebeurtenis.

Pl eegouders
In de meeste gevallen waarin er geen sprake is van
plaatsing bij familie of kennissen, zijn de pleegouders
voorbereid door een hulpverlenende instantie. De helft
van de respondenten is “tevreden” tot “zeer tevreden”
over deze algemene voorbereiding. De andere helft is
uitgesproken ontevreden of heeft geen mening. Knel
punten die met betrekking tot de voorbereiding worden
genoemd, zijn de gebrekkige voorlichting over rechtspo
sitie, financien en plaatsingsprocedures. Ook bestaat
behoefte aan meer informatie over de ontwikkeling van
kinderen.
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In de helft van de gevallen heeft een matchings—
procedure plaatsgehad. De meeste pleegouders zijn te
vreden over de wijze waarop de ma±ching is verlopen.

Ongeveer de helft van de pleegouders die op de be
treffende plaatsing zijn voorbereid, vindt deze speci
fieke voorbereiding zowel in kwalitatief als kwantita

tief opzicht te gebrekkig.
Voorafgaand aan driekwart van de plaatsingen die geen

familieplaatsingen betreffen, heeft er een kennismaking
tussen pleegkind en pleegouders plaatsgevonden. In en
kele gevallen gaat het om een korte kennismaking, maar
meestal bestaat deze uit logeerpartijen en bezoeken aan
het pleeggezin.

De meeste pleegouders zijn tevreden over zowel de
frequentie en duur van de begeleidingscontacten als over

de inhoud van de begeleiding. Gemiddeld duurt een con
tact 1,5 a 2 uur. De meeste pleegouders hebben eenmaal
per 2 a 3 maanden contact. Knelpunten die worden ge

signaleerd in het kader van de begeleiding zijn: een

gebrek aan initiatief en inzet van de begeleiders, te
weinig achtergrondinformatie over het kind, te weinig
concrete opvoedingsadviezen en te weinig slagvaardigheid
van de maatschappelijk werker in zaken tussen ouders en
pleegouders.

Een derde van de pleegouders geeft aan moeite te
hebben met het feit dat zij geen formele verant

woordelijkheid dragen over het kind, dat zij toch dage
lijks opvoeden en verzorgen.

In 1$ gevallen bestaat er contact tussen (pleeg)kind
en eigen ouders en er bestaat ongeveer eenzelfde aantal
contacten tussen pleegouders en eigen ouders. In de helft
van de gevallen heeft men deze contacten met de eigen
ouders als negatief ervaren. Meestal zijn afspraken
gemaakt over de bezoekregeling, telefonische contacten
en contacten met overige familieleden.

De meerderheid van de pleegouders is van mening dat
het kind zich goed in het gezin ontwikkelt. Driekwart
van de pleegouders kijkt positief terug op de plaatsing,
een kwart niet.

In het algemeen verloopt de financiering volgens de

regels. Toch bestaat er in een aantal gevallen on
duidelijkheid over extra vergoedingen en verzekeringen.

Vijf plaatsingen zijn inmiddels beeindigd. Drie
pleeggezinnen hebben nazorg gekregen. Dit is als posi
tief ervaren.
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6 INTERVIEWS MET PLAATSENDE INSTANTIES EN CENTRALES

Het eerste gedeelte van het onderhavige hoofdstuk bevat

de resultaten van een enquete, afgenomen bij een klein

deel van de maatschappelijk werkers van de deelnemende

instanties. In totaal is aan 40 maatschappelijk werkers

een vragenlijst gestuurd. Eenmaal is een rappelbrief

verstuurd. Twee— a driemaal is telefonisch verzocht de

vragenlijsten aan de onderzoekers te retourneren. Uit

eindelijk hebben 29 maatschappelijk werkers de vragen

lijst ingevuld teruggezonden. Het betreft 12 maat

schappelijk werkers uit het arrondissement Utrecht en

17 uit het arrondissement Den Bosch. Aan de orde komt

de waardering van diverse aspecten van het experiment.

Daarnaast wordt ingegaan op eventuele veranderingen bij

het plaatsen van kinderen.
In het tweede gedeelte komen de interviews bij de

Centrales aan de orde.

6.1 Interviews met maatschappelijk werkers

Achtereenvolgens komen de thema’s besluitvorming, aan

dacht voor de pleegzorg, proces van pleeggezinplaatsing,

de tijdsinvestering en de evaluatie van experiment en

onderzoek aan de orde.

6.1.1 Besluitvorming

Op de vraag of binnen de instelling gedurende het expe

riment een beleid is gevoerd, waarin bij beslissingen

tot uithuisplaatsing (betreffende 0 tot en met lO—jarige

kinderen) wordt uitgegaan van het standpunt “pleegge—

zinplaatsing ja, tenzij”, wordt door de meerderheid po

sitief geantwoord. Driekwart van de ondervraagden kan

dit standpunt onderschrijven. Een aantal (5) kan Uit

niet. Argumenten zijn dat een dergelijk standpunt te

algemeen is en er soms contra—indicaties zijn.
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Bij internaatsplaatsing is door 18 nensen de argu
mentatie tegen pleeggezinplaatsing altijd expliciet ge—
formul eerd in bijvoorbeeld werkbespreking/supervisie.
Zesmaal wordt “meestal” geantwoord en viermaal “nooit”.
Op de vraag of men door het beleidsexperiment meer oog
heeft gekregen voor pleeggezinplaatsingen wordt als

volgt geantwoord: lOx “ja” en 17x “nee”. Hierbij dient

opgemerkt te worden dat ten aanzien van laatstgenoemd
antwoord 8 personen “ik dacht er al aan” antwoordden.

Dit hoge percentage negatieve response duidt dus niet

noodzakelijk op een gebrekkig functioneren van het ex

periment. Dit neemt niet weg dat bijna een derde van

de werkers niet echt meer oog heeft gekregen voor

pleeggezinplaatsingen.

Argusenten tegen pleeggezinplaatsing
Van de 45 genoemde argumenten betreft het merendeel C18)

kindfactoren. Het meest frequent is genoemd “te moeilijk
gedrag van het kind”. Een ander voorbeeld is: “het kind

kan geen emotionele binding aangaan”. Dok worden as

pecten genoemd die indirect te maken hebben met het kind,
bijvoorbeeld als het kind niet wil en als onduidelijk

is of het kind een pleeggezinplaatsing aankan. Vervol

gens worden weerstand van de biologische ouders genoemd
en andere factoren betreffende de biologische ouders.

Daarnaast wordt ook wel de relatie biologische ouders —

kind genoemd. Hierbij gaat het om sterke binding en

loyaliteitsproblemen en dergelijke. Even vaak worden

externe factoren als plaatsgebrek / moeilijkheid om aan

goede adressen te komen genoemd. Slechts in twee ge

vallen wordt over pleegouders gesproken (bezitterigheid

en te groot beroep doen op aanpassingsvermogen van het

kind).
De problematiek van het kind en de problemen die te

maken hebben met de ouders kwamen ook uit de registra—

tiegegevens Czie hoofdstuk 3) als belangrijkste contra—

indicaties naar voren.

Argumenten tegen internaatsplaatsinoen
Categorisering van de in totaal 49 argumenten tegen in—

ternaatsplaatsing is moeilijker dan van argumenten tegen
pleeggezinplaatsingen. Het meest frequent wordt genoemd

de ongunstige situatie van kinderen om bindingen te

kunnen aangaan en zich te kunnen hechten vanwege onder

andere de wisselende begeleiding, de afwezigheid van

duidelijke identificatiefiguren en de veelheid aan

opvoeders. Een aspect dat ook vaak wordt genoemd en dat

met het hiervoor genoemde samenhangt, is het feit dat

de mogelijkheid om kinderen aandacht te geven, in te

huizen relatief klein is. Dit hangt eveneens samen met
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genoemde aspecten op het terrein van privacy en vei
ligheid. Concreet genoemd worden: geen privacy en bij
niemand kunnen uithuilen, geen veilige omgang met zo min
mogelijk verandering, te afstandelijk en minder sociaal
geborgen, geen veiligheid en warmte. Tenslotte worden
diverse argumenten genoemd, zoals: het ontbreken van
gezinsrelaties en vervreemden van het normale gezinsle
ven, stigmatisering en kans op ontuikkelingsachterstand.

1 2 Aandacht voor pleegzorg

Op de vraag of gedurende het experiment binnen de be
treffende instelling intervisiegroepen zijn opgezet,
waarin het plaatsen in pleeggezinnen een centraal thema
is, wordt door de meerderheid (16) ontkennend geant
woord. De helft van de respondenten vermeldt dat er
naast de deskundigheidsbevordering in het kader van het
experiment geen extra aandacht is voor het plaatsen in
pleeggezinnen. Er wordt 8x gesproken over interne acti
viteiten als stafbesprekingen en eigen werkgroepen en
7x over externe activiteiten als een cursus pleegzorg.
Op de vraag of er binnen de bestaande overlegsituaties
(bijvoorbeeld werkbesprekingen) meer aandacht is besteed
aan de mogelijkheid van pleeggezinplaatsingen dan voor
de start van het experiment, antwoordt de helft ont
kennend, 8 personen antwoorden bevestigend.

Achttien van de ondervraagden hebben deelgenomen aan
deze deskundigheidsbevordering, € niet. Op de vraag of
deze deskundigheidsbevordering voor de betreffende
maatschappelijk werker informatie/kennis heeft opgele
verd die bruikbaar is bij de beslissing tot uithuis—
plaatsing ten aanzien van de keuze van de voorziening,
wordt meestal “ja” geantwoord. Als voorbeelden worden
genoemd: literatuur, aan het denken gezet en bewust
wording ten aanzien van plaatsing, de hechtingsproble—
matiek en/of de mogelijkheden een kind — afhankelijk van
zijn ontwikkelingsfase — voor te bereiden op een
plaatsing en het feit dat de mate van beschadiging be
palend is.

Tweederde van de ondervraagden die deelgenomen
hebben, antwoordt positief op de vraag of de deskun—
Uigheidsbevordering heeft bijgedragen tot een beter in
zicht in de behoefte en de ontwikkeling van jonge kin
deren. Deze vraag is beantwoord middels een
5—puntsschaal. Zeven personen antwoorden “wel” en 4
personen “zeker wel”. De categorie “zeker niet” wordt
niet gekozen. De deskundigheidsbevordering is op 2 uit
zonderingen na als positief ervaren. Acht ondervraagden
zijn van mening dat enkele zaken in de deskundigheids—
bevordering ontbreken. Genoemd worden: aansluiting bij
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praktijk waaronder het: oefenen in het omgaan met
Cpleeg)ouders, bepalen van de plaats van de ouders bij
een uithuisplaatsing en begeleiding van pleeggezinnen.
Opgemerkt wordt dat de cursus te kort was en teveel ge
richt op kennisvergroting.

6.1.3 Inzicht in het proces van pleeggezinplaatsingen

De vraag of de mensen meer inzicht hebben gekregen in
het werken met pleeggezinplaatsingen (organisatie en
realisatie), is 13x positief beantwoord. Hierbij dient
opgemerkt te worden dat een aantal mensen aangaf al in
zicht te hebben in het werken met pleeggezinnen.

Problemen bi5 het plaatsen
Gevraagd is naar problemen die men heeft ondervonden bij
plaatsing van jonge kinderen in pleeggezinnen. Zeventien
maatschappelijk werkers geven problemen aan en noemen
dan de volgende:

— extra aandacht/tijd nodig voor onderzoek (dit ging
ten koste van andere pupillen);

— het ontbreken van een instantie die de begeleiding
op zich neemt;

— weerstand en tegenwerking van de ouders;
financiele problematiek (bv. ouderbijdrage);

— ruzies met eigen ouders en/of familie;
— pleegouders niet bekend met het gedrag van het kind;
— weerstand van de buitenwereld vanwege de ernstige

handicap van het kind en het feit dat het toch in
een pleeggezin werd geplaatst;

— in crisis geen/onvoldoende tijd om een geschikte
plaatsing voor te bereiden;

— ouder — kindcontact;
— verwachtingen ouders/pleegouders/kind;
— duurt lang voordat er een geschikt pleeggezin ge

vonden is;
— tijdelijkheid van 6 maanden wordt vaak overschreden

in gastgezinnen, doordat de (gezins)voog—
dijverenigingen niet snel gericht zijn op door—
plaatsing; dan wordt overplaatsing moeilijk door de
hechting van het kind in het gezin.

Tevens is de vraag gesteld of een aantal problemen al
is opgelost. Eenmaal wordt geantwoord dat het ontbreken
van een instantie die de begeleiding op zich neemt, niet
meer voorkomt. Ook wordt vermeld dat meer inzicht is
verkregen in weerstand en tegenwerking van de ouders en
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dat ruzies met biologische ouders en/of familie zijn
opgelost.

Daarnaast is gevraagd naar problemen die men heeft
ondervonden bij plaatsing van jonge kinderen in inter
naten. 10 ondervraagden beantwoordden deze vraag. De
volgende problemen worden genoemd: geen plaats (5x);
geen perspectief voor kinderen, daar ouders niet kunnen
aangeven of ze nog voor de kinderen willen gaan zorgen
(2x); financiele problemen; en het feit dat het beleid
van internaten niet altijd gelijk loopt met het beleid
van gezinsvoogden: een internaat beziet alles alleen
vanuit het kind, een gezinsvoogd beziet het vanuit het
gehele systeem.

Ook hierbij is weer gevraagd naar problemen die zijn
opgelost. Eenmaal wordt geantwoord dat het probleem
“geen plaats” is opgelost. Eenmaal wordt geantwoord dat
het probleem omtrent het perspectief is opgelost: van
de ouders wordt verlangd dat ze voor een bepaalde datum
aangeven of ze nog voor de kinderen willen zorgen of
niet.

Pleeggezinnen
Op de vraag welke soorten pleeggezinnen mensen in over
weging kunnen nemen als er sprake is van pleeggezin—
plaatsing, wordt zeer divers geantwoord. Negen mensen
onderscheiden bepaalde soorten als therapeutische
pleeggezinnen, een—oudergezinnen, ervaren/onervaren
pleeggezinnen. De onderscheidingen zijn niet uniform,
er lopen allerlei aspecten door elkaar en het aantal
onderscheiden soorten varieert van 2 tot 6. Een aantal
mensen noemt geen verschillende soorten, maar stelt als
het ware een soort voorwaarde: een permanent pleeggezin
met contactmogelijkheid voor de natuurlijke ouders,
goedgekeurde pleeggezinnen van de pleeggezincentrale of
alle gezinnen waarvan de maatschappelijk werker van
oordeel is dat de pleegouders voldoende toegerust zijn
en niet te star vasthouden aan hun eigen normen en
waarden. Twee mensen stellen dat het afhankelijk is van
de aanmeldingsproblernatiek, mogelijkheden en geschiede
nis van kinderen en ouders.

Uit dit alles blijkt dat er gestreefd dient te worden
naar een duidelijk onderscheid, dat bekend wordt bij
allen die betrokken zijn bij pleeggezinplaatsingen.
Hierbij verwijzen we naar de indeling van de centrales.
Hierbij worden onderscheiden: kortverblijf/opvanggezin
(3—5 maanden); tijdelijk pleeggezin (maximaal 2 jaar);
langdurig pleeggezin. Daarnaast wordt de mogelijkheid
van therapeutische gezinsverpleging vermeld.
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Samenwerking
Op de vraag of de maatschappelijk werker op de hoogte
is van de werkwijzen en het aanbod van de Centrale voor
Pleegzorg, wordt door vrijwel iedereen met “ja” geant
woord. Zestien mensen beschikken naast het aanbod van
de Centrale voor Pleegzorg nog over andere pleegge
zinnen. De meerderheid stelt dat het experiment niet
heeft bijgedragen tot een beter inzicht in de werkwijze
van de Centrale. Ook hier speelt weer mee dat een aantal
mensen dit inzicht al had.

Op de vraag of er tussen de instelling en de Centrale
duidelijke afspraken zijn gemaakt betreffende werving,
selectie, matching en voorraadvorming, antwoorden 12
respondenten positief en 7 negatief. 21 ondervraagden
zeggen dat er altijd aan de Centrale wordt gerappor
teerd, wanneer een kind geplaatst is in een gezin dat
door de Centrale is geleverd, eenmaal wordt “meestal”
en tweemaal wordt “soms” geantwoord.

Op de vraag na hoeveel tijd de plaatsing aan de Cen
trale wordt gerapporteerd, gaf het merendeel aan binnen
3 maanden na plaatsing te rapporteren. Slechts eenmaal
werd geantwoord dat dit 3—6 maanden na plaatsing ge
beurde.

De meerderheid is van oordeel dat de samenwerking
tussen zijn/haar instelling en de Centrale door het
beleidsexperiment niet is verbeterd. Ook hier speelt
weer mee dat “niet verbeterd” niet perse inhoudt dat de
samenwerking niet goed is. Zes ondervraagden antwoorden
dat de samenwerking wel is verbeterd. In het algemeen
is men tevreden over de samenwerking tussen de be
treffende instelling en de Centrale.

De meerderheid antwoordt negatief op de vraag of de
samenwerking tussen zijn/haar instelling en internaten
door het experiment is verbeterd. Ook hier geldt weet
dat, wanneer geen verbetering wordt gemeld, dit niet
noodzakelijk inhoudt dat de samenwerking slecht is. In
het algemeen is men tevreden over deze samenwerking.

6.1.4 Tjfdsinvesterjng

Kost het realiseren van een pleeggezinplaatsing tegen
woordig neer of minder tijd dan aan het begin van het
experiment?
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Tabel 12: Kost het realiseren meer of minder tijd?

soort neer evenveel minder

opvang/kortverblijfgezin 5 11 1
tijdelijk pleeggezin 5 10 1
langdurig pleeggezin 4 9 2

Voor de meesten geldt dat het realiseren van een pleeg—
gezinplaatsing tegenwoordig zeker niet minder tijd kost
dan aan het begin van het experiment het geval was. Als
mensen gevraagd wordt hun keuze toe te lichten, wordt
bij “meer” vooral genoemd “door deskundigheidsbevor—
dering meer aandachtspunten” en “te weinig gezinnen”.
Hieruit kan men afleiden dat onder andere door de des—
kundigheidsbevordering strengere eisen worden gesteld
aan de pleeggezinnen. Verder wordt zelden iets toege
licht. Naast de vorige vraag is het antwoord op de vraag
“kost het realiseren van een internaatsplaating tegen
woordig meer of minder tijd dan aan het begin van het
experiment?” interessant. Ook hier vullen de meesten
“evenveel” in. In de toelichting werd bij “meer” vaak
“internaten hebben geen plaats” genoemd. Op de vraag
“hoeveel uren in totaal vergt thans de realisatie van
een plaatsing” wordt als volgt gereageerd.

Tabel 13: Hoeveel uren vergt thans de realisatie van een
plaatsing

soort aantal gemidd. min. max.
respon— aantal aantal aantal
denten uren uren uren

— opv./kortver—
blijfgezin 10 11,5 2 20

— tijdelijk
pleeggezin 10 14,4 5 40

— langdurig
pleeggezin 11 22 3 40

— internaat 11 13 5 40

Weinig mensen vulden deze vraag in. De spreiding binnen
de (afzonderlijke) categorieen is groot. Dit wordt gro
tendeels veroorzaakt door het feit dat de ene maat
schappelijk werker alles incalculeerde, zoals reis—
tijden, vergaderingen enz., en de andere niet. Hierdoor
zijn deze resultaten nauwelijks te interpreteren.

Op de vraag wat meer tijd kost: de realisatie van een
plaatsing voor kinderen ouder dan 10 jaar of voor kin—
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deren jonger dan 10 jaar, vult het merendeel “evenveel”

in.

Begeleidingstijd
Kost het begeleiden van een pleeggezinplaatsing tegen

woordig meer of minder tijd dan aan het begin van het

experiment?
Bij alle typen pleeggezinnen wordt in meer dan de

helft van de gevallen vermeld dat het evenveel tijd kost.

Ook hier is de volgorde: evenveel—meer—minder en ook

hier waren weinig toelichtingen. Vooral “meer” werd

toegelicht en wel hoofdzakelijk als “meer aandachts

punten”.
Bij de vraag of het begeleiden van een internaats—

plaatsing tegenwoordig meer of minder tijd kost dan in

het begin van het experiment, antwoorden de meesten dat

dit evenveel tijd in beslag neemt.

Op de vraag of een plaatsing van kinderen, ouder dan

10 jaar in het algemeen meer tijd kost wat betreft be

geleiding dan een plaatsing van kinderen jonger dan 10

jaar, antwoordt tweederde dat het evenveel tijd kost.

Als toelichting bij “meer” worden genoemd: “er zijn

minder plaatsen geschikt/bruikbaar”, “oudere vragen meer

aandacht” en “er zijn meer problemen”. De vraag “bij welk

soort plaatsing neemt de intensiteit van de begeleiding

af naarmate een plaatsing langer duurt?” is door 18

respondenten beantwoord.
Ten aanzien van pleeggezinplaatsingen kan gesteld

worden dat de intensiteit van de begeleiding afneemt

naarmate de plaatsing langer duurt. Een niet opmerkelijk

resultaat. Vervolgens is gevraagd hoeveel tijd de bege

leiding vergt per soort voorziening.

Tabel 1: Gemiddeld aantal uren begeleiding

soort 1 end. 1—3 end. 3—6 end. 6—12 end. >12 end, totaal
gemid.

— opvang/
kortverblijf 10,6 8,8 7,9 — — 9,5

— tijdelijk
pleeggezin 10,9 8,1 7,2 5,7 ,9 8,8

— langdurig
pleeggezin 8,4 7,0 5,5 4,3 3,9 6,4

— internaat — 8,1 6,0 5,6 5,3 5,2

Een lege cel betekent dat dit alternatief niet gevraagd werd.

Het lijkt erop dat een opvang/kortverblijfgezin en een

tijdelijk pleeggezin de meeste tijd qua begeleiding

100



vragen. Slechts 10 mensen beantwoordden deze vraag. Daar
komt bij dat de spreiding binnen elke soort hoog is,
zodat deze resultaten erg voorzichting geinterpreteerd
dienen te worden. De tendens is duidelijk: de tijd die
in begeleiding geinvesteerd wordt, neemt af naarmate de
tijd vordert. Dit bleek ook al in hoofdstuk i.

6.1.5 Evaluatie experiment en onderzoek

De eerste vraag luidt: “In het interimverslag van het
onderzoek (mei 1985) is een stijging geconstateerd ten
opzichte van het vooronderzoek van tijdelijke pleegge—
zinplaatsingen, met name bij eerste plaatsingen. Bent
u van mening dat deze stijging veroorzaakt is door het
bel ei Usexpeciment?”

Er werd 8x bevestigend en 5x ontkennend geantwoord.
Elf mensen hadden hierover geen mening. Dit antwoord mag
zeer teleurstellend worden genoemd voor het beleidsex—
periment. Op de vraag of het wenselijk wordt gevonden
dat er alsnog pogingen worden ondernomen de driemaande—
lijkse evaluaties, het schriftelijk vastieggen van be—
handelingsopdrachten en het werken met contracten van
de grond te krijgen, antwoordt de meerderheid (16)
“nee”. Voornaamste argumenten zijn: “praktisch on—
haalbaare en “bepaalde aspecten gebeuren al door bege
leidende instanties of in werkbesprekfngen”. Zeven keer
werd hierop positief geantwoord.

Tien mensen weten wel wat de functie van het
organisatie—overleg is. Meest genoemde functie is “het
op elkaar afstemmen van doelstellingen en werkwijzen”.
Daarnaast worden genoemd “het uitwisselen van ervaringen
en informatie”, “het bijhouden van een goed verloop van
het experiment”, “het signaleren van knelpunten” en “het
bijsturen van het beleid”. Tien mensen vullen in dat
ze nooit op de hoogte zijn gehouden van de onderwerpen
die in het organisatie—overleg aan de orde zijn geweest.
De meerderheid (20) weet niet wat de functie van de
stuurgroep is. De informatie—uitwisseling is verre van
optimaal geweest. De invloed van het experiment op de
“basis”, de uitvoerende werkers, blijkt niet groot te
zijn geweest.

Meningen over het geinformeerd zijn ten aanzien van as
pecten van het experiment en van het onderzoek
Op de vraag of de maatschappelijk werker voor de start
van het beleidsexperiment voldoende geinformeerd is over
het doel en de opzet van het onderzoek, antwoordt de
meerderheid positief, i mensen vinden noch wel, noch
niet en 8 mensen reageren negatief.
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Ten aanzien van het verloop van het experiment vinden

9 mensen dat ze voldoende geinfocmeerd zijn en 11 mensen

niet. Ten aanzien van de opzet van het onderzoek vinden

11 mensen dat ze voldoende geinforneerd zijn en 9 niet.

0e conclusie dat de informatie niet goed binnen de

instelling is doorgekonen, lijkt gerechtvaardigd.

Het doel van het onderzoek en het experiment

Op de vraag wat volgens de maatschappelijk werker het

doel van het experiment is, wordt geantwoord: neer

pleeggezinplaatsingen (13x), aspecten van plaatsingen

onderzoeken (hoe plaatsingen verlopen, uniforme

plaatsingscriteria, onderzoeken op welke gronden een

kind uithuis geplaatst wordt) C7x), bezuinigingen C5x),

beleidsaspecten en attitude—aspecten. Op de vraag wat

het doel van het onderzoek is, wordt geantwoord:

onderzoeken van aspecten die te maken hebben met voor

keur voor pleeggezinplaatsing boven internaatsplaatsing

(9x). Voorbeelden zijn: beoordelen of het doel “bevor

deren van pleeggezinplaatsing boven internaatspiaatsing”

haalbaar is en de politiek enthousiast maken voor

pleeggezinplaatsingen. Vijfmaal worden aspecten genoemd

die te maken hebben met plaatsingen in het algemeen, als

inventariseren van argumenten voor/tegen pleeggezin—

plaatsingen, nagaan hoe de voorbereiding en plaatsing

van kinderen plaatsvindt en inzicht krijgen in het

plaatsingsbeleid van maatschappelijk werkers betreffende

plaatsingen van 0 tot 10—jarigen. Aspecten ten aanzien

van pleeggezinplaatsingen (bijvoorbeeld onderzoeken hoe

kinderen zich ontwikkelen in een pleeggezin) worden

driemaal genoemd, evenals aspecten ten aanzien van het

experiment.
Gesteld kan worden dat de meeste maatschappelijk

werkers geen onderscheid maken tussen doel van het

onderzoek en doel van het experiment.

Ervaringen en meningen ten aanzien van onderzoek/expe

riment
Van de 20 mensen die de vraag beantwoorden, vullen 12

mensen in dat ze de deelname aan het experiment als po

sitief ervaren, 6 mensen ervaren dit als negatief en 2

mensen zowel positief als negatief. Bij het als positief

ervaren hebben, werd 5x iets toegelicht: 3x dat het ex

periment tot nadenken dwong ten aanzien van het bewust

kiezen van een voorziening. Ongeveer hetzelfde beeld is

er ten aanzien van deelname aan het onderzoek: van de

22 mensen die deze vraag beantwoorden, zeggen 12 mensen

dat ze deze deelname als positief ervaren hebben, 8

mensen zeggen het als negatief ervaren te hebben. In de

toelichting van mensen die deelname als positief er—
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varen, wordt 2x “dwang tot nadenken ten aanzien van

plaatsing” genoemd. Bij mensen die deelname als negatief
ervaren, wordt 8x iets toegelicht: 5x kwam de grote
tijdsinvestering aan de orde en 3x het feit dat het

onderzoek lom van de realiteit zou staan.
Op de vraag wat volgens de maatschappelijk werkers

goede aspecten van het experiment zijn, werd l3x gere

ageerd. Meest genoemd (5x) waren “meer pleeggezin—
plaatsingen” en “het goed afwegen van pleeggezin— en

internaatsplaatsingen” C4x).
Tot slot werd gevraagd wat de mensen gemist hebben

in het experiment. Van de 13 reacties kwam de volgende
reactie het meest frequent voor C5x): de ruimte die men
laat aan een internaat door alles heen klonk dat een

internaat slecht was, dit is eenzijdig; de onmoge

lijkheden en tekortkomingen van een pleeggezin komen
onvoldoende aan bod.

6.1.6 Samenvatting en conclusies

Driekwart van de respondenten zegt het standpunt
“pleeggezin ja, tenzij” te onderschrijven.

Argumenten tegen pleeggezinplaatsingen hebben in on

geveer de helft van de gevallen betrekking op het kind.
Het meest wordt problematisch gedrag genoemd. Ruim een
derde heeft betrekking op de biologische ouders. In dit
verband wordt weerstand van de ouders genoemd.

Slechts de helft van de respondenten geeft aan dat

er binnen de instelling, naast de deskundigheidsbevor—

dering in het kader van het experiment, extra aandacht

is besteed aan pleegzorg. Het merendeel van de maat

schappelijk werkers heeft wel aan de deskundigheidsbe—
vordering deelgenomen. In het algemeen is men hierover

tevreden. Tweederde van deze maatschappelijk werkers

vindt dat het heeft bijgedragen tot een beter inzicht

in de pleeggezinplaatsingen. Enkelen zijn van mening dat

de aansluiting met de praktijk heeft ontbroken.
Problemen bij het plaatsen in pleeggezinnen liggen

veelal in zaken die op de een of andere wijze te maken

hebben met de biologische ouders. Problemen die worden

vermeld bij het plaatsen in internaten, zijn het

plaatsgebrek en het feit dat soms het perspectief op

terugkeer naar huis ontbreekt. De opvattingen over de

verschillende typen pleeggezinnen zijn zeer divers en

uiteenlopend. Hoewel de Centrales sinds ongeveer een
jaar overeenstemming hebben bereikt over deze indeling,
zijn de door hen gehanteerde typen pleeggezinnen nog

niet doorgedrongen tot de maatschappelijk werkers van

de plaatsende instanties.
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Op een uitzondering na is iedereen op de hoogte van
de werkzaamheden van de Centrale. Tweederde van de
maatschappelijk werkers is van mening dat duidelijke
afspraken best:aan over werving, selectie, matching en
voorraadvorming.

In het algemeen zijn de maatschappelijk werkers re
delijk tevreden over de samenwerking tussen Centrales
en plaatsers. Hetzelfde geldt voor de samenwerking tus
sen plaatsers en internaten.

De vraag naar de tijdsinvestering bij de realisatie
van plaatsing is door slechts een derde van de maat
schappelijk werkers beantwoord. Plaatsing in opvang
en kortverblijfgezinnen vergt gemiddeld 11,5 uur.
Plaatsing in een tijdelijk pleeggezin kost meer tijd,
gemiddeld 14,5 uur. Realisatie van een internaats—
plaatsing ligt er, wat tijdsduur betreft, tussen in. De
realisatie van plaatsing in een langdurig pleeggezin
scoort het hoogst, namelijk gemiddeld 22 uur.

Naarmate een plaatsing langer duurt neemt de hoe
veelheid tijd die in begeleiding wordt geinvesteerd, af.
Dit geldt voor plaatsingen in elk type voorziening. Bij
tijdelijke en langdurige pleeggezinplaatsingen daalt de
begeleidingstijd na een jaar in het algemeen met de
helft. Bij internaatspiaatsing is de daling na een jaar
minder groot.

Meer dan de helft van de respondenten is van mening dat
de gesignaleerde stijging van het aantal pleeggezin—
plaatsingen is te wijten aan het experiment.

Slechts een derde van de maatschappelijk werkers is
op de hoogte van de doelstelling van het organisatorisch
overleg. Een meerderheid is eveneens onbekend met de
functie van de stuurgroep.

De helft van de maatschappelijk werkers is van mening
dat men bij de start van het experiment voldoende is
geinformeerd over het doel en de opzet van het onderzoek.
De informatie omtrent het onderzoek en experiment tij
dens de duur van het experiment wordt door de helft van
de maatschappelijk werkers onvoldoende geacht. De doel
stellingen van onderzoek en experiment worden nogal eens
met elkaar verward. Uit het bovenstaande kan worden af
geleid dat de informatievoorziening omtrent onderzoek
en experiment binnen de afzonderlijke instellingen niet
optimaal is geweest.

Tweederde van de ondervraagden heeft de deelname aan
experiment en onderzoek als positief ervaren. Het heeft
tot nadenken gestemd over de mogelijkheden van de di
verse voorzieningen.



6.2 De rol van de Centrales voor Pleegzorg

In interviews met vertegenwoordigers van beide Centrales
na afloop van het beleidsexperiment is nagegaan, hoe de
Centrale is Utrecht en die in Den Bosch het experiment
hebben ervaren en welke activiteiten het experiment tot
gevolg heeft gehad. Ook is daarbij gevraagd in hoeverre
de Centrales de taken, zoals die in het voorstel voor
het beleidsexperiment zijn beschreven (zie hoofdstuk 1,
deel 1), daadwerkelijk hebben vervuld.

27 Voorgestelde en vervulde taken

Wanneer alle aspecten die in het voorstel voor het ex
periment genoemd worden met betrekking tot de Centrales,
nagetrokken worden, blijkt dat de Centrales op veel
punten de voorstellen volgden, maar dat op een aantal
onderdelen ervan is afgeweken. Zo blijkt dat°’:

—
— Instellingen vaak vergeten om, nadat ze een verzoek
hebben ingediend voor een pleeggezin, onder opgaaf
van redenen door te geven wanneer een verzoek niet
meer geldt. De Centrales propageren wel dat dit moet
gebeuren.

— + De Centrales peilen niet maandelijks, maar wel
geregeld (bijvoorbeeld elk half jaar) of ingediende
verzoeken nog gelden.

— + Bij keuze uit meer gezinnen (wat niet vaak voor
komt), wordt inderdaad aan de Centrale bericht op
welk gezin de keuze is gevallen en waarom.

— +1— De Centrale in Den Bosch wordt niet altijd, die
in Utrecht wel op de hoogte gesteld van een beein—
diging van een plaatsing. De reden ven beeindiging
wordt bij beide Centrales niet steeds doorgegeven.
Plaatsingen worden wel altijd doorgegeven.

— + De Centrales geven aan genoeg pleeggezinnen van
elke soort te hebben voor jonge kinderen. Er is
hierin door of tijdens het experiment geen veran
dering opgetreden. Er zijn geen problemen bij het
werven van deze pleeggezinnen.

— +1— Er zijn wel pools van opvanggezin—
nen/kortverblijfgezinnen opgezet, beheerd door de
Centrale, echter niet subregionaal.

— + Bij elke plaatsing wordt wel da eis van begeleiding
gesteld. Bij kortverblijfgezjnnen in Den Bosch zijn
er hele duidelijk afspraken. Men probeert pleegou—

01 +: conform voorstel
—: niet conform voorstel
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ders hierin ook mondiger te maken, zodat zij ook zelf
eisen stellen aan hun begeleiding.

—
— De Centrales krijgen formeel niet veel gegevens
van de plaatser over een plaatsing. Er wordt dus niet
zoveel geinventariseerd en gesystematiseerd. Er zijn
wel volop informele contacten, en aan de registratie
wordt gewerkt.

—

— De Centrales hebben vooraf geen plan de campsgne
gemaakt (men had genoeg gezinnen voor jonge kinde
ren), aangesloten op behoeften en ontwikkeling tij
dens het experiment.

— + Er wordt altijd gewerkt aan ontwikkelen en
explicitering van selectiecriteria. Dat is geen ge
volg van het beleidsexperiment.

— + Hetzelfde geldt voor registratie en evaluatie van
wervingscampagnes.

— + De periode tussen aanmelding van het pleeggezin
en plaatsing van een kind wordt geregistreerd,
alsook die tussen matching en moment van plaatsing.

Conclusie: in grote lijnen zijn de taken vervuld zoals
geformuleerd in het voorstel, hoewel voor veel dingen
geldt dat ze ofwel altijd gedaan worden bij de Centrales
(zie het punt van de selectiecriteria en de
wervingscampagnes) ofwel geen gevolg waren van het
beleidsexperiment alleen, maar ook van andere parallel
lopende ontwikkelingen, zoals het mproject pleegzorg”.
In de gesprekken is in elk geval gebleken dat de Cen
trales niet tot in de details op de hoogte waren van het
onderdeel van het voorstel voor het beleidsexperiaent,
dat op hen betrekking had.

6.2.3 Activiteiten naar aanleiding van het beleidsexperiment

De Centrale in Utrecht heeft naar aanleiding van het
beleidaexperiment activiteiten ondernomen om meer be
kendheid te geven aan de diverse mogelijkheden tot
pleegzorg die ze te bieden heeft. Dok heeft men afspraken
en procedures duidelijk op schrift gezet. De Centrale
Den Bosch heeft enkele maanden na de start van het ex
periment in samenwerking met enkele justitiele in
stellingen een pool van onderzochte, direct inzetbare
pleeggezinnen opgezet. Samenwerking in deze was vereist,
omdat een selectie die verder gaat dan een marginale
toetsing, geen taak is van de Centrale, maar van de in
stellingen, en omdat gezinnen pas “direct inzetbaar”
zijn wanneer ze een uitgebreidere selectie hebben gehad.
Wil men dus een pool van direct inzetbare gezinnen, dan
zullen deze gezinnen niet alleen marginaal getoetst
moeten zijn door de Centrale, maar ook geselecteerd
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moeten zijn door de instellingen. De gezinnen uit deze
pool zijn ook beschikbaar voor de vrijwillige in
stellingen.

6.2.4 Deelname deskundigheidsbevordering

De Centrale in Utrecht heeft, samen met de Raad aldaar,
een programma Ueskundigheidsbevordering gevolgd dat in
zicht verschafte in het belang van het kind bij een
pleeggezinplaatsing. Voor de Centrale leverde dit vooral
twee dingen op: in de eerste plaats leerde men dat zelfs
bij korte, tijdelijke plaatsingen een gezin de voorkeur
verdient boven een tehuis. Dit had tot gevolg dat men
pleegouders meer ging voorbereiden op de tijdelijkheid
van plaatsing. In de tweede plaats verkreeg men inzicht
in werkwijze en houding van plaatsers. Deze Centrale zou
wel behoefte hebben aan meer deskundigheidsbevordering.
De Centrale in Den Bosch heeft niet deelgenomen aan de
deskundigheidsbevorderi ng.

6.2.5 Ervaringen met het experiment

Volgens de Centrales heeft het experiment de communica
tie tussen de verschillende instellingen bevorderd. Met
name het organisatie—overleg heeft dit effect gehad. Dit
overleg bood ook de mogelijkheid om zaken te droppen
Caldus de Centrale Den Bosch). Het experiment heeft
echter niet tot gevolg gehad dat de Centrales beter op
de hoogte zijn geraakt van de werkwijze van de plaatsende
instanties. Dat was eigenlijk de bedoeling geweest van
het geplande, maar niet van de grond gekomen sleutelfi—
gurenoverleg. De Centrale Utrecht geeft aan dat door het
beleidsexperiment vooral de samenwerking met een aantal
AMW’s is verbeterd. De Centrale Den Bosch vindt de
samenwerking met de verschillende instanties ook verbe
terd, zij het niet alleen door het experiment maar ook
door het ‘project pleegzorg van NVC. Den Bosch geeft
bovendien aan al voor het experiment goed op de hoogte
te zijn geweest van de werkwijze van de plaatsende in
stellingen. Beide Centrales hebben de deelname aan het
organisatie—overleg als positief ervaren.

De informatie die voorafgaand aan het experiment is
gegeven, is door de Centrale Den Bosch als goed ervaren.
De Centrale Utrecht vond die informatie niet echt
duidelijk. Met name heerste er bij deze Centrale on
duidelijkheid over wie er deelnam aan het experiment.
Het doel van het onderzoek was wel duidelijk.
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Al met al vinden de Centrales dat het experiment zeker
zinvol is geweest. Het contact met plaatsende instanties
is erdoor bevorderd en het is een stimulans geweest voor
het denken aan pleegzorg bij uithuisplaatsing. Het ef
fect wordt echter niet als spectaculair ingeschat. Naast
het experiment waren er veel andere ontwikkelingen, die
in dezelfde richting hebben gewerkt.

Conclusie de Centrales hebben wel een aantal extra
activiteiten ondernomen in de tijd van het beleidsexpe—
riment, die echter niet alleen een gevolg waren van het
experiment. Globaal genomen schatten ze het experiment
als zinvol in; het heeft de samenwerking bevorderd en
pleegzorg gestimuleerd. Het effect van het experiment
is evenwel niet zo groot geweest dat het duidelijk te
onderscheiden valt van andere ontwikkelingen op het
terrein van de pleegzorg.
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7 BEMIDDELING VAN PLEEGGEZINNEN IN HET BELEIDSEXPERIMENT

In dit hoofdstuk worden cijfers gegeven betreffende de
fase voor en tijdens de totstandkoming van de pleegge—
zinplaatsingen°’ die in de tijd van het beleidsexperi—
ment zijn gerealiseerd. In het beleidsexperiment zijn
in totaal 15? pleeggezinplaatsingen gerealiseerd, 56 bij
eerste, 43 bij tweede en 58 bij derde en volgende
plaatsingen. Nagegaan is, hoe de plaatsende instanties
aan de gezinnen zijn gekomen, of er een kennismakings—
periode is geweest, welke afspraken er vooraf gemaakt
zijn, welke matchingscriteria gehanteerd zijn e.d. In
het vooronderzoek zijn deze zaken ook aan de orde ge
weest, maar minder uitgebreid en niet gestoeld op kwan
titatieve gegevens, doch op interviews met een aantal
bij plaatsingen betrokken instanties. Uit die interviews
kwam toen wel als knelpunt naar voren dat door plaatsende
instanties weinig gebruik zou worden gemaakt van de
Centrales voor Pleegzorg. Plaatsende instanties zouden
veeleer putten uit eigen bestanden en aan de Centrales
slechts dan om bemiddeling vragen, wanneer het zou gaan
om moeilijk plaatsbare kinderen02. In dit evaluatie—
onderzoek zijn hieromtrent cijfermatige gegevens ge
registreerd, omdat kwantitatieve registratiegegevens een
onderbouwing zouden kunnen geven met betrekking tot de
situatie rond dit knelpunt en er zo gekeken kan worden
naar de mate, waarin dit punt (nog) een rol speelt.

Tevens zal in dit hoofdstuk gekeken worden naar een
ander belangrijk punt uit het vooronderzoek: het voor
komen dan wel ontbreken van een kennismakingsperiode
voor de plaatsing.

01 De term “pleeggezin” wordt, net als in de voorgaande
hoofdstukken, in het vervolg van dit hoofdstuk en in
het volgende gebruikt als overall—term voor alle ty
pen pleeggezinnen.

02 Zie “Jonge kinderen uithuisgeplaatst”, Haagen G., T.
van Hecke en M. van Ooyen, CNOK, Den Haag, 1983, pa
gina 18 en “Een pleeggezin heeft zin”. Centrale voor
Pleeggezinnen Noord—Brabant en Limburg, Den Bosch,
1986, p. 33.
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De gegevens uit dit hoofdstuk zijn direct na het re
aliseren van een pleeggezinplaatsing in een interview
met de betrokken maatschappelijk werker van de
plaatsende instantie verzameld. Het gaat hier dus om
opgaven van de plaatsers. Tabel 69 (bijlage) geeft een
overzicht van de cijfers.

7.1 Verwerving van een pleeggezin

Over alle plaatsingen genomen is de plaatsende maat
schappelijk werker in 45% van de gevallen direct via een
Centrale voor Pleegzorg aan een gezin gekomen. Er is
echter ook een aantal gevallen, waarin de plaatsende
instantie zelf uit een eigen bestand put (totaal 21%),
of waarin men via een andere weg (maatschappelijk
werker, BGV, gastadressenpool, tehuis, relaties van ou
ders) aan een gezin komt (totaal 34%).

Bij eerste plaatsingen komt bij 51% van de pleegge—
zinplaataingen het pleeggezin uit het bestand van een
Centrale voor Pleegzorg. In 327. van de gevallen komt
het gezin uit het beatand van de plaatsende instantie
zelf. In 177. tenslotte kwam men via een andere instantie
aan het gezin. Bij zo’n “andere instantie” kan het
bijvoorbeeld gaan om de TGV, de 86V, gastadressenpoola,
relationele plaataingen, tehuizen.

De drie meest genoemde redenen waarom men het gezin
niet via de Centrale kreeg, zijn de volgende:

• plaatsende instantie heeft eigen pool (36%);
• kind was al geplaatst voordat men uberhaupt de Cen

trale kon inschakelen (18%);
• moeder had al een adres op het oog (18%).

Tweemaal (7%) wordt aangegeven dat de Centrale geen ge
zin kon leveren.

We zien dat ongeveer in een derde van de pleeggezin—
plaataingen wordt opgegeven dat het gezin uit een pool
of een beatand van een andere instantie dan de Centrale
stamt. Het is in deze gevallen wel mogelijk dat de ge
zinnen oorspronkelijk door een Centrale aangeleverd
zijn. Het komt bijvoorbeeld voor dat in eenzelfde gezin
kinderen worden bijgeplaatst of dat er weer kinderen
worden geplaatst als het eerste kind vertrokken is. Door
de Centrale aangeleverde gezinnen kunnen ook opgenomen
worden in pools of bestanden die door anderen beheerd
worden. Achter de genoemde percentages gaan allerlei
vormen van samenwerking tussen de Centrales en
plaatsende instellingen schuil. De genoemde 49 bestaat
dus waarschijnlijk zowel uit gezinnen die door plaatsers
of andere instanties zelf zijn aangeleverd, als uit ge—
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zinnen die door een Centrale zijn aangeleverd. Aange
zien hieromtrent geen registratie bestaat, is ook binnen
dit onderzoek geen nadere differentiering aan te brengen
over het precieze aandeel van de Centrales.

Bij vervolgplaatsingen is de plaatser bij 43 van de
plaatsingen via een Centrale voor Pleegzorg aan het
pleeggezin gekomen. In 16% was de plaatsende instantie
zelf de leverancier, in de overige gevallen zijn andere
instanties leverancier geweest.

De redenen voor het niet inschakelen van de Centrale
zijn bij vervolgplaatsingen enigszins afwijkend van die
bij eerste plaatsingen, namelijk Cde drie meest ge
noemde):

• plaatsende instantie put uit eigen pool (35%, hier
bij past de kanttekening die boven al gemaakt is);

• moeder had al een adres op het oog (27%);
• maatschappelijk werker wist zelf een gezin (21%).

Het kan hier bijvoorbeeld gaan om aan bijpiaatsing.

Het komt hier praktisch niet maar voor dat aan kind al
geplaatst is, voordat de Centrale ingeschakeld kan
worden (3% tegen bij eerste plaatsing 18%). Daarentegen
komt het bij varvolgplaatsingan vaker voor dat da moeder
of de maatschappelijk werker zelf een gezin op het oog
heeft.

Bij eerste plaatsingan zijn het da Centrale en da
plaatsar zelf die relatief vaak een gezin leveren, bij
vervolgplaatsingan gaat het vinden van aan gezin vaker
dan bij eerste plaatsingan ook via een andere weg.

Opvallend is dat in de eerste maanden van het
baleidsexperiment de plaatsar relatief vaak uit eigen
bestand putte. Daarna werd dit beduidend minder. In de
laatste 4 maanden van onderzoek (juli/november 1985) nam
het aantal weer wat toe. Het aantal gevallen waarin de
Centrale levert, neemt tegen het einde wat af.

Er is aan verschil tussen de twee arrondissementen.
In Den Bosch krijgen de plaatsers een gezin vaker via
da Centrale dan in Utrecht.

Om te kijken in hoeverre da Centrale vooral bij de als
“moeilijk plaatsbaar” te kenschatsan kinderen bemiddelt,
is de term “moeilijk plastsbaar” vertaald als de mate
waarin aan aantal factoren voorkomt dia aan bemiddeling
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kunnen verzwaren03. Uitgaande van de gegevens die voor
dit onderzoek beschikbaar zijn, zijn hiertoe gerekend:

— het vertonen van klachten of stoornissen (dit kunnen
zijn: achterstand in ontwikkeling, agressief ge
drag, leerproblemen, psychosomatische of somatische
klachten, gebrek aan response of affectie);

— het vertonen van moeilijk gedrag thuis;
— niet—Nederlandse etniciteit of niet—blanke huids

kleur;
— het hebben van een lichamelijke of geestelijke han

dicap;
— het feit dat meer kinderen tegelijk geplaatst moeten

worden (koppelpiaatsing);
— het gegeven dat de ouders zich verzetten tegen de

plaatsing; en
— het gegeven dat het kind mishandeld of verwaarloosd

is.

Op 17% van alle kinderen uit de onderzoekgroep is geen
enkele van deze “plaatsingsverzwarende factoren” van
toepassing (geweest). 17% heeft er een, 19Y. twee, 48%
drie of meer. Van de pleegkinderen heeft 20% er geen,
de rest wel (21% een, 18% twee, 41% meer). Wanneer we
nu kijken of het aantal plaatsingsverzwarende factoren,
zoals hierboven gedefinieerd, iets uitmaakt met be
trekking tot wie een pleeggezin bemiddelt, blijkt het
volgende (zie tabel 15).

Tabel 15: Leverancier van pleeggezin naar aantal plaatsings—
verzwarende factoren

aantal factoren
leverancier geen een twee drie of totaal

meer
(n3l) Cn35) (n28) (n=72)

Centrale 25,8 48,6 64,3 44,4 45,2
plaatser 22,6 25,7 7,1 23,7 21,1
anderen 51,6 25,7 28,6 31,9 33,7

totaal 100 100 100 100 100

03 Zie ook: Kaas, P. Bemiddelings Verzwarende Factoren.
In: Een pleeggezin heeft zin, Centrale voor Pleeg
gezinnen Noord—Brabant en Limburg, 1986, bijlage 2.
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Wanneer we alleen naar het aantal plaatsingsverzwarende
factoren kijken, blijken “andere instanties” vooral in
het spel bij kinderen die niet moeilijk plaatsbaar zijn.

Bij kinderen met plaatsingsverzwarende factoren komt
of de Centrale of de plaatser zelf eerder in beeld. De
Centrale spant daarbij de kroon bij kinderen bij wie twee
van de genoemde factoren spelen. Wanneer alleen naar
eerste uithuisplaatsingen gekeken wordt, lijkt het erop
dat de plaatser zelf en andere instanties verhoudings
gewijs meer bemiddelen bij kinderen zonder een van de
factoren en de Centrales voornamelijk bij kinderen bij
wie wel plaatsingsverzwarende factoren zijn.

Kortom, de indruk uit het vooronderzoek dat de Cen
trales vooral bemiddelen bij de moeilijker plaatsbare
kinderen, lijkt hier bevestigd te worden, althans voor
zover het het grove onderscheid “geen verzwarende fac
toren — wel verzuarende factoren” betreft. Binnen de
categorie kinderen met verzuarende factoren is het beeld
niet eenduidig.

Wanneer gekeken wordt naar aard van klachten of
stoornissen die voorkomen bij een kind blijkt het beeld
niet eenduidig.

De Centrales bemiddelen c.q. leveren duidelijk meer
naarmate het te plaatsen kind ouder is, andere instanties
(36V, pools enz.) leveren minder bij oudere kinderen en
de plaatsers zelf leveren het meest bij kinderen tussen
1 en 7 jaar. De Centrales worden vaak als leveranciers
genoemd bij gastgezinnen en ook bij langdurig/permanente
gezinnen, niet bij tijdelijke gezinnen. De plaatser zelf
bemiddelt vaak voor tijdelijke en eveneens langdurige
pleeggezinnen. Andere instanties zien we het meest bij
gastgezinnen.

Verder blijkt uit de gegevens het volgende’

• De reden van uithuisplaatsing is niet echt belang
rijk. Er is een geringe indicatie dat de Centrale
wat minder en ander instanties wat meer uit hun be
stand leveren, wanneer er sprake is geweest van een
combinatie van problemen bij ouders en bij kind.

• Het maakt niet uit of de plaatsing justitieel is of
vrijwillig: de Centrale levert niet opvallend neer
bij de ene of de andere categorie. Wel valt op dat
bij vrijwillige plaatsingen het gezin ook vaak via
een andere instantie (36V, gastadressenpool, fami
lie) dan de Centrale of de plaatser wordt gevonden.

• Er bestaat wel een significant verband tussen de aard
van de maatregel bij justitiele plaatsing en de in
stantie uit wiens bestand het ingeschakelde gezin
stamt: bij voorlopige toevertrouwing en met name bij
onder±oezichtstelling levert de Centrale iets meer,
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bij voogdij levert ze echter beduidend minder dan
de andere genoemde leveranciers.

• De Raden en het AMW krijgen gezinnen het meest door
de Centrale direct aangeleverd. Bij (gezins)voog—
dij—instellingen wordt ook relatief vaak uit eigen
bestanden geleverd, 44% van de gezinnen komt bij deze
instellingen direct van de Centrale. Adviesbureaus
krijgen gezinnen vrij vaak via “andere instanties”.

• Bij de doelstellingen “crisisinterventie”, “kind
moet tot rust komen” en — zij het minder duidelijk —

bij “opvang in afwachting van een nadere beslissing”
lijkt het vaker de Centrale dan een andere instantie
die het gezin levert.

• Het gegeven of de plaatsing tijdelijk is of defini
tief, maakt op zichzelf niet uit. Evenmin is het
perspectief met betrekking tot een terugkeer naar
huis van belang. Bij tijdelijke plaatsingen gaat
het niet alleen om opvanggezinnen, maar ook om
plaatsingen die langer kunnen duren.

In totaal zijn er 12 kinderen voor wie een tehuis—
plaatsing is gerealiseerd, maar voor wie men wel nog
geprobeerd heeft om een gezin te vinden. Hierbij is een
Centrale voor pleeggezinnen ingeschakeld.

In zes van deze gevallen ging de pleeggezinplaatsing
niet door vanwege te ernstige problematiek van het kind.
Tweemaal hadden de ouders teveel weerstand tegen zo’n
plaatsing, tweemaal was er geen geschikt gezin voor
handen en tweemaal waren er andere redenen.

7.2 Het tijdstip vmn aanvraag en aanbod van een pleeggezin

Op een bepaald tijdstip in het besluitvormingsproces
rond een pleeggezinplaatsing wordt contact gelegd met
de instantie die een gezin levert, met de vraag naar een
gezin voor een kind. We gaan hier in paragraaf 6.3.1
nader op in.

7.2.1 Tijdstip van aanvraag

In de meeste gevallen (46%) is het eerste contact met
de instantie van welke het pleeggezin is betrokken, me
teen na de beslissing tot plaatsing gelegd. Het gaat
hierbij meestal om crisisplaatsingen. De pleeggezinle—
verancier wist toen dat er een pleeggezin voor een spe
cifiek kind gezocht moest worden en dat er al tot een
plaatsing besloten was. In 31Y. van de gevallen kwam de
aanvraag voor een gezin al voor de uiteindelijke be—
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slissing tot plaatsing. In deze gevallen is de leveran
cier dus al in een vroeg stadium van de besluitvorming
ingeschakeld. In 23X van de gevallen tenslotte zoekt
de plaatser pas enkele weken na de beslissing tot
plaatsing contact met degene die een gezin gaat zoeken.
Het gaat dan meestal om een langdurig/permanent pleeg
gezin.

Bij eerste plaatsingen komt het verhoudingsgewijs
vaker voor dat men meteen na de beslissing de leverancier
inschakelt en het gebeurt beduidend minder vaak dat men
dat pas later doet. Dit ligt in de lijn der verwachting,
gezien de vaak meer acute aard van eerste plaatsingen.

Het valt op dat in de meerderheid van de tweede
plaatsingen C62X) de leverancier al heel vroeg inge
schakeld wordt.

De samenhang tussen het tijdstip van aanvraag en een
aantal andere variabelen is nagetrokken. Er blijkt een
samenhang met:

• Het gegeven welke instantie het gezin levert: de
plaatser legt al voor de definitieve beslissing
contact, wanneer een andere instantie dan een Cen
trale of de plaatser zelf levert en het contact volgt
opvallend vaak meteen na de beslissing wanneer de
plaatser zelf leverancier is.

• Het doel van plaatsing: bij “crisisinterventie” is
het contact met de leverancier er meestal na de be
slissing; bij “kind moet rust hebben” is het contact
er relatief vaak al voor de definitieve beslissing;
bij “verzorging en opvoeding” volgt contact met de
leverancier opvallend vaak pas later.

• Het kader: bij vrijwillige plaatsingen lijkt het
contact vaker meteen na de beslissing te volgen en
niet ervoor of later, dan bij justitiele. Bij
voorlopige toevertrouwingen en voogdij zien we be
duidend vaker al contact in een vroeg stadium van
besluitvorming dan bij ondertoezichtstellingen.

• De tijdelijkhejd van de plaatsing: bij tijdelijke
plaatsingen lijkt er iets eerder contact gelegd te
worden dan bij definitieve.

Er blijkt geen aantoonbare samenhang met:

• Het perspectief met betrekking tot terugkeer naar
huis.

Kortom, vroege aanvragen zien we dus bij tweede
plaatsjngen, bij plaatsingen waar bijvoorbeeld een BGV,
een gastadressenpool of een andere instantie bemiddelt,
bij voogdjj en bij voorlopige toevertrouwingen (het gaat
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hier in 64% om afstandbaby’s, die na geboorte in een
gastgezin worden geplaatst).

Bij crisisplsstsingen, plaatsingen waarbij de
plaatser zelf een gezin aanlevert en bij vrijwillige
plaatsingen zien we vaak een aanvraag meteen op de be
slissing tot plaatsing volgen. Dit zijn vaak eerste
plaatsingen. Bij plaatsing ter verzorging en opvoeding,
die vaak in justitieel kader gebeuren en definitief be
doeld zijn, volgt contact met de leverancier ook vaak
enkele weken na de beslissing tot plaatsing. Over de
inhoud van de aanvraag (specificiteit enz.) zijn geen
gegevens bekend.

7.2.2 Tijdstip van aanbod

Na een aanvraag kan het korter of langer duren, voordat
er een aanbod van een gezin komt. Het hangt natuurlijk
van de aard en van het tijdstip van de aanvraag af, of
er snel een aanbod moet volgen of dat er tijd genoeg is.
Hier komen we nog op terug. Eerst kijken we hoe lang het
in het algemeen duurt voor er een aanbod komt.

In 38% van de gevallen was er binnen 26 uur een aan
bod. In l2 duurde het 1 of 2 dagen. In 37% duurde het
een week tot een maand, in 10?. 1 tot 3 maanden, in 3%
langer dan 3 maanden. We zien dus, dat in de helft van
de gevallen na een aanvraag vrij snel een gezin aange
boden wordt.

Bij eerste plaatsingen is de tijd tussen aanvraag en
aanbod gemiddeld aanzienlijk korter. Bij tweede
plaatsingen duurt het opvallend vaak een week tot een
maand. Een aanbod binnen 26 uur komt bij tweede
plaatsingen opmerkelijk weinig voor. Dit hangt na
tuurlijk met de aard van de plaatsingen samen (minder
crisisachtig, meer voorbereidingstijd).

Het tijdstip van aanvraag hangt samen met de tijd
tussen aanvraag en aanbod. Vraagt men snel na een be
slissing aan, dan volgt een aanbod ook snel. Bij vroege
aanvragen duurt het enkele weken. Bij late aanvragen
duurt het langer. Bij de eerste gaat het vaak om crisis—
en opvangplaatsingen, bij de tweede om tijdelijke en bij
de laatste om langdurige plaatsingen.

Het lijkt erop dat, wanneer de plaatser zelf het
aanbod verzorgt, een gezin vaak (in 83%) binnen 24 uur
voorhanden is. Wanneer de Centrale leverancier is, zijn
er geen opvallende afwijkingen van het algemene beeld:
in 35 van de gevallen levert ze binnen 26 uur een aan
bod, in 35% duurt het 1 dag tot 2 weken en in 30?. langer
(het algemene beeld levert percentages op van respec
tievelijk 38, 35 en 27). De tijdsduur heeft natuurlijk
te maken met dm aard van de aanvraag. Het kan zijn dat
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de Centrale bij meet gevarieerde aanvragen betrokken is
dan de plaatser en dat het verschil hieruit te verklaren
is.

Er is een duidelijk (en significant) verband tussen het
tijdstip van aanbod en het kader van plaatsing: de
justitiele plaatsingen volgen min of meer het algemene
patroon, maar bij vrijwillige plaatsingen komt het aan
bod opvallend vaak binnen 24 uur en opvallend weinig na
2 weken of langer.

Het doel van plaatsing is een belangrijke factor. Bij
“crisisinterventie” en “opvang in afwachting van een
andere beslissing” volgt het aanbod in 62 en 71% van de
gevallen respectievelijk binnen 24 uur, en in 31 en 21%
respectievelijk binnen een week. Bij “kind moet tot rust
komen” en “adoptie” zen we meestal een aanbod na 1 dag
tot 2 weken. Wanneer “verzorging en opvoeding” als be
langrijkste doel wordt genoemd, komt er relatief vaak
een aanbod na 2 weken of langer.

Hiermee concordeert het gegeven dat bij tijdelijke
plaatsingen sneller een aanbod volgt op aanvraag dan bij
definitieve.

Samenvattend kan gezegd worden dat een snel aanbod volgt
bij plaatsingen voor crisisinterventie of voor opvang
in afwachting van een nadere beslissing, waarbij de
aanvraag meteen na de beslissing tot plaatsing wordt
gedaan. Het betreft hierbij relatief vaak vrijwillige
plaatsingen, die tijdelijk bedoeld zijn. Het aanbod
duurt gemiddeld langer bij justîtiele plaatsingen, met
name bij voogdij en ook wel bij ondertoezichtstelling,
bij definitef bedoelde plaatsingen ter verzorging en
opvoeding.

Er zou voorzichtig geconcludeerd kunnen worden dat
een aanbod er in de meeste gevallen snel kon zijn indien
het er snel moet zijn en dat het wat langer duurt in die
gevallen waarin men niet zozeer onder tijdsdruk staat
en meer tijd heeft voor voorbereiding.

7.3 Het kiezen van een pleeggezin

Na de aanvraag en het daarop volgende aanbod moet na
tuurlijk gekeken worden of het pleeggezin en het kind
dat geplaatst moet worden, geschikt zijn voor elkaar.
Het zoeken van een geschikt aanbod gebeurt altijd in
samenspraak tussen leverancier en plaatser. De Centrales
voor Pleegzorg bemiddelen hier wel bij in de gevallen
waarin ze erbij betrokken worden; de verant—
woordelijkheid voor de keuze van een bepaald gezin ligt
bij de plaatser.
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In het merendeel van de gevallen (77%) is er een enkel
gezin dat aangeboden wordt, dat in principe in aan
merking komt voor het kind en waarmee dus een
matchingsproces (bedoeld is: het concrete bij elkaar
brengen van kind en gezin) in gang kan worden gezet.
Tweemaal wordt het aanbod afgewezen, voordat de matching
in gang is gezet. In de rest van de gevallen (23%) zijn
er twee of meer gezinnen die in principe in aanmerking
komen voor het te plaatsen kind.

Een geschikt aanbod van twee of meer gezinnen lijkt
vooral voor te komen wanneer:

— de reden van plaatsing in de thuissjtuatie ligt en
niet bij het kind zelf;

— het kind niet “moeilijk plaatsbaar” is;
— het zeker is dat het kind niet meer terug zal gaan

naar huis;
— bij vervolgplaa±singen;
— bij de jongere kinderen.

Er kunnen diverse criteria zijn voor het kiezen van een
bepaald gezin voor een bepaald kind. Deze criteria zijn
nagetrokken voor de pleeggezinnen in de onderzoekgroep.
Er kunnen bij een gezin neer criteria tegelijk genoemd
zijn. Het meest genoemde criterium is het feit dat een
gezin ervaring heeft met het type plaatsing waarbij het
nu moet worden ingezet. Dit criterium wordt in 22% van
de gevallen genoemd. In 15% van de gevallen heeft men
het een belangrijk pre gevonden dat het gezin zelf kin
deren heeft. Eveneens in 15% noemt men het praktische
gegeven dat het gezin op dat moment beschikbaar is. In
9% van de gevallen was het van doorslaggevende betekenis
dat het gezin behoort tot de familie van het kind. In
8% wordt het aankunnen en aanwillen van contact met de
eigen ouders van het kind genoemd en in 7% het feit dat
de pleegouders ongeveer dezelfde sociaal—economische
status hebben als de eigen ouders van het kind. In de
rest van de gevallen wordt een diversiteit aan criteria
genoemd, die moeilijk in eenduidige en overzichtelijke
categorieen onder te brengen zijn.

De ervaring, het zelf hebben van kinderen en het be
schikbaar zijn, zijn dus de drie meest genoemde criteria
om een bepaald gezin te kiezen. Deze criteria lijken
evenwel wat neer algemene criteria en niet zozeer ge
koppeld aan een bepaald kind. Meer specifieke criteria,
zoals “behoren tot de familie”. “openstaan voor contact
met de eigen ouders” en “dezelfde sociaal—economische
status hebben als de ouders” worden niet zo vaak genoemd.

In 92% van de gevallen, waarin men het gezin via de
Centrale betrokken heeft, zijn de redenen, waarom men
een gezin uitgekozen heeft, ook teruggerapporteerd aan
de Centrale.
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7.4 De kennismakingsperiode

In 65% van de gevallen is er voorafgaand aan de plaatsing
een kennismaking geweest tussen kind en pleegouders, in
de rest van de gevallen was die er niet. Bij vervolg—
plaatsingen is er — zoals te verwachten, omdat het cri—
siselement hier minder vaak aanwezig is — vaker een
kennismaking dan bij eerste plaatsingen (767. tegen 47%).
Deze kennismaking bestond in een vijfde van de gevallen
uit 1 bezoek en in een derde van de gevallen uit enkele
ontmoetingen tussen kind en pleeggezin. In de overige
507. was de kennismaking intensiever: enkele weekendver—
blijven van het kind in het gezin, enkele weken verblijf
van het kind in het gezin of een intensieve kennismaking
in de verblijfplaats van het kind. Als er bij eerste
plaatsingen al een kennismaking is, dan is deze minder
intensief dan bij vervolgplaatsingen en bestaat veel
vaker uit een enkel bezoek.

De kennismakingsfase neemt gemiddeld 5 weken in be
slag. In 467. yen de gevallen duurt deze fase kort, nl.
1 week of korter. In een derde van de gevallen duurt zij
2 tot 6 weken. Er is ook een vrij groot aantal gevallen
(21%) waarbij deze fase meer dan 6 weken duurt. De
spreiding in deze laatste groep is groot en loopt van 7
weken tot 44 weken. Bij eerste plaatsingen is de duur
korter dan bij vervolgplaatsingen. Dit komt waar
schijnlijk, omdat we hier meer met crisisplaatsingen te
maken hebben.

In 65% van de gevallen is er, voorafgaand aan de
plaatsing, een persoonlijke kennismaking tussen ouders
en pleegouders geweest. In de rest van de gevallen is
er geen kennismaking geweest. Bij vervolgplaatsingen is
er vaker zo’n kennismaking dan bij eerste plaatsingen.
In het vooronderzoek lag het percentage plaatsingen,
waarbij er een kennismaking was, lager, nl. 257. (ken
nismaking tussen kind en pleegouders) en 327. (kennis
making ouder — pleegouders) tegen 657. en 45 nu. De ge
gevens uit dit onderzoek zijn op dit punt betrouwbaarder
dan die uit het vooronderzoek04. Met enige reserves zou
gezegd kunnen worden dat er nu vaker een kennismaking
plaatsvindt.

04 De gegevens nu worden direct na een plaatsing verza
meld, die uit het vooronderzoek kwamen of uit dossiers
of uit interviews die langere tijd na dè plaatsing
plaatsvonden.
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7.5 Gemaakte afspraken

De ouders van het te plaatsen kind zijn in de meeste
gevallen wat betreft doel en duur van de plaatsing
voorbereid op de plaatsing. Er zijn in meer dan de helft
van de gevallen ook afspraken gemaakt tussen ouders en
pleegouders, bv. over de frequentie en de vorm van be
zoek. Met 52% van de pleegouders is een pleegcontract
afgesloten, waarin een aantal zaken schriftelijk is
vastgelegd. Meestal is dit het standaardpleegcontract,
waarin financiele zaken geregeld worden, alsook zaken
rond begeleiding, rechten en bezoekregeling, medische
zaken en klachtenregeling. Het betreft hier een con
tract tussen begeleiders en pleegouders; soms worden de
ouders er ook bij betrokken.

In 17% van de plaatsingen verliep de betaling van de
plaatsing niet zoals was afgesproken, dat wil zeggen
niet goed of niet tijdig. In 83% was er geen probleem
met betrekking tot de betaling.

7.6 Samenvatting

Het bovenstaande overziend, kan samenvattend het
volgende gezegd worden.

In 5% van de gerealiseerde pleeggezinplaatsingen is
het gezin direct door een Centrale voor Pleegzorg aan
geleverd. In de andere gevallen is het gezin door de
plaatsende instantie of door een andere instantie aan
geleverd. Het is uit de gegevens niet op te maken, wat
het aandeel is van de Centrales bij de laatstgenoemde
plaatsingen. Er bestaat ook bij de Centrales geen re
gistratie hierover. De Centrales bemiddelen vooral bij
kinderen met leerproblemen, bij gevallen waarin de ou
ders zich tegen de plaatsing verzetten, bij crisis— en
opvangplaatsingen en bij langdurig/permanente plaat—
singen, bij voorlopige toevertrouwing en ots, bij eerste
plaatsingen, bij oudere kinderen en kinderen met
plaatsingsverzwarende factoren.

Een aanbod van een of meer gezinnen lijkt in het al
gemeen snel te volgen wanneer het snel moet en langer
te duren wanneer het niet snel hoeft. Bij de eerstge
noemde plaatsingen gaat het vaak om crisisplaatsingen.
De aanvraag volgt dan meteen op de beslissing tot
plaatsing. Meestal wordt er een enkel gezin aangeboden.

De meestgenoemde matchingscriteria zijn: het ervaring
hebben als pleeggezin, het zelf hebben van kinderen en
het beschikbaar zijn op het moment waarop het nodig is.
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In tweederde van de plaatsingen is er vooraf een
kennismaking tussen kind en pleegouders. In 45% maken
ouders en pleegouders vooraf kennis. De indruk bestaat
dat dit meer is dan in het vooronderzoek. De ouders zijn
meestal ingelicht over doel en duur van de plaatsing en
in de meeste gevallen zijn er ook afspraken gemaakt
tussen ouders en pleegouders.

Wat betreft de aan het begin van dit hoofdstuk aange
haalde knelpunten die in het vooronderzoek gesignaleerd
werden, valt het volgende op te merken.

1. Uit de beschikbare gegevens is niet op te maken wat
precies het aandeel is van de Centrales bij de be
middeling van de in het beleidsexperiment gereali
seerde pleeggezinplaatsingen. Duidelijk is dat 45%
van de gezinnen direct van een Centrale betrokken
zijn. Onduidelijk is, hoeveel gezinnen van de ove
rige 55% oorspronkelijk ook uit een Centralebestand
stammen. De indruk bestaat echter dat het aandeel
van de Centrale hierin niet onaanzienlijk is. Deze
indruk over de rol van de Centrales kan in dit
onderzoek niet met cijfers gestaafd worden. De
plaats van de Centrales in het bemiddelingsgebeuren
blijft hier dus wat mistig.
De bemiddelingsprocedures lijken in wezen niet ver
anderd. Als we terugblikken naar het voorstel voor
het beleidsexperiment en daar lezen dat tmin te
schakelen pleeggezinnen van de Centrales worden be
trokken, tenzij er een bijzondere reden is om een
plaatsing buiten de Centrales om te realiseren;
hierover worden de Centrales schriftelijk, onder
opgave van redenen, geinformeerd”, moet geconclu
deerd worden dat de voorgestelde procedure niet is
gevolgd.

2. Uit de gegevens is naar voren gekomen dat de Cen
trales vaker direct bemiddelen bij kinderen bij wie
minstens een “plaatsingsverzuarende factor” speelt.
Als we dit als indicatie nemen voor “moeilijk
plaatsbaar zijn”, is hieruit af te leiden dat de
Centrales inderdaad de wat moeilijkere kinderen be
middelen. Duidelijk is ook dat ze bij oudere kinde
ren meer bemiddelen. Ouder zijn van een kind zou op
zich als plaatsingsverzwarend kunnen worden aange
merkt, hoewel het hier natuurlijk steeds om kinderen
onder de 11 jaar gaat.

3. Er lijkt nu vaker dan in het vooronderzoek een ken
nismaking plaats te vinden tussen kind en pleegou
ders en tussen pleegouders en ouders. Toch zijn er
nog heel wat plaatsingen waarbij dit niet het geval
is. Omdat dit uiteraard ook samenhangt met de aard
van de plaatsing, valt moeilijk te zeggen in hoe—
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verre dit een knelpunt vormt. De gegevens uit deel

2 van dit repport kunnen meer licht hierop werpen.

Wel lijkt 45Z, gezien recente literatuur op dit

terrein waarin het belang yen een positieve betrok

kenheid van ouders bij hun kind ook na de uithuis—

plaatsing wordt benadrukt, aan de lage kent. Door

een kennismaking vooraf zou deze betrokkenheid van

ouders immers bevorderd kunnen worden.
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8 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In het experiment hebben drie overlegorganen gefunc
tioneerd: de stuurgroep, het organisatie—overleg en het
sleutelfigurenoverleg.

De stuurgroep heeft tot taak van tijd tot tijd de
voortgang van het experiment te bespreken, aan de hand
van de voortgangsverslagen van de coordinatoren knel
punten door te spreken, eventueel door te spelen en op
lossingen te stimuleren. In de stuurgroep hebben verte
genwoordigers van Justitie, WVC en van het WIJN zitting.
Onderzoekers zijn als toehoorders aanwezig geweest.

De vergaderfrequentie lag in de eerste helft van het
experiment hoger dan gepland, ni. eenmaal per maand.
Later nam de frequentie af tot ongeveer eenmaal per 2 a
3 maanden.

De voortgang van het experiment, de deskundigheids—
bevordering en het onderzoek zijn door de stuurgroep
steeds besproken. De stuurgroep is een belangrijk
coordinerend orgaan geweest, dat de toegedachte taak
heeft vervuld. Wel heeft zij meer bemiddeld dan gestuurd
en heeft zij in grote lijnen de mening van het veld ge
volgd in gevallen waarin van het voorstel is afgeweken.
De stuurgroep zelf geeft in haar tussentijds evaluatie—
verslag aan dat er te weinig mensen beschikbaar waren
om echt te kunnen sturen.

Het organisatie—overleg had als doelstelling te komen
tot afspraken over taakverdelingen, tot een juiste af
stemming van vraag naar en aanbod van pleeggezinnen en
tot het functioneren van opvangpools. Met betrekking tot
deze zaken heeft het organisatie—overleg een belangrijke
rol vervuld. Het overleg heeft vooral in het begin van
het experiment een belangrijke informatieve rol gehad.
De coordinatoren in de arrondissementen zijn onmisbaar
geweest.

Het sleutelfigurenoverleg heeft alleen in het arron
dissement Den Bosch gefunctioneerd gedurende de periode
maart tot december 1984. De bedoeling van het overleg
was de deskundigheid inzake pleegzorg te bevorderen via
sleutelfiguren van deelnemende instellingen. In dit
overleg heeft voornamelijk theoretische kennisoverdracht
plaatsgevonden van de deskundige naar de deelnemers. Het
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systeem van vertegenwoordigers per instelling bleek on
toereikend om alle werkers binnen de instellingen te
kunnen bereiken en te motiveren. Hoewel het overleg op
zich door de deelneners positief is geevalueerd, is be
sloten prioriteit te geven aan deskundigheidsbevordering
binnen de instellingen.

Deze deskundigheidsbevordering kwam traag op gang,
omdat men aanvankelijk gepland had ze te laten verlopen
via het sleutelfigurenoverleg. De instellingen hebben
vanaf 1985 cursussen gevolgd, die gegeven zijn door
verschillende deskundigen. In december 1985 is het ex
periment verlengd tot juli 1936. Dit heeft de in
stellingen de mogelijkheid geboden vervolgcursussen te
organiseren. De opzet van de cursussen heeft gevarieerd
per arrondissement. Belangrijke thema’s zijn geweest:
de behoefte van kinderen in verschillende ontwik—
kelingsfasen; de betekenis van biologisch en verzorgend
ouderschap; de rol en houding van de eaatschappelijk
werker; diagnose en besluitvorming; en begeleiding van
pleeggezinplaatsingen. De cursussen in de laatste fase
waren vooral gericht op systematisering van de eigen
werkwijze en het trainen van vaardigheden. In beide ar
rondissementen zijn de cursussen als zinvol ervaren. In
het algemeen heeft men uitdieping van bepaalde onder
werpen gemist, evenals het oefenen met de verkregen in
zichten en het trainen van vaardigheden.

Knelpunt in de eerste fase was het te beperkte aanbod
op het gebied van deskundigheidsbevordering. Daarnaast
sloot in een aantal gevallen de inhoud van de cursus niet
aan bij de behoefte in de instelling. Als algemeen
knelpunt is naar voren gekomen dat de consultatiemoge—
lijkheden met betrekking tot pleegzorg zowel binnen de
instellingen als extern onvoldoende zijn. In de loop van
het experiment werd de tendens zichtbaar dat in
stellingen in de laatste fase steeds meer zijn gaan
werken in intervimiegroepen, bestaande uit maat
schappelijk werkers, praktijkleiders en een deskundige.
Deze vorm bleek goed aan te sluiten bij de behoefte van
de deelnemers aan praktische oefening en inpassing van
verworven inzichten in de werkwijze van de organisatie.

In het onderzoek zijn in interviews met maatschappelijk
werkers argumenten en overwegingen bij de besluitvorming
bij plaatsingen nagegaan. Meestal zijn bij de besluit
vorming een of twee mogelijke plaatsingsvoorzieningen
expliciet overwogen. Maximaal zijn het er zes. Nanneer
bedacht wordt dat er een scala van 5 a lD mogelijkheden
is die overwogen zouden kunnen worden, dan luidt de
conclusie dat niet bij elke besluitvorming expliciet en
systematisch alle mogelijkheden de revue passeren en dat
indicaties voor en tegen voorzieningen dus ook niet
geexpliciteerd zijn.



De mogelijkheid van een pleeggezin is in het beleidsex—
periment in 61% van de besluitvormingen overwogen; dit
is vaker dan ten tijde van het vooronderzoek, maar minder
dan de 100% die verwacht zou worden bij een intentie
Mpleegzorg ja, tenzij”. In 58% (van deze 61%) wordt er
na overweging ook een pleeggezinplaatsing gerealiseerd.
In de andere gevallen speelden er bezwaren die te
zwaarwegend waren.

Redenen om een pleeggezin te kiezen zijn verschillend
naar type pleeggezin. Gastgezinnen en kortverblijfge—
zinnen worden meestal gekozen, omdat een directe
kortdurende opname mogelijk is en ook omdat de ouder(s)
betrokken kunnen blijven bij het kind tijdens de
plaatsing.

Tijdelijke pleeggezinnen worden geprefereerd, omdat
ze voor de ontwikkeling van een kind betere moge
lijkheden zouden bieden dan een tehuis, of omdat er op
termijn een terugkeer naar huis kan volgen.

Bij therapeutische pleeggezinnen is de mogelijkheid
tot behandeling of het gegeven dat het kind een defini
tief opvoedingsmilieu nodig heeft, doorslaggevend.

Dit laatste speelt ook bij langdurig/permanente ge
zinnen. Verder geeft men hier aan dat men een gezin
kiest, omdat dit toch voor het kind het meest een normale
gezinssituatie benadert.

Ook de redenen om andere voorzieningen te kiezen zijn
nagegaan. Iets meer dan de helft van de terugplaatsingen
naar huis wordt gerealiseerd, omdat de ouders het kind
zelf weer kunnen verzorgen en opvoeden. In de rest van
de gevallen is de situatie niet echt verbeterd. Bij
gezinshuizen speelt met name de sfeer die mogelijkheden
tot hechting biedt, maar toch ook een zekere af
standelijkheid inhoudt, en bij tehuizen de behan—
delingsmogelijkheden en de bufferfunctie tegenover
agressieve ouders.

De redenen, waarom men een voorziening kiest, volgen
een te verwachten patroon en sluiten in het algemeen ook
aan bij de typische mogelijkheden van elke voorziening.

Tegen niet—gekozen voorzieningen is een groot aantal
bezwaren aangevoerd. Het meest genoemde bezwaar is het
gegeven dat de ouders van het kind weerstand hebben tegen
de overwogen voorziening. Een eveneens frequent genoemd
bezwaar is de als te ernstig ingeschatte problematiek
van het kind. Weerstand van de ouders speelt met name
bij pleeggezinnen.

In gevallen, waarin er bezwaren zijn tegen pleeggezin—
plaatsingen die tot een afwijzing hebben geleid, zijn
praktisch geen stappen ondernomen om te proberen ondanks
deze bezwaren toch een passend gezin te vinden voor het
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te plaatsen kind. Er is in deze nauwelijks grensver—
leggend gewerkt.

Wel zijn er toch ook Vrij veel pleeggezinplaatsingen
van de grond gekomen ondanks aanwezige bezwaren. 40% van
de gerealiseerde pleeggezinplaatsingen is bijvoorbeeld
tot stand gekomen ondanks weerstand van de ouders.

Op de vraag waarom men een voorziening gekozen heeft
ondanks bezwaren, wordt meestal geantwoord dat er genoeg
deskundigheid is om dit bezwaar op te vangen. Ook echter

geeft men aan dat er eenvoudigweg op dat moment iets
moest gebeuren en dat men daarom toch maar een voor

ziening waaraan bezwaren kleven, heeft gekozen.
In 14% van de gevallen is op het eoment van de be

sluitvorming het perspectief met betrekking tot een

terugkeer naar huis nog volstrekt onduidelijk. De ter

mijn, waarop men duidelijkheid wil hebben, varieert van

enkele weken tot een jaar. In meer dan de helft van de

gevallen is de termijn een jaar of langer, of onbepaald.
Er zijn in totaal in de onderzoekgroep 70 kinderen die

met veel onzekerheden over een terugkeer naar huis ge

plaatst worden.

Het in de blauwdruk van het beleidsexperiment gedane
voorstel om bij elke tehuisplaatsing schriftelijke af

spraken te maken tussen plaatsende en opnemende instan

tie over doel, duur en wijze van behandeling, voor ten

hoogste drie maanden vastgelegd in een contract, is

praktisch niet gevolgd. Deze voorstellen zijn on

haalbaar gebleken.

Gekeken is ook naar de begeleiding van plaatsingen.
Hierover valt het volgende te zeggen.

De belangrijkste categorie begeleidende instanties

is de (gezins)voogdij. Daarna volgen het algemeen maat

schappelijk werk en de Raad voor de Kinderbescherming.
De gegevens omtrent de inhoud van het werkplan ten

behoeve van de begeleiding geven de indruk dat er veelal
sprake is van een algemeen en globaal geformuleerd plan.

De inhoud van het werkplan heeft veelal betrekking op

het ondersteunen en adviseren inzake de opvoeding (60%).

Op de tweede plaats wordt genoemd het scheppen van

duidelijkheid en orde. In grote lijnen komt de inhoud

van de werkpiannen ten behoeve van de begeleiding van

ouders en pleegouders overeen. De antwoorden op de vraag

naar de inhoud van het werkplan voor de begeleiding van

het kind zijn eveneens vaag en algemeen. In dit verband

worden genoemd: het scheppen van condities voor een

goede ontwikkeling (44%); het volgen van de ontwikkeling

(23,5%); het inschakelen van deskundigen voor advies,

diagnose en behandeling (21%). De indruk bestaat dat in

slechts een gering aantal gevallen een werkplan wordt
opgesteld waarin nauwkeurig de verschillende stappen
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staan beschreven die dienen te leiden tot het bereiken
van de gestelde doelen. De ontwikkeling van dergelijke
werkpiannen is ons inziens zeer wenselijk met het oog
op de kwaliteit van de begeleiding, de supervisie en
evaluatie. Een kwalitatief goed werkplan biedt ook de
mogelijkheid middelen en doelen tijdig bij te stellen.

Aan het eind van het onderzoek is teruggeblikt op
plaatsingen die nog niet waren beeindigd. Tijdens het
onderzoek is ook bij de beeindiging van een plaatsing
teruggeblikt. In Uit verband is aan de maatschappelijk
werkers gevraagd welke activiteiten zijn ondernomen
tijdens de voorgaande plaatsing naar pleegouders, ouders
en kind toe. Ook in dit kader zijn de antwoorden weinig
concreet en vaag geformuleerd. Genoemd worden o.a. be
geleiden, bezoeken, inzicht geven, adviseren, bespreken
van problemen, concrete praktische hulp. De activiteiten
gericht op de ouders hebben relatief vaak betrekking op
problemen van henzelf, terwijl de activiteiten naar
pleegouders vaker betrekking hebben op opvoeding en
verzorging van het kind. In vrijwel alle gevallen worden
belangrijke zaken betreffende het verloop van de
plaatsing en begeleiding schriftelijk vastgelegd. De
activiteiten van de maatschappelijk werkers gericht op
de kinderen ontbreken of zijn weinig concreet in 60Z van
de gevallen. Het meest is genoemd het “volgen van de
ontwikkeling” C30Z) en “geen activiteiten” f3O). In een
kwart van de gevallen wordt iets concreets gedaan of
besproken. Het gaat hierbij om het regelen van contact
met ouders, bezoekregeling treffen, maar ook om activi
teiten als spelen, wandelen en boodschappen doen. Bij
het merendeel van de plaatsingen zijn er afspraken ge
maakt tussen maatschappelijk werker, ouders en pleegou
ders. Het gaat hierbij om onder andere
ouder—kindcontact, taak en rol maatschappelijk werk,
financien en de positie van pleegouders.

In de helft van de gevallen is er sprake van
schriftelijke afspraken.

Gevraagd is naar de duur en frequentie van de bege
leiding. De resultaten betreffende de omvang van de be
geleiding zijn helaas moeilijk te interpreteren vanwege
het feit dat de reistijden soms wel en soms niet zijn
inbegrepen. Ondanks de genoemde bezwaren kunnen wel
tendenzen worden geconstateerd. Zo blijkt dat het ge
middeld aantal uren begeleiding afneemt naarmate de
plaatsing voortduurt en dat het gemiddeld aantal uren
begeleiding Cper maand) in de eerste drie maanden bij
pleeggezinplaatsing hoger ligt dan bij tehuis—
plaatsingen. Na zes maanden is deze situatie omgekeerd,
dan is het gemiddeld aantal uren begeleiding bij te—
huisplaatsjngen hoger. Het Ministerie van Justitie
hanteert een case—loadnorm van 30 pupillen voor een
full—time maatschappelijk werker. De berekening van de
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case—load van maatschappelijk werkers op grond van de
door hen opgegeven aantallen en het case—loadonderzoek
uit 1976 levert een case—load op van 12 a 13 pupillen.
Deze aantallen liggen zover af van de norm, dat de door
de maatschappelijk werkers opgegeven aantallen niet
leiden tot een eenduidige interpretatie. Hoewel de
maatschappelijk werkers er zelf op hebben aangedrongen
de case—load onder de loep te nemen, roepen de door hen
verschafte gegevens betreffende het aantal uren bege
leiding teveel vragen op. Nader onderzoek op dit terrein
onder pleegouders, ouders, maatschappelijk werkers en
tehuizen levert wellicht meer informatie op.

Er zijn in het onderzoek interviews gehouden met ouders,
pleegouders, maatschappelijk werkers en vertegenwoor
digers van de beide Centrales voor Pleegzorg.

Van de 38 ouders die zijn benaderd, hebben uiteinde
lijk 6 ouders aan het onderzoek deelgenomen. Ongeveer
de helft van de ouders mochten niet benaderd worden na
overleg met de maatschappelijk werkers vanwege negatieve
effecten op de hulpverlening. De overige ouders hebben
op een uitzondering na niet gereageerd. Vrijwel alle 6
ouders hebben, voorafgaand aan de plaatsing, voor
lichting gehad of men is op een andere wijze voorbereid
op de plaatsing. De ouders zijn in het algemeen tevreden
over de voorbereiding. De ouders die worden begeleid,
zijn daarover tevreden. In een aantal gevallen vinden
de ouders da bezoektijden te kort. Bij alle ouders leeft
het idee dat het kind het prettig vindt in het tehuis
of pleeggezin. Bij drie van de zes ouders is de houding
ten opzichte van de plaatsing in de loop van de tijd
positiever geworden. De ouders die zijn begeleid, zijn
in het algemeen tevredener dan degenen die geen bege
leiding hebben gekregen.

Zoals duidelijk is, betreft het een zeer kleine groep
ouders en wellicht een selecte groep. Interessant is de
vraag of de resultaten hetzelfde zouden zijn geweest als
alle 38 ouders aan het onderzoek hadden deelgenomen.
Nader onderzoek onder de ouders naar de waardering van
de begeleiding en van de relatie met de hulpverleners
is zeer wenselijk in verband met de kwaliteit van de
hulp.

Van de 38 pleegouders hebben uiteindelijk 27 aan het
onderzoek medewerking verleend. Van de 38 pleegouders
in de steekproef mochten na overleg tussen onderzoekers
en hulpverleners 6 pleegouders niet worden benaderd.
Vijf pleegouders hebben niet of afwijzend gereageerd op
het verzoek tot deelname.

In vrijwel alle gevallen, waarin geen sprake is van
plaatsing bij familie of kennissen, zijn de pleegouders
voorbereid door een hulpverlenende instantie. De helft
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van de pleegouders is tevreden over de voorbereiding op
de plaatsing. Knelpunten die in het kader van de voor
bereiding worden genoemd, zijn: gebrekkige voorlichting
over de rechtspositie, financien en plaatsingsprocedu—
res. Ook bestaat er behoefte aan meer informatie over
de ontwikkeling van de kinderen. In de helft van de ge
vallen heeft er geen matching plaatsgevonden. Zevenmaal
is er hierbij sprake van een familieplaatsing. De helft
van de pleegouders vindt de voorbereiding zowel in
kwantitatief als kwalitatief opzicht te gebrekkig.

Bij driekwart van de Cniet—familie)plaatsingen heeft
kennismaking plaatsgevonden tussen pleegkind en pleeg
ouders. Meestal bestaat deze kennismaking uit bezoeken
aan het pleeggezin en logeerpartijen.

De meeste pleegouders zijn tevreden over de frequen
tie en duur van de begeleidingscontacten en ook over de
inhoud ervan. Gemiddeld duurt een contact 1,5 a 2 uur.
Knelpunten bij de begeleiding zijn: een gebrek aan ini
tiatief en inzet van de begeleiders, te weinig achter
grondinformatie over het kind, te weinig concrete op—
voedingsadviezen en te weinig slagvaardigheid van de
maatschappelijk werkers in zaken tussen ouders en
pleegouders.

In 18 gevallen bestaat er contact tussen pleegkind
en eigen ouders en meestal ook tussen pleegouders en
ouders. In de meeste gevallen zijn afspraken gemaakt
over de bezoekregeling, telefonische contacten en con
tacten met overige familieleden.

De meerderheid van de pleegouders is van mening dat
het kind zich in het gezin goed ontwikkelt.

Hoewel in het algemeen de financiering van de
plaatsing goed verloopt, bestaat er in een aantal ge
vallen onduidelijkheid over extra vergoedingen en ver
zekeringen.

In totaal is aan 40 maatschappelijk werkers van de
deelnemende instanties een vragenlijst gestuurd. Eenmaal
is een rappelbrief verstuurd. Twee a driemaal is tele
fonisch verzocht de vragenlijst te retourneren. Uitein
delijk hebben 29 maatschappelijk werkers de vragenlijst
teruggezonden. In de interviews werd gevraagd naar de
diverse aspecten van het experiment en naar activiteiten
als besluitvorming, begeleiding en tijdsbesteding.

Driekwart van de respondenten zegt het standpunt
“pleeggezin ja, tenzij” te onderschrijven.

Slechts de helft van de respondenten geeft aan dat
er binnen de instelling, naast de deskuridighejdsbevor—
dering in het kader van het experiment, extra aandacht
is besteed aan pleegzorg. Het merendeel van de maat
schappelijk werkers heeft wel aan de deskundigheidsbe—
vordering deelgenomen. In het algemeen is men hierover
tevreden. Tweederde van deze maatschappelijk werkers
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vindt dat het heeft bijgedragen tot een beter inzicht
in de pleeggezinplaatsingen. Enkelen zijn van nening dat
de aansluiting met de praktijk heeft ontbroken.

Problemen bij het plaatsen in pleeggezinnen liggen
veelal in zaken die op de een of andere wijze te maken
hebben met de biologische ouders. Problemen die worden
vermeld bij het plaatsen in internaten, zijn het
plaatsgebrek en het feit dat soms het perspectief op
terugkeer naar huis ontbreekt. De opvattingen over de
verschillende typen pleeggezinnen zijn zeer divers en
uiteenlopend. Hoewel de Centrales sinds ongeveer een
jaar overeenstemming hebben bereikt over deze indeling,
zijn de door hen gehanteerde typen pleeggezinnen nog
niet doorgedrongen tot de maatschappelijk werkers van
de plaatsende instanties.

Op een uitzondering na is iedereen op de hoogte van
de werkzaamheden van de Centrale. Tweederde van de
maatschappelijk werkers is van mening dat duidelijke
afspreken bestaan over werving, selectie, matching en

voorraadvorming.
In het algemeen zijn de maatschappelijk werkers re

delijk tevreden over de samenwerking tussen Centrales
en plaatsers. Hetzelfde geldt voor de samenwerking tus
sen plaatsers en internaten.

De vraag naar de tijdsinvestering bij de realisatie
van een plaatsing is door slechts eenderde van de maat

schappelijk werkers beantwoord. Plaatsing in opvang
en kortverblijfgezinnen vergt gemiddeld 11,5 uur.

Plaatsing in een tijdelijk pleeggezin kost meer tijd,
gemiddeld 14,5 uur. Realisatie van een internaats—
plaatsing ligt er, wat tijdsduur betreft, tussen in. De
realisatie van plaatsing in een langdurig pleeggezin
scoort het hoogst, namelijk gemiddeld 22 uur.

Naarmate een plaatsing langer duurt, neemt de hoe
veelheid tijd die in begeleiding wordt geinvesteerd, af.

Dit geldt voor plaatsingen in elk type voorziening. Bij
tijdelijke en langdurige pleeggezinplaatsingen daalt de

begeleidingstijd na een jaar in het algemeen met de
helft. Bij internaatsplaatsing is de daling na een jaar
minder groot.

Meer dan de helft van de respondenten is van mening dat
de gesignaleerde stijging van het aantal pleeggezin—

plaatsingen is te wijten aan het experiment.
Slechts een derde van de maatschappelijk werkers is

op de hoogte van de doelstelling van het organisatorisch
overleg. Een meerderheid is eveneens onbekend met de
functie van de stuurgroep.

De helft van de maatschappelijk werkers is van mening

dat men bij de start van het experiment voldoende is

geinformeerd over het doel en de opzet van het onderzoek.
De informatie omtrent het onderzoek en experiment tij—
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dens de duur van het experiment wordt door de helft van
de maatschappelijk werkers onvoldoende geacht. De doel
stellingen van onderzoek en experiment worden nogal eens
met elkaar verward. Uit het bovenstaande kan worden af
geleid dat de informatievoorziening omtrent onderzoek
en experiment binnen de afzonderlijke instellingen niet
optimaal is geweest.

Tweederde van de ondervraagden heeft de deelname aan
experiment en onderzoek als positief ervaren. Het heeft
tot nadenken gestemd over de mogelijkheden van de di
verse voorzieningen.

Wat de Centrales betreft is gebleken dat ze een aantal
extra activiteiten ondernomen hebben in de tijd van het
beleidsexperiment, die echter niet alleen een gevolg
waren van het experiment. Globaal genomen schatten ze
het experiment als zinvol in. Het heeft de samenwerking
bevorderd en pleegzorg gestimuleerd. Het effect van het
experiment bij de Centrales is evenwel niet zo groot
geweest at het duidelijk te scheiden valt van andere
ontwikkelingen op het terrein van pleegzorg.

Er is in dit onderzoek een aantal gegevens verzameld over
de wijze waarop plaatsende instanties aan de pleegge
zinnen zijn gekomen, waarin de kinderen tijdens het
beleidsexperiment zijn geplaatst.

In 5Y. van de gevallen is het pleeggezin direct door
een Centrale voor Pleegzorg aangeleverd. In de andere
55 is het gezin door de plaatsende instantie of door
een andere instantie Cbijvoorbeeld de afdeling “Bijzon
dere Gezinsverpleging” van het jeugdhuis Zandbecgen,
gastadressenpools, relaties van de ouders, tehuizen)
bemiddeld. Uit de beschikbare gegevens is niet op te
maken, wat precies het aandeel is van de Centrales bij
de bemiddeling van de laatstgenoemde 55. Achter het
genoemde percentage kunnen in feite allerlei vormen van
samenwerking tussen Centrales en andere instanties
schuilgaan, die echter berusten op afspraken en proce
dures, die in dit onderzoek niet hard gemaakt konden
worden aan de hand van cijfermateriaal.

Uit de gegevens van dit onderzoek is naar voren ge
komen dat de Centrales vaker bemiddelen bij kinderen bij
wie minstens een “plaatsingsverzwarende factor” speelt.
Als dit als indicatie genomen wordt voor “moeilijk
plaatsbaar zijn”, is hieruit af te leiden dat de Cen
trales inderdaad bij de wat moelijker gevallen bemid
delen. Duidelijk is ook dat ze bij de oudere kinderen
uit de onderzoekgroep meer bemiddelen.

Een aanbod van een gezin lijkt in het algemeen snel
te volgen wanneer het snel moet en langer te duren wan
neer het niet snel hoeft. Meestal wordt er een enkel
gezin aangeboden. De meest genoemde criteria om een be
paald gezin te nemen voor een bepaald kind zijn: het
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ervaring hebben als pleeggezin, het zelf hebben van
kinderen en het beschikbaar zijn op het moment dat het
nodig is.

Bij tweederde van de plaatsingen is er vooraf een
kennismaking tussen kind en pleegouders en in 45Z van
de gevallen is er vooraf een kennismaking tussen ouders
en pleegouders. Er zijn desalniettemin nog heel wat
plaatsingen zonder een kennismaking vooraf. Omdat de
mogelijkheden van een kennismaking afhangen van de aard
van de plaatsing Chet kan bijvoorbeeld een crisis—
plaatsing zijn, het kan gaan om een afstandbaby) valt
moeilijk te zeggen of dit echt een knelpunt is. Wanneer
we ons echter realiseren, hoeveel belang er tegenwoordig
in de literatuur wordt gehecht aan een positieve be
trokkenheid van de ouders bij een kind, ook al is het
uithuisgeplaatst, dan lijkt het van belang hier aandacht
aan te schenken. Een positieve betrokkenheid tijdens de

plaatsing zou immers bevorderd kunnen worden door een
kennismaking vooraf.

Concluderend kan het volgende gezegd worden.

— De stuurgroep en het organisatie—overleg hebben in
wezen hun functie wel vervuld, zij het dat de

stuurgroep meer heeft bemiddeld en gecoordineerd dan
echt gestuurd, en dat het overleg vooral in het begin
belangrijk geweest is.

— Het sleutelfigurenoverleg is maar beperkt gerea
liseerd en heeft plaats gemaakt voor deskun—

digheidsbevordering binnen de afzonderlijke in

stellingen. Oeze laatste is weliswaar traag van de

grond gekomen, maar is toch gerealiseerd. Ze wordt
in het algemeen positief beoordeeld.

— Hoewel het “Pleegzorg, ja, tenzij” niet de intentie
is geweest vanwaaruit overal gewerkt is, is een

pleeggezinplaatsing nu vaker dan in het vooronder
zoek bij de besluitvorming overwogen.

— Problematiek van het kind en weerstand van de ouders
zijn de belangrijkste argumenten tegen voorzieningen
en met name tegen pleeggezinnen.

— Bij de begeleiding wordt weinig gewerkt met speci
fieke en nauwkeurig omschreven werkplannen. De reele

tijd die in de begeleiding wordt gestoken, heeft in
dit onderzoek niet geleid tot een eenduidig beeld

ten aanzien van de case—load. Er is uitgegaan van
retrospectieve opgaven van maatschappelijk werkers.
Er is wel een tendens te zien dat in het begin meer

tijd wordt gestoken in pleeggezinplaatsingen dan in

tehuisplaatsingen; na een half jaar ligt de ver
houding omgekeerd. De begeleidingstijd neemt af
naarmate plaatsingen langer duren.
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— De meeste pleegouders zijn tevreden over frequentie
en duur van de begeleidingscontacten. Ze missen
echter achtergrondinformatie over het kind, concrete
opvoedingsadviezen en slagvaardigheid van de maat
schappelijk werkers in zaken tussen ouders en
pleegouders.

— De infornatiedoorsijpeling over experiment en
onderzoek binnen de afzonderlijke instellingen is
niet optimaal geweest. De meeste ondervraagden
hebben deelname aan experiment en onderzoek als po—
sitief ervaren.

— Voor de hieruit af te leiden aanbevelingen inzake
pleegzorg en plaatsingsbeleid wordt verwezen naar
de beleidssamenvatting.
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