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Voorwoord 

Sinds 1985 vindt er op verzoek van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur (WVC) onderzoek plaats naar vrijwillige pleeggezinplaatsingen. In 
eerste instantie werd er een vooronderzoek verricht om een globaal beeld te ver-
krijgen van de situatie binnen de vrijwillige pleegzorg (Berben e.a., 1986). Op basis 
van de resultaten van dit vooronderzoek is onder auspicidn van de Coordinatie-
coffunissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbeschenning (CWOK) een gefa-
seerd vervolgonderzoek opgezet om een meer inhoudelijk beeld te schetsen van 
de door het Ministerie van WVC gesubsidieerde pleeggezinplaatsingen. In de 
eerste fase van dit vervolgonderzoek werden maatschappelijk werkers gelnterviewd 
over individuele, door hen begeleide pleeggezinplaatsingen. De resultaten van deze 
eerste fase zijn beschreven in het rapport Trijwillige pleegzorg, een kwantitatieve 
analyse' (Reeuvvijk en Berben, 1988). Het onderhavige rapport bevat het verslag 
van de tweede fase van het onderzoek. Hierin komen de ervaringen van pleeg-
ouders, pleegkinderen en ouders van pleegkinderen aan bod. 

Op deze plaats willen wij de mensen bedanken die hebben meegewerkt aan deze 
tweede fase van het onderzoek. Op de eerste plaats gaat onze dank uit naar de 
pleegouders, de pleegkinderen en de ouders van pleegkinderen die ons hun erva-
ringen hebben willen vertellen. De interviewers, die veel tijd en moeite hebben 
gestoken in de gesprekken met de respondenten, hebben een belangrijke bijdrage 
geleverd. Op de medewerkers van het Ministerie van WVC konden wij steeds een 
beroep doen. Verder gaat onze dank uit naar mevrouw drs. M.W. Bol voor haar 
supervisie van het onderzoek en naar de leden van de begeleidingscommissie die 
het verloop van het onderzoek steeds kritisch gevolgd hebben. Een namenlijst van 
deze leden is opgenomen in bijlage 4 van dit rapport. 

maart, 1989 

Mevrouw drs. P.M.C. Reeuwijk was tot juli 1988 betrokken bij de opzet van de tweede 
fase van het onderzoek naar vrijwillige pleegzorg waarvan de resultaten in dit rapport 
beschreven worden. 
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Samenvatting en conclusies 

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de tweede fase van het (ver-
volg)onderzoek naar vrijwillige pleegzorg. Doel van dit vervolgonderzoek was, een 
meer inhoudelijk beeld te schetsen van de door het Ministerie van WVC gesubsi-
dieerde pleeggezinplaatsingen. Hiertoe werden in de eerste fase van het onderzoek 
maatschappelijk werkers in de provincies Groningen, Gelderland en Noord-Hol-
land geinterviewd over 207 door hen begeleide pleeggezinplaatsingen (Reeuwijk 
en Berben, Vrijwillige Pleegzorg, een kwantitatieve analyse, 1988). Uit deze eerste, 
kwantitatieve, fase van het onderzoek bleek onder meer, dat jongeren van dertien 
jaar en ouder een relatief grote groep pleegkinderen vormden van wie de plaatsing 
veelal problematisch verliep. In de tweede fase van het vervolgonderzoek zijn de 
plaatsingen van pleegkinderen van dertien jaar en ouder nader onderzocht. Hierbij 
ging het niet, zoals in de eerste fase, om het verkrijgen van cijfermatig materiaal, 
maar om de beschrijving van de ervaringen van de direct betroldcenen bij een 
pleeggezinplaatsing. Het onderzoek van de tweede fase had bovendien betrelcking 
op andere plaatsingen dan het onderzoek van de eerste fase. 

In totaal werden er 100 pleegouders, 44 ouders en 34 pleegkinderen in de provin-
cies Groningen, Gelderland en Noord-Holland geinterviewd over vrijwillige pleeg-
gezinplaatsingen die in de tweede helft van 1987 waren beeindigd en waarbij het 
pleegkind bij aanvang dertien jaar of ouder was. Onder deze respondenten bevon-
den zich 25 duo's en 16 trio's: pleegouders, pleegkinderen en/of ouders van pleeg-
kinderen die over dezelfde plaatsing geinterviewd waren. Hieronder worden de 
ervaringen van de betrokken partijen, die in dit rapport worden beschreven, kort 
samengevat. 

Hoewel de ervaringen van de pleegouders, pleegkinderen en ouders van pleegkin-
deren naast elkaar worden gezet, dient men zich te realiseren dat het in de meeste 
gevallen om verschillende plaatsingen gaat; alleen bij de genoemde trio's hebben de 
ervaringen van de betrokkenen bettrkking op dezelfde plaatsing. 

De pleeggezinplaatsingen waarover de pleegouders, pleegkinderen en ouders van 
pleegkinderen ge1nterviewd werden kwamen voor wat betreft hun objectieve ken-
merken vrij goed overeen. De meeste plaatsingen betroffen jongeren van 15 tot en 
met 17 jaar, van wie gemiddeld bijna 70% meisjes. Tweederde van de pleegkinde-
ren woonde voorheen ofwel bij beide ouders thuis, ofwel bij hun (gescheiden) 
moeder. In de thuissituatie van de jongeren waren in de meeste gevallen eveneens 
ofwel beide ouders, ofwel alleen de moeder aanwezig. 

De pleeggezinnen waarin de jongeren werden geplaatst bestonden in drielcwart 
van de gevallen uit een pleegvader, een pleegmoeder en 66n of meer eigen lcinde- 
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yen. In pleeggezinnen met slechts eon pleegouder was meestal een pleegmoeder 
aanwezig. nveederde van de pleegouders had al eens eerder een pleegkind in huis 
gehad. 

- 
De chair van de gesubsidieerde plaatsing bedroeg in de meeste gevallen 6 tot 11 
maanden, de duur van het totale verblijf van de jongeren in het pleeggezin gemid-
deld anderhalf jaar. Dit verschil tussen plaatsings- en verblijfsduur werd veroor-
zaakt doordat een aantal jongeren al in het pleeggezin verbleef v66r de subsidie-
ring van de plaatsing en/of doordat een aantal jongeren nog gedurende korte of 
langere tijd in het pleeggezin bleef wonen nadat de pleegzorgsubsidie beeindigd 
was. 

De pleegouders en de pleegkinderen kenden elkaar in ongeveer de helft van de 
gevallen al v66r de plaatsing, de pleegouders en de ouders van het pleegkind in 
lets meer dan een kwart van de gevallen. 

De instanties die elk ongeveer een vijfde van alle plaatsingen begeleidden waren 
instellingen voor Algemeen Maatschappelijk Werk, adviesbureaus, (gezins)voogdij-
instellingen en Riaggs. In verhouding tot landelijke cijfers waren de plaatsingen 
die door een Riagg begeleid werden oververtegenwoordigd. 

De problemen die de pleegouders, de pleegkinderen en de ouders van pleegkinde-
ren noemden als aanleiding tot de plaatsing, kviamen over het algemeen overeen. 
Uit de anhvoorden kwam naar voren dat het vaak om crisissituaties ging, waarvoor 
snel een oplossing gevonden moest worden. Door de meeste betrokkenen uit elk 
van de drie steekproeven werd de combinatie van een problematische ouder-kind 
relatie en weglopen als de belangrijkste plaatsingsreden genoemd. De ouders van 
pleegkinderen schreven de plaatsing van hun zoon of dochter daamaast nogal eens 
toe aan uitsluitend problemen bij het kind, zoals recalcitrant gedrag, autoriteits-
problemen en psychische problemen, als gevolg waarvan de jongere van huis was 
weggelopen. Dit beeld van een enigszins afwijkende mening van (een deel van) de 
ouders over de aanleiding tot de plaatsing kwam ook naar voren uit de interviews 
onder de zestien trio's. Overigens was slechts 40% van alle pleegouders v66r de 
plaatsing goed op de hoogte van de problemen die speelden; de meeste van deze 
pleegouders kenden de jongere echter al v66r de plaatsing. 

Het initiatief tot de plaatsing lag volgens de geinterviewde pleegouders in bijna 
40% van de gevallen geheel bij de maatschappelijk werker van de begeleidende in-
stantie, in een lcwart van de gevallen (mede) bij het pleegkind en in 6% van de ge-
vallen bij de ouders van het pleegkind. De pleegkinderen en de ouders van pleeg-
kinderen meenden daarentegen dat de jongere in minstens de helft van de geval-
len zelf (mede) het initiatief tot de plaatsing had genomen, tenvijl de ouders bo-
vendien zichzelf bij vier op de tien plaatsingen als (mede)initiatiefnemers be-
schouwden. Ook dit verschil in opvatting over het initiatief tot de pleeggezinplaat-
sing Icwam uit de interviews met de trio's naar voren. 

Op de vraag of de ouders vanaf het begin op de hoogte warns van de plaatsing, 
antwoordde ongeveer een lcwart van de ouders, een zevende van de pleeglcinderen 
en een derde van de pleegouders ontkennend. Aangezien het echter in de meeste 
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gevallen, zoals gezegd, om verschillende plaatsingen ging, kan hieruit niet worden 
opgemaakt hoe vaak de betrokkenen in dit opzicht daadwerkelijk van mening ver-
schilden. De zestien trio's gaven namelijk allemaal hetzelfde antwoord op deze 
vraag. 

Van de ouders had slechts een derde mee kunnen praten over de plaatsing van 
hun zoon of dochter in het pleeggezin; de meeste ouders waren pas achteraf of 
helemaal met van de plaatsing op de hoogte gesteld. Desondanks waren de ouders 
het volgens elk van de geinterviewde partijen in de meeste gevallen wel eens ge-
weest met de pleeggezinplaatsing. Dat de meningen van de betrokkenen echter 
per plaatsing konden verschillen bleek uit de antwoorden van de trio's: de pleeg-
ouders en het pleegkind waren in jets meer dan een derde van de gevallen van 
melting dat de ouders het met de plaatsing eens waren geweest, terwijl de ouders 
te kennen gaven dat zij niet van de plaatsing op de hoogte waren geweest of dat 
zij niets over de plaatsing te zeggen hadden gehad. 

De doelen die volgens de pleegouders, de pleegkinderen en de ouders van pleeg-
kinderen met de plaatsing waren beoogd hadden in de meeste gevallen betrekking 
op het bieden van (met name tijdelijk) onderdalc en, zij het jets minder vaalc, het 
oplossen van problemen. Doelen die daarnaast door de pleegouders en de ouders 
vrij vaak genoemd werden waren rust en verzorging van de jongere. In tegenstel-
ling tot de resultaten uit de eerste fase van het onderzoek werd werken naar zelf-
standigheid bijna nooit als doe! genoemd. 

Uit de interviews met de trio's bleek, dat de doelen die de ouders noemden in 
meer dan de helft van de gevallen inhoudelijk verschilden van de doelen, die de 
pleegouders en het pleeg,kind noemden. Zo zou de plaatsing volgens de ouders in 
de trio's ofwel uitsluitend het bieden van onderdak aan de jongere tot doel heb-
ben gehad ('meer was niet mogelijk), ofwel het werken aan de problemen van 
alleen het pleegkind. De pleegouders en pleegldnderen waren daarentegen van 
mening dat de plaatsing bedoeld was en om onderdak te verschaffen en om aan 
zowel de problemen van de jongere als aan de relatie van de jongere met z'n 
ouders te werken. 

Omtrent de te verwachten duur van de plaatsing had een derde van de pleegouders 
en de pleeglcinderen en bijna de helft van de ouders v66r de plaatsing geen idee 
gehad. Van de betrokkenen die wel een bepaalde plaatsingsduur hadden verwacht, 
noemde ongeveer een even groot aantal een relatief korte duur (van minder dan 
6 maanden) als een relatief lange duur (minimaal 6 maanden). Met name de 
pleegouders die een relatief korte plaatsingsduur hadden verwacht, bleken deze in 
de praktijk nogal eens onderschat te hebben. 

Een vijfde van de pleegouders, een derde van de pleegkinderen en een kwart van 
de ouders had v66r de plaatsing (eveneens) geen bepaalde verwachtingen gehad 
omtrent de verbhyplaats van de jongere na vertrrk uit het pleeggezin. Van de gein-
terviewden die wel bepaalde verwachtingen hadden ging ongeveer de helft van elk 
van de partijen er aanvankelijk van uit, dat de jongere na vertrek uit het pleegge-
zin (zelfstandig of begeleid) op kamers zou gaan wonen; een verwachting die 
slechts in gemiddeld een vijfde van de gevallen uitkwam. De ouders hadden bo- 
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vendien veel vaker dan de pleegouders en, met name, de pleegkinderen, verwacht 
dat de jongere na afloop van de plaatsing weer naar huis terug zou keren. Uit de 
interviews met de trio's bleek, dat de betroklcenen bij eenzelfde plaatsing in twee-
derde van de gevallen van mening verschilden over de te venvachten duur en/of 
de te verwachten uitkomst van de plaatsing. 

Bijna de helft van zowel de pleegouders als de ouders en een kwart van de pleeg-
kinderen had voorafgaand aan de plaatsing geen contact gehad met een maat-
schappelijk werker. Ms verklaring voor het ontbreken van voorbereidend contact 
met een maatschappelijk wericer noemden de ple,egouders en de pleegkinderen 
vooral het ontbreken van tijd vanwege het spoedeisende karakter van de plaatsing 
en het feit dat de pleegouders en de pleeglcinderen elkaar reeds kenden; de ouders 
hadden geen contact gehad omdat hun kind de plaatsing geheel zelf geregeld had 
en/of omdat zij niet van de plaatsing op de hoogte waren gesteld. Van de betrok-
kenen die wet voorbereidend contact met een maatschappelijk werker hadden, zei 
driekwart van de pleegouders en de pleegkinderen en een derde van de ouders 
tijdens die contacten allerlei zaken betreffende de plaatsing met de maatschappe-
lijk werker te hebben doorgesproken. De meeste pleegouders die ter voorberei-
ding van de plaatsing contact hadden met de maatschappelijk werker, hadden 
overigens at eens eerder een pleeglcind in huis gehad en besctulden dus at over 
ervaring op dit gebied. Van de pleegouders die daarentegen nog nooit eerder een 
pleegkind in huis hadden gehad, had slechts een klein deel ter voorbereiding con-
tact met een maatschappelijk werker. 

In hun waardering voor het voorbereidende contact met de maatschappelijk 
werker verschilden de betrokken partijen nogal. Van de pleegouders was twee-
derde tevreden met de voorbereiding; van de ouders daarentegen was de helft rdet 
(helemaal) tevreden en van de pleegkinderen zelfs bijna tweederde. De pleegou-
ders die niet tevreden waren over de voorbereiding door de maatschappelijk wer-
ker noemden vooral het gebrek aan informatie over de jongere en over de zake-
lijke aspecten van de plaatsing als tekortkomingen. De ouders hadden vooral 
begeleiding van henzelf en/of van hun kind, dan wet duidelijkheid over wat er 
ging gebeuren, gemist. Ook de pleegkinderen meenden dat de voorbereiding in 
veel gevallen niet voldoende duidelijkheid had verschaft over wat hen te wachten 
stond, of waren van mening dat zij zelf al over voldoende ervaring met pleeggezin-
plaatsingen beschikten. 

Bij gemiddeld tweederde van de plaatsingen hadden de pleegouders en de pleegldn-
deren ye& de plaatsing contact met elkaar gehad. TenvijIvrijwel aLle pleegkinderen 
meenden dat dit contact de plaatsing in het pleeggezin op z'n minst gedeeltelijk 
vergemalckelijkt had, gaven de meeste pleegouders te kennen dat het contact 
weinig of niets had opgeleverd: het contact was te kort, het had alleen een eerste 
indruk opgeleverd of er was onvoldoende tijd geweest om zich op zo'n eerste 
ontmoeting voor te bereiden. 

Voorbereidende contacten tussen de pleegouders en de ouders kwamen gemiddeld 
in een vijfde van de gevallen voor. Van de pleegouders waardeerde bijna [weeder- 
de deze contacten als negatief (vooral omdat de ouders niet meewerkten om de 
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plaatsing van hun kind te vergemakkelijken); van de ouders vonden er ongeveer 
evenveel dat de contacten de plaatsing van hun kind respectievelijk wel- en niet 
vergemakkelijkt hadden. Uit de interviews met de trio's bleek, dat de voorberei-
dende contacten tussen de verschillende partijen onderling — voor zover daarvan 
sprake was — door elk van de betrokkenen op een zelfde (positieve of negatieve) 
manier waren ervaren. Het ontbreken van onderlinge voorbereidende contacten 
werd door alle partijen voornamelijk toegeschreven aan tijdgebrek, de wens van 
(een van) de betrokken partijen hiertoe of aan het feit dat men elkaar reeds 
kende. 

Over de voor- en nadelen van het elkaar al %Oar de plaatsing kennen verschilden de 
betrokken partijen weinig van mening. Zo noemden de pleegkinderen en de 
ouders plaatsing bij bekende pleegouders vrijwel zonder uitzondering een voor-
deel: de pleegouders waren reeds op de hoogte van de problemen die speelden en 
gewenning was niet meer nodig (volgens de pleegkinderen) of men wist waar de 
jongere terechtkwam (volgens de ouders). De pleegouders, van wie overigens ruim 
een derde van mening was dat het kennen van de jongere geen voor- of nadelen 
voor het verblijf van het pleegkind had gehad, noemden soortgelijke voordelen, zij .  
het dat zij in bijna de helft van de gevallen tevens een aantal nadelen noemden, 
zoals bevooroordeeld zijn tegenover het pleeglcind of z'n ouders, of opzien tegen 
de plaatsing. Volgens de helft van de pleegouders die (tevens) de ouders van het 
pleegkind reeds veer de plaatsing kenden, was dit feit (eveneens) van invloed ge-
weest op het verloop van de plaatsing. Van deze pleegouders noemden de mees-
ten zowel voor- als nadelen van het reeds kennen van de ouders: enerzijd§ had 
men meer begrip gehad voor de situatie en had men de problemen beter kunnen 
plaatsen, anderzijds was de relatie met de ouders verslechterd of hadden de ou-
ders alleen eenzijdige (negatieve) informatie over het pleegkind verstrekt. 

Vrijwel alle geinterviewde personen hadden tijdens de plaatsing contact met een 
maatschappehjk werker, waarbij deze contacten vooral handelden over het (gedrag 
van het) pleegkind in het pleeggezin, over hoe de plaatsing beviel en over (moge-
lijke) problemen en hun oplossingen tijdens de plaatsing. Van de pleegouders en 
de pleegkinderen noemde de helft de begeleiding door de maatschappelijk werker 
een (nuttige) ondersteuning; van de ouders was 40% deze melting toegedaan. Het 
percentage ontevreden pleegouders en ouders bedroeg 35; van de pleegkinderen 
noemde een kwart de gegeven begeleiding slecht. Volgens elk van deze betrolcke-
nen had de maatschappelijk werker totaal geen ondersteuning geboden. De pleeg-
ouders verweten de maatschappelijk werker bovendien nog gebrek aan initiatief, 
nooit naar hen geluisterd te hebben en/of dingen achter hun rug om gedaan te 
hebben; de ouders vonden dat ze veel te weinig geInformeerd waren over de 
plaatsing. In de overige gevallen had men de begeleiding op zich als een onder-
steuning ervaren, maar had men toch bepaalde dingen (zoals informatie of meer 
initiatief) gemist. 

Vrijwel alle pleegkinderen hadden tijdens de plaatsing contact met (ein van) hun 
ouders. De ouders waren bijna zonder uitzondering van mening dat dit contact 
(vrij) positief was verlopen; het contact met hun kind was in veel gevallen zelfs 
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verbeterd. Van de pleegkinderen noemden vier op de tien het contact met hun 
ouders positief, een derde had `wisselend' contact met Wit van) z'n ouders. De 
pleegouders daarentegen zeiden dat het contact tussen het pleeglcind en z'n ouders 
in de helft van de gevallen uitsluitend negatieve effecten op de jongere had gehad: 
het kind was mee-stal cwerstuur, verdrietig en/of depressief na contacten met z'n 
ouders, of was gedurende langere tijd onhandelbaar. Slechts een kwart van de 
pleegouders noemde (tevens) positieve effecten op de jongere als gevolg van de 
contacten met z'n ouders, zoals blijdschap, opluchting, beter over de problemen 
kunnen praten of meer begrip tonen voor de ouders. In ongeveer de helft van de 
gevallen waren deze contacten volgens de pleegouders bovendien van invloed 
geweest op hun eigen relatie met de jongere; daze invloed werd even vaak positief 
Ms negatief genoemd. De meeste pleegouders, pleegIcinderen en ouders van pleeg-
kinderen in de trio's hadden deze contacten overigens op dezelfde wijze ervaren. 

Contacten tussen pleegouders en ouders tijdens de plaatsing kwamen gemiddeld bij 
zes op de tien plaatsingen voor. Volgens de meeste ouders verliepen deze contac-
ten redelijk tot goed en was er in ongeveer de helft van de gevallen sprake van 
overleg. De pleegouders gaven daarentegen te kennen dat het contact met de 
ouders over het algemeen oppervIaldcig was en dat er slechts in een vijfde van de 
gevallen sprake was geweest van (enig) overleg. Dit verschil in beoordeling van de 
onderlinge contacten tussen de ouders en de pleegouders bleek overigens niet uit 
de interviews met de trio's: bil deze plaatsingen omschreef nu eens de ene partij 
het onderlinge contact als goed (overleg), dan weer de andere partij. 

De vraag naar de twoordeling van de plaatsing als geheel in de interviews met de 
pleegkinderen, week enigszins af van de vraag die hierover in de interviews met de 
pleegouders en de ouders was gebruikt. De pleegouders en de ouders werd name-
lijk gevraagd, of ze de plaatsing als geheel Ms positief Of als negatief hadden 
ervaren, terwill de pleegkinderen gevraagd werd zowel positieve als negatieve 
aspecten van de plaatsing aan te geven. Ondanlcs dit verschil in vraagstelling kan 
uit de gegevens worden afgeleid dat de ouders duidelijk negatiever in hun beoor-
deling van de plaatsing als geheel waren dan de pleegouders en de pleegkinderen. 
Bijna de heal van de ouders had de plaatsing over het geheel genomen namelijk 
als negatief ervaren, tegenover maximaal een achtste van de pleegouders en de 
van pleegkinderen. Ms reden voor hun negatieve waardering noemden de pleegou-
ders vooral het niet-uitkomen van hun verwachtingen, doordat het pleegkind te 
langzaam of helemaal niet was veranderd. De pleegkinderen schreven hun negatie-
ye ervaring van de plaatsing in de meeste gevallen juist toe aan (het negatieve 
gedrag van) de pleegouders. De ouders legden eveneens de schuld bij de pleegou-
ders: deze hadden het kind niet goed opgevangen, opgevoed en/of verzorgd, of 
hadden getracht het contact tussen het pleeglcind en de ouders te verbreken. De 
geinterviewde personen daarentegen die de plaatsing als geheel een positieve 
ervaring vonden, noemden hiervoor als reden onder meer de positieve ontwilcke-
ling van de jongere en het goede onderlinge contact tijdens de plaatsing. De 
ouders noemden daamaast vooral ook de goede opvang van hun kind in het pleeg-
gezin. Deze bevindingen kwamen over het algemeen overeen met die van de trio's, 
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waarvan de verschillende partijen de plaatsing als geheel in de meeste gevallen op 
dezelfde, hierboven beschreven (negatieve of positieve) wijze hadden ervaren. 

Over het uiteindehjke resultaat van de plaatsing waren de ouders over het algemeen 
eveneens minder te spreken dan de pleegouders en de pleegkinderen. Terwijl van 
de laatstgenoemde partijen respectievelijk tweederde en driekwart van mening was 
dat er met de plaatsing alleen positieve resultaten bereikt waren, meende bijna de 
helft van de ouders dat de plaatsing van hun kind per saldo niets opgeleverd had. 
De jongere was volgens deze ouders — evenals volgens de 17 pleegouders die von-
den dat er met de plaatsing niets bereikt was — niet veranderd. De ouders, pleeg-
ouders en pleegkinderen die vonden dat er met de plaatsing echter wel iets bereikt 
was, zeiden vrijwel allemaal dat de jongere rustiger, zelfstandiger, socialer gewor-
den was of dat hij/zij, meer in het algemeen, in positief opzicht veranderd was. In 
een vijfde van de gevallen werd de verbeterde relatie met de ouders als positief 
resultaat van de plaatsing genoemd. Bij de trio's kwamen de meningen van de be-
trokkenen over het bereikte resultaat in precies de helft van de gevallen overeen; 
in de overige gevallen bleken tal van combinaties van verschillen en overeenkom-
sten in het vermeende resultaat van de plaatsing voor te komen. 

Als reden voor de beeindiging van de plaatsing werd door een kwart van de pleeg-
ouders genoemd dat het pleegkind niet meer te handhaven was geweest. Deze 
pleegouders vonden dat er met de plaatsing weinig of niets bereikt was. De pleeg-
ouders die als reden opgaven dat het pleegkind uit het pleeggezin weg wilde (in 
bijna een vijfde van de gevallen) vonden daarentegen dat er wel jets bereikt was 
met de plaatsing. Relatieherstel tussen de ouders en de jongere was volgens nog 
geen 10% van de pleegouders de reden voor beeindiging van de plaatsing ge-
weest. De pleegkinderen noemden als belangrijkste reden problemen in het 
pleeggezin (in vier op de tien plaatsingen), als gevolg waarvan de jongere uit het 
pleeggezin weg wilde of weg moest. Verbetering van de relatie met hun ouders of 
verbetering van de thuissituatie zou volgens een kwart van de pleegkinderen de 
reden voor de beeindiging van de plaatsing zijn geweest. De ouders tot slot, 
noemden (eveneens) problemen in het pleeggezin en weglopen het meest als re-
den, elk in ongeveer een kwart van de gevallen. En volgens 13% van de ouders 
was de plaatsing beeindigd omdat het pleegkind naar huis terug wilde. Dat de 
pleegouders de beeindiging van de plaatsing met name toeschreven aan (het ge-
drag van) het pleegkind, terwijl de pleeglcinderen en de ouders vooral problemen 
in het pleeggezin — als gevolg waarvan de jongere uit het pleeggezin weg wilde of 
moest — als reden voor de beeindiging van de plaatsing noemden, bleek ook uit 
de interviews met de trio's, waarvan tweederde op de hier beschreven wijze van 
mening verschilde. Wel waren de geinterviewde pleegouders, pleegkinderen en 
ouders het in de meeste gevallen eens geweest met . de beeindiging van de plaat-
sing. In tweederde van de gevallen noemde elke partij bovendien dezelfde persoon 
als initiatiefnemer tot de beeindiging van de plaatsing: de jongere. 

Van de pleegkinderen die uiteindelijk het pleeggezin verlieten ging ongeveer een 
derde terug naar z'n ouders, een vijfde naar een ander pleeggezin en een achtste 
respectievelijk naar een tehuis en op kamers. De pleegouders, pleegkinderen en 
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ouders waren het gemiddeld in tweederde van de gevallen met (de keuze van) 
deze volgende vertdiffplaats eens geweest, onafhankelijk van de soon verblijfplaats. 

De nazorg die hveederde van de betrokkenen ontving, bestond bij de pleegouders 
in de meeste gevallen uit een of enkele afrondende gesprekken. Van de pleeg-
kinderen en de ouders had ongeveer de helft op het moment van het interview 
nog steeds contact met een maatschappelijk werker. 

Conclusies 

Op grond van de resultaten beschreven in dit rapport kunnen de volgende conclu-
sies worden getrokken, waarbij er op gewezen wordt dat deze conclusies betrek-
king hebben op de steekproeven uit dit onderzoek en niet zonder meer gegenera-
liseerd mogen worden naar andere pleeggezinplaatsingen. 
—De meeste jongeren waren geptaatst naar aanleiding van ernstige problemen 

tussen de jongere en (6en van) z'n ouders, als gevolg waarvan de jongere van 
huis was weggelopen. Omdat vaak snel onderdak gevonden moest worden, had-
den veel plaatsingen uit het onderzoek een crisiskarakter. 

—V66r de plaatsing bestond er nogal eens onduidelijkheid onder de betrokkenen. 
Zo waren de meeste pleegouders niet of nauwelijlcs op de hoogte van de proble-
men die tot de plaatsing geleid hadden en waren veel ouders niet (direct) van 
de plaatsing van hun kind op de hoogte geweest. Meer dan een lcwart van alle 
drie partijen had geen idee over de te venvachten duur en vitkomst van de 
plaat sing. 

—De voorbereiding van de plaatsing werd door met name de ouders en de pleeg-
kinderen veelal als onvoldoende ervaren. De meeste pleegouders die nog nooit 
eerder een pleeglcind in huis hadden gehad, waren niet door een maatschappe-
lijk werker op de plaatsing voorbereid. 

—Voorbereidende contacten tussen de betrokkenen onderling, werden alleen door 
de pleegkinderen in de meeste gevallen positief gewaardeerd; de pleegouders 
vonden de contacten met het pleegkind dikwijls te kort. 

—Plaatsing bij bekenden werd door vrijwel alle partijen als een voordeel gezien, 
zij het dat de pleegouders hieraan ook enige nadelen zagen. Relatieplaatsingen 
bleken echter over het algemeen niet beter of slechter te verlopen dan plaatsin-
gen bij onbekenden; hetzelfde geldt voor plaatsingen bij ervaren en onervaren 
pleegouders. 

—De begeleiding door de maatschappelijk werker werd door ongeveer de helft 
van alle betrokkenen als een (gedeeltelijke) ondersteuning ervaren; num een 
derde vond de begeleiding echter ronduit slecht. Met name de ouders ontbeer-
den nogal eens de steun van een maatschappelijk werker en lcregen onvoldoende 
informatie over hun kind. 

—De contacten tussen de pleegkinderen en de ouders tijdens de plaatsing werden 
door deze beide partijen over het geheel genomen positief gewaardeerd. Veel 
pleegouders echter meenden dat deze contacten uitsluitend negatieve effecten 
hadden op (het gedrag van) het pleeglcind; ongeveer de helft van deze pleeg-
ouders vond dat deze contacten ook hun eigen relatie met het pleegkind nega- 
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tief beinvloedden. De contacten tussen de ouders en de pleegouders werden 
verschillend gewaardeerd. 

—Ondanks het feit dat de betrokkenen verschillende aspecten van de plaatsing als 
negatief ervoeren, was de totaalafweging van de plaatsing in veel gevallen toch 
positief. Over de plaatsing als geheel en het bereikte resultaat verschilden de 
ouders echter over het algemeen van mening met de pleegouders en de pleeg-
kinderen. De ouders meenden namelijk dat de opvang van hun kind in veel 
gevallen (vrij) slecht was geweest en dat de jongere met, of in negatief opzicht, 
veranderd was. De pleegouders en pleegkinderen vonden juist dat de jongere 
in de meeste gevallen positief veranderd was en waren vooral tevreden over hun 
onderlinge contact tijdens de plaatsing. 

—Veel pleegouders noemden als reden voor de beeindiging van de plaatsing dat 
de jongere niet meer te handhaven was geweest; de pleegkinderen en de ouders 
schreven de beeindiging vooral toe aan problemen in het pleeggezin, waardoor 
de jongere uit het pleeggezin weg wilde of weg moest. Relatieherstel tussen de 
jongere en de ouders was slechts in een beperkt aantal gevallen de reden tot 
beeindiging van de plaatsing. 
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Deel 1: Inleiding tot het onderzoek 



1 Verantwoording 

1.1 Inleiding 

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de tweede fase van een ver-
volgonderzoek naar vrijwillige pleeggezinplaatsingen. Hierin stonden de ervaringen 
van pleegouders, pleegkinderen en ouders van pleegkinderen centraal. In dit 
hoofdstuk zal eerst worden ingegaan op de aanleiding tot deze tweede fase van 
het onderzoek. Daarna zullen de resultaten van de eerste fase van het onderzoek 
kort beschreven worden, daar deze van invloed zijn geweest op de opzet van de 
tweede onderzoeksfase. 

1.2 Aanleiding tot het onderzoek 

Met de invoering van de Tijdelijke Subsidieregeling Maatschappelijke Dienstver-
lening (TSMD) door het Ministerie van WVC werd in 1.983 voor het eerst een 
algemene betalingsregeling in het leven geroepen voor pleeggezinnen die op vrij-
willige basis een kind in hun gezin opnamen. Deze regeling werd in 1983 bijge-
steld en in 1984 Imam er een aparte regeling voor pleeggezinnen, de Subsidierege-
ling Vrijwillige Pleegzorg. Op basis van deze regeling kunnen pleeggezinnen aan-
spraak maken op een vaste pleegzorgvergoeding, afhankelijk van de leeftijd van 
het opgenomen pleegkind. 

Medio 1985 constateerde de toenmalige Staatssecretaris van het Ministerie van 
WVC een grote stijging van het aantal aanvragen voor subsidie. Hij wendde zich 
tot de provinciale besturen om hem te adviseren over begrenzing van de vrijwil-
lige pleegzorg. De voorgestelde beperking werd echter in eerste instantie door de 
Tweede Kamer afgewezen totdat er meer bekend was over de situatie binnen de 
vrijwillige pleegzorg. Om deze reden is toen eerst een vooronderzoek verricht met 
als doe!, de vrijwillige pleegzorg globaal in kaart te brengen (Berben e.a., 1986). 
Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek en de vragen die hierdoor wer-
den opgeroepen, is een vervolgonderzoek opgezet om meer inhoudelijk op de vrij-
willige pleegzorg in te gaan. De doelstelling van dit vervolgonderzoek luidde, een 
representatief beeld te verkrijgen van de vrijwillige pleegzorg voor wat betreft 
achtergronden, verwachtingen, begeleiding en verloop van de plaatsing en inzicht 
te krijgen in de ervaringen van direct betrokkenen. Deze doelstelling werd uitge-
splitst in de volgende deelvragen: 
1. Hoe is de situatie voorafgaand aan pleeggezinplaatsingen? 
2. Wat zijn de overwegingen die uiteindelijk tot een pleeggezinplaatsing leiden? 
3. Wat zijn de achtergronden en verwachtingen rond pleeggezinplaatsingen? 
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4. Wat is de aard en de frequentie van de gegeven begeleiding? 
5. Hoe verlopen de plaatsingen? 
6. Wat zijn de kenmerIcen van de pleeggezinnen en via welke weg komt men aan 

een pleeggezin? 
7. Hoe ervaren pleegouders, pleegkinderen en ouders van pleegkinderen een 

pleeggezinplaatsing? 

On antwoord te krijgen op deze onderzoeksvragen werd het vervolgonderzoek in 
twee fasen opgedeeld. De eerste fase was gericht op de beantwoording van de 
eerste zes vragen; in de tweede fase zou expliciet ingegaan worden op de laatste 
onderzoeksvraag. Beide fasen zijn inmiddels afgerond. In dit rapport worden de 
resultaten van de tweede case beschreven. Omdat echter de opzet van de tweede 
fase mede gebaseerd is op de resultaten van de eerste fase, zullen de resultaten 
van de eerste fase hieronder kort weergegeven worden. 

1.3 De eerste lase van het vervolgonderzoek 

In de eerste case van het vervolgonderzoek werden maatschappelijk werkers gait-
terviewd over 207 door hen begeleide pleeggezinplaatsingen. De steelcproef om-
vatte 15% van alle pleeggezinplaatsingen op jaarbasis in de provincies Groningen, 
Gelderland en Noord-Holland, die in de bveede helft van 1986 beeindigd waren. 
Er was bewust gekozen voor beeindigde plaatsingen, omdat dan inzicht verkregen 
kon worden in het verloop van de gehele plaatsing en omdat dan zowel kortduren-
de als langdurende plaatsingen binnen de steekproef zouden vallen. 

Uit de verzamelde gegevens Imam onder andere naar voren dat de meeste jon-
geren die op vrijwillige basis in een pleeggezin verbleven, 13 jaar of ouder waren 
en dat meisjes beter vertegenwoordigd waren dan jongens. Verder bleek dat de 
vrijwillige pleeggezinplaatsingen verschillend verliepen voor lcinderen van nul tot 
en met twaalf jaar en voor de oudere jeugd vanaf dertien jaar. Kort gezegd ging 
het bij de leeftijdsgroep van dertien jaar en ouder om jongeren die in bijna de 
helft van de gevallen bij vrienden of kennissen waren geplaatst. Veelal moesten 
deze pleeggezinplaatsingen snel gerealiseerd worden, bijvoorbeeld omdat de jonge-
re van huis of uit z'n vorige verblijfplaats was weggelopen. De ouders van de 
jongeren leken een niet erg belangrijke rol in het hele plaatsingsproces te spelen. 
Het verblijf van deze groep jongeren in het pleeggezin verliep, in vergelijking met 
de jongere leeftijdsgroep, vaak problematisch. 

Uit de eerste fase van het onderzoek Week kortom, dat met name de categoric 
'oudere jeugd' een grote en vaalc problematische groep pleegkinderen vormde en 
derhalve interessant was voor nader onderzoek. Daar lcwam nog bij dat het inter-
viewen van jonge kinderen bijzonder veel zou vragen van de interviewers, of dat 
er een andere onderzoelcmethode gehanteerd zou moeten worden. Om deze rode-
nen werd besloten de tweede fase van het onderzoek te richten op vrijwiMge 
pleeggezinplaatsingen van jongeren van dertien jaar en ouder. 
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2 Opzet en methode van onderzoek 

2.1 Inleiding 

De tweede fase van het vervolgonderzoek naar vrijwillige pleegzorg was uitdrukke-
lijk niet gericht op het verkrijgen van cijfermatig materiaal, maar op de subjectieve 
beleving van pleeggezinplaatsingen door pleegkinderen, pleegouders en ouders van 
pleegkinderen. Het kwalitatieve karakter van deze fase had een aantal consequen-
ties voor de opzet en methode van onderzoek, welke in dit hoofdstuk aan de orde 
zullen komen. 

2.2 De steekproeven 

Uit het bestand van het Ministerie van WVC werd een steekproef getrokken van 
300 pleeggezinplaatsingen, waarbij drie selectiecriteria gehanteerd werden, name-
lijk het onderzoeksgebied, de periode van beeindiging van de plaatsing en de 
leeftijd van het pleegkind. 

Om de gegevens enigszins te kunnen vergelijken met die van de eerste fase van 
het onderzoek, werd de steelcproef van de tweede fase uit hetzelfde onderzoeks-
gebied getrokken als in de eerste fase, te weten de provincies Groningen, Gelder-
land en Noord-Holland. 

Het tweede criterium voor de steekproeftrekking luidde, dat de datum van 
beeindiging van de pleeggezinplaatsing in de tweede helft van 1987 zou vallen. 
Hoewel dit een andere periode is dan die, welke in de eerste fase als criterium 
voor de steekproeftrekking werd gebruikt, is hiervoor bewust gekozen om de kans 
op onvolledige of onjuiste antwoorden van de respondenten zo klein mogelijk te 
houden. Wanneer de respondenten namelijk geinterviewd zouden zijn over plaat-
singen die in de tweede helft van 1986 beeindigd waren, dan zouden deze inter-
views anderhalf tot twee jaar na beeindiging van de plaatsing hebben plaatsgevon-
den. Venvacht werd dat bij veel mensen de plaatsing dan niet meer zo vers in het 
geheugen zou liggen, waardoor de gegevens minder betrouwbaar zouden zijn. 
Bovendien zou vergelijking met de resultaten van eerste fase alleen globaal gebeu-
ren; vergelijking van de ervaringen van de maatschappelijk werker uit de eerste 
fase met die van de andere betrokkenen die in de tweede fase over dezelfde plaat-
sing gelnterviewd waren, zou in verband met de anonimiteit van de gegevens niet 
mogelijk zijn. 

Het derde criterium dat bij de steekproeftrelcking gehanteerd werd was dat de 
pleegkinderen op 1 juli 1987 of bij het begin van de plaatsing 13 jaar of ouder 
waren. De reden hiervoor werd reeds in 1.3 genoemd. 
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Het onderzoek richtte zich op drie verschillende onderzoelcsgroepen, namelijk een 
groep pleegouders, een groep pleegkinderen en een groep ouders van pleegkinde-
ren. Gezien het kwalitatieve karalcter van het onderzoek kon worden volstaan met 
een beperkte steekproef; gestreefd werd naar een maximum van 100 respondenten 
per onderzoelcsgroep. Omdat er echter eat grote uitval venvacht werd, werd er 
een steekproef getroklcen van 300 plaatsingen, waarbij alle drie betrokken partijen 
benaderd werden. In totaal werden er dus 900 respondenten benaderd. Doordat 
bij het trekken van de steekproef was uitgegaan van pleeggezinplaatsingen die in 
een bepaald gebied gerealiseerd waren en waarvan de subsidie door het Ministerie 
van WVC in 1987 beeindigd was, kwam het voor dat niet alle ouders binnen het 
onderzoeksgebied woonden en dat een aantal respondenten huniddels (naar een 
onbekend adres) verhuisd was. 

In eerste instantie stemden 114 pleegouders, 54 ouders en 49 pleegldnderen toe 
in een interview. Een aantal van hen trok hun toestenuning achteraf echter weer 
in, reageerde te laat of Meek niet bereficbaar. Hierbij ging het om veertien pleeg-
ouders, tien ouders en vijftien pleegkinderen. 

Tabel 2.2: Aantal respondenten dat toestemming verieende en vervolgens afviel, respectie-
velijk (wel) geinterviewd werd 

respondenten 	 toegestemd afgevallen 	over 

pleegouders 	 114 	14 	100 
oudess 	 sa 	lo 	44 
pleegkinderen 	 49 	15 	34 

totaal 	 217 	39 	178 

Er kwam ook een aantal weigeringen birmen. Van de pleegouders die benaderd 
waren weigerde er een aan het onderzoek mee te werken omdat het onderzoek 
volgens hem diende om op de pleegzorg te kunnen bezuinigen. Zes andere pleeg-
ouders weigerden zonder opgave van reden of waren op het opgegeven adres 
onbekend. Van de ouders weigerden er dertig om uiteenlopende redenen. Veel 
ouders gaven te kennen dat de pleeggezinplaatsing voor hen te emotioneel was 
geweest, dat zij er niet over wilden praten of er aan herinnerd wilden worden, of 
dat zij geen contact met hun kind hadden (gehad) en dus niets van de situatie 
afwisten. Zesentxvintig andere ouders gaven geen reden op voor hun weigering of 
waren op het opgegeven adres onbekend. Van de pleegkinderen tot slot, wilden 
er negentien niet meewerken, voornamelijk omdat zij niet geinteresseerd waren in 
het onderzoek of er niets mee te maken wilden hebben. Vijfendertig andere jonge-
ren stuurden het anhvoordstrookje terug zonder opgave van reden of hun brief 
werd geretourneerd met de tekst Mdres onbekend'. 

Uiteindelijk werden er 100 pleegouders, 44 ouders en 34 pleegkinderen geinter-
viewd. Onder deze respondenten bevonden zich 16 trio's; dat wit zeggen dat in 16 
gevallen zowel de pleegouders, als de pleegkinderen en hun ouders over dezelfde 
plaatsing geinterviewd werden. In 25 gevallen werden twee betroklcen partijen 
over dezelfde plaatsing geinterviewd. Hierbij ging het zeven maal om het pleeg-
kind en z'n ouders en eveneens zeven maal om het pleegkind en z'n pleegouders. 
De combinatie van ouders en pleegouders kwam elf keer voor. 
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Gezien het relatief kleine aantal respondenten dat uiteindelijk aan het onderzoek 
deelnam, mogen de gegevens die in dit rapport worden beschreven niet zonder 
meer gegeneraliseerd worden naar de totale populatie van pleegouders, pleegkin-
deren en/of ouders van pleegldnderen. Niet alleen zijn hiervoor de aantallen 
respondenten — met name onder de twee laatstgenoemde onderzoeksgroepen — te 
klein, maar bovendien mag worden aangenomen dat de groep deelnemers aan het 
onderzoek een enigszins selectief karakter had. Kijken we namelijk naar de rede-
nen die genoemd werden om deelname aan het onderzoek te weigeren, dan lijken 
vooral betrokkenen voor wie de plaatsing een zeer ingrijpende ervaring was, bui-
ten de groep geinterviewde respondenten te vallen. Onbekend is verder, in hoe-
verre de kenmerken en ervaringen van de aangeschreven personen die in het 
geheel niet op het verzoek om medewerldng reageerden, afwijken van of overeen-
komen met die van de geInterviewde personen. De ervaringen die in dit rapport 
beschreven worden dienen dan ook met beschouwd te worden als de ervaringen 
van pleegouders, pleegldnderen en ouders van pleeglcinderen bij vrijwillige pleeg-
gezinplaatsingen, maar als een eerste verkerming van mogelijke overeenkomsten, 
verschillen en knelpunten in de wijze waarop de groep direct betrokkenen de 
plaatsing van een jongere in een pleeggezin ervaart. 

23 De benadering van de respondenten 

Nadat de steekproef getrokken was, werd aan alle 900 potentiele respondenten 
een brief gestuurd waarin de onderzoekers uitleg gaven over het doel van het 
onderzoek en om medewerking verzochten. Deze brief werd via het Ministerie van 
WVC verstuurd met een begeleidend schrijven, waarin het verzoek tot deelname 
aan het onderzoek werd ondersteund. Elke brief was voorzien van een antwoord-
strookje en een bijgevoegde retourenveloppe, door middel waarvan men de onder-
zoekers kon laten weten aan het onderzoek te willen meewerken. 

Aangezien de adressen van de pleegouders en de ouders van pleegkinderen in 
de steelcproef bij het Ministerie van WVC bekend waren, kon deze brief direct 
aan hen verzonden worden. Anders lag dit voor de pleegkinderen. Het was name-
lijk niet bekend waar zij na vertrek uit het pleeggezin naar toe waren gegaan. 
Daarom werd gekozen voor een indirecte benaderingswijze: de brief met het ver-
zoek tot deelname werd verstuurd naar het adres van de ouders, ter attentie van 
het pleegkind. In de brief aan de ouders werd gevraagd, de brief voor hun kind, 
indien hij/zij niet meer thuis woonde, door te sturen. 

Na ongeveer anderhalve maand werd, opnieuw via het Ministerie van WVC, 
door de onderzoekers een herinneringsbrief gestuurd naar de personen die nog 
niet gereageerd hadden. In de begeleidende brief van het Ministerie van WVC 
werd verzocht om, ook indien men niet wilde deelnemen aan het onderzoek, het 
antwoordstrookje met eventueel de reden van weigering toch op te sturen. 

De personen die positief reageerden op de (herinnerings)brief werden benaderd 
door speciaal voor het onderzoek aangetrokken interviewers. Na een telefonische, 
of in een enkel geval schriftelijke, afspraak werd een interview afgenomen aan de 
hand van semi-gestructureerde vragenlijsten. 
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Na de afronding van de dataverzamelingsfase ontvingen aLle personen die hun 
deelname aan het onderzoek hadden toegezegd, een bedankbrief. 

2.4 De vragenlijsten 

De vragenlijsten die gebrulla werden in de interviews met de pleegouders, de 
pleegkinderen en de ouders van pleeglcinderen waren semi-gestructureerd en be-
stonden uit half open en open vragen. In deze vragenlijsten voor elk van de be-
troklcen partijen kwamen telkens dezelfde ondenvetpen aan de orde: 
1. de situatie voorafgaand aan het verblijf van de jongere in het pleeggezin; 
2. reden en doel van de plaatsing; 
3. de voorbereiding op het verblijf van de jongere in het pleeggezin; 
4. het verloop van de pleeggezinplaatsing en 
5. de beeindiging van (de subsidie van) de pleeggezinplaatsing. 

De keuze voor (half) open vragen werd ingegeven door de overweging dat zich bij 
iedere pleeggezinplaatsing unieke situaties (kunnen) voordoen die het verloop van 
de plaatsing in meer of mindere mate bepalen. Deze unieke situaties nu, waren 
alleen via (half) open vragen te achterhalen. Het was de bedoeling dat de inter-
viewer via de vrij algemeen geformuleerde vragen dieper in zou gaan op de con-
crete situatie van de betrolckene. Zo zou het vraaggesprek het karakter krijgen van 
een diepte-interview. 

23 De interviews 

Voor de afname van de interviews waren zes interviewers aangetrokken; een voor 
de provincie Groningen, twee voor de provincie Gelderland en drie voor de pro-
vincie Noord-Holland. Evenals in de eerste fase van het onderzoek naar vrijwillige 
pleegzorg waren deze interviewers geworven op universiteiten, waarbij enige inter-
view-ervaring en kennis van het veld vereist waren. De interviewers werden ter-
dege voorbereid op hun taalc. Naast mondelinge en schriftelijke informatie over de 
vrijwillige pleegzorg ontvingen zij de nodige training in het afnemen van de inter-
views. Bovendien werden eerst enige proefinterviews onder begeleiding van een 
van de onderzoekers afgenomen en uitvoerig doorgesproken veadat de intervie-
wers daadwerkelijk met het interviewen van de respondenten begonnen. Tijdens 
de dataverzamelingsfase vond er elke week een terugkoppelingsgesprek plaats naar 
de onderzoekers. Indien zich bepaalde problemen zouden voordoen, kon op deze 
wijze snel ingegrepen worden. 

De interviews werden tussen half mei en begin augustus 1988 afgenomen. Door-
dat de zomervalcantie in deze periode vie!, waren enkele respondenten (tijdelijk) 
onbereikbaar en duurde de dataverzamelingsfase iets langer dan gepland was. 

18 



2.6 Verwerking van de gegevens 

De vragenlijsten bestonden, zoals gezegd, uit half open en open vragen. De vragen 
zijn achteraf gecategoriseerd. Bij de verwerking van de interviews is getracht zo-
veel mogelijk dezelfde categorieen aan te houden voor de antwoorden van de 
verschillende onderzoeksgroepen. Op deze wijze konden de ervaringen van de 
betrokken partijen (enigszins) met elkaar vergeleken worden. Voor zover mogelijk 
werden de resultaten ook vergeleken met de resultaten van de eerste onderzoeks-
fase, waarin maatschappelijk werkers geinterviewd waren. 

Het aantal pleegouders dat geinterviewd was, was vrij groot. Derhalve kon bij 
deze groep een aantal variabelen op mogelijke verbanden getoetst worden. Bij de 
pleegkinderen en de ouders was het, gezien het kleine aantal respondenten, niet 
zinvol om verbanden tussen variabelen te toetsen. 

2.7 Indeling van het rapport en terminologie 

Na deze inleiding en beschrijving van de opzet en methode van onderzoek zullen 
in dit rapport de resultaten van het onderzoek aan de orde komen. In drie afzon-
derlijke delen zullen de ervaringen beschreven worden van respectievelijk de 
pleegouders, de pleegldnderen en de ouders van pleegkinderen. In deel 5 worden 
de ervaringen van de trio's beschreven (i.e. van pleegouders, pleegidnderen en 
ouders die bij dezelfde plaatsing betrokken waren). In dit deel zal de nadruk lig-
gen op de overeenkomsten en verschillen in de ervaringen van de drie betrokken 
partijen. Ter illustratie zullen er in de tekst met gote regelmaat antwoorden van 
geinterviewde respondenten geciteerd worden. Tot slot volgen in deel 6 discussie 
en aanbevelingen. 

Terminologie 
Onder een vrijwillige pleeggezinplaatsing wordt, overeenkomstig de onderzoeks-
opdracht, verstaan een plaatsing in een pleeggezin die gefinancierd wordt door het 
Ministerie van WVC uit hoofde van de Subsidieregeling Vrijwillige Pleegzorg. De 
plaatsing begint met de aanvang van de subsidie en eindigt met de beeindiging 
van de subsidie aan het pleeggezin. De jongere kan echter al in het pleeggezin 
verblijven voordat het verblijf middels de genoemde subsidieregeling bekostigd 
wordt en/of kan nog in het pleeggezin blijven wonen nadat de genoemde vorm 
van subsidie beeindigd is. Telkens wanneer in de tekst gesproken wordt over de 
(pleeggezin)plaatsing wordt de gefinancierde plaatsing bedoeld. Dienovereenkom-
stig wordt de periode van de financiering plaatsingsduur genoemd. Wanneer de 
totale periode van het verblijf van de jongere in het pleeggezin bedoeld wordt, zal 
worden gesproken over verbliff of verbliffsduur. 

Bij het trekken van de steekproef werd uitgegaan van reeds beeindigde pleeg-
gezinplaatsingen. Slechts een klein aantal jongeren woonde op het moment van 
afname van het interview nog in het betreffende pleeggezin, enkele andere waren 
in een ander pleeggezin geplaatst. Er zal echter in de tekst steeds gesproken wor-
den over pleegkinderen en pleegouders, terwijl in veel gevallen in feite ex-pleeg-
lcinderen en ex-pleegouders bedoeld worden. Er zal echter geen onderscheid ge- 
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maakt worden tussen pleeglcinderen en ex-pleeglcinderen of pleegouders en ex-
pleegouders, omdat dit te omslachtig is en mogelijk verwarrend werkt. 

Om dezelfde reden zal gesproken worden over ouders en pleegouders, terwill 
het in een aantal gevallen gaat om 66n ouder of ten pleegouder. Het voortdurend 
gebru& van enkel- en meervoudsvormen naast elkaar om de kenmerken en de 
etvaringen van respectievelijk alleenstaande en gehuwde of samenwonende ouders 
of pleegouders te bescluijven, zou echter afbreuk doen aan de leesbaarheid van 
het rapport. 
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Deel 2: Ervaringen van pleegouders 

In dit tweede deel van het onderzoeksrapport worden de ervaringen beschreven 
van honderd pleegouders die gedurende korte of langere tijd een pleegkind in huis 
hadden (of nog steeds hebben) voor wie zij tot in de tweede helft van 1987 subsi-
die ontvingen uit hoofde van de Subsidieregeling Vrijwillige Pleegzorg van het 
Ministerie van WVC. 

In hoofdstuk 1 zal eerst enige aandacht worden besteed aan een aantal (objec-
tieve) kenmerken van respectievelijk de geInterviewde pleeggezinnen, de pleeg-
kinderen op wie de interviews betrekking hadden en de plaatsingen van de pleeg-
kinderen. In de daarop volgende hoofdstukken zullen de (subjectieve) ervaringen 
van de pleegouders voorafgaand aan, tijdens en bij de beeindiging van de plaat-
sing beschreven worden. Bij deze beschrijvingen zullen de gegevens, waar moge-
lijk, vergeleken worden met de uitkomsten van de interviews onder maatschappe-
lijk werkers uit de eerste fase van het onderzoek naar vrijwillige pleegzorg. Op 
deze wijze kan een indruk worden verkregen van de representativiteit van de 
(ervaringen van de) groep pleegouders die in deze tweede fase van het onderzoek 
gelnterviewd werden. 



1 Beschrijving van de steekproef 

1.1 Inleiding 

Bij de beschrijving van de steekproef wordt allereerst aandacht geschonken aan 
een aantal kenmerken van de pleeggezinnen die aan het onderzoek meededen. 
Kort zal worden ingegaan op de samenstelling van de pleeggezinnen (het aantal 
pleegouders in elk pleeggezin, de leeftijd van deze pleegouders en de aanwezig-
heid van eigen kinderen of andere pleeglcinderen in het pleeggezin) en op de 
vraag of de pleegouders al eerder pleegkinderen in huis hadden gehad. Vervolgens 
zullen enkele kenmerken van de pleegkinderen beschreven worden, zoals leeftijd, 
geslacht en vorige verblijfplaats. Tot slot zal aandacht worden besteed aan de duur 
van de pleeggezinplaatsingen en aan de instanties die de plaatsingen begeleidden. 

1.2 Kenmerken van de pleeggezinnen 

De 100 geinterviewde pleeggezinnen kunnen qua gezinssamenstelling op de vol-
gende wijze worden onderverdeeld: 
—in 78 pleeggezinnen waren een pleegvader en een pleegmoeder aanwezig, 
—in 17 pleeggezinnen was alleen een pleegmoeder aanwezig en 
—in 5 pleeggezinnen was alleen een pleegvader aanwezig. 

De leeftijd van de pleegouders varieerde van 25 t/m 69 jaar bij de pleegvaders en 
van 21 t/m 75 jaar bij de pleegmoeders. De gemiddelde leeftijd van de pleeg-
vaders en de pleegmoeders bedroeg respectievelijk 42 en 40 jaar; meer dan de 
helft was jonger dan veertig jaar. 

Tabel 1.2: Aantal eigen kinderen van de pleegouders (n=100) 

aantal eigen kinderen 	 freq. 

0 	 20 
1 	 21 
2 	 34 
3 	 13 
4 	 4 
5 	 5 
6 of meer 	 3 

totaal 	 100 
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Zoals uit tabel 1.2 blijkt, hadden de meeste pleegouders mwdmaal twee eigen 
lcinderen. Gemiddeld tweederde van deze eigen kinderen woonde (nog) bij de 
pleegouders thuis ten tijde van de pleeggezinplaatsing. De leeftijd van de eigen 
(inwonende) kinderen liep uiteen van nul tot ouder dan 25 jaar. Vergelijken we de 
leeftijd van de eigen (inwonende) lcinderen met die van de pleegkinderen, dan 
blijkt dat het verschil in leeftijd tussen het pleegkind en de eigen kinderen in drie-
lcwart van de gevallen meer dan drie jaar bedroeg. In 35 pleeggezinnen waren, 
naast eventuele eigen kinderen, nog een of meer andere pleegkinderen aanwezig. 

Tweederde van de pleegouders (te weten 65 van de 100) had veer de komst van 
dit pleegkind reeds eerder pleegkinderen in huis gehad en beschikte dus al over 
ervaring op dit gebied. 

13 Kenmerken van de pleegkinderen 

Onder de honderd pleegkinderen op wie de interviews met de pleegouders betrek-
king hadden, bevonden zich 39 jongens en 61 meisjes. De leeftijd van dew jon-
geren varieerde van 11 thn 21 jaar, met een gerniddelde leeftijd van bijna zestien 
jaar (tabel 1.3.1). 

Tabel 1.3.1: Leeftijd van de pleegkinderen bij plaatsing in het pleeggezin (n=100) 

leeftijd in jaren 	 freq. 

11 	 1 
12 	 3 
13 	 5 
14 	 11 
15 	 22 
16 	 23 
17 	 23 
18 	 9 
19 	 2 
20 	 1 

totaal 	 100 

De leeftijd van de jongens en de meisjes onder de pleegkinderen bleek over het 
algemeen weinig te verschillen. Hun gemiddelde leeftijd bedroeg respectievelijk 
16.0 en 15.6 jaar. 

Bijna tweederde van de pleegkinderen woonde veer de plaatsing bij (een van) 
hun eigen ouders; een vijfde was vanuit een ander (tijdelijk) pleeggezin geplaatst. 
In label 1.3.2 is te zien dat van de pleegkinderen die rechtstreeks vanuit het 
ouderlijk huis in het pleeggezin waren geplaatst, de meesten voorheen ofwel bij 
beide ouders hadden gewoond, ofwel bij hun moeder. Ms reden voor de afivezig-
heid van 66n van de ouders in de thuissituatie van de jongere werden met name 
(echt-)scheiding (24x) en het overlijden van een van de ouders (7x) genoemd. 
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Tabel 1.3.2: Verblijfplaats van de jongeren voorafgaand aan de plaatsing (n=100) 

vorige voorziening 	 freq. 

beide ouders 	 27 
moeder 	 30 
vader 	 7 
ander pleeggezin 	 12 
opvang-, gastgezin 	 7 
tehuis 	 6 
opvanghuis, crisiscentrum 	 4 
adopt iefouders 	 2 
grootouders 	 2 
zonder vaste verblijfplaats 	 3 

totaal 	 100 

In precies de helft van de gevallen kenden de pleegouders en de pleegkinderen 
elkaar al v66r de plaatsing. Bij achttien van deze vijftig relatieplaatsingen was de 
jongere op een of andere manier familie van de pleegouders, bijvoorbeeld een 
kind van een broer of zus van een van de pleegouders of een (stief)kleinldnd. Bij 
lien andere plaatsingen kenden de pleegouders de jongere al als de zoon of 
dochter van een van hun vrienden of kennissen en bij twaalf plaatsingen was het 
pleegkind een vriend(in), dan wel school- of klasgenoot van een van de eigen 
kinderen van de pleegouders. Vijf pleegkinderen tot slot, waren al eens eerder in 
het betreffende pleeggezin geweest; in de overige gevallen had men elkaar via het 
werk van de pleegouders of anderszins v66r de plaatsing leren kennen. 

1.4 Duur van de plaatsing en begeleidende instantie 

Ruim driekwart van de plaatsingen duurde in totaal langer dan de periode waarin 
de plaatsing door het Ministerie van WVC werd gesubsidieerd. Zo verbleven 59 
van de 100 pleegkinderen al in het pleeggezin v66rdat de subsidie was aange-
vraagd, waarbij de duur van het verblijf van de jongeren v66r de subsidie-aanvraag 
varieerde van een dag tot tien jaar. Ms reden voor het pas achteraf aanvragen van 
de subsidie noemden de meeste van de 59 pleegouders dat de plaatsing snel 
gerealiseerd had moeten worden en dat er geen tijd was geweest voor een uitvoe-
rige voorbereiding: 

`Ze stond plotseling op de stoep 
`Wij hebben het pleegkind vnj plotseling opgehaald bij dat andere pleeggezin'. 
Bij de ene plaatsing waarbij het pleegkind al zo'n tien jaar in het pleeggezin ver- 

bleef v66rdat de pleegouder subsidie aanvroeg, gaf de pleegouder als verklaring: 
'Ik had nooit opgegeven dat ik een pleegkind had, omdat ik bang was dat ze haar 
(het pleegkind) btj mif weg zouden komen halen'. 

De verblijfsduur week verder van de plaatsingsduur af doordat bijna een derde 
van de pleegkinderen nog gedurende een periode van een maand tot meer dan 
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een jaar in het pleeggezin was blijven wonen nadat de subsidie beeindigd was l . Bij 
doze 31 plaatsingen werd de pleegzorgsubsidie vervangen door eon andere 
betalingsregeling, zoals studiefmanciering, eigen inkomsten van het pleeglcind of 
subsidie van het Ministerie van Justitie (na het uitspreken van eon justitiele maat-
regel, wat in totaal negen keer voorkwam). 

De verblijfsduur bij de pleeggezinplaatsingen liep dan ook uiteen van korter dan 
een maand tot bijna dertien jaar, met an gemiddelde van anderhalf jaar, tenvill 
de plaatsingsduur varieerde van een dag tot vier jaar, met eon gemiddelde van 
bijna elf maanden (tabel 1.4.1). Het verschil tussen de plaatsingsduur en de 
verblijfsduur bedroeg bij tweederde van de plaatsingen ten hoogste drie maanden 
en bij bijna driekwart van de plaatsingen maximaal een half jaar. 

Tabel 1.4.1: Plaatsingsduur en verblijfsduur (n=100) 

dour plaatsing 	verblijf 
(req. 	freq. 

minder dan 1 maand 	 12 	 1 
1 tot 3 maanden 	 32 	 9 
3 tot 6 maanden 	 16 	25 
6 tot 12 maanden 	 9 	22 
1 tot 2 jaar 	 15 	 19 
2 tot 3 jaar 	 7 	 9 
3 tot 4 jaar 	 9 	 8 
4 jaar of langer 	 - 	 7 

totaal 100 	100 

Be instanties die de pleeggezinplaatsingen begeleidden tot slot, staan vermeld in 
tabel 1.4.2. 

Tabel 1.4.2: Begeleidende instanties (n=100) 

begeleidende instantie 	 freq. 

Algemeen Maatschappelijk Werk 	 22 
adviesbureau 	 21 
(gezins)voogdij-instelling 	 19 
Ftiagg 	 12 
alternatieve jeugdhulpverlening 	 9 
Raad voor de Kinderbescherming 	 6 
(semi) residentiele instelling 	 5 
SPD/William Schrikketstichting 	 2 
overig 	 4 

totaal 	 100 

Van deze 31 pleegkinderen woonden er 18 nog steeds in het pleeggezin toen de 
interviews werden afgenomen. 
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1.5 Samenvatting 

In dit hoofdstuk werden enkele kenmerken van de pleegouders, de pleegkinderen 
en de plaatsing van de pleegkinderen beschreven. 

Driekwart van de honderd pleeggezinnen die aan het onderzoek meededen 
bestond uit een pleegvader, een pleegmoeder en maximaal twee eigen (veelal 
inwonende) kinderen. In zeventien pleeggezinnen was alleen een pleegmoeder 
aanwezig en in vijf pleeggezinnen alleen een pleegvader. In een op de drie 
pleeggezinnen was (bovendien) nog een ander pleegkind aanwezig op het moment 
dat het pleegkind uit het interview geplaatst werd, terwijl tweederde van de 
pleegouders voorheen al eerder pleegkinderen in huis had gehad. 

De groep pleegkinderen op wie de interviews betrekking hadden bestond uit 39 
jongens en 61 meisjes. Ruim tweederde van hen was op het moment van plaatsing 
tussen 15 en 17 jaar oud. 64 pleegkinderen waren rechtstreeks vanuit hun ouderlijk 
huis in het pleeggezin geplaatst, 19 vanuit een (tijdelijk) ander pleeggezin en tien 
vanuit een opvanghuis of tehuis. In precies de helft van de gevallen was er sprake 
van een relatieplaatsing, waarbij familieplaatsingen het meest (18x) voorkwamen. 

De totale duur van het verblijf van de jongeren in de pleeggezinnen bedroeg 
gemiddeld anderhalf jaar, de duur van de periode waarin het verblijf door het 
Ministerie van WVC gesubsidieerd werd, gemiddeld elf maanden. Instanties die 
elk ongeveer een vijfde van de pleeggezinplaatsingen begeleidden waren de advies-
bureaus, de (gezins)voogdij-instellingen en het Algemeen Maatschappelijk Werk. 
De andere instanties begeleidden elk een tiende of minder van de plaatsingen. 

Vergelijken we deze gegevens met die, welke in de eerste fase van het onder-
zoek naar de vrijwillige pleegzorg werden gevonden (zie Reeuwijk en Berben, 
1988), dan blijken deze gegevens vrij goed met elkaar overeen te komen. Net  als 
in dit deel van het onderzoek bleken de meeste pleeggezinnen in het onderzoek 
van Reeuwijk en Berben uit een pleegvader, een pleegmoeder en maximaal twee 
eigen kinderen te bestaan. De leeftijd van de pleegouders komt eveneens overeen. 
Hetzelfde geldt voor het geslacht en de leeftijd van de pleegkinderen, zij het dat 
de gemiddelde leeftijd van de pleegkinderen uit de eerste fase van het onderzoek 
twee jaar lager lag, daar in dit onderzoek ook plaatsingen van kinderen jonger dan 
13 jaar waren betrokken. Verder vertonen de beide onderzoeken ook qua verblijf-
plaats van de pleegkinderen v66r de pleeggezinplaatsing grote overeenkomst, 
evenals voor wat betreft de plaatsingsduur en de begeleidende instanties. Aileen 
met betrekking tot het aantal relatieplaatsingen verschillen beide onderzoeken 
enigszins. In het onderzoek van Reeuwijk en Berben kenden de pleegouders en 
het pleegkind elkaar bij 64% van de plaatsingen al veer de plaatsing; in het onder-
havige onderzoek was dit bij 50% van de plaatsingen het geval. 

De pleeggezinplaatsingen waarop de interviews met de pleegouders betrekking 
hadden blijken dus, voor wat betreft de hierboven genoemde objectieve kenmer-
ken, vrij sterk overeen te komen met de plaatsingen uit de eerste fase van het 
onderzoek naar vrijwillige pleegzorg, waarbij een representatieve steekproef van 
207 maatschappelijk werkers werd geinterviewd. Zoals echter in deel 1 van dit 
rapport al werd opgemerkt, mag men hieruit niet zonder meer concluderen, dat 
de groep pleegouders die in dit rapport beschreven wordt representatief geacht 
mag worden voor de totale populatie van pleegouders. Het is immers mogelijk dat 
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de pleegouders die in dit onderzoek geinterviewd zijn op een aantal kenmerken, 
welke niet nader onderzocht zijn, verschillen van de totale populatie van pleegou-
ders. Hierbij kan men bijvoorbeeld denlcen aan dermate slechte ervaringen met de 
plaatsing van pleegkinderen dat men hier niet meer aan herinnerd wenst(e) te 
worden of, zoals in deel 1 van dit rapport werd genoemd, aan pleegouders die 
medewerking weigerden omdat zij van mening waren dat het onderzoek slechts 
zou leiden tot bezuinigingen op de vrijwillige pleegzorg. Gezien het mogelijk 
selectieve karakter van de groep pleegouders die aan het onderzoek meewerkte 
dienen de gegevens die in dit deel van het rapport beschreven worden dan ook 
met enige terughoudendheid geinterpreteerd te worden. Hetzelfde geldt uiteraard 
ook voor de gegevens in de andere delen van dit rapport, waarin de ervaringen 
van pleegkinderen en ouders van pleegkinderen beschreven worden. 
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2 De situatie voorafgaand aan de plaatsing 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat er aan de plaatsing van de pleegkinderen 
in de pleeggezinnen voorafging. Hierbij zal o.m. aandacht worden besteed aan: 
—de problemen die volgens de pleegouders bij het pleegldnd zelf, bij z'n ouders 

en/of in de vorige verblijfplaats van de pleegkinderen speelden en die (mede) 
aanleiding tot de plaatsing waren, 

—wie volgens de pleegouders het initiatief tot de plaatsing nam en de betrokken-
heid van de ouders van het pleegkind hierbij, 

—de doelen die volgens de pleegouders met de plaatsing van de jongere in hun 
gezin waren beoogd, en 

—de verwachtingen van de pleegouders omtrent de duur en het uiteindelijke resul-
taat van de plaatsing. 

2.2 Aanleiding tot de pleeggezinplaatsing 

De redenen die de pleegouders noemden voor de plaatsing van de jongere in hun 
gezin zijn bij de verwerking van de interviews ingedeeld in een dertigtal categorie-
en. Hierbij is een onderscheid gemaalct tussen problemen die (voornamelijk) bij 
het pleegkind zelf lagen (bijvoorbeeld: lichamelijke of psychische problemen van 
het kind, recalcitrant gedrag, weglopen 2), problemen die bij de ouders c.q. in de 
thuissituatie van de jongere speelden (zoals lichamelijke of psychische problemen 
van de ouders, huwelijksproblemen, mishandeling of verwaarlozing van de jongere, 
enz.) en overige problemen, weLke niet direct op het pleegkind zelf of op z'n ou-
ders betrekking hadden, maar op de vorige verblijfplaats van het pleegkind als zo-
danig (bijvoorbeeld: de jongere kon niet langer in de vorige verblijfplaats blijven 
aangezien het verblijf als tijdelijk bedoeld was). 

Slechts een pleegouder noemde als reden voor de plaatsing uitsluitend problemen 
die noch aan het pleegkind zelf, noch aan de ouders of de thuissituatie van het 

2 Hoewel weglopen vaak een gevolg leek te zijn van (andere) problemen van de jongere 
en/of van problemen in de thuissituatie, zal dit gedrag, overeenkomstig het rapport van 
de eerste fase van het onderzoek, als een probleem(gedrag) van de jongere worden 
beschouwd. 
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pleegkind konden worden toegeschreven. Volgens doze pleegouder was het pleeg-
kind in zijn gezin geplaatst omdat: 

'het pleegkind plotseling ail het vorige pleeggezin weg moest. De pleegmoeder (van 
dat gezin) moest in een ziekenhuis worden opgenomen.' 

Bij de andere plaatsingen daarentegen noemden de pleegouders in drielcwart van 
de gevallen minstens een probleem bij het pleeglcind zelf en et problem in de 
thuissituatie van het pleegkind als reden(en) voor de plaatsing van de jongere in 
hun gezin. Hierbij werd met name van huis weglopen in combinatie met een slech-
te ouder-kind relatie (lees: voortdurende ruzie) veelvuldig genoemd. Andere rede-
nen voor de plaatsing die voornamelijk aan het pleeglcind zelf werden toegeschre-
ven en die — zij het minder vaak — naast weglopen werden genoemd, zijn recalci-
trant gedrag, psychische problemen, problemen met broers en zusters en, in een 
enkel geval, crimineel gedrag. Problemen in de thuissituatie van de jongere die 
volgens de pleegouders tevens een rol hadden gespeeld bij de plaatsing waren 
huwelijks- of echtscheidingsproblemen, alcohol- of druggebruilc door (een van) de 
ouders, affectieve en/of lichamelijke verwaarlozing van de jongere, beperkte peda-
gogische capaciteiten van de ouders, psychische problemen van de ouders, overlij-
den van (6en van) de ouders, mishandeling en/of incest. In tabel 1 van bijlage 1 
staat vermeld hoe vaak de verschillende problemen door de pleegouders genoemd 
werden. Hieronder volgen twee voorbeelden van plaatsingen die de pleegouders 
toeschreven aan een combinatie van problemen bij het pleeglcind zelf en proble-
men in de thuissituatie van de jongere: 

`De moeder zocht een kostgezin voor haar dochter .... het kind wilde dat zelf ook 
gruag, ze had voortdurend nrzie met haar oudere broer. De moeder kon het flier 
aan. Ze was regelmatig overspannen en niet thuis.' 

`Ze (het pleegkind) was van huis weggelopen Ze wend hoar hele !even fang al 
mishandeld door haar moeder. Ze heeft Haar wider noon gekend. Ze had proble- 
men met haar broers en zussen, ze was een keer door haar broer verkrache 

Plaatsingen die door de pleegouders uitsluitend aan problemen in de thuissituatie 
van de jongere of aan problemen bij het pleegkind zelf werden toegeschreven, 
werden door minder dan een kwart van de pleegouders genoemd. De specifieke 
problemen die deze pleegouders noemden waren in grote lijnen dezelfde als die, 
welke genoemd werden door de pleegouders die van mening waren dat beide 
soorten problemen een rol hadden gespeeld bij de komst van de jongere naar hun 
gezin. Een voorbeeld van een plaatsing waarvoor de reden volgens de pleegouders 
uitsluitend in problemen in de thuissituatie van de jongere gelegen was, betreft 
een pleegkind dat door haar vader uithuis gezet was: 

'Ze moest het huis uit ... Haar vader zei dat ze weg moest Bij haar ouders weal ze 
niet goed behandeld. Ze went geestehjk mishartdeld door haar.  moeder Ze mocht 
nooit met vriendinnen spelen. Later bleek dat er ook incest was met de vader'. 

Bij vier andere plaatsingen lag de reden volgens de pleegouders uitsluitend in pro-
blemen bij het pleegkind zelf. Hierbij ging het om jongeren die thuis erg met zich-
zelf overhoop hadden gelegen (genoemd werden onder andere psychische pro-
blemen, identiteitsproblemen, zich diep ongelulckig voelen, enz.): 

Wij was weggelopen van huis. Hij hield zich bezig met drugs, diefstal. Hij had het 
gevoel nergens bij te horen, htj had weinig eigenwaarde.' 
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De problemen tot slot, die noch aan het pleegkind zelf noch aan de thuissituatie 
van het pleegkind werden toegeschreven, werden vooral genoemd bij pleegkinde-
ren die v66r de pleeggezinplaatsing in een andere voorziening dan bun ouderlijk 
huis woonden. Hierbij ging het voornamelijk om jongeren die in hun vorige ver-
blijfplaats niet langer hadden kunnen blijven aangezien het verblijf daar slechts als 
tijdelijk bedoeld was (11x), of om pleegkinderen die niet langer wilden blijven, 
omdat de situatie in hun vorige verblijfplaats niet langer naar bevrediging was 
(bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van gewenste opleidingsmogelijkheden, 9x). 
Dit soort redenen, die door een kwart van de pleegouders genoemd werden, wer-
den overigens vrijwel altijd in combinatie met problemen bij de jongere zelf en/of 
problemen in de thuissituatie van de jongere genoemd: 

`Ze was thuis weggelopen. Op het vorige adres kon ze echter niet bhjven. Het was 
tijdehjk bedoeld.' 

Omdat de redenen die de pleegouders noemden bij geen enkele plaatsing dezelfde 
waren en toch getracht is een zo volledig mogelijk beeld van de genoemde 
plaatsingsredenen te geven, heeft de bovenstaande beschrijving een nogal fragmen-
tarisch karakter gekregen. Uit de problemen die de pleegouders noemden als 
aanleiding tot de plaatsing valt echter op te maken, dat stoornissen in de relatie 
tussen het kind en z'n ouders — zich uitend in onder meer zeer frequente ruzies, 
verwaarlozing, mishandeling en weglopen — een zeer prominente rol speelden bij 
de pleeggezinplaatsingen waarop de interviews met de pleegouders betreldcing 
hadden. 

De meeste pleegouders waren overigens, volgens eigen zeggen, v66r de komst 
van de jongere naar hun gezin niet goed op de hoogte geweest van de problemen 
die speelden en die uiteindelijk tot de plaatsing geleid hadden. Van de honderd 
pleegouders gaven er namelijk 29 te kennen, voorafgaand aan de plaatsing slechts 
summier van de problemen op de hoogte te zijn geweest: 

'We werden anderhalve week van tevoren gebeld, de infonnatie was nihiL' 
'De maatschappehjk werkster gaf wat informatie over de jongen. Het was eigenhjk 
meer een hjstje van kenmerken.' 

Dertig pleegouders zouden v66r de plaatsing zelfs helemaal niets van de proble-
matiek hebben afgeweten. Van de 41 pleegouders die daarentegen vooraf wel 
goed van de problemen op de hoogte waren geweest, kenden er 32 het pleegkind 
(en z'n ouders) al v66r de plaatsing: 

'We waren al jaren op de hoogte, via het fcuniliecontact tussen ons en de ouders 
van de jongen.' 
`Ze had al eens eerder bij mij gewoond en kwam in de weekends soms nog 
logeren'. 

De overige negen pleegouders, die het pleegkind nog met kenden maar die van te-
voren wel goed van de problemen op de hoogte waren geweest, waren door de 
maatschappelijk werker op de hoogte gesteld: 

'De maatschappehjk werkster had ons goed verteld wat voor jongen het was.' 
'We zijn door de maatschappehjk werkster behoorhjk op de hoogte gebracht.' 
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23 Het initiatief tot de pleeggezinplaatsing 

Op de vraag, wie nu in eerste instantie het initiatief tot de plaatsing had genomen, 
antwoordde meer dan een derde van de pleegouders dat dit dezelfde instantie was 
als die, welke de pleeggezinplaatsing begeleidde (tabel 23.1). 

Tabel 2.3.1: Initiatief tot de plceggezinplaatsing (n =100) 

initiatiefnemer 	 freq. 

begeleidende instantie 	 39 
pleegkind 	 18 
pleegouders 	 10 
ouders van pleegkind 	 6 
Centrale voor Pieeggezinnen 	 4 
in onderling overleg 	 14 
overig 	 9 

totaal 	 100 

Bij de plaatsingen die op initiatief van de pleegouders, het pleegkind of de ouders 
van het pleegkind tot stand waren gekomen, kende men elkaar in bijna aUe ge-
vallen al v66r de plaatsing, hetzij als familie of kennissen, hetzij via de eigen kin-
deren van de pleegouders, hetzij van een eerder verblijf van de jongere in het 
gezin. Hieronder volgen twee voorbeelden: 

'(Het initiatief ging) van het pkegkind zelf tilt. 1k had hem ooit eens aangeboden 
dat hij hier zou kunnen komen.' 

moeder vroeg aan hem (het pleegkind) of het Wet beter was dat hij wegging. 
Oat vond hij ook. Zij (de moeder) heeft toen aan ons gevraagd of hij bier kon 
komen.' 

Bij de veertien plaatsingen die in onderling overleg waren gdnitieerd, was het 
pleegkind in ongeveer tweederde van de gevallen een van de initiatiefnemers ge-
weest. Andere overlegpartners bij de beslissing tot plaatsing waren onder andere 
de pleegouders, de maatschappelijk werker van de begeleidende instantie, de 
ouders van de jongere en een (vertrouwens)arts. 

Tabel 2.3.2: Ouders van het pleegkind op de hoogte van de pleeggezinplaatsine (n =100) 

op de hoogte van de plaatsing 	 freq. 

beide ouders (voor zover aanwezig) 	 53 
geen van beide ouders (voor zover aanwezig) 	 32 
6En ouder wet, andere ouder niet 	 10 
plaatsing bekend, adres pleegouders niet 	 4 
weet niet 	 1 

totaal 	 100 

Uit tabel 23.2 valt af te leiden dat de ouder(s) van de jongere volgens de pleeg- 
ouders in meer dan de helft van de gevallen van de plaatsing op de hoogte waren 
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toen het kind in het pleeggezin werd ondergebracht 3. Als verklaring voor het feit 
dat (een van) de ouders van de jongere niet direct van de pleeggezinplaatsing op 
de hoogte waren (gesteld), noemden de pleegouders met name de ernst van de 
problematiek die tot de plaatsing geleid had: voortdurende ruzie, verwaarlozing, 
incest, mishandeling. Hetzelfde geldt voor de vier plaatsingen waarbij de ouders 
van de jongere wel wisten dat hun kind elders was ondergebracht, maar waarbij 
het adres van het pleeggezin voor de ouders geheim was gehouden. Bij bijna al 
deze plaatsingen waren de ouders dan ook op verzoek van het pleeglcind (aanvan-
kelijk) niet gelnformeerd over de nieuwe verblijfplaats van hun kind, bijvoorbeeld 
omdat het pleegkind bang was voor represailles van de kant van z'n ouders of 
omdat het vermoedde dat z'n ouders zouden trachten hem/ haar weer terug naar 
huis te halen: 

'Het kind wilde absoluut niet dat haar ouders wisten dat ze bij ons zat. Ze was 
bang dat haar ouders haar weer mee naar huis zouden nemen, net als bij eerdere 
plaatsingen.' 

De ouders die daarentegen direct van de plaatsing op de hoogte waren geweest, 
hadden volgens de pleegouders op dat moment ook vrijwel allemaal met de pleeg-
gezinplaatsing ingestemd. Sommige ouders zouden zelfs blij zijn geweest met de 
(uithuis)plaatsing van hun kind: 

'fa, de moeder kwam het pleegkind zelf bij ons brengen.' 
`.1a, ze waren bhj dat ze hem kwijt waren.' 

Andere ouders hadden er volgens de pleegouders meer moeite mce gehad: 
`fa, maar de moeder vond het niet leuk dat haar zoon uithuis moest. Ze schaam-
de zich ervoor dat ztj het zelf niet aankon.'; 

of waren er onverschillig onder gebleven: 
'Haar moeder vond dat het pleegkind het zelf maar uit moest zoeken, het kon haar 
weinig schelen.' 
`Ze (de ouders) vonden het we/ best. Ze waren haar liever kwijt dan njk.' 

2.4 Het doel van de pleeggezinplaatsing 

Op de (open) vraag, wat volgens hen de bedoeling was geweest van het verblijf 
van de jongere in hun gezin, werd door de pleegouders uiteenlopend geantwoord. 
70% van de pleegouders noemde meer dan den doel, van wie de meeste twee of 
drie verschillende. De genoemde plaatsingsdoelen staan vermeld in tabel 2.4. 

3 Onder deze 53 ouders bevonden zich ook alleenstaande ouders die ofwel nooit gehuwd 
waren, (*gel weduwe/weduwnaar, dan wel gescheiden waren en geen contact meer 
hadden met hun ex-echtgenoot. 
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Tabel 2.4: Het doe van de plaatsing volgens de pleegouders (n=100) 

doe 	 freq. 

tijdelijk onderdak tot definitieve oplossing 	 35 
crisisplaatsing 	 27 
volledig onderdak voor lange(re) tijd 	 25 
verzorging 	 21 
rust 	 21 
problemen oplossen 	 18 
begeleiding tot aan de volwassenheid 	 16 
opleiding beginnen of afmaken 	 13 
gezin bieden 	 12 
relatieherstel tussen ouders en kind 	 10 
voorbereiding op zelfstandig wonen 	 10 
overbrugging tot begeleid kamerbewonen 	 5 
aandacht 	 5 

Watmeer we kijken naar de soon doelen die de pleegouders noemden, dan kan 
een onderscheid worden gemaakt tussen doelen die ten relatief kortdurend verblijf 
van de jongere in het pleeggezin leken to veronderstellen en doelen die een lang-
durige(r) plaatsing impliceerden. Bij zes op de tien plaatsingen ging het volgens de 
pleegouders namelijk (onder meer) om het bieden van tijdelijk onderdak totdat 
een definitieve oplossing gevonden was en/of om (tijdelijke) ontlasting van een 
crisissituatie. Naast deze twee doelen, die lijken uit te gaan van een relatief Icon 
verblijf van de jongere in het pleeggezin, noemden de pleegouders nog — afhanke-
lijk van het totaal aantal genoemde doelen — overbrugging van de periode tot aan 
begeleide kamerbewoning, relatieherstel tussen de jongere en z'n ouders, rust, ver-
zorging en/of begeleiding als doelen die (mede) met de plaatsing beoogd waren. 
Elk van deze doelen (uitgezonderd misschien relatieherstel) lijkt op zich eveneens 
geen vaste, lange plaatsingsduur to veronderstellen: 

'Het kind moest even tot nist komen, afstand nemen van haarouders. Wij zouden 
haar ajdelijk anderdak geven en verzorgen.' 
'(Het doel was) tijdehjk onderrlak totdat ze naar begeleide kamabewoning kon.' 
'Het ging om tijdelijke opvang om duidelijk te knjgen waar de problemen lagen 
en om Se kijken welk pleeggezin geschikt zou zijn voor di: kind.' 

Een kwart van de pleegouders noemde daarentegen doelen die juist een langdu-
rig(er) verblijf van het pleegkind in hun gezin leken te veronderstellen. Volgens 
deze pleegouders was de jongere (onder meer) in hun gezin geplaatst om hem of 
haar voor lange(re) tijd onderdalc te bieden en/of tot aan de vohvassenheid to be-
geleiden (i.e. tot het 18e of 21e jaar). Daarnaast noemden de meeste van doze 
pleegouders nog doelen Ms het oplossen van problemen, ten gain bieden, de jon-
gere voorbereiden op zelfstandig wonen of een opleiding laten beginnen of afma- 

4  Aileen &e'en die minimaal 5 keer genoemd werden zijn in deze tabel opgenomen; 
omdat de meeste pleegouders meer dan den doel noemden is het totaal aantal genoem-
de doelen groter dan 100. 
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ken; doelen die over het algemeen pas op lange(re) termijn gerealiseerd konden 
worden: 

'(Het doel was) een bee4e mens van hem te maken. Ihj moest nog van alles leren, 
hij moest volwassen worden en zou bij ons een opleiding volgen.' 
'We wilden het pleegkind een goede jeugd geven, een vertrouwd nest en een 
huisehjke sfeer. We hoopten dat ze bij ons haar school zou afmaken.' 
'De bedoeling was dat ze twee jaar zou bhjven en dan een opleiding zou gaan 
volgen en op kamers zou gaan.' 

Bij de overige dertien plaatsingen hadden de (combinaties van) doelen die de 
pleegouders noemden geen overwegend lange termijn- of korte termijnkarakter. 
Met deze plaatsingen werd volgens de pleegouders bijvoorbeeld alleen 'verzorging' 
of 'een rustige omgeving voor het kind' beoogd, of ging het om onderdak 
tot er een plaats in een tehuis vrijkwam en (ondertussen) een opleiding afmalcen'. 
Overigens lijkt er geen verband te bestaan tussen de soon plaatsingsdoelen (i.e. 
korte of lange tennijn) die de pleegouders noemden en respectievelijk het al dan 
niet eerder pleeg,kinderen in huis gehad hebben en het al dan niet kennen van het 
pleegkind v66r de plaatsing. 

2.5 Verwachtingen bij het begin van de plaatsing 

In de vorige paragraaf werd aangegeven dat de meeste pleegouders met de doelen 
die zij met de plaatsing hadden beoogd, impliciet leken uit te gaan van een relatief 
kort- of juist relatief langdurend verblijf van de jongere in hun gezin. Dit bleek 
ook uit de antwoorden van de pleegouders op de vraag, of men bij de aanvang 
van de plaatsing (bij benadering) had geweten hoe lang de jongere in het gezin 
zou blijven. Hoewel een derde van de pleegouders v66r de plaatsing geen idee had 
van de te verwachten duur van de plaatsing, verwachtten de meeste pleegouders 
die plaatsingsdoelen met een korte tennijnkarakter noemden (ook) een relatief 
kort verblijf van de jongere in hun gezin (i.e. maximaal een half jaar of `zo kort 
mogelijk). De pleegouders die daarentegen lange tennijn-plaatsingsdoelen noem-
den, verwachtten overwegend een verblijfsduur van minstens een half jaar. In tabel 
2.5.1 staan de verwachtingen van de pleegouders omtrent de verblijfsduur vermeld. 

De overwegingen die het meest genoemd werden op grond waarvan de (66) 
pleegouders een bepaalde verblijfsduur hadden verwacht, waren afspraken met de 
maatschappelijk werker, gespreldcen met het kind en de overweging dat het pleeg-
kind in hun gezin zou opgroeien. 

Overigens bleken de meeste pleegouders die aanvankelijk verwachtten dat het 
pleegkind relatief kort in hun gezin zou blijven, de duur van de plaatsing achteraf 
nogal eens met enkele maanden onderschat te hebben. De pleegouders die er 
daarentegen van uit waren gegaan dat het pleegkind langere tijd (i.e. minimaal zes 
maanden) in hun gezin zou blijven, bleken wel vaak een vrij goede schatting van 
de werkelijke duur van het verblijf van het pleegkind te hebben gemaakt. 
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Tabel 23.1: De verwachte duur van het verblijf van het pleegkind (n=100) 

verwachte duur 	 freq. 

maximaal 3 maanden 	 23 
3 tot 6 maanden 
6 tot 12 maanden 	 2 
1 tot 2 jaar 	 2 
tot zelfstandigheid 	 4 
onbepaald, zo kort mogelijk 	 10 
onbepaald, zo lang mogelijk 	 20 
geen 	 34 

totaal 	 100 

Tabel 2.5.2 geeft aan naar welke verblijfplaats de pleegouders aanvankelijk dach-
ten dat het pleeglcind zou gaan na beeindiging van het verblijf in hun gezin. 

Tabel 25.2: De verwachte verblijfplaats van het pleegkind na beEindiging van de pleegge-
zinplaatsing (n=100) 

verwachte verblijfplaats 	 freq. 

zelfstandig op kamers 	 38 
ouder(s) 	 20 
begeleide kamerbewoning 	 10 
ander pleeggezin 	 7 
tehuis 	 7 
weet niet 	 18 

totaal 	 100 

Vooruitlopend op hoofdstuk 6, waarin de beeindiging van de pleeggezinplaat-
singen wordt beschreven, kan hier alvast worden opgemerkt dat de pleegouders 
die een ander pleeggezin, een tehuis, dan wet het ouderlijk huis Ms venvachte 
vervolgvoorziening voor het pleegkind noemden, het in ongeveer de helft van de 
gevallen bij het rechte eind hadden. Minder vaak kwamen de verwachtingen uit 
van de pleegouders die er v66r de plaatsing vanuit waren gegaan, dat de jongere 
na het verblijf in hun gezin zelfstandig of onder begeleiding op kamers zou gaan 
wonen. Van de 48 pleegouders die deze verblijfplaats noemden, Meek slechts een 
vijfde na beeindiging van de plaatsing gelijk te hebben gehad. De volgende 
verblijfplaats van de jongeren die niet volgens verwachting zelfstandig of onder 
begeleiding op kamers waren gaan wonen, liep uiteen van het ouderlijk huis, een 
ander pleeggezin en een crisiscentrum tot een tehuis en een ziekenhuis, terwiji 
tien van deze jongeren nog in het pleeggezin woonden toen de pleegouders 
geinterviewd werden. 
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2.6 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is de situatie voorafgaand aan de pleeggezinplaatsing beschreven. 
De problemen die de pleegouders noemden als aanleiding tot de plaatsing hadden 
vrijwel zonder uitzondering betrekking op een verstoorde relatie tussen het pleeg-
kind en z'n ouders. De helft van de pleegouders gaf te kennen dat het pleegkind 
van huis was weggelopen vanwege (onder meer) voortdurende ruzie met (eon van) 
z'n ouders. Andere problemen die veelvuldig genoemd werden en die duidden op 
een slechte ouder-kind relatie waren recalcitrant gedrag van de jongere, beperkte 
pedagogische capaciteiten van de ouders en affectieve en lichamelijke verwaarlo-
zing, tnishandeling en incest. Zes op de tien pleegouders waren voorafgaand aan 
de plaatsing overigens slechts sununier of helemaal niet van deze problemen op 
de hoogte geweest. 

Het initiatief tot de plaatsing had bij 40% van de plaatsingen bij de begeleiden-
de instantie gelegen en bij een kwart van de plaatsingen (mede) bij het pleegkind. 
De ouders van het pleegldnd waren in tweederde van de gevallen (deels) van de 
plaatsing op de hoogte geweest. 

Zes op de tien pleegouders noemden plaatsingsdoelen die een relatief kort 
verblijf van het pleegkind in het pleeggezin veronderstelden, zoals tijdelijk onder-
dak en tijdelijke ontlasting van een crisissituatie. Een kwart van de pleegouders 
noemde daarentegen doelen die juist een langdurig verblijf indiceerden (langdurig 
onderdak, begeleiding tot de vohvassenheid). Zo'n 40% van de pleegouders had 
aanvankelijk dan ook verwacht dat de plaatsing korter dan een half jaar zou du-
ren, ongeveer een lcwart ging ervan uit dat het verblijf van het pleegkind minstens 
een half jaar zou duren. De overige 34% van de pleegouders had geen duidelijke 
verwachtingen omtrent de verblijfsduur gehad. Van de helft van de pleegkinderen 
werd verder verwacht dat ze na afloop van de plaatsing zelfstandig of onder 
begeleiding op kamers zouden gaan wonen, een vijfde zou naar hun ouders 
terugkeren. 

Bovenstaande gegevens komen in grote lijnen overeen met de resultaten van de 
eerste fase van het onderzoek naar de vrijwillige pleegzorg. Ook de maatschappe-
lijk werkers uit het onderzoek van Reeuwijk en Berben noemden relatieproblemen 
tussen de ouders en het pleegkind het meest als aanleiding tot de plaatsing (in 
75% van de gevallen, na correctie voor de leeftijd van de pleegldnderen). Daar-
naast noemden de maatschappelijk werkers, net als de pleegouders, onder meer 
problemen als recalcitrant gedrag, weglopen, beperkte pedagogische capaciteiten 
van de ouders en mishandeling als (deel)aanleiding tot de plaatsing. Voor wat 
betreft de verwachtingen ten aanzien van de plaatsing en de doelen die met de 
plaatsing waren beoogd komen de bevindingen uit beide onderzoeken eveneens in 
grote lijnen met elkaar overeen. 
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3 De voorbereiding van de pleeggezinplaatsing 

3.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de voorbereiding van de pleegouders 
op de plaatsing door middel van gespreklcen met de maatschappelijk worker, het 
pleeglcind en/of de ouders van het pleegkind. Hierbij zal onder racer kort worden 
ingegaan op de inhoud van deze gesprekken. Ook zal worden beschreven hoe de 
pleegouders deze voorbereidende contacten ervoeren en of zij van mening waren 
dat de gesprekken de komst van de jongere naar hun gezin vergemalckelijkt 
hadden. 

3.2 Voorbereidend contact met de maatschappelijk werker 

Van de honderd pleegouders hadden er 54 contact gehad met een maatschappelijk 
werker teneinde de plaatsing voor to bereiden. Onder doze pleegouders bevonden 
zich significant moor pleegouders die al eons eerder een pleegkind in huis hadden 
gehad dan onervaren pleegouders; to weten bijna tweederde van de pleegouders 
met (enige) ervaring, tegenover jets meer dan een derde van de onervaren pleeg-
ouders. 

Ongeveer driekwart van zowel de pleegouders met als zonder ervaring gaf to 
kennen, tijdens doze contacten met de maatschappelijk worker te hebben doorge-
sproken wat or tijdens de plaatsing van de jongere in hun gezin zoal diende to ge-
beuren. Onder doze pleegouders bevonden zich overigens evenveel pleegouders 
die we! al (good) op de hoogte waren van de problemen die tot de plaatsing geleid 
hadden, als pleegouders die hier nog niets of nauwelijks jots van afwisten. Zaken 
die in deze gesprekken vooral aan de orde kwamen waren de gewoontes van de 
jongere, schoolbezoek of dagbesteding, zalc- en kleedgeld en de subsidieregeling. 
De pleegouders waren vrtwel allemaal van mening dat de voorbereidende ge-
sprelcken met de maatschappelijk worker voldoende (35x), dan wet gedeeltelijk vol-
doende (3x) duidelijkheid hadden verschaft over wat men als pleegouder moest 
doen en wat men kon verwachten: 

Va, de bedoeling (van de plaatsing) was volkomen duidelijk.' 
Va, ik denk van wet. De maatschappehjk waiter was vnj reeel, maar het bhjji tact; 
wat zweverig.' 

Slechts hen pleegouder zei na afloop van het gesprek (nog) niet duidelijk to heb-
ben geweten wat or nu concreet van haar verwacht word: 

'Nee, (het was niet duidelijk), er wank maar vanzelfsprekend aangenomen dat je 
een goede pleegmoeder zou zon.' 

38 



Op de vraag hoe men het voorbereidende contact met de maatschappelijk werker 
had ervaren, antwoordde driekwart van de (ervaren en onervaren) pleegouders op 
wie deze vraag van toepassing was, dat het een goede voorbereiding was geweest 
(tabel 3.2): 

'De voorbereiding was prima, we voelden ons heel goed begeleid in deze eerste 
Jose.' 
`Voldoende, we hebben niets gemist.' 

Tabel 3.2: Beoordeling van het voorbereidend contact met de maatschappelijk werker 
(n = 54) 

beoordeling voorbereidend contact 	 freq. 

goede voorbereiding, voldoende 
slechte voorbereiding, onvoldoende 

totaal 

41 
13 

54 

Gevraagd naar de reden voor hun negatieve beoordeling van de voorbereidende 
contacten met de maatschappelijk werker noemden vier van de dertien pleeg-
ouders expliciet het ontbreken van enige achtergrondinformatie over het pleegkind 
als een belangrijk gemis in de voorbereiding: 

'Het contact met de maatschappehjk werker was bizar, oppervlakkig! De echte ach- 
tergronden van het meisje werden niet verteld. Waarom is ze weggelopen bij dat te- 
huis, waarom kan ze niet bij moeder bhjven, wat is het voor een meisje?' 

Andere pleegouders waren van mening onvoldoende geInformeerd te zijn geweest 
over allerlei zakelijke aspecten van de plaatsing (zoals regelingen e.d.) of onvol-
doende hulp te hebben gehad bij het regelen van allerlei zalcen die met de plaat-
sing samenhingen: 

'De maatschappelijk werker wilde het pleegkind naar zijn eigen vader hebben ze 
probeerden buiten ons om dingen te regelen. Ze heeft ons niets over de financie-
ring verteld.' 
'De maatschappehjk werker gaf alleen een telefoon4e dat het kind er aan kwam. 
Er werd verder niks besproken, de maatschappehjk werker vond dat kennelijk niet 
nodig. De start was erg op z'n jan-boeren-fluitjes.' 

De ervaren en onervaren pleegouders verschilden overigens in bovenstaand op-
zicht met van elkaar. 

Van de 46 pleegouders die voorafgaand aan de plaatsing geen contact hadden met 
een maatschappelijk werker noemden er 31 als reden, dat er sprake was geweest 
van een spoedplaatsing, waardoor er geen tijd was geweest om vooraf allerlei za-
ken met de maatschappelijk werker door te spreken. De andere pleegouders had-
den geen voorbereidend contact met de maatschappelijk werker omdat zij dat op 
dat moment niet nodig achtten. Deze (zowel ervaren als onervaren) pleegouders 
waren van mening dat zij geen hulp nodig hadden bij de opvang van de jongere 
in hun gezin of hadden reeds contact met een andere instantie: 

`Zo'n maatschappehjk werlcer is een gedwongen nummer. We kunnen zelf wel met 
kinderen omgaan.' 

39 



'1k dacht de zaak zelf op te lamnen vangen. Bovendien had ik in mijn kennissen-
kring (professionele) contacten waar ik steun aim had.' 

Driekwart van de (46) pleegouders kende de jongere al v66r de plaatsing. 

33 Voorbereidend contact met het pleegkind 

Vijfenvijftig pleegouders hadden v66r de plaatsing ter voorbereiding contact gehad 
met het pleegkind. Onder hen bevonden zich 31 pleegouders die het pleeglcind 
nog niet kenden en die tij dens doze contacten voor het eerst met de jongere had-
den kennis gemaakt. Op de vraag of men tijdens het kennismaldngsgesprek of op 
een ander tijdstip v66r de plaatsing, zaken omtrent zijn of haar toekomstige ver-
blijf met de jongere had doorgesproken, antwoordden 45 van de 55 pleegouders 
bevestigene Zaken die in doze gesprekken in ieder geval aan de orde lcwamen 
waren de gewoontes van de jongere, z'n dagbesteding, z'n schoolbezoek en finan-
ciele zaken zoals zak- en kleedgeld, de aanschaf van spullen, e.d. Daarnaast wer-
den veelal de huisregels en allerlei praktische zaken, zoals de tijden waarop de 
jongere 's avonds thuis moest zijn, wanneer de jongere mocht uitgaan en dergelij-
ke, besproken. 

De vraardering van de pleegouders voor deze voorbereidende contacten met het 
pleegkind was minder positief dan die voor de voorbereidende contacten met de 
maatschappelijk werker (tabel 3.3). 

Tabel 3.3: Beoordeling van het voorbereidend contact met het pleegkind (n=55) 

beoordeling voorbereidend contact 	 freq. 

positief 	 19 
positief/negatief 	 12 
negatief 	 24 

totaal 	 55 

Op de vraag hoe het contact met de jongere geholpen had bij de voorbereiding 
van de plaatsing, werd door de pleegouders verschillend geantwoord. Het meest 
werd genoemd dat de gesprekken het mogelijk hadden gemaakt om to bepalen of 
men met elkaar zou kunnen opschieten en dat de jongere door middel van de 
voorbereidende gesprekken alvast kennis had kunnen nemen van de leefwijze en 
de regels van de pleegouders. Hieronder volgen enkele voorbeelden: 

'We wilden wden wat voor soon meisje het way, dat we niet een punkertje of zo 
fregen. Het was een rustig meisje.' 

5 
Onder deze pleegouders bevonden zich ongeveer evenveel pleegouders die het pleegkind 
al v66r de plaatsing kenden, alt pleegouders die het pleegkind nog niet kenden. Ook 
lijkt het goon verschil to maken of de pleegouders al tens corder pleegkinderen in huis 
hadden gehad, of niet. 
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weet dan wat er komt Je kunt van tevoren wat structuur aanbrengen. Het is 
voor zo'n kind ook vreemd, die weet dan ook wat ze kan verwachten.' 

'Het kind kan kennis nemen van onze levenswijze. Wij geven bepaalde dingen aan, 
dan kan het kind zelf zeggen "ik wil daar zitten of niet". Je hebt dan iets om op 
terug te gnjpen. Ze weten wat ze kunnen verwachten.' 

De redenen die genoemd werden door de pleegouders die vonden dat het voorbe-
reidende contact met de jongere slechts gedeeltelijk of helemaal niet had geholpen 
bij de voorbereiding van de plaatsing kwamen er vooral op neer, dat het gesprek 
onvoldoende basis was geweest om zich een duidelijk beeld van de jongere te vor-
men. Zo werd nogal eens opgemerkt dat het gesprek niet meer dan een eerste in-
druk van het pleegkind had opgeleverd. Zeven pleegouders merkten in dit opzicht 
expliciet op dat de jongere zich tijdens het gesprek erg op de vlakte had gehou-
den. Bovendien had een aantal van deze gesprekken vrij plotseling plaatsgevon-
den, waardoor de pleegouders niet de gelegenheid hadden gehad om zich op het 
gesprek voor te bereiden: 

'Nee, er was niet met het kind te paten. Ze was erg gesloten. Ook bleef ze meteen 
al.' 

Wauwehjks, het was een vnj kon gesprek, elkaar even wederztjds aftasten. Het was 
allemaal erg basaal.' 

Van de pleegouders die voorafgaand aan de plaatsing geen kennis hadden ge-
maakt en/of geen zaken hadden doorgesproken met de jongere noemde tweeder-
de — net als bij de voorbereidende contacten met de maatschappelijk werker — als 
reden, dat er voor dit soort gesprekken geen tijd was geweest vanwege het spoed-
eisende karakter van de plaatsing. Bij de meeste van deze plaatsingen was aan de 
komst van de jongere naar het gezin een enkel telefoontje van de maatschappelijk 
werker vooraf gegaan waarin gevraagd werd, of men op dat moment plaats had 
om een pleegkind op te nemen. Een andere reden die door relatief veel pleegou-
ders genoemd werd voor het ontbreken van enig voorbereidend contact met de 
jongere, was dat zij de jongere veer de plaatsing al kenden. 

3.4 Voorbereidend contact met de ouders van het pleegkind 

Van de honderd pleegouders hadden er vijftien veer de plaatsing contact gehad 
met de ouders van het pleegkind. Eén pleegouder had tijdens dit contact alleen 
kennis gemaakt met de ouders; de overige veertien pleegouders hadden tijdens 
deze contacten (tevens) allerlei zaken betreffende het verblijf van de jongere in 
hun gezin met de ouders doorgesproken. De onderwerpen die in deze gesprekken 
vooral aan de orde lcwamen waren de gewoontes van de jongere, schoolbezoek en 
schoolprestaties, de subsidiering van de plaatsing en zalcen als de bezoekregeling 
en de oudercontacten met de jongere. 

De waardering van de pleegouders voor het voorbereidende contact met de 
ouders van de jongere was vrij negatief. Slechts vier pleegouders waren van me-
fling dat deze contacten hadden geholpen bij de voorbereiding op de komst van 
de jongere naar hun gezin (tabel 3.4). Hierbij werd twee maal genoemd dat men 
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door het voorbereidend contact met de ouders een beter inzicht in (de achtergron-
den van) het pleegkind had gekregen, waardoor men de problemen die speelden 
beter had kunnen plaatsen. De andere twee pleegouders zeiden dat het voorberei-
dende contact een basis had gecreeerd voor constructief overleg met de ouders 
tijdens de plaatsing, waardoor de plaatsing als geheel beter was verlopen. 

Tabel 3.4: Beoordeling van het voorbereidend contact met de cinders van het pleegkind 
(n=15) 

beoordeling voorbereidend contact 	 freq. 

positier 	 4 
positief/negatief 	 2 
negatief 	 9 

totaal 	 15 

Als reden voor de (deels) negatieve waardering van het voorbereidend contact met 
de ouders van het pleegkind werd met name genoemd, dat de ouders niet bepaald 
hadden meegewerkt om de plaatsing van de jongere in het pleeggezin te verge-
maldcelijken: 

'We hebben er niet veel aan gehad. Het interesseerde bun (de ouders) niet. Jullie 
zoeken het maar uit, dachten ze, ze waren 	dat ze van het kind af waren.' 
'Er viel niet met die ouders te praten: 

Van de pleegouders die v6or de plaatsing geen kennis hadden gemaakt of zaken 
hadden doorgesproken met de ouders van de jongere noemde een derde als reden, 
dat zij de ouders al kenden (hetzij als familie, hetzij als iemand uit hun vrienden-
of kennissenkring) en negentien dat er vdOr de plaatsing geen tijd was geweest om 
contact met de ouders op te nemen. Andere redenen die genoemd werden voor 
het ontbreken van voorafgaand contact met de ouders van het pleeglcind, waren 
dat pleegouders, al dan niet op uitdrulckelijk verzoek van het pleegkind, bewust 
geen contact met de ouders hadden opgenomen of dat de ouders geen contact 
wensten: 

'Het meisje wilde dat absoluut niet. Z,e wilde ook zelf geen contact met haar 
ouders.' 
'De moederzei dat ze haar (het kind) niet meerwilde hebben en dus ook niers met 
de regelingen in het pleeggezin te maken wilde hebben.' 
'We hebben geen contact gezocht omdat de ouders het op dat moment te moeilijk 
hadden. Het had toch maar ruzie opgeleveni omdat de ouders het niet met de 
plaatsing eens waren.' 

3.5 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is ingegaan op de voorbereiding van de pleegouders op de plaat-
sing door middel van gespreklcen met de maatschappelijk werker, het pleegkind en 
de ouders van het pleegkind. 

Van de 54 pleegouders die voorafgaand aan de plaatsing contact met een maat-
schappelijk werker hadden, hadden er 41 we! en 13 nooit eerder een pleegkind in 
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huis gehad. Dit betekent dat tweederde van de (50) pleegouders die over geen 
enkele ervaring in de opvang en verzorging van pleegkinderen beschikten, geen 
enkele voorbereiding op de plaatsing door de maatschappelijk werker ontving! Als 
reden voor het ontbreken van voorbereidend contact met de maatschappelijk 
werker werd met name tijdgebrek genoemd. Van de pleegouders die daarentegen 
v66r de plaatsing wel allerlei zaken met de maatschappelijk werker hadden 
doorgesproken, was driekwart tevreden over deze voorbereiding op de plaatsing. 

Vijfenvijftig pleegouders hadden voorafgaand aan de plaatsing kennis gemaakt 
en/of zaken betreffende de plaatsing doorgesproken met het pleegkind. Bijna de 
helft van deze pleegouders vond dat deze gesprekken niet of nauwelijks bij de 
voorbereiding van de plaatsing geholpen hadden: de gesprekken hadden (te) on-
verwacht plaatsgevonden en/of waren te oppervlakkig geweest. 

De vijftien pleegouders die vooraf met de ouders van het pleegkind kennis had-
den gemaakt en/of zaken hadden doorgesproken, waren overwegend van oordeel 
dat deze contacten weinig nut hadden gehad, aangezien er niet (goed) met de 
ouders te praten viel. De pleegouders die v66r de plaatsing geen contact met het 
pleegkind en/of met de ouders van het pleegkind hadden gehad, weten dit (even-
eens) vooral aan tijdgebrek. 
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4 Het verloop van de plaatsing 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op van het verblijf van de jongere in het pleeg-
gezin. Hierbij zal onder meer aandacht worden besteed aan de vraag, of de 
pleegouders die de jongere en/of z'n ouders reeds Ito& de plaatsing kenden, dit 
als een positief of als een negatief aspect van de plaatsing ervoeren. Ook zal 
worden ingegaan op de contacten tussen de pleegouders, pleeglcinderen, ouders en 
maatschappelijk werker tijdens de plaatsing en op hoe de eigen kinderen van de 
pleegouders op het pleegkind reageerden. Tot slot wordt beschreven hoe de 
pleegouders het verblijf van de jongere over het geheel genomen ervoeren en of 
er problemen waren met de subsidiering van de plaatsing. 

4.2 De invloed van bet kennen van (de ouders van) de jongere op het ver-
loop van de pleeggezinplaatsing 

In paragraaf 13 werd reeds opgemerkt dat vijftig pleegouders het pleegkind at 
kenden vaordat de jongere in hun gezin was geplaatst. Op de vraag of het felt dat 
men het pleeglcind reeds kende, van invloed was geweest op het verblijf van de 
jongere in hun gezin, zijn de antwoorden van 45 van deze Iftig pleegouders 
bekend. 

Achttien pleegouders meenden dat de plaatsing niet anders was verlopen om-
dat zij het pleegkind al kenden; de overige 27 pleegouders gaven te kennen dat dit 
wet het geval was geweest. Van deze pleegouders noemde er den uitsluitend nega-
tieve effecten: 

'Het grootste nadeel is dat het familie is. Anderen denken dat we het kind alleen 
in huis genomen hebben om het geld. We worden er op aangekeken.' 

De andere pleegouders noemden daarentegen naast negatieve effecten ook posi-
tieve effecten (11x), dan wel uitsluitend positieve effecten (15x). Hierbij werd het 
met name als een voordeel beschouwd dat gewerming tussen de pleegouders en 
het pleegkind niet meer nodig was geweest, aangezien men elkaars gewoontes 
reeds kende. Fen ander veel genoemd voordeel luidde dat men reeds op de 
hoogte was geweest van de problemen die speelden en dat men derhalve de 
situatie beter had kunnen inschatten. Ms nadeel noemden de pleegouders dat zij 
bevooroordeeld waren geweest ten aanzien van de jongere en/of z'n ouders of dat 
zij tegen de plaatsing hadden opgezien omdat zij op de hoogte waren van de 
slechte gewoontes van de jongere: 

le wist dat het een kind met problemen was. En Cr was al een veMvuwensba.nd! 



Ten voordeel was dat bepaalde dingen al bekend waren, er was weinig zoeken en 
fasten. Een nadeel was dat je weet hoe zo'n kind zich bij haar ouders moet ge-
dragen. Wij verwachtten toen dat zij zich bij ons ook onge veer zo zou gedragen. 
Dat vie! tegen.' 

Zeven pleegouders merkten nog op dat zij het pleegkind alleen in huis hadden ge-
nomen omdat zij de jongere al kenden: 

een vreemd kind hadden wij nooit in huis genomen.' 

Bij 39 plaatsingen6  kenden de pleegouders de ouders van de jongere reeds veer de 
plaatsing. Van deze pleegouders gaven er 37 antwoord op de vraag, of het feit dat 
men de ouders al kende, van invloed was geweest op het verloop van de plaatsing. 

Van de twintig pleegouders die meenden dat dit inderdaad het geval was ge-
weest, noemden er zeven uitsluitend positieve effecten, zoals meer begrip voor de 
situatie, waardoor men de problemen beter had kunnen plaatsen en waardoor er 
meer bereikt was met de plaatsing, zowel voor het pleegkind als voor de ouders 
van het pleegkind. Dezelfde positieve effecten noemden ook de negen pleegouders 
die het enerzijds als een voordeel, maar anderzijds als een nadeel hadden ervaren 
dat zij de ouders van de jongere reeds veer de plaatsing kenden. Het feit dat de 
relatie met de ouders verslechterd was of dat men van de ouders alleen maar een-
zijdige (negatieve) informatie over de jongere had ontvangen, had men echter als 
een negatief aspect van de plaatsing ervaren: 

'Het voordeel was dat we de verhalen van her pleegkind beter konden interpreteren, 
maar onze relatie met z'n moeder was wel slechter geworden.' 
`Je kon het kind en de ouders bij elkaar brengen. Alleen vertelde de moeder alt4d 
alleen maar slechte verhalen over het kind.' 

Van de vier pleegouders volgens wie er uitsluitend nadelen aan het reeds kennen 
van de ouders van de jongere hadden gekleefd, gaf er een te kennen dat zij, door-
dat zij (ook) de ouders van de jongere reeds kende, (te) sterk emotioneel bij de 
plaatsing betrokken was geweest en zich in een `dubbele' positie ten opzichte van 
de ouders en de jongere had bevonden. De andere drie pleegouders noemden min 
of meer dezelfde nadelen als hierboven genoemd zijn. 

43 De contacten tussen de betrokken partijen tijdens de plaatsing 

4.3.1 De contacten met de maatschappeltjk werker 

Van de honderd pleegouders hadden er zeven tijdens de plaatsing niet of nauwe-
lijks contact met een maatschappelijk werker gehad. Volgens vier van hen was er 
alleen contact geweest tussen het pleegkind en de maatschappelijk werker en wa-
ren zij zelf (al dan niet op eigen verzoek) niet op de hoogte gesteld van de inhoud 
van deze gesprekken. In de andere drie gevallen hadden de pleegouders slechts 

6 	.• Bu 37 van deze 39 plaatsingen kenden de pleegouders ook het pleegkind al voor de 
plaatsing. 
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een maal, bij de aanvang van de plaatsing, kort contact gehad met de maatschap-
pelijk werker. 

De overige 93 pleegouders hadden daarentegen tijdens de plaatsing (regelmatig) 
allerlei zalcen met de maatschappelijk werker besproken. Gevraagd naar de onder-
werpen die in deze gespreldcen aan de orde lavamen, antwoordden zestien pleeg-
ouders 'van alles' met de maatschappelijk werker besproken te hebben. De andere 
pleegouders noemden als gespreksondenverpen vooral (mogelijke) problemen met 
de jongere en wat men hieraan kon doen en hoe de jongere zich in het pleeggezin 
gedroeg: of het pleegkind kon wennen, of het zich aanpaste aan de nieuwe gezins-
situatie, enz. Daamaast waren de onderlinge relaties tussen het pleegkind en de 
pleegouders, hoe de pleegouders het verblijf van de jongere in hun gain entoeren 
en het schoolgaan van het pleegIcind regelmatig onderwerp van gesprek. 

Wat betreft de verdeling van de verantwoordelijkheid voor de beslissingen die tij-
dens de plaatsing waren genomen, gal jets meer dan de helft van de pleegouders 
te kennen dat de maatschappelijk werker vrijwel geen enkele beslissing zelfstandig 
had genomen (uitgezonderd eventueel beslissingen ten aanzien van financiele 
regelingen, de keuze van de vetvolgvoorziening voor de jongere en de contacten 
met de ouders van het pleegkind): 

'De verantwoordelijkheid wart helemaal aan onszelf overgelaten. De maatschap-
pelijk werker onderhield het contact met de ouders.' 
'Ik had het voor het zeggen. De maatschappelijk werkster gaf adviezen, ik nam de 
beslissingen.' 
'Wij namen zelf alle beslissingen, behalve de financiele regelingen en het idee van 
begeleid kamer bewonen.' 

De overige pleegouders namen de meeste beslissingen met betrekking tot de 
plaatsing in overleg met de maatschappelijk werker, het pleegkind en/of de ouders 
van het pleeglcind (waarbij ze meestal wel zelf de verantwoordelijkheid voor de 
beslissing hielden), of lieten deze beslissingen geheel aan het pleegkind over: 

'Belangrifice beslissingen namen wij in overleg met de vader (van het pleegkind) en 
de maatschappelijk werker' 
'Het pleegkind neon voornamehjk eigen beslissingen. Het was ook de bedoeling om 
hem zelfstandig te knjgen.' 

Op de vraag hoe men de begeleiding door de maatschappelijk werker had ervaren, 
antwoordden 49 pleegouders dat het een duidelijke ondersteuning van hun werk 
als pleegouder was geweest: 

'(Het contact was) bijzonder prrttig. Het was zonder meer een ondersteuning. Er 
was een vettrouwensband, hij (de maatschappehjk werker) beef: altsjd achter mij 
gestaan.' 
Positief, je kon goed met hem prcuen. Al/es was bespreekbaar.' 

Zestien pleegouders noemden de geboden begeleiding op zich wel positief, maar 
hadden toch bepaalde zaken gemist: 

'Het contact verliep goed, het was prettig te weten dat er in geval van problemen 
contact met de maatschappelijk werker kon worden opgenomen. Aileen op prak-
tische punten was de maatschappehjk werker vrij laks.' 
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'Het was wel een steun. Alleen had het veel soepeler gem oeten, we hadden behoefte 
aan regelmatige begeleidende gesprekken zonder afspraak van tevoren.' 
'Ik vond het goed dat hij (de maatschappehjk werker) kwam. Je kunt dan met 
iemand overleggen. Maar we werden van het kas0 naar de muur gestuurd wat 
betreft de financiele kanL De subsidie werd pas heel laat aangemagd.' 

De overige 35 pleegouders waren negatief in hun oordeel over de begeleiding 
door de maatschappelijk werkee. Volgens deze pleegouders had de maatschappe-
lijk werker veel te weinig ondersteuning geboden en zich te passief opgesteld. Ook 
werd de maatschappelijk werker nogal eens verweten nooit naar de pleegouders 
te hebben geluisterd of de kant van het pleegkind te hebben gekozen, dan wel za-
ken achter de rug van de pleegouders om geregeld te hebben: 

'We hebben totaal geen begeleiding gehad. De maatschappehjk werker vroeg of het 
goed ging en (jet het daarbtj. We moesten voor zakehjke dingen naar het kantoor 
toe, verder zijn we helemaal niet geholpen of doorverwezen of wat dan ook.' 

'Er was totaal geen ondersteuning. De maatschappehjk werker had aangekondigd 
te begeleiden, maar hij kwam nooit bij ons langs. We hebben hem in al die tijd 
één keer gezien.' 

'De maatschappehjk werkster gaffe weinig adviezen, was te passief Wij stelden een 
vraag en dan antwoonlde zij met "wat denk je er zelf van?". We moesten overal 
zelf achteraan. Ze deed beloftes die ze niet nakwam.' 
▪ wat het meisje zei slikte hij (de maatschappekk werker) voor zoete koek. Wat 
een ander zei daar trok hij zich niets van aan. Het kind wond hem om haar vinger 
• Ze maakten samen afspraken zonder dat wij jets wisten.' 

De pleegouders die (overwegend) tevreden waren over de geboden begeleiding tij-
dens de plaatsing, waren vrijwel ook allemaal te spreken over de voorbereiding 
van de plaatsing door de maatschappelijk werker (voor zover hiervan sprake was; 
te weten in driekwart van de gevallen). Van de pleegouders die meenden dat zij 
tijdens de plaatsing slecht begeleid waren, noemde daarentegen niet meer dan de 
helft de voorbereiding door de maatschappelijk werker positief (opnieuw, voor zo-
ver er vooraf contact was geweest; te weten in tweederde van de gevallen). Bij de 
(positieve of negatieve) beoordeling van de begeleiding door de maatschappelijk 
werker lijkt het overigens niet uit te maken of de pleegouders als eens eerder 
pleegkinderen in huis hadden gehad, of niet. Zowel onder de pleegouders die de 
geboden begeleiding als een (gedeeltelijke) ondersteuning hadden ervaren, als on-
der de pleegouders die de begeleiding ronduit slecht vonden, bevonden zich name-
lijk relatief gezien evenveel pleegouders met als zonder ervaring op het gebied van 
de pleegzorg. Hetzelfde geldt ten aanzien van de pleegouders die het pleegkind 
respectievelijk wel en niet al vaor de plaatsing kenden. 

7 Bij deze verschillen in de beoordeling van de begeleiding door de maatschappelijk 
werker lijkt het overigens weinig uit te maken welke instantie de plaatsing begeleidde; 
pleegouders begeleid door maatschappelijk werkers van verschillende instanties beoor-
deelden de begeleiding relatief gezien even vaak voldoende als onvoldoende. 
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4.3.2 De con tacten van de jongere met zijnfraar ouders 

Van de 828  pleegouders die te kennen gaven dat het pleegkind tijdens de plaatsing 
contact had met (66n van) z'n ouders, waren er 61 van mening dat dit contact van 
invloed was geweest op de jongere. In tweederde van de gevallen was den invloed 
volgens de pleegouders negatief geweest. Met name werd genoemd dat de pleeg-
lcinderen door het contact met hun ouders dilcwips overstuur raakten en zenuw-
achtig, verdrietig of depressief werden, of dat zij zich, na contact met bun ouders, 
gedurende langere tijd nogal opstandig gedroegen en niet goed voor rede vatbaar 
waren: 

`Ze hi:Ude onuettend veel als ze be/dc en haar moederschold tegen haar. Ze sloot 
zich op na zo'n contact, dan kwam al/es weer boven.' 
`Ze was gespannen vocir ze naar huis ging. Als ze terug kwarn nam ze het gedmg 
van thuis mee: schrauwen, agressief zijn. Er was dan geen land mee te bezeilen.' 

Tien pleegouders, oftewel een zesde, hadden daarentegen alleen positieve effecten 
op de jongere geconstateerd als gevolg van de contacten met z'n ouders, zoals 
blijdschap, opluchting en enthousiasme, meer begrip voor de ouders, of beter over 
de problemen kunnen praten: 

'Het contact met z'n moeder deed hem (het pleegkind) ontzettend goed. Hij Icon er 
wen over praten.' 
'Het kind kon een beter gesprek voeren (over z'n ouders), lcreeg meer begnp voor 
zijn ouders.' 

Negen pleegouders (eveneens ongeveer een zesde) tot slot, noemden een combi-
natie van positieve en negatieve effecten als gevolg van de contacten met de 
ouders. Hierbij zou bij het pleegkind veelal sprake zijn geweest van netvositeit, 
verdriet en/of depressiviteit enerzijds en beter begrip voor c.q. meer afstand kun-
nen nemen van (de problemen van) de ouders anderzijds. 

Volgens veertig pleegouders hadden de contacten van de jongere met z'n ouders 
ook invloed gehad op hun eigen relatie met de jongere. 21 pleegouders, die over-
wegend negatieve effecten noemden, gaven te kennen dat er als gevolg van de 
contacten tussen de jongere en z'n ouders spanningen in het pleeggezin waren ont-
staan en/of dat hun eigen relatie met de jongere ondermijnd was doordat het 
pleeglcind door z'n ouders tegen hen was opgezet: 

Tan het contact met thuis hetsteld was went ze (het pleegkind) overladen met 
kado's. Ze at van twee walletjes dat wad steeds erger ze kwam onder de in-
vloed van die ouders 
'Het pleegkind gebruikte haar ouders als chatuagemiddet Ze nam de gedragingen 
van haarmoeder over die wij niet wilden en dus moesten verbieden. Hierdoor ont-
stonden er spanningen, nines.' 

Volgens 19 pleegouders had het contact van het pleegkind met z'n ouders juist een 
positief effect op hun eigen relatie met de jongere gehad. Deze pleegouders waren 
van mening dat het contact ertoe geleid had dat de jongere zich meer aan hen was 
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gaan hechten en/of een grotere behoefte aan (intensiever) contact met hen had 
ontwikkeld, waardoor hun relatie met het pleegkind zich in positieve richting had 
kunnen ontwikkelen: 

`Het kind durfde niet meer naar haar moeder. Ze werd gekker met ons, ging zich 
steeds meer aan ons hechten.' 
`Ze was depressief en huilde veel na contact met haar ouders. Ze had clan meer 
behoefte aan contact met ons, wij trokken ons haar verdriet aan.' 

4.3.3 De contacten van de pleegouders met de ouders van de jongere 

Precies tweederde van de pleegouders had gedurende het verblijf van de jongere 
in hun gezin (ook) zelf contact gehad met de ouders van de jongere 9. Van deze 66 
pleegouders beoordeelden er dertien dit contact als goed. Volgens hen was er 
sprake geweest van `constructier overleg met de ouders: 

'Er was aft:id overleg geweest. Ik betrok de vader voorril in de opvoeding.' 
`Er was af en toe telefonisch contact en een enkele keer kwamen de ouders op be-
zoek. We konden goed met ze praten. Er was spoke van overleg.' 

De overige 53 pleegouders hadden minder goed contact met de ouders van de jon-
gere gehad. In de meeste gevallen was het contact altijd zeer oppervlakkig geweest 
en waren er geen inhoudelijke zaken besproken (38x!). Andere pleegouders von-
den dat er te weinig contact met de ouders was geweest of dat de ouders zich te 
veel bemoeid hadden met het pleegkind of met de gang van zaken in het pleegge-
zin: 

`Er was geen overleg, meer een oppervlakkig contact. Het was eerder een vonn van 
het tonen van wederzijdse goodwill.' 
Wihil, er was niet met de moeder te praten.' 
`De ouders belden wekehjks op om te controleren hoe het ging. Er was geen sprake 
van overleg. Ik heb dat toen afgekapt. Her had geen zin, de ouders bleven zich be-
moeien met de levenswijze van hun zoon.' 

De pleegouders die gedurende de plaatsing in het geheel geen contact met de ou-
ders van de jongere hadden gehad, noemden hiervoor als reden dat dit ofwel hun 
eigen keuze was geweest, ofwel de keuze van de ouders van de jongere, dan wel 
op advies van de maatschappelijk werker (niet) was gebeurd. 

Dat was niet mogehjk. De vader wilde niet eens jets met z'n kind te maken heb-
ben, laat staan met z'n pleegouders.' 

'De maatschappehjk werker was er op tegen. Wij stonden ook niet bepaald te spin-
gen.' 

9 Onder deze pleegouders bevonden zich weer ongeveer evenveel pleegouders die het 
pleegkind (en z'n ouders) al vex5r de plaatsing kenden, als pleegouders die (de ouders 
van) het pleegkind nog niet kenden. 
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4.4 De reactie van de eigen ldnderen van de pleegouders 

Van de 80 pleegouders met een of meet eigen kinderen gaven er 72 antwoord op 
de vraag, hoe hun eigen kind(eren) op het pleegkind had(den) gereageerd. Twee-
derde gaf te kennen dat hun eigen Icinderen — na soms wat problemen in het 
begin — over het algemeen 'leuk' op het pleeglcind hadden gereageerd en/of goed 
met hem of haar hadden kunnen opschieten: 

'Er waren wel eens wat problemen, maar heel weinig. Ze (het pleegkind en het 
eigen kind) waren heel gek samen.' 
'In het begin gaf het wat problemen met de jongste, die vroeg wat cam aandacht. 
Later ging het eda goed 

In elf pleeggezinnen was de relatie tussen het pleegkind en de eigen kinderen aan-
vankelijk goed geweest, maar waren er na verloop van tijd problemen tussen de 
kinderen ontstaan, onder meer omdat zij een verschillende opvoeding hadden ge-
noten en/of zich verschillend gedroegen: 

In ha begin ging het goed. Op het einde zagen we hem (het pleegkind) Hever gaan. 
Hsi lie: onze eigen kinderen niet vaj. Hij liep ze teveel achtema. Dat wilden zij 
niet.' 
'In het begin waren er geen problemen. Het pleegldnd began echter langzatnerhand 
dwars te wonlen. Hij had een totaal andere opvoedinggehad dan onze eigen kin-
deign. Hij had nadir grenzen geleerd. Dat gaf problemen met onze eigen kinderen.' 

In de overige twaalf pleeggezinnen had het verblijf van de jongere meer proble-
men gegeven. Zeven pleegouders hadden te malcen gehad met een negatieve (ja-
loerse) reactie van (een van) hun eigen lcinderen op het pleegkind, met name van-
wege de — vaak noodzalcelijke — extra aandacht die het pleegkind vooral in het 
begin van de plaatsing had gelcregen. Bij de vijf andere pleeggezinnen had de oor-
zaak van de problemen tussen het pleeglcind en de eigen kinderen juist in het ge-
drag van het pleegkind gelegen. 

'Onze oudste dochter had veel contact met het pleegkind. De jongste dochter was 
soms jaloers op haar oudere zus en het pleegkind. Dat gaf wel spanningen.' 
'Het pleegkind had veel nide met onze eigen ldnderen. Ze gednaeg zich heel anders 
en was niet eerlijk in de contacten met onze kinderen.' 

Voor de reactie van de eigen kinderen van de pleegouders op het pleegkind lijkt 
het weinig uit te maken of men het pleegkind al kende veer het in het pleeggezin 
geplaatst werd, of niet. Ook zijn er geen duidelijke verschillen in de reacties van 
de eigen kinderen van pleegouders die al eerder pleegkinderen in huis hadden ge-
had en van pleegouders voor wie dit de eerste pleeggezinplaatsing was. Hetzelfde 
geldt voor de plaatsingen waarbij het pleegkind en de eigen Icinderen van de 
pleegouders respectievelijk wel en niet in leeftijd overeenkwamen. 

Het leeftijdsverschil tussen het pleegkind en (een of meer van) de eigen kinde-
ren was voor 18 van de 72 pleegouders overigens wel een reden om (gedeeltelijk) 
verschillende regels voor de kinderen te hanteren. In de overige gevallen hadden 
voor het pleeglcind in principe dezelfde regels gegolden als voor de eigen kinde-
ren, waarbij een aantal pleegouders wel opmerkte dat hun relatie met hun eigen 
kinderen dikwips dermate sterk verschilde van die met het pleegkind, dat in de 
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praktijk bepaalde dingen soms wel van de eigen kinderen werden geaccepteerd, 
maar Met van het pleegkind, en omgekeerd: 

'De tolerantiegraad bij het pleegldnd was wat hoger' 
'We probeerden het we!, maar het lukte niet Je eigen dochter ken je heel goed, dat 
is eigen Zakehjk ligt het wel op een hjn, gevoelsmatig reageer je toch anders op 
je eigen kind.' 
'Ik probeenie het we!, maar de kinderen waren totaal verschillend.' 

4.5 Algemene indruk van het verblijf van de jongere in het gezin 

In tabel 4.5 staat weergegeven hoe de honderd pleegouders de periode waarin de 
jongere in hun gezin was, over het algemeen ervoeren. 

Tabel 43: Ervaring van het verblijf van het pleegkind (n=100) 

ervaring van het verblijf 	 freq. 

positief 	 47 
positief/negatief 	 39 
negatief 	 13 
weet niet 	 1 

totaal 100 

Zoals uit bovenstaande tabel is af te leiden, ervoer bijna de helft van de pleeg-
ouders het verblijf van het pleegkind in hun gezin als positief. Gevraagd naar de 
reden voor hun positieve waardering noemden vrijwel alle 47 pleegouders dat de 
jongere tijdens de plaatsing positief veranderd c.q. opgeknapt was en/of dat men 
een fijn contact had gehad met het pleegkind: 

'Positief, als ik zie hoe ze zich ontplooid heeft. Ze is zelfstandig geworden. Ze 
houdt van ons alsof we haar eigen ouders zijn. We hebben er een kind bij.' 
'Positief Het pleegkind ging zich steeds beter voelen. Ze is opgekn apt. Er was een 
prettige band tussen ons en het pleegkind, het was goed om een pleegkind op te 
kunnen vangen.' 

Een aantal pleegouders noemde het (daarnaast) een pluspunt dat zij door het ver-
blijf van de jongere in hun gezin meer inzicht in hun eigen functioneren als 
(pleeg)ouder hadden gekregen en/of dat hun eigen kinderen er van geleerd 
hadden: 

`Voor ons is het elke keer een ervaring njker. Je kunt je eigen opvattingen toetsen. 
Het vemjkt ons eigen leven 
'Het pleegkind is erg opgeknapt en de eigen kinderen hebben er veel van geleerd.' 

De negenendertig pleegouders die het verblijf van de jongere als gedeeltelijk posi-
tief, gedeeltelijk negatief hadden ervaren, noemden als positieve aspecten van de 
plaatsing min of meer dezelfde ervaringen als de pleegouders die het verblijf van 
het pleegkind uitsluitend als positief beoordeelden. Als negatief aspect van de 
plaatsing werd echter met name genoemd, dat de verwachtingen van de pleeg-
ouders niet waren uitgekomen omdat het pleegkind zich te langzaam had aange-
past en/of dat het pleegkind niet (in gedrag) veranderd was: 

51 



'Het pleegkind was gezellig en lief We hebben fantastische tijden met het kind ge-
had. Maar een aantal dingen en gedragingen van het pleegkind warm n niet te 
accepteren. Het aanpassen van het pleegkind duurde erg la.ng 
'Het pleegkind ken heel gezellig zijn Negatief was dat het pleegkind erg venvend 
was en lid en gemakzuchtig. Hij ging niet naar school en zat de hele dag op de 
bank. Hij was kieskeurig met eten.' 
'Er zijn ontzettend reel positieve dingen geweest. We hebben haar veel kunnen 
tarn. Maar we hebben haarwil niet laymen ombuigen. De afloop is teleurstellend 
geweest 

Andere negatieve ervaringen die (mede) tot de deels positieve, deels negatieve 
waardering van het verblijf van het pleeglcind hadden geleid en die elk zo'n 2 A 3 
keer werden genoemd, waren dat de plaatsing te lang geduurd had en steeds me,er 
als een inbreuk op het gezinsleven of als een stuk vrijheidsbeperlcing gevoeld ging 
worden, dat het verblijf van de jongere slechts tijdelijk was geweest en dat men na 
afloop geen zicht respectievelijk geen invloed meer had gehad op hoe het de jon-
gere verder was vergaan en dat men niets had kurtnen doen tegen de (sIechte) in-
vloed van de ouders op het pleeglcind of tegen de slechte ervaringen met de in-
stantie die de plaatsing begeleid had: 

'Op zich positief, maar het duurrk te lang .... het gal een inbreuk op ons eigen 
gezinsleven.' 
`Aan de ene lcant positief Aan de andere kant is het maar een tijdelijke oplossing. 
Het is jammer dat je haar (het pleegldnd) niet voorgoed kunt of wilt houden.' 
'Ik zou het weer doen. Het was goed dat zij bier was. De rompslomp er omheen zit 
me niet lekker. De instanties falen in hun beleid.' 

Het aantal pleegouders dat de periode waarin de jongere in hun gezin verbleef 
uitsluitend als negatief beoordeelde, bedroeg dertien. Ook deze pleegouders, die 
in het geheel geen positieve aspecten van de plaatsing noemden, schreven bun 
negatieve beoordeling van de plaatsing vooral toe aan het niet uitkomen van bun 
verwachtingen en/of aan het onveranderd blijven van het gedrag van de jongere: 

'In het algemeen was het van het begin tot het einde negatief We hadden dezelfde 
vawachtingen als voor onze eigen kinderen: zelfstandigheid bevorderen en dan op 
kamers gaan. Dit lukte niet. Het kind is met denderende :rale vertrokken.' 
'Zeer negatief De jongen accepteerde niet dat er iemand boven hem stond en af 
en toe laitiek op hem leverde. Hij wilde zich niet aan de regels houden.' 
'Ik heb hem als een eigen kind opgenomen maar her kind was thuis al verpest 
IN was niet 

Een pleeggezin tot slot, had het verblijf van de jongere noch als positief, noch als 
negatief ervaren. Volgens deze pleegouders 

'was de jongere er gewoon, her verbly van de jongen zei ons niet zoveel, hij suk-
kelde gewoon war door' 

De pleegzoon zelf zou het verblijf in het pieeggezin volgens de pleegouders 
overigens wet als positief hebben ervaren, evenals de maatschappelijk werker. 

Kijken we naar de ervaring van de pleegouders in de opvang en veizorging van 
pleegkinderen, dan blijkt dat er geen verschil was tussen ervaren en onervaren 
pleegouders in hun beoordeling van de plaatsing als geheel. Hetzelfde geldt voor 
de pleegouders die het pleeglcind wet en niet at v6or de plaatsing kenden. Wel 
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leek er enig verband te bestaan tussen de beoordeling van de plaatsing als geheel 
en de begeleiding door de maatschappelijk werker. Van de 47 pleegouders die het 
verblijf van het pleegldnd als positief beoordeelden, was namelijk meer dan 80% 
(eveneens) tevreden over de begeleiding door de maatschappelijk werker. Van de 
pleegouders die de plaatsing daarentegen gedeeltelijk of helemaal als negatief had-
den ervaren, was de helft (ook) ontevreden over de contacten met de maatschap-
pelijk werker. Deze gegevens lijken er op te wijzen dat de begeleiding door de 
maatschappelijk werker een belangrijk aspect kan zijn in de beleving van een 
pleeggezinplaatsing door pleegouders. Welke plaats de maatschappelijk werker in 
de ervaring van het gehele plaatsingsgebeuren precies inneemt, is echter niet zon-
der meer duidelijk. Slechts enkele pleegouders die de plaatsing een (gedeeltelijke) 
mislulddng vonden noemden namelijk expliciet het (slechte) contact met de maat-
schappelijk werker als (een) negatief aspect van de plaatsing. 

4.6 De financiering van de pleeggezinplaatsing 

In precies 60% van de gevallen was de fmanciering van de plaatsing door het 
Ministerie van WVC volgens de pleegouders goed verlopen. Veertig pleegouders 
hadden daarentegen problemen met de financiele kant van de plaatsing gehad, 
varierend van klachten over de hoogte van de subsidie tot problemen met de stu-
diefinanciering en de ziektekostenverzekering van het pleegkind. In tabel 2 van bij-
lage 1 staan de problemen met de financiele afhandeling van de plaatsing ver-
meld. 

4.7 Samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn de ervaringen van de pleegouders, opgedaan tijdens het ver-
blijf van het pleegkind in hun gezin, beschreven. 

Van de 50 pleegouders die het pleegkind reeds v66r de plaatsing kenden, was 
de helft van mening dat dit feit van invloed was geweest op het verloop van de 
plaatsing. Deze pleegouders zeiden vrijwel zonder uitzondering dat de plaatsing 
gemakkelijker was verlopen omdat wederzijdse gewenning niet meer nodig was ge-
weest en men reeds op de hoogte was van de problemen die speelden. Daarnaast 
noemden enkele pleegouders als nadeel dat zij bevooroordeeld waren geweest 
t.o.v. het pleegkind of z'n ouders, of dat zij tegen de plaatsing van de (bekende) 
jongere hadden opgezien. De twintig pleegouders die van mening waren dat het 
reeds kennen van de ouders van het pleegkind van invloed was geweest op de 
plaatsing, noemden vooral als voordeel dat men de problemen die speelden beter 
had kunnen plaatsen. Als negatief effect noemde de helft van deze pleegouders 
echter tevens, dat hun relatie met de ouders verslechterd was of dat zij van de 
ouders alleen maar negatieve informatie over het pleegkind ontvingen. 
Vrijwel alle pleegouders hadden tijdens de plaatsing contact gehad met een 
maatschappelijk werker. Onderwerp van gesprek tijdens deze contacten waren met 
name eventuele problemen met het pleegkind en het functioneren van het pleeg-
kind in het gezin. Tweederde van de pleegouders was over het algemeen tevreden 
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over de geboden begeleiding door de maatschappelijk worker. Van deze pleeg-
ouders noemden 49 de contacten zonder meer een (zinvolle) ondersteuning; de 
andere zestien pleegouders hadden wat meer initiatief en/of regelmatiger contact 
van de kant van de maatschappelijk werker gewenst. De resterende 35 pleegouders 
waren daarentegen duidelijk ontevreden over de geboden begeleiding. Zij vonden 
dat de maatschappelijk werker te weinig ondersteuning had geboden, te lab was 
geweest, nooit naar hen had geluisterd en/of partij voor het kind had gekozen. 

82 pleeglcinderen hadden tijdens de plaatsing contact gehad met hun ouders. 
Van de 61 pleegouders die meenden dat dit contact invloed had gehad op de jon-
gere, noemde tweederde uitsluitend negatieve effecten zoals nervositeit, verdriet 
en/of depressiviteit. Van de veertig pleegouders die meenden dat het contact tus-
sen het pleeglcind en z'n ouders (ook) van invloed was geweest op hun eigen rela-
tie met het pleeglcind, noemde de helft negatieve effecten, zoals sparmingen in het 
pleeggezin of een verslechterde relatie met de jongere, en de helft positieve ef-
fecten, zoals verbeterd contact met de jongere. Van de 66 pleegouders die tijdens 
de plaatsing zelf (ook) contact hadden met de ouders van het pleegIcind, beoor-
deelde tweederde dit contact als soppervIaldcig', 'geen overleg'. 

Het contact tussen het pleeglcind en de eigen lcinderen van de pleegouders tot 
slot, verliep in de tweederde van de gevallen goed. Bij de andere plaatsingen wa-
ren er vanaf het begin of na verloop van tijd problemen tussen de kinderen ont-
staan. 

In hun beoordeling van het verblijf van het pleegkind als geheel, was bijna de 
helft van de pleegouders ronduit positief. Ervaringen die tot dit positieve oordeel 
hadden geleid waren de positieve veranderingen in het pleeglcind en/of het goede 
contact met de jongere. Deze ervaringen werden eveneens genoemd door de 38 
pleegouders die het verblijf van het pleegkind in hun gezin als deels positief, deels 
negatief hadden ervaren. Het felt echter dat hun venvachtingen niet waren uit-
gekomen doordat het pleegkind zich te langzaam had aangepast en/of in bepaalde 
opzichten (helemaal) niet veranderd was, werd gezien als een negatief aspect van 
de plaatsing. Dezelfde negatieve aspecten werden genoemd door de 13 pleeg-
ouders die de plaatsing als geheel (uitsluitend) als negatief hadden ervaren. 

Geen van bovengenoemde aspecten van de pleeggezinplaatsingen leek overigens 
samen te hangen met eventuele ervaring in de opvang en verzorging van pleegkin-
deren en/of met het at dan niet kennen van het pleegkind v66r de plaatsing. Ai-
leen tussen de beoordeling van de begeleiding door de maatschappelijk werker en 
de ervaring van de plaatsing als geheel bleek een (zwak) positief verband te 
best a a n. 

Vergelijken we bovenstaande gegevens over de contacten tussen de betrokken 
partijen met die uit de eerste fase van het onderzoek naar vrijwillige pleegzorg, 
dan blijken de maatschappelijk werkers uit de eerste fase van het onderzoek over 
het algemeen positiever over die contacten te oordelen dan de pleegouders. Zo 
noemden de maatschappelijk werkers hun eigen contact met de pleegouders in 
90% van de gevallen 'goed' tot Izeer goed' en werd het contact tussen het pleeg-
kind en z'n ouders in 42% van de gevallen zonder meer als 'goed' beoordeeld. 
Voor het contact tussen de pleegouders en de ouders van het pleegkind lag dit 
percentage zelfs op 44. Blijkbaar beleefden de pleegouders deze contacten anders 
dan de maatschappelijk werkers. 
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5 De beeindiging van de plaatsing 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de beeindiging van de pleeggezinplaatsing. 
Hierbij zal allereerst aandacht worden besteed aan de opvattingen van de pleeg-
ouders over het uiteindelijke resultaat van de plaatsing (is er jets bereikt?). Ver-
volgens wordt beschreven wat volgens de pleegouders de reden was voor het 
(eventuele) vertrek van het pleeglcind uit hun gezin en wat zij vonden van (de keu-
ze van) de daarop volgende verblijfplaats van de jongere. Tot slot wordt kort inge-
gaan op contacten tussen de pleegouders en de maatschappelijk werker na 
beeindiging van de plaatsing: de nazorg. 

5.2 Het uiteindelijke resultaat van de plaatsing 

In tabel 5.2 staat vermeld wat de pleegouders antwoordden op de vraag, of men 
het idee had dat er jets met het verblijf van de jongere in hun gezin bereikt was. 

Tabel 5.2: Mening van de pleegouders over bereikte resultaat van de plaatsing (n=100) 

lets bereikt met de plaatsing? 	 freq. 

ja 	 66 
deels 	 14 
nee 	 17 

' weet niet 	 3 

totaal 	 100 

Van de 66 pleegouders die meenden dat er met de plaatsing zeker jets bereikt 
was, gaven de meeste te kennen dat het pleegkind door het verblijf in hun gezin 
rustiger, evenwichtiger was geworden en (meer) rekening had leren houden met 
anderen, dan wel beter met andere mensen had leren omgaan. Daarnaast beschre-
ven de pleegouders het positieve resultaat van de plaatsing veelal in meer al-
gemene opmerkingen over de jongere, bijvoorbeeld door te zeggen dat het pleeg-
kind in het algemeen in positief opzicht veranderd was of (toch nog) goed terecht 
was gekomen: 

'Er is winst geboekt met haar. De positieve kanten van haar vjn ontwikkeld. Ze is 
opener en stabieler geworden.' 
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'Het kind is heel positief opgegmeid, het is een "eigen" kind geworden. Ze is nu-
dger, stabieler geworden. Ook opener.' 

'Het meisje is nudger geworden. Ze zat vol do/le ideeen, was ag onbedacht Nu 
denkt ze meer na.' 

Andere positieve uitkomsten van de plaatsing die door enkele pleegouders ge-
noemd werden, waren dat het pleegkind zelfstandiger was geworden, een opleiding 
was begonnen of afgemaala had en/of een betere relatie met z'n ouders had ont-
wildceld: 

`Ze is weer gaan leren Ze is zelfstandiger, volwassener en vnier geworden. Ze 
heeft geleerd dat ze niet altijd voor dingen weg kart lopen.' 

Een zestal pleegouders tot slot, beschreef het positieve resultaat van de plaatsing 
in termen als: 

'We he/then een noodopvang kunnen bieden, ander& had ze op straat gemoeten.' 
ziet geen directe resultaten, maar van wat je meegeeft blijft altijd wel wat han- 

gen: 
`Dingen die je erin stop:, komen later weer boven.' 

De veertien pleegouders die van mening waren dat met de plaatsing slechts ge-
deeltelijk positieve resultaten waren geboekt, waren voomamelijk tot die conclusie 
gekomen op grond van de overweging dat er wehswaar sprake was geweest van 
enige positieve verandering in de jongere of in de thuissituatie van de jongere, 
maar dat die verandering — met name in (het gedrag van) de jongere — niet zo 
groot was als men eigenlijk verwacht of gehoopt had (n-b.: vergelijk ook de be-
oordeling van de plaatsing als geheel in 4.5): 

'Het pleegkind is beter voor zichzelf gaan zorgen en had beter contact met zijn 
ouders. Maar hij bleef in z'n fantasiewereld leven en bkef liegen en stelen.' 
'Ze was zelfstandiger geworden. Macs de problemen met moeder waren niet opge-
lost. Ze is weer weggelopen bij haar moeder.' 
'(Er is) heel vaag (iets bereikt). ledereen zei dat hij wat rusfiger was geworden. Hij 
was wat meer aanspreekbaar geworden, maar each te weinig.' 

Dit gebrek aan (voldoende) verandering in het gedrag van de jongere en/of in de 
thuissituatie van de jongere werd door de pleegouders die de plaatsing slechts ge-
deeltelijk geslaagd vonden, overigens vooral toegeschreven aan de (to) korte duur 
van de pleeggezinplaatsing. Hieronder volgen twee voorbeelden: 

'Het pleegkind is zelfstandigergeworden en oak sociaal voelender maarde pica:-
sing is niet afgemaala.' 
' 	 het proces van zelfstandig worden van het pleegkind is te vtveg afgebrolcen.' 

De zeventien pleegouders die van mening waren dat er met de plaatsing van de 
jongere in hun gezin helemaal niets bereikt was, baseerden hun melting vrijwel al-
lemaal op hun ervaring dat de jongere onvoldoende was veranderd. Volgens doze 
pleegouders was ofwel het ongewenste gedrag van de jongere in het geheel niet 
veranderd, ofwel was de jongere, na vertrek uit het pleeggezin, weer in z'n oude 
gedragspatroon van v66r de plaatsing (bijvoorbeeld voortdurend ruzie maken, sto-
len, druggebruik) teruggevallen: 

'Er is niets bereikt. Het kind is nog even asociaal als toen ze 
'Niets (bereikt). Het kind was al vapest, ze loos. Er viel niets meer mee te doen.' 
`Ze viel na de plaatsing meteen weer tem& in haar oude gedrag: ruzie makende 
howling, weinig aandacht voor haar uiterlijke vazorging, en.' 
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Bij de beoordeling van de plaatsing in termen van wel of met jets bereikt lijkt het 
niet uit te maken, of de pleegouders het pleegkind wel of niet al v66r de plaatsing 
kenden. Ook zijn er geen grote verschillen in de beoordeling van pleegouders met 
en pleegouders zonder ervaring op het gebied van de opvang en verzorging van 
pleegkinderen. Wel bleken de pleegouders die tevreden waren over de voorberei-
ding en de begeleiding van de plaatsing door de maatschappelijk werker — net als 
bij de beoordeling van de plaatsing als geheel — het uiteindelijke resultaat van de 
plaatsing wat vaker als (gedeeltelijk) positief te beoordelen, dan de pleegouders 
die niet te spreken waren over de contacten met de maatschappelijk werker. Daar-
naast bleken de pleegouders die de plaatsing voornamelijk aan problemen in de 
thuissituatie van het pleegkind toeschreven, de plaatsing achteraf valcer een (ge-
deeltelijk) succes te noemen dan de pleegouders die meenden dat aan de plaatsing 
(mede) problemen bij het pleegkind zelf ten grondslag hadden gelegen. Mogelijk 
speelden de problemen in de thuissituatie van de jongere een minder belangiijke 
rol vanaf het moment dat het pleegkind in het pleeggezin was ondergebracht, 
waardoor de kansen op een goede afloop van de plaatsing gunstiger waren. Van 
de problemen die bij de jongere zelf speelden mag daarentegen worden aan-
genomen dat ze niet plotseling minder urgent werden op het moment dat de jon-
gere in het pleeggezin was geplaatst; wellicht waren deze problemen ook minder 
gemakkelijk op te lossen. Hoe plausibel deze mogelijke verklaring voor de ver-
schillen in de beoordeling van het uiteindelijke resultaat van de plaatsing echter 
ook mag lclinken, men dient zich goed te realiseren dat zij niet (uitvoerig) getoetst 
is en bovendien alleen betrekking heeft op de honderd geinterviewde pleeggezin-
nen uit dit (deel van het) onderzoek. Hetzelfde geldt voor het geconstateerde ver-
band tussen de voorbereiding en begeleiding van de plaatsing door de maatschap-
pelijk werker en de beoordeling van de plaatsing in termen van het bereikte effect. 

53 Reden van vertrek en verblijfplaats van de jongere na vertrek uit het 
pleeggezin: het oordeel van de pleegouders 

Van de honderd pleegkinderen op wie de interviews betrekking hadden, verbleven 
er 18 nog in het pleeggezin op het moment van afname van de interviews. 

Tabel 5.3: Reden voor het vertrek van het pleegkind uit het pleeggezin (n=82) 

reden vertrek 	 freq. 

pleegkind was niet meer te handhaven 	 21 
pleeg,kind wilde weg 	 15 
andere oplossing gevonden 	 12 
pleegkind ging zelfstandig wonen 	 11 
ouders wilden pleegkind terug 	 8 
relatieherstel ouders - pleegkind 	 8 
gestelde termijn was voorbij 	 3 
overig 	 4 

totaal 	 82 
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In tabel 53 staan de redenen genoemd die volgens de pleegouders aan het vertrek 
van de andere 82 pleegkinderen ten grondslag hadden gelegen. 

Bij de plaatsingen die waren beeindigd omdat het pleegkind niet (meer) in het 
pleeggezin te handhaven was, was het onacceptabele geclrag van het pleegkind 
voor de pleegouders aartleiding geweest om de jongere — al dan niet in overleg 
met de maatschappelijk werker — buiten de deur te zetten. De prob1emen met het 
pleegkind die uiteindelijk tot de beeindiging van de plaatsing hadden geleid, va-
rieerden van ruzies met de pleegouders tot ongehoorzaarnheid en ontucht met de 
andere (pleeg)kinderen: 

'De jongerr is weggestuurd omdat hij niet te hanteren was. Hif lag voortdurrnd met 
ons in de clinch. Het hele gezin ging eronder lijden.' 
'Ze wen,/ agressief als ze haar zin niet krreg. Ze begon dat met dingen te gooien. 
lk heb haar er toen uitgezet.' 

pleegde ontucht met onze pleegdochter van II jaar. Dat speelde at langer 
Toen we het ontdekten moest hij dezelfde dag weg.' 

Van deze 21 pleeglcinderen lcwamen er acht in een tehuis terecht; de andere 
werden ofwel in een ander pleeggezin geplaatst ofwel gingen terug naar hun 
ouders. In hun beoordeling van deze volgende verblijfplaats van de jongeren ver-
schilden de pleegouders nogal: zo noemden ongeveer evenveel pleegouders de 
plaatsing in een tehuis, een ander pleeggezin of bij de ouders 'prima', 'een goede 
oplossing', enz., als 'jammer', 'niet blij mee', 'vervelend'. De negatieve afloop van 
de plaatsing Imam wel duidelijk tot uiting in de mening van de pleegouders over 
het bereikte resultaat van de plaatsing. Vrijwel alle 21 pleegouders gaven namelijk 
te kennen dat er met de plaatsing gedeeltelijk of helemaal niets bereikt was. 

Bij de meeste plaatsingen die waren beeindigd omdat het pleeglcind weg wilde 
hadden de jongeren — volgens de pleegouders — gemeend dat zij te weinig vrij-
heid in het pleeggezin hadden en/of dat de pleegouders zich teveel met hen be-
moeiden: 

'Ze kon of wilde de beperkingen die haar wenien opgelegd niet aan; ze wilde vnj-
held.' 
'De pleegvader ging zich met het pleegkind bemoeien: regels stellen, afspraken ma-
ken, strenger aanpakken. Dit beviel het pkegkind niet ze is toen naar de maat-
schappelijk werlcer gestapt.' 

Als verblijfplaats waar de pleegkinderen vervolgens terecht waren gekomen noem-
den de pleegouders onder meer het ouderlijk huis, een ander pleeggezin en zelf-
standig of begeleid op kamers. De beoordeling van deze volgende verblijfplaats 
van de jongeren liep, net als bij de plaatsingen die waren beeindigd omdat het 
pleegIcind niet meer te handhaven was, uiteen van positief ('goed', 'prima') tot 
negatief ('oneens', 'geen goede oplossing'). Het oordeel van de pleegouders over 
het bereilcte resultaat van de plaatsing was daarentegen overwegend positief: de 
meeste pleegouders vonden dat de jongere gedurende de plaatsing positief ver-
anderd was. 
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Bij de plaatsingen die waren bedindigd omdat er een andere oplossing gevonden 
wasl°  of omdat het pleegkind zelfstandig ging wonen, dan wel naar huis terugkeer-
de daar de relatie met z'n ouders voldoende verbeterd was, waren de pleegouders 
het over het algemeen met de (keuze van de) vervolgvoorziening eens geweest. 
Deze pleegouders waren ook zonder meer van mening dat er met de plaatsing van 
het pleegldnd in hun gezin positieve resultaten bereikt waren: 

' (Een ander pleeggezin) dat was oki, dat was van het begin af aan de opzet ge-
' weest. 

'(Het tehuis was) prima. Dat had hij net nodig.' 
'HU Icon in het pleeggezin niets meer leren, het begeleid kamerproject was een lo-
gische volgende stap ...' 
`Ze is gaan samenwonen. Daar ben ik het helemaal mee eens.' 
'De 'thole met zijn ouders was hersteld. Toen is htj teruggegaan naar yin ouders. 
Wij vonden dat prima.' 

Bij de plaatsingen die daarentegen bedindigd waren omdat de ouders hun zoon 
of dochter weer thuis wilden hebben, waren alle pleegouders het met het vertrek 
van het pleegkind oneens geweest: 

'Het kind is weggegaan omdat ztjn moeder aan hem trok. Wij waren bang dat hij 
weer terug zou vallen. Dat is inderdaad gebeurd. Jammer' 

`Ze is weer teruggegaan naar huis. Ze is omgekocht, er is aan haar getrokken. Ik 
heb er geen goed woord voor over' 

Slechts een pleegouder vond dan ook dat er met de plaatsing jets bereikt was; de 
andere pleegouders vonden dat het pleegkind niet of nauwelijks (blijvend) veran-
derd was. 

De overige zeven plaatsingen tot slot, waren bedindigd omdat de afgesproken 
opvangtermijn verstreken was en het pleegkind in een ander pleeggezin geplaatst 
was of omdat het pleegkind respectievelijk in een ziekenhuis moest worden opge-
nomen na een verkeersongeval, een interne opleiding was gaan volgen en naar het 
buitenland was vertrokken in het kader van een internationaal uitwisselings-
programma. Met uitzondering van de plaatsingen die eindigden met een zieken-
huisopname waren de pleegouders het met de (keuze van de) volgende verblijf-
plaats eens geweest en noemden zij de pleeggezinplaatsing succesvol. De ver-
blijfplaats van de pleegldnderen na vertrek uit het pleeggezin staat vermeld in 
tabel 3 van bijlage 1. 

5.4 De nazorg door de maatschappelijk werker 

Van de honderd pleegouders had tweederde na beeindiging van de subsidie nog 
contact gehad met de maatschappelijk werker. In de meeste gevallen bestond dit 
contact uit een of meer afrondende gesprekken. Twintig pleegouders hadden daar-
entegen tot op het moment van afname van de interviews nog steeds contact met 
de maatschappelijk werker, waarbij deze contacten in tien gevallen betrekking 

to  Vier pleegkinderen vertrokken naar een ander pleeggezin, vier naar een tehuis en vier 
naar een project voor begeleid kamer bewonen. 
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hadden op het pleegkind uit het interview en in tien gevallen op andere (later in 
huis genomen) pleeglcinderen. 

5.5 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan de beeindiging van de pleeggezinplaat-
singen. 

Op de vraag, of met het verblijf van het pleeglcind in hun gain lets bereilct was, 
antwoordde tweederde van de pleegouders zonder meer bevestigend. Met name 
werd genoemd dat de pleeglcinderen door de pla,atsing rustiger, evenwichtiger en/ 
of socialer waren geworden. Een zesde van de pleegouders was van mening dat or 
met de plaatsing slechts gedeeltelijk jets bereikt was; een even groot aantal vond 
dat or met de plaatsing helemaal niets was bereikt. Als reden voor de (gedeelte-
lijk) negatieve uitkomst van de plaatsing noemden de pleegouders dat (het gedrag 
van) het pleeglcind onvoldoende, dan wel helemaal niet, veranderd was. Aan de 
plaatsing van doze pleegkinderen hadden overigens relatief vaalc (mode) proble-
men bij de jongere zelf ten grondslag gelegen. Bovendien waren de pleegouders 
van doze pleeglcinderen naar hun melting minder good door de maatschappelijk 
worker op de plaatsing voorbereid en tijdens de plaatsing begeleid, dan de pleeg-
ouders die alleen positieve uitkomsten noemden. 

Van de 82 pleegouders van wie het pleegkind uit het gain vertrokken was, 
noemde een kwart als reden voor het vertrek dat het pleeglcind niet langer in het 
pleeggezin to handhaven was. Vijftien plaatsingen waren beeindigd omdat het 
pleegkind vond dat het to weinig vrijheid had of dat de pleegouders zich to veel 
met hem/haar bemoeiden. Doze pleegkinderen, die op initiatief van de pleeg-
ouders of op eigen initiatief het pleeggezin hadden verlaten, waren vervolgens in 
andere pleeggezinnen, in tehuizen, bij hun ouders of op kamers terechtgekomen. 
De melting van de pleegouders over doze volgende verblijfplaats varieerde van po-
sitief tot negatief. Het bereikte resultaat van de plaatsingen die beeindigd waren 
omdat het pleeglcind niet moor in het gain to handhaven was, bedroeg volgens de 
pleegouders over het geheel genomen weinig of niets. Met de plaatsingen die 
beeindigd waren omdat de jongere weg wilde, waren daarentegen volgens de 
meeste pleegouders wel positieve resultaten bereikt. Bij de 20 plaatsingen die 
beeindigd waren omdat or eon plaats in een ander pleeggezin, eon tehuis of een 
begeleid kamerbewonenproject was vrijgekomen of omdat het pleegkind zelfstan-
dig ging wonen, waren de pleegouders het vrijwel zonder uitzondering met de 
betindiging van de plaatsing on de (keuze van de) volgende verblijfplaats eens ge-
weest. Hetzelfde geldt voor de acht pleegouders wiens pleegkind naar huh terug 
keerde nadat de relatie met z'n ouders stork verbeterd was. Doze plaatsingen wer-
den bovendien door vrijwel alle pleegouders succesvol genoemd. Alleen bij de 
plaatsingen die op aandringen van de ouders van het pleegkind beeindigd waren, 
waren de pleegouders het unaniem oneens geweest met de terugkeer van het 
pleegkind naar huis; het bereikte resultaat van doze plaatsingen was volgens de 
pleegouders bovendien nihil. 

60 



Tweederde van de pleegouders kreeg na beeindiging van de pleegzorgsubsidie 
nog nazorg. In de meeste gevallen bestond deze nazorg uit 66n of meer afronden-
de gesprekken met de maatschappelijk werker. 

Vergelijken we bovenstaande gegevens met de uitkomsten van de interviews on-
der de maatschappelijk werkers uit de eerste fase van het onderzoek, dan blijken 
de redenen voor de beeindiging van de plaatsingen in beide onderzoeken redelijk 
goed met elkaar overeen te komen. Hetzelfde geldt voor de verblijfplaats van de 
pleegkinderen na vertrek uit het pleeggezin en het aantal pleeg,lcinderen dat na 
stopzetting van de pleegzorgsubsidie nog in het pleeggezin bleef wonen. Bij de be-
oordeling van de plaatsing in termen van het bereikte resultaat waren de maat-
schappelijk werkers echter over het algemeen wat minder positief dan de pleeg-
ouders. Een mogelijke verklaring hiervoor vormt het verschil in vraagstelling in 
beide interviews. Bij de maatschappelijk werkers had de vraag naar het bereikte 
resultaat betrekking op expliciet van tevoren vastgestelde plaatsingsdoelen; bij de 
pleegouders daarentegen werd gevraagd of met de plaatsing `iiberhaupt jets' be-
reikt was. 
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6 De ervaring van het pleegouderschap 

Ben van de laatste vragen uit het interview met de pleegouders luidde of, gezien 
het felt dat men enige tijd andermans kind in huis had gehad, de term pleegouder 
hen in dit verband aanspralc. Op deze vraag antwoordden 29 pleegouders bevesti-
gend en 65 pleegouders (oftewel tweederde!) onticennend, terwijl zes pleegouders 
het antwoord op deze vraag schuldig bleven. In antwoord op de vraag hoe men 
zich dan zag indien men zichzelf niet als pleegouder beschouwde, noemde ruim 
een derde van de pleegouders op wie deze vraag van toepassing was, zichzelf eer-
der als 'ouder(s)' van de jongere te beschouwen. Als argument voor daze bena-
ming werd onder meer genoemd, dat men zich tegenover het pleeglcind op dezelf-
de wijze opstelde als tegenover de eigen kinderen, dat men als pleegouder itnmers 
probeerde een ouder voor de jongere te zijn en 'dat je een pleegkind als een eigen 
kind moest opnemen'. 

Ben vijfde van de pleegouders zag zichzelf daarentegen vooral als een (oudere) 
vriend(in) van de jongere. Ben van deze pleegouders gal hiervoor als reden, dat 
het leeftijdsverschil tussen hemzelf en het pleegkind te Mein was geweest om van 
(pleeg)ouder te kunnen spreken. Ben ander vond de term pleegouder 'te afstande-
lijle. 

Eveneens een vijfde van de pleegouders gal te kennen zich eerder als een 'op-
vangadres', dan als een pleegouder voor de jongere te beschouwen. Deze pleeg-
ouders zagen hun gezin als een tijdelijke verblijfplaats voor de jongere, waar deze 
wat begeleiding en gezelligheid kon venvachten. Andere termen, die slechts enkele 
keren genoemd werden als alternatief voor de term 'pleegoudee, zijn 'opvoeder/ 
verzorgee, 'begeleider/hulpverlenee, 'mentor' en 'oom/tante'. 

Op de vraag of men van plan was om in de toekomst nog eens pleegouder te 
worden, antwoordde de helft van de pleegouders bevestigend en een derde ont-
kennend. Wat hierbij opvalt, is dat onder de pleegouders die zeiden in de toe-
komst wellicht weer een pleegkind in huis te nemen, zich relatief twee maal zoveel 
pleegouders met ervaring op het gebied van de opvang en verzorging van pleegkin-
deren bevonden, als zonder ervaring. Opmerkelijk is verder, dat het al dan niet 
opnieuw pleegouder willen worden geen enkel verband leek te houden met hoe de 
pleegouders de plaatsing als geheel hadden ervaren, net zo min als met de vraag 
of men het pleeglcind al v66r de plaatsing kende, of Met. De informatie uit de 
interviews met de pleegouders lijkt er op te wijzen dat — althans voor deze groep 
pleegouders — eerdere ervaring met het fenomeen pleegzorg een betere voorspel-
ler is voor de karts dat de pleegouders in de toekomst opnieuw een jongere in huis 
zullen nemen, dan de ervaringen opgeclaan tijdens de plaatsing zelf. 
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Deel 3: Ervaringen van pleegkinderen 

In dit derde deel van het onderzoeksrapport worden de ervaringen beschreven van 
de pleegldnderen die tijdens het onderzoek geinterviewd zijn. Het gaat hierbij 
(deels) om een andere steekproef dan die, waarop de interviews met de pleegou-
ders betrekking hadden. De objectieve kenmerken van de (plaatsing van de) groep 
pleegkinderen komen echter grotendeels overeen met die van de pleegouders (en 
met die van de pleeggezinplaatsingen uit de eerste fase van het vervolgonderzoek). 
Deze kenmerken zullen daarom alleen kort samengevat worden. 

Er zijn 34 jongeren geinterviewd over hun ervaringen in een pleeggezin. Onder 
deze pleegkinderen bevonden zich 25 meisjes en 9 jongens. De meeste van hen 
waren bij het begin van de plaatsing 15 tot 18 jaar oud en verbleven voorafgaand 
aan de pleeggezinplaatsing bij (een van) hun ouders (zie tabellen 1 en 2 in bijla-
ge 2). Ruim de helft van de plaatsingen duurde maximaal een half jaar. Veertien 
pleegldnderen kenden de pleegouders reeds v6Or de plaatsing. De meeste pleeg-
gezinnen waarin de jongeren werden geplaatst bestonden uit een vader- en een 
moederfiguur en eigen kinderen. 

Een groot deel van de jongeren werd begeleid door een maatschappelijk wer-
ker of andere hulpverlener van een instelling voor Algemeen Maatschappelijk 
Werk, een Riagg of een (gezins)voogdijvereniging. Uit de interviews bleek overi-
gens dat niet alle jongeren door een maatschappelijk werker begeleid waren. Som-
mige jongeren stonden onder begeleiding van andere hulpverleners, zoals psycho-
logen of gezinstherapeuten van een Riagg. Omdat het echter niet in alle gevallen 
duidelijk was wellce functie de hulpverlener had, zullen we dit in het vervolg van 
het rapport niet nader speciferen. Wanneer gesproken wordt over maatschappelijk 
werker kan het dus in enkele gevallen gaan om een andere hulpverlener. 



1 De situatie voorafgaand aan de plaatsing 

1.1 Inleiding 

Voordat een jongere in een pleeggezin terechtkomt, is er meestal al een heleboel 
gebeurd. In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de situatie voorafgaand 
aan de pleeggezinplaatsing. Aan de orde komen: 
—de problemen die volgens de jongeren (mede) een reden tot plaatsing vormden; 
—de rol van de jongeren bij de besluitvorming tot plaatsing; 
—het doel van de pleeggezinplaatsing volgens de jongeren en 
—de verwachtingen van de jongeren bij het begin van de plaatsing. 

1.2 Problemen voorafgaand aan de plaatsing 

In deel 2 werd opgemerkt, dat de problemen die voorafgaand aan de plaatsing 
speelden en die (mede) een reden tot plaatsing vormden, zowel bij de jongere als 
bij de ouders of in de thuissituatie konden liggen. Daarnaast kon er spralce zijn 
van `andere' problemen, wanneer de jongere v66r de plaatsing niet bij z'n 
ouder(s), maar elders verbleef. In deze paragraaf wordt beschreven welke proble-
men volgens de jongeren (mede) een reden tot plaatsing vormden. 

Bij alle plaatsingen werd er door de jongeren minstens een probleem genoemd. 
Meestal ging het om een combinatie van een aantal problemen; ruim de helft van 
de jongeren noemde twee of drie verschillende problemen. Omdat in de meeste 
gevallen twee of meer problemen genoemd werden, is het totaal aantal problemen 
in de tabellen in deze paragraaf groter dan 34. 

Volgens negen jongeren lagen de problemen niet expliciet bij henzelf. In vijf 
gevallen ging het om problemen die binnen de categorie `problemen in de thuis-
situatie' vielen. Er was volgens deze jongeren sprake van relatieproblemen en/of 
ruzie tussen ouders en kind. an jongere noemde mishandeling als aanleiding tot 
de plaatsing. In de overige vier gevallen lag de reden tot plaatsing volgens de 
pleegkinderen in `andere' omstandigheden. Hierbij ging het bijvoorbeeld om een 
jongere wiens vader in Marokko woonde en wiens moeder opgenomen moest 
worden in het ziekenhuis. Bij een ander verhuisden de vorige pleegouders, terwijl 
de jongere in de omgeving wilde blijven wonen om z'n opleiding af te maken. 

Vijfentwirttig jongeren gaven daarentegen wel problemen bij zichzelf aan. 
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Tabel 1.2.1: Problemen bij de jongere (n=25) 

probleem bij de jongere 	 freq. 

weglopen 	 13 
psychische problemen 	 8 
autoriteitsconflieten 	 7 
jongere wilde weg, niet naar huis 	 4 
problemen met andere kinderen 	 2 
overig 	 8 

Zoals uit tabel 1.2.1 blijkt, wilde de helft van alle jongeren weg uit de verblijf-
plaats waar zij op dat moment verbleven. Dertien van deze 17 jongeren zetten hun 
wens om in een daad en liepen weg. Deze jongeren liepen overigens niet zonder 
reden weg: die gaven aan dat er thuis problemen waren. In negen van de dertien 
gevallen was het weglopen een gevolg van een slechte relatie met (6en van) de 
(stief)ouders, wat zich uitte in voortdurende ruzies of grote onenigheid. In de 
overige gevallen was de relatie tussen de ouders onderling slecht. De situatie werd 
hierdoor, in beide gevallen, zo onhoudbaar, dat de jongeren wegliepen. 

'1k ben weggegaa.n omdat it* stiefmoeder en ik niet met elkaar op konden schie- 
ten. Er waxen veel raster.' 
Wet huwehjk van vader ging niet goed. 1k went wet van hot naar her gesteept en 
heb vaak van school gewisseld. lk kon er niet meer tegen. lk ben gevlucht naar 
mijn opa en oma.' 

De jongeren die filet wegliepen maar wel weg wilden, verbleven v66r de plaatsing 
niet bij hun ouders thuis. Ze wilden ook niet naar huis, omdat ze de sfeer thuis 
slecht vonden of niet met (66n van) hun ouders konden opschieten. 

Bijna een lcwart van de pleegkinderen had psychische problemen. Sommige van 
hen gaven aan dat ze met zichzelf in de knoop zaten. Een aantal wist geen uitweg 
meer en schalcelde daarom een hulpverleningsinstantie in. Ben jongere voelde zich 
zo beklemd dat hij 'links en rechts om zich heen begon te slaan'. 

In een vijfde van de gevallen was er sprake van autoriteitsconflicten. Bij elk van 
deze zeven plaatsingen ging het om emstige ruzies of conflicten, waardoor de 
situatie geleidelijk aan onhoudbaar werd. Sommige jongeren liepen uit zichzelf 
weg, omdat ze niet meer bestand waren tegen de grote druk. In andere gevallen 
werd de situatie naar aanleiding van deze conflicten eerst doorgesproken met een 
hulpverleningsinstantie. Daama werd de jongere pas in een pleeggezin geplaatst. 

'Het ging niet lk begrrep mijn ouders niet en wend opstandig Er ontstonden ruzies. 
Mijn ouders zeiden dat ik moest praten met een maatschappelijk werker. 1k heb ge- 
zegd dat ik weg wilde. Dat is gebeurd.' 

Van de hele groep geInterviewde pleegkinderen noemden er negen helemaal geen 
problemen in de thuissituatie. Acht van hen woonden v66r de plaatsing echter niet 
meer thuis en noemden derhalve redenen voor de plaatsing in het pleeggezin die 
te maken hadden met hun 'andere' verblijfplaats. Ben jongen Icreeg bijvoorbeeld 
na de vakantie te horen dat hij niet meer welkom was in het pleeggezin waar hij 
woonde en dus maar ergens anders naartoe moest. Ben ander werd door de (vori-
ge) pleegouders uit huis gezet omdat deze tegen de opleiding waren die de jon-
gere wilde gaan volgen. Ben jongere, die wet nog thuis woonde, legde de proble-
men bij zichzelf. Hij sbegyeep zijn ouders niet.' 
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Tabel 1.2.2: Problemen in de thuissituatie of bij de ouders (n=25) 

probleem thuis of bij ouders 	 freq. 

slechte relatie ouders-kind 	 16 
lichamelijke/affectieve verwaarlozing 	 6 
incest 	 4 
huwelijks-/echtscheidingsproblemen 	 4 
ouders wilden niet voor kind zorgen 	 3 
afwezigheid ouder(s), b.v opname ziekenhuis 	 3 
verslaving 	 2 
overig 	 6 

Volgens een groot deel van de jongeren die wel problemen in de thuissituatie 
noemden, was er sprake van een slechte relatie tussen henzelf en hun ouders. Veel 
jongeren zeiden dat ze vrijwel voortdurend ruzie of meningsverschillen hadden 
met (66n van) hun ouders over bijvoorbeeld huisregels, geloof of allerlei pralcti-
sche dingen zoals de afwas, waardoor de situatie escaleerde. Een typerend voor-
beeld hiervan is: 

'Er waren veel ruzies, met meningsuitingen; het botste steeds, totdat het tot een ex-
plosie kwam.' 

In een tweetal gevallen was er geen sprake van ruzie, maar was het onderlinge 
contact slecht: 

`Vader was nooit thuis en mijn moeder en ik wisten geen mad met elkaar.' 
'MO ouders hadden geen ttjd voor mij. Ik kon mijn gevoelens niet uiten.' 

Andere problemen in de thuissituatie die iets minder vaak voorkwamen, maar die 
toch een belangrijk deel van de problematiek uitmaakten, waren onder andere in-
cest, verwaarlozing en huwelijksproblemen. 

Wanneer de jongere v66r de pleeggezinplaatsing niet bij (6en van) z'n ouders 
verbleef, werden nog andere dan de hierboven beschreven redenen genoemd die 
(mede) tot de plaatsing hadden geleid. In acht van deze veertien gevallen was het 
(vorige) verblijf als tijdelijk bedoeld, zodat de jongere weg moest. Andere redenen 
kwamen incidenteel voor. De situatie was bijvoorbeeld niet meer naar tevreden-
heid, de jongere voelde zich niet meer op zijn gemak in het vorige pleeggezin of 
het vorige pleeggezin verhuisde. 

`Rif het opvanggezin moest ik weg. Ik mocht mwdmaal 6 weken blijven.' 
'Ik was niet zo'n lieverdje. Ik had een andere levenswijze dan ztj. Dat ging niet. Ik 
was daar het pispaaltje. Het liep uit de hand. Het Riagg heeft gezegd dat ik daar 
beter weg kon. Een gastgezin was de oplossing volgens hun.' 

Een extreem voorbeeld van een combinatie van een aantal problemen volgt hier-
onder: 

`Mijn vader pleegde incest met mij en bedreigde me. Ilij probeerde me aan te nj-
den. Het ging op school niet meer. Ik was zwanger. Ik kwam bij mijn vriendje en 
die zat toen opeens met een andere vriendin. Toen werd het me teveel en ben ik 
naar de politie gegaan, uit eigen beweging.' 

Uit bovenstaande beschrijving en voorbeelden wordt duidelijk dat de situatie voor-
afgaand aan de plaatsing meestal niet bijzonder rooskleurig was. Daarbij ging het 
meestal niet om een probleem of om problemen die alleen bij de jongere of in de 
thuissituatie c.q. de vorige verblijfplaats van de jongere lagen, maar om een corn- 
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binatie van problemen. Er was sprake van een wissehverldng, waardoor de proble-
men escaleerden en de situatie op een gegeven moment zo onhoudbaar werd, dat 
de jongere niet meer thuis of in de vorige verblijfplaats kon blijven. Een veel 
voorkomende combinatie was relatieproblemen tussen ouders en kind of tussen de 
ouders onderling en wegjopen door de jongere. 

13 De rol van de jongere bij de besluitvorming tot plaatsing 

Wanneer besloten wordt dat een jongere naar een pleeggezin zal gaan, is er altijd 
iemand die daar het initiatief toe neemt. In deze paragraaf zal beschreven worden 
wie volgens de jongeren het initiatief tot de plaatsing nam, of de jongeren zelf bij 
de besluitvonning betrokken w-aren en hoe zij eventueel konden meebeslissen. Tot 
slot wordt ingegaan op hoe bun ouders volgens de jongeren over de pleeggezin-
plaatsing dachten. 

Een groot deel van de jongeren zei zelf betrolcken te zijn geweest bij de realisa-
tie van de plaatsing. Precies de helft van de geinterviewde jongeren nam geheel 
zelf het initiatief om uit de vorige verblijfplaats weg te gaan; tien jongeren wer-
den na overleg met de maatschappelijk werker, de ouders en/of de pleegouders 
in het pleeggezin geplaatst. In twee gevallen kwam de jongere door omstandighe-
den in het pleeggezin terecht, bijvoorbeeld doordat het vorige pleeggezin verhuis-
de. 

Vijf jongeren daarentegen moesten van anderen naar het pleeggezin. In al deze 
Befallen waren het steeds verschillende personen die de aanzet tot de uithuisplaat-
sing gaven. Volgens de jongeren vonden deze mensen de situatie zo problematisch, 
dat hij of zij weg moest uit de vorige verblijfplaats. Een jongen werd bilvoorbeeld 
door zijn ouders uit huis gezet vanwege hoog oplopende conflicten. In een ander 
geval besliste de psycholoog van het Riagg dat de situatie in het vorige pleeggezin 
onhoudbaar was en dat de jongere beter weg kon gaan. 

Tabel 1.3: (Mede)initiatiefnemers tot de plaatsing (n=34) 

initiatiefnemer 	 freq. 

jongere alleen 	 17 
mw begeleidende instantie 	 6 
pleegouders 	 4 
beide ouders 	 3 
overig 	 2 
niet van toepassing 	 2 

totaal 	 34 

Verder is gevraagd, of de jongeren mochten meebeslissen in de keuze van de ver-
blijfplaats waarin ze terecht zouden komen. Dit bleek bij het grootste deel van de 
pleegkinderen het geval te zijn. Dit meebeslissen kon zich op verschillende manic-
ren uiten (zie tabel 3 in bijlage 2). Acht van de 28 jongeren liepen weg en gingen 
meteen naar het pleeggezin dat ze zelf hadden uitgekozen. Anderen mochten kie-
zen naar welk soon voorziening ze wilden, bijvoorbeeld of ze naar een pleeggezin 
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wilden, naar een tehuis of op begeleide kamerbewoning, of hadden een keuze kun-
nen maken uit een aantal pleeggezinnen. De overige elf pleegkinderen hadden 
daarentegen alleen mogen beslissen of ze naar het door de maatschappelijk werker 
uitgekozen pleeggezin 1.vilden, of niet. 

kunt we! weigeren. Het gezin wordt gepresenteerd. Het hoeft dan niet per se.' 
Soms was er eigenlijk geen spralce van een keuze, omdat het betreffende pleeg-
gezin de enige oplossing was. 

'Ik mocht het zeggen als ik dit (pleeggezin) niet wilde, maar dan moest ik wel zelf 
voor een altematief zorgen.' 

Op de vraag hoe hun ouders over de pleeggezinplaatsing dachten, antwoordden de 
pleegkinderen nogal verschillend (zie tabel 4 in bijlage 2). Ruim een lcwart van de 
ouders was het volgens hun lcinderen met de pleeggezinplaatsing eens en vond dit 
een goede oplossing. 

`Ze vonden het fijn voor me dat ik in een huis woonde waar aandacht voor me 
was.' 

'Het leek hun beter dan een opvangcentrum. Het was mijn beslissing. Ik moest 
maar kijken wat ik zou doen.' 

Een ander kwart van de ouders stond volgens de jongeren ambivalent tegenover 
de keuze van het pleeggezin. Ze zagen er zowel positieve als negatieve kanten aan. 

'ilan de ene kant waren ze opgelucht. Ze vonden het ook erg, omdat ze niet voor- 
berrid waren.' 

Soms was de ene ouder voor de plaatsing en de ander tegen. Eén ouderpaar was 
tegen de uithuisplaatsing, maar stond positief tegenover het betreffende pleeg-
gezin. Verder hadden vijf ouders het erg moeilijk met de pleeggezinplaatsing. 

`Ze vonden het erg, waren heel verdrietig. Ze voelden zich schuldig dat ze 	niet 
konden opvoeden en anderen wel.' 

Eveneens vijf ouders waren pertinent tegen de plaatsing geweest: 
`Ze waren er niet mee eens. Ze wilden dat ik terug kwam naar huis.' 

Ben even groot aantal tot slot, had niets van de plaatsing afgeweten, bijvoorbeeld 
doordat de jongere van huis was weggelopen. 

1.4 De gestelde doelen 

Aan de jongeren werd vervolgens gevraagd, wat volgens hen het doel was geweest 
van de pleeggezinplaatsing. Eén jongere had hier geen idee van; ruim de helft van 
de overige jongeren vermeldde twee verschillende plaatsingsdoelen, waarbij het 
steeds om verschillende combinaties van doelen ging. 

Zoals uit tabel 1.4 blijkt, werd onderdak door tweederde van de jongeren als doe! 
genoemd. Soms werd hiermee langdurig onderdak bedoeld, maar vaak ging het om 
een crisisplaatsing of om tijdelijke opvang. In enkele gevallen was de plaatsing 
(eveneens) als tijdelijk bedoeld, maar dan werd uitdruldcelijk gezocht naar een 
definitieve oplossing. In bijna de helft van de gevallen was de plaatsing volgens de 
jongeren bedoeld om problemen op te lossen. Dit betrof meestal persoonlijke 
problemen, zoals onzekerheid, zich niet goed kunnen uiten of uit balans zijn. 
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Andere doelen, die minder vaak genoemd werden, waren bijvoorbeeld 'mensen om 
zich heen hebben', 'weg zijn van thuis' of liadenken over zichzelf. Een triest 
voorbeeld van de categorie coverig' is het volgende: 

'(De bedoeling was) een gelukkig !even leiden, niet mishandeld wonlen, hebben 
wat andere ldnderen ook hebben: een lieve moeder die an je geeft.' 

Tabel 1.4: Doe! van de plaatsing volgens de jongeren (n=33) 

doel 	 freq. 

crisisplaatsing, tijdelijk onderdak 	 17 
problemen oplossen 	 14 
volledig onderdak, gezin bieden 	 10 
rust 	 6 
relatieherstel 	 6 
begeleiding tot votwassenheid 	 3 
brug begeleide kamerbewoning 	 3 
overig 	 12 

Opvallend was dat in slechts drie gevallen werd aangegeven dat de plaatsing be-
doeld was als overgang naar begeleide kamerbewoning. Geen van de jongeren 
noemde voorbereiding op zelfstandig wonen als doel. 

1.5 Verwachtingen bij het begin van de plaatsing 

Tijdens de interviews werd ook ingegaan op de verwachtingen die de jongeren bij 
het begin van de plaatsing hadden omtrent de duur van de plaatsing en de ver-
blijfplaats waar zij na beeindiging van hun verblijf in het pleeggezin naar toe 
zouden gaan. 

Uit de antwoorden van de jongeren bleek, dat ongeveer een derde van de pleeg-
kinderen geen vaste verwachtingen koesterde bij het begin van de plaatsing. Der-
tien jongeren hadden geen idee hoelang de plaatsing zou gaan duren en elf, deels 
andere, jongeren wisten niet waar ze na de plaatsing terecht zouden komen. Zeven 
jongeren hadden venvachtingen omtrent geen van beide gehad. 

In de overige gevallen liepen de verwachtingen omtrent de duur van het verblijf 
in het pleeggezin uiteen van minder dan 6 weken tot meer dan twee jaar. Onge-
veer evenveel jongeren venvachtten aanvankelijk een kortdurende, d.w.z. korter 
dan een half jaar, als een langdurende plaatsing. De reden die de meeste jongeren 
noemden voor hun verwachting omtrent de duur was, dat ze zouden blijven tot-
dat ze naar de verwachte volgende verblijfplaats zouden kunnen gaan. Deze jon-
geren zouden blllven totdat terugkeer naar huis mogelijk was, er een plaats in een 
begeleid kamerbewonenproject vrij kwam of een andere oplossing gevonden was. 
De overige jongeren die bepaalde verwachtingen omtrent de duur hadden, noem-
den zeer uiteenlopende redenen voor hun venvachtingen. Bijvoorbeeld: 

'Omdat het mg kuk leek bij die pleegmoedee en: 
'1k had zelf gedacht dat ik weer gamy weg zou lopen. 1k houd niet van kakkers, 
was mtjn eetste indruk.' 
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Omdat veel jongeren bij het begin van de plaatsing geen duidelijke verwachtingen 
omtrent de duur hadden, is vergelijking met de werkelijke plaatsingsduur moei-
lijk. Aileen bij de drie jongeren die een plaatsingsduur verwachtten van minder 
dan zes weken, dan wel meer dan twee jaar, kwamen de verwachtingen uit. In de 
overige gevallen verschilden de verwachte en de werkelijke duur steeds van elkaar. 

Tabel 13: Verwachte verblijfplaats (n=34) 

verwachte verblijfplaats 	 freq. 

zelfstandig, op kamers 	 12 
begeleide kamerbewoning 	 5 
ouder(s) 	 3 
tehuis 	 3 
weet niet 	 11 
totaal 	 34 

Zoals uit tabel 1.5 blijkt, dachten de meeste jongeren, voor zover ze enig idee 
hadden, dat ze na hun verblijf in het pleeggezin zelfstandig zouden gaan wonen, 
hoewel geen enkele jongere voorbereiding hierop expliciet als doel van de plaat-
sing noemde (zie vorige paragraaf). Een vijftal jongeren verwachtte in een project 
voor begeleide kamerbewoning terecht te komen. Slechts enkelen dachten naar 
(een van) hun eigen ouders terug te keren. 

Bij de jongeren die verwachtten zelfstandig te gaan wonen, lag in het genoemde 
plaatsingsdoel meestal iets duurzaams. Het ging dan om volledig onderdak of lang-
durig verblijf, het bieden van een nieuw gezin of een nieuwe start. Zowel bij de 
jongeren die naar verwachting zelfstandig, als begeleid op kamers zouden gaan 
wonen, was de plaatsing (bovendien) vaak bedoeld om problemen op te lossen of 
om te begeleiden tot aan de volwassenheid. 

1.6 Samenvatting 

De situatie voorafgaand aan de plaatsing werd volgens de jongeren meestal geken-
merkt door een combinatie van problemen, die de reden tot de pleeggezinplaat-
sing vormden. Deze problemen versterkten elkaar, waardoor de situatie onhoud-
baar werd en de jongere weg moest uit de verblijfplaats waar hij/zij op dat mo-
ment verbleef. Het initiatief tot de plaatsing lag in de helft van de gevallen geheel 
bij de jongere zelf en in de andere helft (mede) bij anderen. De meeste jongeren 
mochten meebeslissen in de keuze van de voorziening, maar vaak ook hadden ze 
geen andere keus dan het aangeboden pleeggezin. De mening van de ouders over 
het verblijf in het pleeggezin liep volgens de jongeren erg uiteen. Veelvuldig ge-
stelde plaatsingsdoelen waren tijdelijk of langdurig onderdak en het oplossen van 
problemen. De verwachtingen bij het begin van de plaatsing varieerden nogal. 
Veel jongeren verwachtten te blijven totdat een andere oplossing gevonden was. 
Het grootste deel van de pleegkinderen die bepaalde verwachtingen hadden 
omtrent de verblijfplaats waarin ze na hun verblijf in het pleeggezin terecht zou-
den komen, dacht zelfstandig te gaan wonen. 
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2 De voorbereiding van de pleeggezinplaatsing 

2.1 lnleiding 

De plaatsing van een jongere in een pleeggezin kan voorafgegaan worden door 
een korte of lange(re) voorbereidingsfase. In deze fase kunnen er reeds contacten 
gelegd worden met eon maatschappelijk werker en/of met de toekomstige pleeg-
ouders. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op doze voorbereiding. Aan de orde ko-
men achtereenvolgens: 
—mogelijke contacten en afspraken tussen de jongeren en de maatschappelijk 

werker voorafgaand aan de plaatsing en 
—de eventuele kennismalcing en afspraken tussen de jongeren en de pleegouders 

voorafgaand aan de plaatsing. 

2.2 Contact en afspraken met de maatschappelijk werker voorafgaand aan de 
plaatsing 

Uit de interviews Meek, dat acht jongeren voorafgaand aan de pleeggezinplaatsing 
geen contact hadden gehad met een maatschappelijk worker. Doze jongeren waren 
of zelf weggelopen naar het pleeggezin zonder tussenkomst van eon maatschappe-
lijk werker, of er was geen tijd geweest om v66r de plaatsing contact op to nemen 
met eon maatschappelijk worker. 

Van de 26 jongeren die v66r hun verblijf in het pleeggezin wel contact hadden 
gehad met eon maatschappelijk worker, had driekwart tijdens doze contacten in le-
der geval deels enkele zaken met betrekking tot de komende plaatsing doorgespro-
ken. Uiteindelijk hadden 14 jongeren concrete afspraken gemaalct met de maat-
schappelijk worker. Doze afspraken hadden onder andere betrekking op huisregels, 
het contact met de eigen ouders, de vorm van het contact met de maatschappelijk 
worker, de gewoontes van de jongere, zakgeld en wat to doen bij eventuele moei-
lijkheden. 

De voorbereidende contacten met de maatschappelijk worker werden vrij geva-
rieerd beoordeeld. Eon jongere had slechts een keer contact gehad en dat was op 
het moment van het interview ruim anderhalf jaar geleden. Derhalve kon hij zich 
er weinig meer van herirmeren. In de overige gevallen word het contact vaker als 
negatief dan als positief beoordeeld (zie tabel 2.2). 

Tien van de dertien jongeren die het contact met de maatschappelijk wetter 
als (deels) positief waardeerden, vertelden dat ze good voorbereid waren op de 
plaatsing. 

gaf goede adviezen.' 
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`We hebben er over gepraat wat voor pleeggezin het was.' 
Acht jongeren die een (deels) negatieve waardering uitspraken, meenden dat het 
ondanks de voorbereiding toch onduidelijk was gebleven, wat hen te wachten 
stond in een vreemd gezin. 

`Ze (de maatschappehjk werkster) vertelt het we!, maar je moet nog maar zien hoe 
het loopt. Het gaat altijd anders dan verwacht.' 

De andere jongeren vonden het contact met de maatschappelijk werker (deels) 
geen goede voorbereiding op de pleeggezinplaatsing, omdat ze zelf al ervaring met 
een pleeggezinplaatsing hadden of omdat de maatschappelijk werker volgens hen 
onvoldoende of geen uitleg gaf over de pleeggezinplaatsing, dan we! omdat 'het 
pleeggezin flut was'. 

Wiet zo goed (voorberrid). Ik moest maar doen wat hij zeL Ik wist dat ik me aan 
moest passen, dat we!.' 

Tabel 2.2: Beoordeling van het contact met de maatschappelijk werker voorafgaand aan 
de plaatsing (n =25) 

beoordeling voorbereidend contact 	 freq. 

positief 	 9 
positief/negatief 	 4 
negatief 	 12 

totaal 	 25 

23 Kennismaldng en afspraken met de pleegouders voorafgaand aan de 
plaatsing 

Uit de interviews bleek, dat 5 jongeren v66r de plaatsing geen kennis hadden 
gemaakt met de toekomstige pleegouders omdat er sprake was geweest van een 
noodsituatie vanwege tijdgebrek of een andere reden. 

'Het was een beetje een noodsituatie. Ik was weggelopen bij dat andere pleeggezin. 
Toen zat ik bij een vriend en daar kon ik niet bhjven.' 

`Het adres moest geheim bhjven voor mijn ouders; dat was een opdracht van het 
Riagg. Anders zouden mijn ouders me weer op komen halen in het pleeggezin.' 

Tabel 2.3.1: Kennismaking tussen de jongere en de pleegouders voorafgaand aan de plaat-
sing (n =34) 

kennismaking 	 freq. 

ja 	 16 
nee 	 5 
n.v.t., bekenden 	 13 

totaal 	 34 
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Bij ruim een derde van de plaatsingen was er vooraf geen aparte kennismaking 
geweest omdat de pleegouders familie of bekenden waren van de jongere. In de 
overige gevallen vond er wet een aparte kennismaking plaats tussen de pleegou-
ders en het pleeglcind die elkaar nog niet kenden. 

Concrete afspraken tussen de jongere en de pleegouders v66r de plaatsing wer-
den in precies de helft van de gevallen gemaakt. Meestal werden er afspralcen over 
1 tot 3 verschillende onderwerpen gemaakt; soms alleen over financien, zoals zak-
en kleedgeld, soms ook over andere zaken. 

'Ik lcreeg een tienfie zakgeld per week. Er went alleen over geld gepmat. Venter is 
nergens over gepraat.' 
'Er zijn afspralcen gemaakt over schoolbezoek en dagbesteding. Zakgeld lcreeg ik 
niet, moor wel leuke dingen. De huisregels zijn dootgesproken.' 

Tabel 2.3.2: Afspraken tussen pleegkind en pleegoudets voorafgaand aan de plaatsing 
(n=16) 

afspraak over 	 freq. 

financien 	 12 
schoolbezoek 	 9 
huisregels 	 8 
dagbesteding 	 6 
verantwoonielijkheid 	 3 
overig 	 2 

Vaak ging het om een combinatie van afspraken over met name financien, school-
bezoek, huisregels en/of de dagbesteding van de jongere: 

lafspmIcen over) gebruik van dingen in huis, de tijdelijkheid van mijn verblijf 
school, dagbesteding en zakgeld.' 
'Over schoolbezoek went wel gesproken. lk moest 's ochtends vroeg opstaan; dat 
was daar de gewoonte. Het zakgeld was hetzelfde als voor de andere kin darn. Er 
waren afspraken over tijden waatvp ik thuis moest zijn, taken in huis. Er weal ook 
afgesproken op welke fijd ik, eenmaal per week, mijn vriendje zou mogen zien.' 

Evenals met betrelcicing tot het contact met de maatschappelijk werker vooraf-
gaand aan de plaatsing, werd aan de jongeren gevraagd hoe ze de kennismaking 
en/of het voorbereidende gesprek met de pleegouders waardeerden. Van de be-
treffende 16 jongeren vonden er 6 de kennismaking positief, nuttig, een goede 
voorbereiding, enz. 

'Het waren leuke mensen. lk kon goed met ze praten.' 
'Pleegvader was een grappenmaker en kunstenaar lk verwachtte een prettige sfeer 
in her pleeggezin.' 

De overige pleegkinderen waren minder positief in hun beoordeling. Ze hadden 
toch geen duidelijk idee gekregen van wat hen te wachten stond. 

'le lcnjgt wel een eetste indruk, maar je wee: nog niet wat je te wachten swat. Dat 
moet nog blfiken tijdens je verbly.' 
'Het was te kort, zo'n uunje pm/en, moor ik kreeg wel een positieve indtulc' 

Enkele jongeren voelden zich niet op hun gemak tijdens de kennismaking of het 
voorbereidend gesprek: 
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`Ik heb geen wooni gezegd. Ik durfde niets te zeggen. Ik hoonie eigenhjk niets. Ik 
heb zitten lajken. Ik wilde het we! proberrn.' 
'(Het was) eng, ik voelde me bekeken, maar wist wel dat ik er graag zou willen 
wonen. Het was er veilig.' 

Slechts een van hen noemde de (te korte) kennismaking uitdrukkelijk negatief. 

2.4 Samenvatting 

Zesentwintig jongeren hadden voorafgaand aan de pleeggezinplaatsing contact met 
een maatschappelijk werker en in veertien van deze gevallen werden er ook con-
crete afspraken gemaakt. Dit voorbereidende contact werd nu eens positief, dan 
weer negatief gewaardeerd. 

Verder bleek dat de meeste jongeren de pleegouders al veer de plaatsing ken-
den. De helft van hen had veer de plaatsing afspraken over met name financien 
(zalcgeld), schoolbezoek en/of huisregels met de pleegouders gemaakt. Hoewel 
slechts een jongere zich negatief uitsprak over de kennismalcing, lcreeg tweederde 
van de jongeren toch geen duidelijk idee van wat hen te wachten stond in het toe-
komstige pleeggezin. 
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3 Het verloop van de plaatsing 

3.1 Inleiding 

Tijdens het verblijf van de jongere in het pleeggezin kunnen allerlei aspecten een 
rot spelen, die het verloop van de plaatsing bepalen. In dit hoofdstuk wordt daar-
om ingegaan op een aantal van deze aspecten. Aan de orde komen: 
—de voor- en nadelen van plaatsing bij bekende pleegouders; 
—het contact met de maatschappelijk werker tijdens de pleeggezinplaatsing; 
—het contact met de natuurlijke ouders tijdens de plaatsing; 
—het contact met de andere kinderen in het pleeggezin en 
—hoe de jongeren de plaatsing als geheel waardeerden. 

3.2 De voor- en nadelen van plaatsing bij bekenden 

Zoals aan het begin van dit deel van het rapport werd aangegeven, kenden 14 
jongeren de pleegouders al v66r de plaatsing. Een meisje werd geplaatst bij een 
vroegere lerares; volgens haar was het noch een voordeel noch een nadeel dat ze 
de pleegmoeder al (een beetje) kende. De overige 13 jongeren noemden bijna al-
lemaal alleen maar voordelen van de relatieplaatsing. De meesten van deze jonge-
ren, te weten negen, vonden het prettig dat ze niet meer eerst hoefden te wennen 
aan het pleeggezin. 

'1k wist wie ze warrn. Dat was veel gemaldcelijker. Alles ging nonnaal, net of ik 
bij hen op bezoek kwam.' 
'1k win hoe ze (de pleegmoeder) over bepaalde dingen clack. 1k win ook hoe het 
er in he pleeggezin aan toeging.' 

Andere voordelen die genoemd werden, waren dat de pleegouders al op de hoogte 
waren van de problemen die speelden of dat de jongeren goed met de pleegouders 
konden praten. 

3.3 Contact met de maatschappelijk werker 

Voorafgaand aan de plaatsing hadden Met alle jongeren contact gehad met con 
maatschappelijk werker, maar tijdens de plaatsing was dit in bijna alle gevallen wel 
het geval. Slechts twee jongeren hadden geen contact. an meisje had v66r de 
plaatsing wet contact gehad met maatschappelijk werkers, maar stond tijdens de 
plaatsing onder begeleiding van het Riagg. In het tweede geval was de pleegmoe-
der maatschappelijk werkster, terwip het in eerste instantie niet de bedoeling was 
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dat de plaatsing via het Ministerie van WVC geregeld zou worden. Toen dit wel 
gebeurde, is nooit meer contact opgenomen met een (andere) maatschappelijk 
werker. 

Opvallend was, dat bijna driekwart van de geinterviewde jongeren de maatschap-
pelijk werker reeds v66r de plaatsing kende. Er was in elk van deze 23 gevallen al 
langer sprake van problemen. Vaak was deze maatschappelijk werker of andere 
hulpverlener al enige tijd de vaste begeleider van de jongere. 

'Ik kende hem al als gezinstherapeut. Ik had al contacten met hem op het Riagg 
vanaf mijn achtste.' 

Andere jongeren kenden de maatschappelijk werker doordat ze (al eerder) waren 
weggelopen; in weer andere gevallen waren er problemen in de thuissituatie ge-
weest waarvoor reeds eerder contact opgenomen was met een hulpverlener. 

'MO ouders hadden hem al ingeschakeld vanwege de =les thuis.' 
Een voorbeeld van een andere manier waarop de jongere de maatschappelijk wer-
ker reeds kende: 

'Ik kende hem via mijn wiendin, die ook bij deze pleegouders ging wonen.' 
Bij een aantal jongeren die aangaven de maatschappelijk werker reeds v66r de 
plaatsing te kennen was het echter niet duidelijk hoe het contact tot stand was ge-
komen. 

Tabel 3.3.1: Wijze waarop de jongere de maatschappelijk werker had leren kennen vddr 
de plaatsing (n=23) 

hoe maatschappelijk werker bekend 	 freq. 

vaste begeleider 	 8 
n.a.v. weglopen 	 5 
n.a.v. problemen thuis, echtscheiding 	 5 
overig 	 5 

totaal 	 23 

Vierentwintig jongeren hadden tijdens de plaatsing te maken gehad met een en 
dezelfde maatschappelijk werker. In de overige gevallen vond er een wisseling van 
begeleider plaats. 

Met de betrokken maatschappelijk werker(s) werd tijdens de plaatsing altijd een 
aantal zaken doorgesproken. Soms Imam er slechts een thema aan de orde, maar 
meestal ging het om 3 A 4 verschillende onderwerpen. De thema's die tijdens het 
verloop van de plaatsing aan de orde kwamen, zijn terug te vinden in tabel 3.3.2. 
Hieruit blijkt dat in een groot aantal gevallen gepraat werd over het gedrag van 
de jongere in het pleeggezin. Dit had onder andere betrekking op hoe de jongere 
zich gedroeg, wat de jongere van het pleeggezin vond, hoe het hem/haar in het 
pleeggezin beviel of hoe de jongere zich er redde. 

In meer dan de helft van de gevallen werd ook ingegaan op de problemen van 
de jongere en wat hier aan gedaan kon worden. De thuissituatie of achtergrond en 
de toekomst van de jongere kwamen ook nogal eens aan de orde, maar slechts in 
een geval werd er gesproken over terugkeer naar de ouders. 

77 



Tabel 332: Thema's die tijdens de plaatsing met de maatschappelijk veerker werden door-
gesproken (n=32) 

thema's 	 freq. 

gedrag jongere in pleeggezin 	 21 
problemen jongere 	 17 
thuissituatie 	 9 
toekomst jongere 	 9 
verhoudingen in pleeggezin 	 7 
ouder-kindrelatie 	 5 
schoolvorderingen 	 5 
zakelijke afspraken 	 4 
huisregels 	 3 
van ants* 	 3 
overig 	 9 

• Sommige jongeren specificeerden de thema's niet duidelijk, maar zeiden dat Cr `van alles' 
besproken was. 

De waardering voor het contact met de maatschappelijk werker tijdens de pleegge-
zinplaatsing viel over het algemeen positiever uit, dan de waardering van het con-
tact voorafgaand aan de plaatsing. 

Tabel 3.3.3: Beoordeling van het contact met de maatschappelijk werker tijdens de plaat-
sing (n=32)  

beoordeling contact 	 freq. 

nuttig, ondersteuning 	 16 
nuttig, maar ook vervelend 	 8 
je hebt er niets aan 	 7 
onverschillig 	 1 

totaal 	 32 

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, vond de helft van de jongeren de begeleiding 
waardevol. 

'Het was nuttig, een prettig contact 1k kon al/es bespreken, Icon zelf beslissingen 
nemen. Ze hielpen daarbij.' 
'Het is allemaal vrijwillig. 1k heb er zelf voor gekozen. 1k vond ha echt een °pluck-
ting. It kunt je daar uiten! 

Ben lcwart stond enigszins ambivalent tegenover het contact met de maatschappe-
lijk werker. Deze jongeren vonden het contact enerzijds een ondersteuning, maar 
anderzijds voelden ze zich op de vingers gekeken of vonden ze het contact lastig 
of vervelend. 

'1k went op mijn vingers gekeken of ik het wel goed deed; dat was vavelend. Maar 
ik ben ook tustigergeworden door de maatschappelijk werker. lk ga daandoor har-
monieuzer met mensen am.' 

Zeven jongeren hadden niets aan het contact gehad. 
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Telachelijk! Ik vertrouw die mensen niet en mocht haar (de maatschappeltjk werk-
ster) niet. Ik varleed mijn hid daar. Ik was niet tevreden over het pleeggezin en 
daar deed ze niets aan.' 
'Nee, ik heb hem afgezegd. Ik heb er niets aan gehad. Ik zag hem niet als vertrou-
wenspersoon. Ilij groef te diep. Er moet veel meer over pleeggezinnen worden uit-
gelegd.' 

3.4 Contact met de natuurlijke ouders 

Bijna alle jongeren hadden tijdens de plaatsing contact met (66n van) hun ouders. 
Het grootste deel onderhield zelfs contact met beide ouders. Van de drie jongeren 
die tijdens hun verblijf in het pleeggezin geen contact hadden met hun ouders, ga-
ven er twee hiervoor als reden dat zij zelf geen contact hadden gewild. In beide 
gevallen waren er ernstige problemen in de thuissituatie. Het andere pleegkind 
had geen contact met haar eigen ouders, maar wel met haar stiefmoeder, bij wie 
zij v66r de plaatsing had gewoond. Dit contact vond zij enerzijds prettig en ander-
zijds opgelegd. 

Tabel 3.4.1: Contact met (den van) de natuurlijke ouders (n=31) 

met welke ouder contact 	 freq. 

met beide ouders 	 20 
met moeder 	 8 
met vader 	 3 

totaal 	 31 

Van de 31 jongeren die tijdens de plaatsing contact hadden met hun ouders, had-
den er negentien met hun ouders over hun situatie gesproken; d.w.z. over de 
pleegouders, over de reden waarom ze in het pleeggezin zaten en/of over eventue-
le toekomstideeen. Dit kon zowel positief als negatief uitpalcken. 

la, heel veel. Vader was erg nieuwsgierig naar de plaatsing en ik wilde dat wel aan 
hem kwijt.' 
la. Vader is ook bij het pleeggezin geweest. Allebei mijn ouders vonden het positief 
dat ik btj het pleeggezin was en ik kon dat dan ook met hen bespreken.' en: 
Min ouders wilden me steeds naar huis hebben. Daar werd wel over gepraat, 
maar dat ging niet van mij uit.' 
la, dat vond ze heel naar. Mijn moeder zei: Ik ben toch je echte moeder' 

Een drietal jongeren gaf te kennen soms wel en soms niet met hun ouders te heb-
ben gepraat, of in het begin van hun verblijf in het pleeggezin niet, maar later 
we!. Dit hadden ze bewust gedaan om de onderlinge relatie niet te schaden. 

'Met mijn moeder (praatte ik) heel af en toe. Mijn moeder heeft al problemen ge- 
noeg. Ze is allang blij dat er goed voor me gezorgd worrlt.' 

Acht jongeren hadden tijdens de plaatsing niet met hun ouder(s) over hun situatie 
gesproken. Hiervoor hadden ze allemaal verschillende redenen, bijvoorbeeld om- 
dat het contact de jongere onverschillig liet, omdat het contact verhinderd werd 
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door de begeleidende instantie, omdat de jongere niets durfde te vertellen of om-
dat (6th van) de ouders volledig tegenwerkten. 

Dertien van de 31 jongeren die contact hadden met bun ouder(s), stonden hele-
maal achter dit contact. Deze jongeren vonden het contact prettig, goe,d of nood-
zakelijk. 

'1k had heel goed contact met mijn vader. Vooral door de tweede plaalsing is het 
positief geworden.' 
'1k vond het ptettig dat ik nog steeds bij hen mocht lconten.' 

Bij een derde van de pleegkinderen verliep het contact wisselend, doordat ze met 
een van de ouders wel goed contact hadden en met de ander niet, of doordat het 
contact in de loop van de tijd verbeterde of verslechterde. 

'In het begin vond ik het jets dat moest. Later lareg ik meer behoefte om contact 
op te nemen. Di: is ook verandeni doordat ik hier was. Je begon wat meer na 
te denken over de situatie thuis.' 

Vier jongeren ervoeren het contact als onprettig. 
'1k zag het wel als jets opgelegds. Hulpvetieners wilden vader en kind naar elkaar 
toe brengen en ik had hier absoluut geen behoefte arm.' 

Een viertal jongeren tot slot, had weer andere herinneringen aan het contact met 
hun ouders. Een voorbeeld hiervan is: 

'Het was nogal beangstigend. 1k was bang dat we weer ruzie kregen. 1k vond het 
vreemd om haar (moeder) te zien.' 

Tabel 3.4.2: Waardering van het contact met de natuurlijke ouder(s) (tit 31) 

waardering oudercontact 	 freq. 

prettig, noodzakelijk 	 13 
met 66n goed, met ander niet 	 3 
begin opgelegd, later prettig 	 6 
begin goed, later niet meer 	 1 
niet prettig, opgelegd 	 4 
overig 	 4 

totaal 	 31 

3.5 Contact met de andere kinderen in het pleeggezin 

In de meeste pleeggezinnen waren tijdens het verblijf van de jongere andere 
(pleeg)kinderen aanwezig. De meeste jongeren zeiden dat ze goed met die andere 
lcinderen in het pleeggezin konden opschieten. 

'Het ging prima. 1k sleep met mijn pleegzus op ein kamer. We hadden veel plezier 
samen.' 
'Met die kleindes kon ik goed opschieten. Ze maalden al heel vroeg hetrie, maar 
dat doen kleine kindetrn.' 

Bij zeven jongeren verliep het contact wisselend; soms ging het goed en soms was 
er ruzie of ze konden met de etn wel goed opscttieten en met de ander niet. 

'Het contact was redelijk goed. lk heb veel gevoetbald met de zoon van zes jaar. 
Het nveede pleegkind was een ettetbak Daar had ik slecht contact mee.' 

80 



In geen enkel geval werd er gesproken over uitsluitend slecht contact tussen de 
lcinderen onderling, hoewel het contact in etn geval volgens de jongere door de 
pleegouders werd ondennijnd: 

'Ik mocht geen echt contact met de andere kinderen zoeken, mocht niet met ze 
ravotten en mocht ook geen diepere gesprekken met ze aangaan.' 

Tabel 3.5: regels voor het pleegkind en de andere kinderen in het pleeggezin (n=29) 

dezelfde regels 	 freq. 

ja, helemaal 	 18 
deels 	 6 
nee, helemaal niet 	 5 

totaal 	 29 

Aan de jongeren is ook gevraagd, of voor hen dezelfde regels golden als voor de 
andere ldnderen in het pleeggezin. Meestal was dit minstens deels het geval. Wan-
neer niet (helemaal) dezelfde regels opgingen, werd dit vaak aan het verschil in 
leeftijd en soms aan andere factoren geweten. 

'Ik was cruder, dus dat was anders. Buiten dat, ja, golden wel dezelfde rrgels.' 
'Ongeveer weL Ik wend jets meer vnjgelaten dan de andere pleegdochter, maar dat 
kan eraan liggen dat de ene persoon meer vnjheid aankan dan de ander.' 

3.6 Waardering van de plaatsing als geheel 

Aan alle jongeren werd gevraagd, wat ze het meest positief en het meest negatief 
vonden aan hun verblijf in het pleeggezin. Het lukte echter niet alle jongeren om 
zowel positieve als negatieve aspecten aan te geven. Drie jongeren konden geen 
positieve dingen bedenken en zeven jongeren hadden er moeite mee om jets nega-
tiefs te verzinnen. 

Zowel de positieve als de negatieve punten die genoemd werden, varieerden 
nogal. De positieve aspecten liepen van: 

'Al/es is positief Ik heb gezelligheid, kan over problemen praten, heb een eigen 
kamer en iemand die ik kan vertrouwen.' 

tot: 
'Nee, ik wil er niet meer aan denken. Ik zie alleen als voordeel dat ik veel over 
muziek geleerd heb.' 

Op dezelfde =flier varieerden de `negatieve' antwoorden. Soms ging het om: 
'alleen kleine alledaagse dingetjes, geen grote negatieve dingen.' 

Anderen noemden daarentegen extreem negatieve situaties: 
'Negatief was dat ik werd behandeld als een hond. Ik lareg mijn eten en drinken 
en dat was het. Nooit een leuk gesprek, nooit opgevangen.' en: 

'Ik werd geestelijk afgemat. Ik kon helemaal niet meer nuchter denken. Ik wist niet 
meer wie ik was en wat ik deed. Ik voelde me daar niet thuis. Ik durfde daar niet 
weg te lopen. Ik had in niemand meer vertrouwen. Ik hoopte dat het weer goed 
zou komen. Ik was echt aan vakantie toe; dat heb ik niet gehad. Als het laaiende 
arzie was, konden we praten, maar twee dagen later was het weer hommeles.' 

81 



Ondanks de gevarieerdheid van de antwoorden waren er toch wel overeenkomsten 
te zien. Zowel de positieve Ms de negatieve aspecten die genoemd werden hadden 
betrekking op de houding van de pleegouders en (indirect) op het contact tussen 
de jongere en de pleegouders, de sfeer in het pleeggezin en/of de eigen ontwikke-
ling van de jongere. Combinaties van verschillende aspecten kwamen ook voor, 
omdat niet alle jongeren 66n aspect noemden. 

Tabel 3.6: Positieve (n=31) en negatieve (n=27) aspecten van de plaatsing die genoemd 
werden door de geinterviewde jongeren 

aspecten 

	

positief 	negatief 

	

freq. 	freq. 

houding/opvattingen pleegouders 	 13 	 14 
eigen ontwikIceling 	 9 	 5 
contact jongere-pleegouders 	 5 	 _* 

sfeer in pleeggezin 	 4 	 2 
opvang 	 4 	 - 
overig 	 1 	 8 

• 1-let onderlinge contact werd alleen indirect als negatief aspect genoemd. 

Zoals uit tabel 3.6 blijkt, werd vaak ingegaan op de houding of de opvattingen van 
de pleegouders. Deze werden zowel positief als negatief ervaren. Voorbeelden van 
een als positief ervaren houding zijn: 

`Ze ston den altijd poor me Haar. Ze hadden begnp en leefden mee.' 
'Positief was dat ik net zo behandeld went als de andere kinderrn; 

En voorbeelden van strijdige ideeen of een Ms negatief ervaren houding: 
'Ze zijn veel ouder. Ze denken °veld anders over. Het kamer-opruimen is nogal 
een stajdpunc' 
'Het vertrouwen ging op een gegeven moment weg. 1k vertelde hen dingen in ver-
tnauwen en die vertelden zij op een indirecte manier weer door. Dat vond ik ge-
mem.' 

Deze houding van de pleegouders lcwam uiteraard ook tot uiting in de manier 
waarop het onderlinge contact tussen de pleegouders en de jongere ervaren werd. 
Negatief contact werd hierbij alleen indirect aangegeven, tenvill positief contact 
met name genoemd werd. 

Ben aantal jongeren gal ook aan dat het verblijf in het pleeggezin positief of 
juist negatief was voor hun ontwikkeling: 

'1k krreg de kans om eigen dingen te ontdekken. lk kon goed met ze pmten. lk 
voelde me veilig.' 

'Pleegmoeder kon soms sarcratisch zijn. 1k viel steeds terug in verkeerd gedrag.' 
Andere negatieve ervaringen waren vrij gevarieerd en hadden bijvoorbeeld betrek-
king op het (ontbrekende) contact tussen de ouders en de pleegouders, ziekte van 
de pleegmoeder, het slechte contact met de aanhang van de pleegzussen of 'de te 
zalcelijke instelling en het gebrek aan interesse' van de betrokken instantie. 
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3.7 Samenvatting 

Vrijwel alle jongeren vonden het alleen maar een voordeel dat ze bij bekenden of 
familie geplaatst waren. 

De meeste jongeren hadden tijdens de pleeggezinplaatsing contact met een 
maatschappelijk werker. Een aanzienlijk aantal van hen kende deze maatschappe-
lijk werker reeds v66r de plaatsing. Er werden altijd bepaalde onderwerpen be-
sproken, met name zaken als het gedrag en eventuele problemen van het pleeg-
kind. Door de meerderheid van de geinterviewde jongeren werd dit contact ten-
minste deels als nuttig ervaren. 

Het grootste deel van de jongeren had tijdens de plaatsing ook contact met (66n 
van) hun eigen ouders. Slechts enkele vonden dit contact helemaal niet prettig. 
Bijna de helft stond daarentegen helemaal achter dit contact, terwijl een derde 
ambivalente gevoelens over het oudercontact had. 

Hoewel 66n jongere het contact met z'n pleegbroers en pleegzussen onmogelijk 
werd gemaakt, had geen enkele jongere uitsluitend negatief contact met de andere 
kinderen in het pleeggezin. Meestal golden dezelfde regels voor alle kinderen in 
het gezin, hoewel deze soms aangepast werden voor de leeftijd. 

Het oordeel van de jongeren over hun verblijf in het pleeggezin als geheel, 
varieerde van alleen maar positief tot extreem negatief. Deze waardering werd 
vaak gekoppeld aan de houding van de pleegouders en de (on)mogelijkheden voor 
de eigen ontwilkeling. 
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4 De beeindiging van de plaatsing 

4.1 Inleiding 

Op het moment van het interview verbleven nog vier jongeren in het betreffende 
pleeggezin. Thee andere pleegkinderen hadden nog respectievelijk twee weken en 
drie maanden in het pleeggezin gewoond na beeindigiztg van de pleegzorgsubsidie. 
In de overige gevallen was de subsidie van het Ministerie van WVC stopgezet op 
het moment dat de jongeren, om wat voor reden dan ook, het pleeggezin hadden 
verlaten. 

In dit laatste hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal zaken die te maken heb-
ben met de beeindiging van het verblijf van de jongeren in het pleeggezin. Eerst 
komt aan de orde of er volgens de jongeren iets bereikt was met de plaatsing en 
wat er wel of waarom er niets berefict was. Vervolgens wordt ingegaan op de re-
den voor de beeindiging van het verblijf en op degene die het initiatief hiertoe 
nam. Tot slot volgt in wellce verblijfplaats de jongeren vervolgens terechtkwamen, 
wat zij daar van vonden en of zij na de beeindiging van de subsidie nog contact 
hadden (gehad) met een maatschappelijk werker. 

42 Het uiteindelilke resultaat van de plaatsing 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag, of de jongeren vonden dat er met 
hun verblijf in het pleeggezin jets bereat was. Hierbij specificeerden zij wat er be-
relict was of waarom het verblijf niets had opgeleverd. 

Tabel 4.2: Het bereikte resultaat van de plaatsing (n=26) 

bereikte resultaat 	 freq. 

rustiger geworden 	 9 
sociater geworden 	 9 
zelfstandiger geworden 	 5 
relatieherstel 	 5 
problemen duidelijker 	 4 
jongere positief ontwikkeld 	 4 
ouders denken positiever over jongere 	 3 
opleiding afgemaakt 	 2 
cwerig 	 5 
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Tabel 4.2 laat zien dat bijna driekwart van de jongeren vond dat er inderdaad jets 
bereikt was, waarbij veel van hen een of twee aspecten noemden. De aspecten die 
het meest genoemd werden, hadden betrekking op de persoonlijke ontwikkeling 
van de jongere. Hij of zij was rustiger, zelfstandiger geworden en/of had zich op 
het sociale vlak ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is: 

'Ik heb veel van ze geleerd, onder andere om dingen van mijn ouders te aanvaar-
den. Ik heb geleerd om zelfstandiger te wotrlen, om eigen beslissingen te nemen; 
ik denk er over na.' 

Ongeveer een Icwart had daarentegen zulke slechte ervaringen tijdens hun verblijf 
in het pleeggezin opgedaan, dat er volgens hen helemaal niets bereikt was. Ea 
meisje vond de plaatsing te kort; zij was na een kort verblijf in het pleeggezin 
door een ongeluk in het ziekenhuis beland en daarna niet meer naar het pleegge-
zin teruggekeerd. In de overige zeven gevallen was de plaatsing beeindigd van-
wege problemen die in het pleeggezin waren ontstaan. Bij twee jongeren leidde de 
extreem slechte situatie zelfs tot een poging tot zelfmoord. Eén meisje noemde het 
alleen positief dat ze in het pleeggezin veilig was voor haar vader; voor de rest 
vond ze dat er rtiets bereikt was. 

Wanneer we deze gegevens vergelijken met het plaatsingsdoel dat de jongeren 
noemden, dan blijkt het volgende. Het hebben van onderdak, hetzij langdurig, het-
zij tijdelijk, hetzij voor crisisopvang, werd met expliciet genoemd als jets dat be-
reikt was, hoewel veel jongeren dit wel als doe! aangaven. Het feit echter, dat de 
22 jongeren die dit doel noemden, in een pleeggezin terechtkwamen, betekent dat 
dit doel wel bereikt was. Slechts twee jongeren gingen indirect in op dit doe!. Bij 
een meisje ging het puur om onderdak, omdat haar moeder in het ziekenhuis op-
genomen werd. Op de vraag wat bereikt was, zei ze: 

`Voor het east ging het goed in een gezin waar ik tijdehjk werd ondergebracht Ik 
heb nog steeds leuk contact met pleegmoeder' 

De andere jongere voelde zich bij haar pleegouders `alsof ze thuis was'. 
Op andere doelen die de jongeren noemden gingen ze duidelijker in bij de 

vraag: `Wat is er bereikt?'. Dertien jongeren gingen expliciet in op een door hen 
genoemd doe!; zes deden dit indirect. Bijna de helft van hen had bereikt dat (een 
van) hun problemen waren opgelost. Een voorbeeld hiervan betreft een meisje dat 
'de gevolgen van de problemen thuis op wilde lossen'. Ze bedoelde hiermee haar 
onzekerheid. Ze gaf aan dat het volgende bereikt was: 

'Ik heb vertrouwen in mezelf gekregen. Ik ben onder de macht van mijn oudets 
weg. Ik ben pas los gekomen van mijn oudets met behulp van mijn pleegmoeder. 
Zelf ben ik daardoor sterker geworden.' 

De andere jongeren die een gesteld doel bereikten, noemden allemaal verschillen-
de aspecten. Bij een pleegkind bijvoorbeeld was de plaatsing bedoeld als `onder-
dak, om problemen op te lossen en te groeien naar zelfstandigheid'. Ze bereikte 
onder andere het volgende: 

'Ik sta op mijn eigen benen en ben niet zo afhankehjk.' 
Zoals hierboven reeds werd vermeld, gingen enkele jongeren impliciet in op een 
plaatsingsdoel. Een aardig voorbeeld hiervan is het volgende. Op de vraag, wat de 
bedoeling van de plaatsing was, zei een jongere: 

Daar stond ik niet bij stiL' 
Het verblijf in het pleeggezin had hem echter het volgende opgeleverd: 
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43 Reden en initiatief tot befindiging van de plaatsing 

Onder de redenen die genoemd werden door de 30 jongeren die uit het pleeggezin 
waren vertrokken, bevonden zich zowel positieve, als negatieve, als neutrale — by. 
door omstandigheden — redenen. De situatie van de jongeren op het moment van 
beeindiging van de plaatsing was voor zestien jongeren overwegend negatief en 
voor dertien jongeren overwegend positief. Uit tabel 43.1 blijkt, dat er in vier op 
de tien gevallen problemen in het pleeggezin ontstonden, als gevolg waarvan de 
jongere uit zichzelf was weggegaan of weg had moeten gaan. Hieronder volgen 
twee voorbeelden van dergelijke problemen. 

'Ik liep op mijn tenen, kon mezelf niet meer zijn. Ik ging denken dat ik inderdaad 
gek was; dit venelden mijn pleegouders. Ik dacht dat ik een geval apart was en dat 
ik naar een psych later moest. Ik ging voor het eerst pmten met een vriendinnede 
en kwam tot de conclusie dat ik weg moest.' 
Wet liep niet meer. Ze mien teveel op mijn nek. Er went wet teveel gepirtat lk 
voelde dat ik tussen de conj7icten van m'n pleegvader en m'n pleegmoeder instond. 
Deze zijn later ook gescheiden.' 

De bovenstaande beschrijvingen zijn geen uitzonderingen, maar voor wat betreft 
de geinterviewde jongeren die problemen in het pleeggezin als reden voor beein-
diging van de plaatsing noemden, doorsnee situaties. In twee gevallen was de si-
tuatie zo extreem en voelden beide jongeren zich zo alleen staan, dat ze geen an-
dere oplossing zagen dan een poging tot zelfmoord, waardoor ze in het ziekerthuis 
belandden. 

Tabel 4.3.1: Reden van beeindiging van de plaatsing (n=30) 

reden beeindiging 	 freq. 

problemen in pleeggezin 	 12 
relatie ouder-kind verbeterd 	 5 
andere oplossing gevonden 	 4 
thuissituatie verbeterd 	 2 
andere reden 	 7 

totaal 	 30 

In bijna een kwart van de gevallen was de plaatsing betindigd vanwege verbete-
ring in de thuissituatie van de jongere of omdat de relatie met (64n van) z'n 
ouders verbeterd was. Soms was de oplossing waarnaar al vanaf het begin van de 
plaatsing gezocht werd, gevonden. Dit was bijvoorbeeld een plaats in een tehuis 
of een pleats in een project voor begeleide kamerbewoning. 

Andere redenen voor beeindiging van de plaatsing waren een motorongeluk of 
het felt dat de eigen kinderen van de pleegouders te weinig aandacht kregen door 
de aanwezigheid van het pleegkind. 
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Evenals bij het begin van de plaatsing, is bij de beeindiging nagegaan wie het ini-
tiatief hiertoe nam. Meestal was de jongere zelf betrokken bij dit besluit; meer 
dan de helft van de jongere zei zelfs helemaal alleen het initiatief te hebben geno-
men. Vijf jongeren moesten daarentegen van anderen weg. In de gevallen waarin 
anderen (mede) het initiatief tot beeindiging namen, ging het om de pleegouders 
(5x), de maatschappelijk werker (3x) of de moeder van de jongere (3x). In al deze 
gevallen was er ongeveer even vaak sprake van overleg als van (twang. 

Tabel 4.3.2: Initiatief tot beeindiging van de plaatsing (n=30) 

initiatief 	 freq. 

jongere alleen 	 17 
jongere in overleg met anderen 	 6 
anderen 	 5 
overig 	 2 

totaal 	 30 

Ruim driekwart van de jongeren was het helemaal eens met het besluit dat ze uit 
het pleeggezin zouden vertrekken, tegenover zes jongeren die het hiermee hele-
maal oneens waren. an jongere zag zowel positieve aLs negatieve kanten aan het 
vertrek: hij ging weg omdat de relatie met z'n ouders verbeterd was, maar vond 
het toch wel jammer om te vertrekken. 

Alle jongeren die uit eigen beweging het pleeggezin verlieten waren het (deels) 
met hun vertrek eens. Vier van de vijf jongeren die daarentegen van anderen uit 
het pleeggezin hadden moeten vertrekken, waren het bier niet mee eens geweest. 
De reden waarom ze moesten vertrekken varieerde steeds. an meisje bijvoor-
beeld werd door haar moeder onder druk gezet om naar huis terug te komen, an-
ders kwam ze er thuis met meer in. Een andere jongere was door z'n pleegvader 
`na een incident' uit huis gezet. 

4.4 De situatie na beeindiging van de plaatsing 

Behalve naar de reden van vertrek is de jongeren ook gevraagd, waar ze na hun 
vertrek uit het pleeggezin terechtkwamen. De verblijfplaatsen die genoemd werden 
verschilden nogal. Ruim een derde ging naar (een van) hun ouders en een vijfde 
naar een ander pleeggezin. Opvallend is dat slechts een jongere meteen na het 
verblijf in het pleeggezin zelfstandig ging wonen, terwijl veel meer jongeren dit bij 
het begin van de plaatsing hadden verwacht. Zo gingen vier jongeren op begeleide 
kamerbewoning, terwijl drie van hen hadden verwacht zelfstandig te gaan wonen. 
Daartegenover staat, dat de verwachtingen van alle jongeren die bij het begin van 
de plaatsing dachten naar (an van) hun ouders terug te keren of naar een tehuis 
te gaan, ook inderdaad uitkwamen. 
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Tabel 4.4: Verbtqfplaats na bedindiging van het verblijf in het pleeggezin (n=30*) 

volgende verblijfplaats 	 freq. 

(eEn van) beide ouders 	 11 
begeleide kamerbewoning 	 4 
wider pleeggezin 	 3 
opvang-, gastgezin 	 3 
opvanghuis, crisiscentrum 	 3 
tehuis 	 2 
ziekenhuis 	 2 
zelfstandig wonen, kamers 	 1 
zonder vaste verblijfplaats 	 1 

totaal 	 30 

• Vier jongeren bleven na bedindiging van de subsidie van het Ministerie van WVC in het-
zelfde pleeggezin. 

Negentien pleegkinderen wilden graag naar de verblijfplaats waarin ze na het 
pleeggezin terechticwamen. Zeven van de elf jongeren die het daarentegen deels 
of helemaal geen goede keuze vonden, zagen echter geen andere oplossing. Een 
voorbeeld hiervan zijn vier van de vijf jongeren die in een tehuis of een opvang-
huis waren geplaatst. Hoewel zij dit helemaal niet wilden, hadden zij geen andere 
keus dan de genoemde (volgende) verblijfplaats gehad. De vijfde jongere die naar 
een tehuis ging en die bier geen echte voorstander van was, had liever in het 
pleeggezin willen blllven, maar vond het toch ook prettig dat hij nu begeleiding 
kreeg bij het verwerken van zijn verleden. 

4.5 Nazorg 

Tweederde van de jongeren had na de beeindiging van de subsidie of na vertrek 
uit het pleeggezin nog contact gehad met een maatschappelijk werker (zie tabel 5 
in bijlage 2). Soms bestond dit contact uit een of enkele afrondende gespreklcen, 
maar bij een groot aantal van hen was er op het moment van het interview nog 
steeds contact of was het contact pas kort geleden verbroken. In het laatste geval 
varieerde de duur van het onderhouden contact van ongeveer drie tot tien maan-
den. Hierbij werd niet in alle gevallen duidelijk wie het contact uiteindelijk had 
verbroken. 

Slechts enkele jongeren sprak en bun waardering uit over de nazorg. Deze waar-
dering varieerde vrij sterk. Sortunigen hadden het contact zelf verbroken omdat ze 
er niet tevreden over vzaren. Fen meisje zei bijvoorbeeld dat ze zich 'bedonderd' 
voelde door de maatschappelijk werker. Anderen hadden daarentegen goede erva-
ringen (gehad) met de maatschappelijk werker en/of met de verleende nazorg en 
waren dan ook tevreden (geweest) over het contact. 
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4.6 Samenvatting 

Op het moment van het interview verbleven nog vier jongeren in het betreffende 
pleeggezin. Bij het grootste deel van de jongeren werd de subsidie stopgezet op 
het moment dat de jongere het pleeggezin verliet. Dit vertrek kon zowel geba-
seerd zijn op positieve, als op negatieve, als op neutrale redenen. Op het moment 
van beeindiging van de plaatsing was de situatie waarin de jongeren zich bevon-
den, voor jets meer jongeren negatief dan positief. 

Ongeveer driekwart van de pleegkinderen vond dat er jets bereilct was met hun 
verblijf in het pleeggezin. Datgene wat bereikt was, had vaak betrekking op de 
persoonlijke ontwilckeling van de jongere en werd vaak (in)direct gekoppeld aan 
het gestelde plaatsingsdoel. De jongeren die vonden dat er niets bereikt was in het 
pleeggezin, vertelden alien op een na, dat de situatie in het pleeggezin ronduit 
slecht was geweest. Bij vier op de tien jongeren ontstonden er problemen in het 
pleeggezin. Veel jongeren vertrokken op eigen initiatief en waren het met de 
beeindiging van hun verblijf in het pleeggezin eens geweest. 

Ruim een derde van de pleegkinderen ging na het verblijf in het pleeggezin (te-
rug) naar (een van) hun ouders. Slechts een jongere ging direct zelfstandig wonen, 
hoewel veel meer jongeren dit bij het begin van de plaatsing hadden verwacht. 
Negentien jongeren wilden graag naar hun volgende verblijfplaats. De jongeren 
die het bier niet (helemaal) mee eens waren, hadden vaak geen andere keus. 

Tot slot hadden de meeste jongeren nog relatief lange tijd contact (gehad) met 
een maatschappelijk werker nadat de subsidie van het Ministerie van WVC beein-
digd was. 
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Dee! 4: Ervaringen van ouders van 
pleegkinderen 

In dit deel van het rapport worden de ervaringen beschreven van ouders wiens kin-
deren op vrijwillige basis in een pleeggezin verbleven. Het gaat hierbij echter niet 
in alle gevallen om de ouders van de jongeren waarover deel 3 handelt. DeeIs be-
treft het een andere steekproef. Evenals echter bij de groep geinterviewde pleeg-
kinderen het geval was, komt een aantal objectieve kenmerken van de ouders (en 
van de plaatsingen waarover zij geinterviewd zijn) overeen met die van de pleeg-
ouders. De objectieve kenmerken zullen hieronder dan ook alleen kort worden 
samengevat. 

Er werden 44 ouders c.q. ouderparen geinterviewd over het verblijf van hun 
kind in een pleeggezin. In een kwart van de gevallen werden beide ouders geinter-
viewd, in de overige gevallen praatten de interviewers met vijfentwintig moeders 
en acht vaders. Wanneer slechts een ouder geInterviewd werd betekende dit met 
altijd, dat alleen deze ouder in de thuissituatie aanwezig was; in bijna de helft van 
alle gevallen waren namelijk beide ouders aanwezig. Wanneer er wel slechts een 
ouder in de thuissituatie aanwezig was, dan was dit meestal de moeder; slechts in 
vijf gevallen was alleen de vader aanwezig. 

De leeftijd van de vaders varieerde van 36 tot en met 65 jaar en bedroeg gemid-
deld 47 jaar. De gemiddelde leeftijd van de moeders lag jets lager, namelijk op 44 
jaar; hun leeftijd liep uiteen van 30 tot en met 60 jaar (zie tabellen 1 en 2 in bij-
lage 3). 

Er zijn meer ouders over hun dochter dan over hun zoon geinterviewd. De ge-
middelde leeftijd van deze lcinderen bedroeg 16 jaar. De gemiddelde duur van het 
door het Ministerie van WVC gesubsidieerde verblijf van de jongeren in het 
pleeggezin bedroeg 7 maanden. Bijna driekwart van de kinderen van de geInter-
viewde ouders verbleef direct voorafgaand aan de pleeggezinplaatsing bij (een 
van) de (stief)ouders (zie tabel 3 in bijlage 3). Een kwart van de ouders kende de 
pleegouders reeds veer de plaatsing. In vijf van deze twaalf gevallen waren de 
pleegouders de ouders van een vriend of vriendin van hun kind. 

De meeste ouders werden begeleid door instellingen voor Algemeen Maatschap-
pelijk Werk, (gezins)voogdijverenigingen, Adviesburo's en Riaggs. 

Genoemde objectieve kenmerken van de groep ouders en de plaatsingen waar-
over zij ondervraagd werden, komen over het algemeen overeen met de bevindin-
gen uit de eerste fase van het vervolgonderzoek (Reeuwijk en Berben, 1988). 



1 De situatie voorafgaand aan de plaatsing 

1.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komt aan de orde hoe de situatie volgens de ouders was voordat 
de jongere uit huis of vanuit elders in het pleeggezin werd geplaatst. Er zal inge-
gaan worden op de volgende punten: 
—de problemen die volgens de ouders de aanleiding tot de plaatsing vormden; 
—de rol van de ouders bij de besluitvorming tot plaatsing; 
—de doelen die volgens de ouders met de pleeggezinplaatsing waren beoogd en 
—de verwachtingen van de ouders bij het begin van de plaatsing. 

1.2 Problemen voorafgaand aan de plaatsing 

Voordat de jongere in het pleeggezin terechticwam, was er volgens de ouders altijd 
sprake van een of meer problemen die een rol speelden bij de plaatsing in het 
pleeggezin. Evenals in de voorgaande delen werden er verschillende soorten pro-
blemen genoemd, namelijk problemen bij de jongere, problemen bij de ouders zelf 
of in de thuissituatie en problemen in de verblijfplaats waar de jongere op dat 
moment zat. Omdat de meeste ouders meer dan een probleem noemden, is het 
totaal aantal problemen in de tabellen in deze paragraaf groter dan 44. 

Acht ouders noemden helemaal geen problemen bij de jongere. In deze gevallen 
moest de moeder van de jongere opgenomen worden in het ziekenhuis en was de 
vader overleden of verbleef hij in het buitenland, was er sprake van relatieproble-
men tussen de ouders en hun kind of waren financiele en/of huisvestingsproble-
men de aanleiding tot de pleeggezinplaatsing geweest. Een moeder vertelde bij-
voorbeeld het volgende: 

'Ik moest jarenlang btjverdienen wegens financiele problemen. Vader heeft al ja-
renlang last van verlammingsversclujnselen en had veel verzorging nodig. Ik had 
hierdoor mijn handen vol en toen het me teveel werd, plaatste ik enkele van mijn 
kinderen in een pleeggezin ten bate van hun opvoeding.' 

Ms de jongere volgens de ouders wel problemen had die mede aanleiding waren 
geweest tot de pleeggezinplaatsing, dan werden er meestal 2 A 3 problemen in ver-
schillende combinaties genoemd, waarbij met name (van huis) weglopen veelvuldig 
voorkwam (in bijna de helft van de gevallen). Door een aantal ouders werd weg-
lopen in combinatie met relatieproblemen tussen ouders en kind als plaatsings-
reden genoemd. Een vader vertelde bijvoorbeeld: 

'Iltj is weggelopen door prive-omstandigheden. IN had conflicten met ztjn moe-
der. Zelf was de jongen niet moeihjk.' 

93 



De meeste ouders noemden weglopen echter vooral samen met andere problemen 
bij de jongere. 

'Het was de puberteit Ze was van huis weggelopen. Ze dacht dat se onvoldoende 
vnyheid loteg. Het was opstandigheid.' 

Andere problemen bij de jongere die volgens de ouders veelvuldig voorkwamen 
waren recalcitrant gedrag, autoriteitsconflicten of psychische problemen. Die psy-
chische problemen liepen uiteen van 'zich thuis niet lelcker voelen' tot ldreiging 
met zich onder de trein te gooien'. 

'Wij (moeder en won) hadden problemen met was wider ons had aangedaan. Bei-
de moesten we dit verweticen en dit botste. NB ging niet meer naar school en kon 
geen discipline opbrengen.' 

Verder noemden de ouders nog de volgende (deel-)aanleidingen tot de pleegge-
zinplaatsing die eveneens aan de jongere werden toegeschreven, maar die slechts 
incidenteel voorkwamen: de jongere was weggegaan om een opleiding te volgen, 
de jongere zei thuis onvoldoende vrijheid te krijgen en de jongere z'n had ouders 
niet (langer) tot last willen zijn. Bij elk van deze plaatsingen namen problemen bij 
de jongere dus een belangrijke plaats in, zij het dat dit niet de enige (soon) pro-
blemen waren die tot de pleeggezinplaatsing hadden geleid. 

Tabel 1.2.1: Problemen bij de jongere (n=36) 

probleem bij de jongere 	 freq. 

weeoPen 	 21 
autoriteitsconflicten, recalcitrant gedrag 	 14 
psychische problemen 	 11 
problemen op school 	 6 
jongere wilde weg, niet naar huis 
problemen met andere kinderen 	 4 
lichamelijk klachten 	 3 
'puberteir 	 3 
onbetrouwbaar zijn 	 3 
ongelukkig zijn 	 2 
overig 	 10 

Volgens negen ouders waren er helemaal geen problemen bij henzelf of in de 
thuissituatie, maar was de plaatsing uitsluitend het gevolg geweest van problemen 
bij de jongere. In zes van deze gevallen was de jongere weggelopen. Sommige van 
deze jongeren waren volgens de ouders uit huis gegaan vanwege psychische pro-
blemen, zoals onevenwichtigheid of onzekerheid. 

`Ze is weggelopen van huis. Ze wade self gmag in ten pleeggezin, niet op kamets 
en se wilde niet naar huis. Ze was bang op !tamers, onzeker. Haar wiend beep 
volgens ons hoar hele leven beinvloed.' 

Opmerkelijk was dat er in drie van deze gevallen werd aangegeven dat er een gro-
te, te sterke band tussen ouders en kind bestond die Ms negatief voor de ontwik-
kering van de jongere werd beschouwd. In deze gevallen was bewust voor een 
pleeggezinplaatsing gekozen, omdat dit beter voor de jongere zou zijn, dan thuis-
blijven of op kamers gaan wonen. 
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'We (moeder en dochter) waren heel lang samen geweest Ze had behoefte aan uit- 
wisseling met leeftijdsgenoten. lk dacht ook dat dat goed voor haar was.' 

Wanneer er volgens de ouders wel sprake was van problemen bij henzelf of in de 
thuissituatie, dan werden meestal een of twee problemen in allerlei verschillende 
combinaties genoemd. Vaak ging het om relatieproblemen tussen de ouders en de 
j ongere. 

'We lagen constant in de clinch. Thj luisterde niet Hay hield nooit rekening met 
anderen. Hij zette bijvoorbeeld knoerhard de radio aan; allemaal dat soon 
dingen.' 

De overige ouders noemden heel veel verschillende problemen, die niet allemaal 
in een categorie onder te brengen waren. Er was bijvoorbeeld niet te praten over 
de verhouding van hun zoon met een vriendin, of moeder werd door haar vriend 
`gechanteerd' om haar kind uit huis te plaatsen. Een vader vertelde bijvoorbeeld 
over de aanleiding voor het vertrek van zijn zoon: 

' Moeder was overleden. 1k zat in financiele nood en was veel weg van huis. Mijn 
dochter is achter haar wiend aangegaan. Ze had het daar goed en haalde haar 
broer over om ook te komen. Ze was boos op mij van wege mijn nieuwe relatie.' 

Tabel 1.2.2: Problemen in de thuissituatie of bij de ouders (n=35) 

probleem thuis of bij ouders 	 freq. 

slechte relatie ouders-kind 	 16 
beperkte pedagogische capaciteiten ouders 	 6 
psychische, emotionele problemen ouders 	 5 
afwezigheid ouder(s), b.v opname ziekenhuis 	 5 
problemen door echtscheiding 	 4 
overlijden ouder(s) 	 4 
verslaving ouder(s) 	 3 
geen ruimte voor jongere 	 3 
huisvestingsproblemen 	 2 
verwaarlozing 	 2 
incest 	 2 
ouders wilden niet voor jongere zorgen 	 2 
overig 	 15 

Wanneer de jongere vodr de plaatsing niet thuis woonde, dan werden er door de 
ouders soms ook andere redenen voor de pleeggezinplaatsing dan problemen bij 
de jongere of problemen in de thuissituatie aangegeven, zoals de tijdelijkheid van 
het verblijf op dat moment of ontevredenheid met de vorige situatie. 

`Ze vond het niet prettig meer om thuis te wonen. Ze wilde onder geen voorwaarde 
thuis blifven. Ze is weggelopen, met een vriend mee naar huis. Bij dat wiendje 
mocht ze ook niet blifven van die moeder. Toen is ze naar oma gegaan. En wat 
btj oma is voorgevallen, weet ik eigenlijk niet.' 
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1.3 De rol van de ouders bij de besluitvorming tot plaatsing 

In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze de ouders bij de beslissing tot 
plaatsing van hun zoon of dochter betrolcken waren. Eerst zal worden ingegaan op 
de personen die volgens de ouders het initiatief tot de pleeggezinplaatsing namen; 
vervolgens wordt aangegeven wat het aandeeI van de ouders was in het besluit tot 
plaatsing in het betreffende pleeggezin. 

Tabel 1.3.1: (Mede)initiatiefnemers tot de plaatsing (n=44) 

initiatiefnemer 	 freq. 

jongere 	 27 
maatschappelijk werker 	 18 
moeder 	 11 
beide oudem 	 6 
pleegouders 	 4 
seder 	 1 
overig 	 4 

Volgens de ouders had in de helft van de gevallen een persoon het initiatief tot de 
plaatsing genomen. In de meeste gevallen werd de jongere als ertige initiatiefne-
mer genoemd: 

'Ze is gewoon op een dag niet thuisgekomen.'. 
In de overige gevallen vraren het steeds verschillende personen geweest die de 
eerste stap hadden genomen. Volgens de rest van de ouders was er sprake geweest 
van overleg tussen de verschillende betrokken partijen over de pleeggezinplaat-
sing. Hierbij waren behalve de jongere ook vaak een maatschappelijk werker en/of 
(een van) de ouders betroklcen geweest. 

'De maatschappelijk wericer heeft een duwtje in de rug gegeven; de huisarts heeft 
daar ook in meegepnwe 
'Het was een samenspel van alle betrokkenen: de maatschappelijk werker, wijzelf 
en onze won.' 

In een kwart van de gevallen had het initiatief (mede) bij de moeder gelegen. 
(moeder) heb her zelf geregeld, omdat bleek dat het MY Jeugd en Gezin maan-

den zou duren eer zij een pleeggezinplaatsing rond zouden hebben.' 
Er is verder ook aan de ouders gevraagd of ze mee konden praten over de plaats 
waar hun kind terecht zou komen. Op deze vraag antwoordden 13 ouders bevesti-
gend. De meeste van deze ouders namen (mede) het initiatief tot de plaatsing. 
Van de overige 31 ouders had een ouderpaar niet voldoende mee kunnen praten; 
de rest daarentegen had helemaal geen invloed gehad op de beslissing tot plaat-
sing in het pleeggezin. Er werden verschillende redenen aangegeven waarom men 
(deels) niet betrokken was bij deze beslissing. In tweederde van de gevallen was 
de jongere uit eigen beweging weggelopen of waren de ouders pas achteraf of 
helemaal niet op de hoogte gesteld van het verblijf van hun kind in het pleeggezin 
(zie tabel 13.2). 

'Ze (de dochter) ging zelf weg op een dag en ik kon hier helemaal niet over mee-
beslissen.' 
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'Min dochter zat al enige njd in een opvangcennum en ik wist niet waar ze naar-
toe zou gaan.' 

Tabel 1.3.2: Reden waarom de ouders niet betrokken waren bij de keuze van het pleeg-
gezin (n=31) 

reden 	 freq. 

achteraf vernomen 	 10 
jongere weggelopen 	 9 
pleeggezin door mw uitgekozen 	 4 
geen tijd 	 2 
melt 	 6 

totaal 	 31 

Hoewel een groot deel van de ouders niet betrokken was bij de keuze van het 
pleeggezin, was bijna de helft van de ouders het helemaal eens met de plaatsing 
van hun kind. 

'fa, ik was bhj dat er een oplossing was en was tevreden over de hulpverlener.' 
Negen ouders stemden deels in met deze beslissing. Zij zagen Hever dat hun kind 
thuis zou blijven of in een ander pleeggezin of in een tehuis zou worden geplaatst, 
of hadden in de plaatsing berust. 

'Het was wel goed voor ons beiden dat ze bij mij (moeder) wegging, maar ik had 
iets tegen dit pleeggezin.' 

Een kwart van de ouders stond helemaal niet achter deze beslissing; zij ervoeren 
de plaatsing dan ook allemaal als negatief. Een groot deel van deze ouders was 
overigens helemaal niet of slechts door een kort telefoontje van de plaatsing op de 
hoogte gesteld. 

'Ik wist niet waar ze was. Ik wist niet eens hoe het met haar ging, of ze gezond was 
en zo.' 

Zoals verwacht mag worden, waren bijna alle ouders die zelf (mede) het initiatief 
tot de plaatsing namen, het (deels) met de pleeggezinplaatsing eens. 

'Ik (de moeder) was ennee eens. Ik had er zelf voor gekozen en dacht dat het 
hoogstens een paar jaar zou duren.' 

Bijna alle ouders die tegen de plaatsing waren, ondernamen concrete stappen 
tegen de plaatsing. Hun actie bestond meestal uit het opnemen van contact met 
de betrokken maatschappelijk werker of met een andere instantie, zoals de Raad 
voor de Kinderbeschenning. Vijf van deze ouders weigerden bovendien de ouder-
lijke bijdrage te betalen. 

'Ik heb een gesprek gehad met de maatschappehjk werker. Dat was een wiend van 
de pleegmoeder. Daar kreeg ik geen speld tussen.' 
'We hebben de kinderbeschaming gebeld. Die hebben begeleiding aangeboden. Die 
hebben met onze dochter gepraat. Zo hebben we weer contact gekregen. lk mocht 
niet bellen.' 
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1.4 Be gestelde doelen 

Aan de ouders word gevraagd wat volgens hen het doel was (geweest) van de 
plaatsing. Vijf van hen antwoordden goon idee to hebben gehad van de gestelde 
doelen, omdat ze op het moment van plaatsing helemaal rtiet op de hoogte waren 
geweest van het verblijf van hun kind in het pleeggezin. De overige ouders noem-
den een grote verscheidenheid aan doelen (tabel 1.4.1). 

Tabel 1.4.1: Doel van de plaatsing (n=39) 

doel 	 freq. 

crisisplaatsing, tijdelijk onderdak 	 14 
pmblemen oplossen, op rij zetten 	 8 
vcrzorging 	 8 
volledig onderdak, gezin bieden 	 7 
terugkeer naar huts 	 6 
rust 	 6 
school afmakcn 	 5 
aandacht 	 4 
voorbereiding op zelfstandig wonen 	 2 
overig 	 13 

Veel ouders zagen de plaatsing onder andere als een vorm van onderdak. 
'('Do bedoeling was) tijdelijk onderdak totdat ik (vader) maatregelen had getroffen 
om ?Min won in huis te nemen.' 

In de overige gevallen werden door de ouders (daarnaast) uiteenlopende doelen 
genoemd, zoals het oplossen of op eon rij zetten van problemen, tot rust komen 
of het afmaken van eon opleiding. 

'Tot rust komen en daatna weer naar huis. Onze dochter was nogal extreem. Ze 
moest wat meer gaan luisteren, evenwichtiger worclen, en detgehjke.' 
'Dat ze goed opgevangen went dat ze haar verhaal kon vettellen.' 
Dat ze daar de school af mu maken en daar mu 

Enkele doelen die incidenteel genoemd werden, waren bijvoorbeeld dat de jongere 
de situatie thuis wilde ontvluchten, dat de ouders en de jongere afstand van elkaar 
moesten nemen, dat de jongere in het pleeggezin moest leren luisteren on discipli-
ne moest leren of 

'in een wolledig gain meedraaien; dat ze dagehjks contact met leeftijdsgenoten mu 
kaigen in een huiseltyke sfeer' 

1.5 Venvachtingen bi,j het begin van de plaatsing 

Omtrent de duur van de plaatsing had bijna de helft van de ouders aanvankelijk 
geen vaste verwachtingen gehad. Van de overige 23 ouders verwachtten or onge-
veer evenveel eon kortdurende plaatsing, dat wil zeggen van minder dan eon half 
jaar, als een langer durende plaatsing. Hieronder bevonden zich ook ouders die 
doze duur niet in eon vast aantal maanden of jaren aangaven, maar dachten dat 
de plaatsing zo Icon of zo tang mogelijk zou duren of tot aan de zelfstandigheid 
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van hun kind. Wanneer we deze verwachtingen vergelijken met de werkelijke ver-
blijfsduur, dan blijkt dat elf van de 23 ouders de uiteindelijke duur van het verblijf 
van hun kind in het pleeggezin juist voorspeld hadden. Dit was onafhankelijk van 
de lengte van de duur. 

Omtrent de verblijfplaats waarin de jongere terecht zou komen na vertrek uit 
het pleeggezin hadden meer ouders een idee, dan omtrent de duur van het ver-
blijf. Bijna een derde van de ouders verwachtte dat de jongere naar huis terug zou 
keren. 

'Ik hoopte dat htj terug zou komen als de situatie met moeder beter zou was.' 
Eveneens een groot deel van de ouders verwachtte dat hun kind zelfstandig zou 
gaan wonen, terwijl enkele kinderen naar verwachting begeleid op kamers zouden 
gaan wonen. 

'We hadden het idee dat ze zou bitiven tot ze op karners ging.' 

Tabel 15.1: Verwachte verblijfplaats (n=44) 

verwachte verblijfplaats 	 freq. 

(ein van) beide ouders 	 14 
zelfstandig op kamers 	 13 
begeleide kamerbewoning 	 4 
ander pleeggezin 	 2 
tehuis 	 1 
ouders weten het niet 	 10 

totaal 	 44 

1.6 Samenvatting 

Meestal was er volgens de ouders sprake van een combinatie van een aantal ver-
schillende problemen die de aanleiding vormden tot de plaatsing. Veel jongeren 
waren weggelopen; er was sprake van autoriteitsconflicten, psychische problemen 
bij de jongere of relatieproblemen tussen ouders en kind. De ouders noemden uit-
eenlopende plaatsingsdoelen, zoals onderdak, het oplossen van problemen en het 
afmaken van de school. Omtrent de duur van het verblijf van hun kind in het 
pleeggezin liepen de verwachtingen eveneens uiteen. De meeste ouders die be-
paalde verwachtingen hadden omtrent de verblijfplaats van hun kind na vertrek 
uit het pleeggezin, dachten dat hun kind (terug) naar huis zou komen of zelfstan-
dig zou gaan wonen. 
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2 De voorbereiding van de pleeggezinplaatsing 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de voorbereiding van de ouders op 
de plaatsing van bun kind in een pleeggezin. Hierbij zal ingegaan worden op: 
—het contact en mogelijke afspraken tussen de ouders en een maatschappelijk 

werker voorafgaand aan de plaatsing en 
—de kennismalcing en mogelijke afspraken tussen de ouders en de pleegouders 

voorafgaand aan de piaatsing. 

2.2 Contact en afspraken met de maatschappelijk werker voorafgaand 
aan de plaatsing 

Ruim de helft van de ouders had voorafgaand aan de plaatsing contact met een 
maatschappelijk werker. Slechts weinig ouders echter bespraken tijdens deze con-
tacten ook zaken met betrekking tot de plaatsing met de maatschappelijk werker, 
of maakten concrete afspraken over bijvoorbeeld fmancien, huisregels of het con-
tact met hun kind. In een aantal gevallen werd met de maatschappelijk werker 
ook gesproken over de bijdrage die van de kant van de ouders verwacht werd en 
die meestal bestond uit een financiale ouderbijdrage. 

De 25 ouders die contact hadden met een maatschappelijk werker waardeerden 
dit contact verschillend. De ene helft van de ouders vertelde goed voorbereid te 
zijn op de plaatsing. 

1k was yd.( goed voorbereid. Er was een vertrouwensband met de maatschappelijk 
werker.' 

De andere helft had het over onvoldoende of ronduit slechte begeleiding. 
'De voorbereiding was slecht. Het was vooml eemichtingsverkeer. Er went niet naar 
mij geluisterd.' 

Dertien ouders zeiden zaken gemist te hebben in de voorbereiding. In veel geval-
len betrof dit een goede begeleiding van of aandacht voor henzelf. Andere ouders 
misten voldoende begeleiding van hun kind of duidelijkheid over wat er ging ge-
beuren. Een moeder vertelde bijvoorbeeld: 

'Er was geen spmke van voorbereiding. Ze (de dochter) is plotseling bij mijn moe-
der weggegaan. 1k had het gevoel dat de maatschappekk werker het allemaal niet 
zo nodig vond. 114j nam een afwachtende houding atm.' 

De ouders die voorafgaand aan de plaatsing geen contact met een maatschappelijk 
hadden, gaven hiervoor voomamelijk als reden dat de jongere alles zelf geregeld 
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had, dat zij niets van de plaatsing hadden afgeweten of dat de andere betroldcenen 
alles onderling hadden geregeld. 

23 Kennismaking en afspraken met de pleegouders voorafgaand aan de 
plaatsing 

In de inleiding tot dit deel van het rapport werd opgemerkt dat een kwart van de 
44 ouders de pleegouders reeds v66r de plaatsing kende. Van de overige ouders 
hadden er slechts drie van tevoren apart kennis gemaakt met de toekomstige 
pleegouders van hun kind. Er werden in enkele gevallen afspralcen gemaalct tussen 
ouders en pleegouders, onder andere over de gewoontes van de jongere, fman-
cien, schoolbezoek en bezoektijden van de jongere aan de ouders of andersom. 

De waardering van de ouders voor de kennismaking en/of de afspraken met de 
pleegouders liep uiteen. De drie ouders die voorafgaand aan de plaatsing apart 
kennis maakten met de pleegouders vonden dat deze kennismaking een goede 
voorbereiding was geweest. De ouders die de pleegouders reeds kenden en bij het 
begin van de plaatsing afspraken hadden gemaakt, vonden daarentegen niet (hele-
maal) dat ze hierdoor beter voorbereid waren geweest op de plaatsing. 

Een groot deel van de ouders die vooraf geen contact hadden met de pleeg-
ouders gaf aan, dat ze op het moment van de plaatsing niet op de hoogte waren 
geweest van de pleeggezinplaatsing of dat het adres van het pleeggezin voor hen 
geheim was gehouden (zie tabel 2.3). 

`Onze dochter was er al toen we pas doorkregen waar ze zat. We kregen nog niet 
eens het telefoonnummer van de pleegouders.' 

In andere gevallen was er geen tijd voor voorafgaand contact en/of raadde de 
maatschappelijk werker het contact met de pleegouders af. 

'Het ging te vlug en de maatschappehjk werker vond het ook niet nodig.' 

Tabel 2.3: Reden waarom de ouders vooraf geen contact hadden met de pleegouders 
(n=41) 

reden 	 freq. 

bekenden 	 12 
niet op de hoogte 	 10 
mw raadde het af 	 6 
geen tijd 	 5 
adres geheim 	 5 
overig 	 3 

totaal 	 41 

2.4 Samenvatting 

Ruim de helft van de ouders had voorafgaand aan de pleeggezinplaatsing contact 
gehad met een maatschappelijk werker en slechts drie ouders hadden van tevoren 
apart kennis gemaakt met de toekomstige pleegouders. Slechts enkele ouders spra- 
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ken van tevoren zaken met betreldcing tot de plaatsing door en/of maakten afspra-
ken met de maatschappelijk werker. Eveneens weinig ouders maakten afspraken 
met de pleegouders. De waardering van deze voorbereidende contacten liep sterk 
uiteen. Sorns werden de contacten met de maatschappelijk werker of de pleeg-
ouders als een goede voorbereiding op de plaatsing ervaren en soms niet. De be-
langrijkste redenen die de ouders noemden voor het ontbreken van voorbereidend 
contact met de pleegouders, waren dat ze de pleegouders al kenden, dat ze niet 
op de hoogte waren geweest van de pleeggezinplaatsing en dat het adres van de 
pleegouders geheim was gehouden. 
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3 Het verloop van de plaatsing 

3.1 Inleiding 

Aan het verblijf van een jongere in een pleeggezin kunnen verschillende aspecten 
onderscheiden worden. In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de volgende 
aspecten, zoals die door de ouders van de pleegkinderen ervaren werden: 
—de voor- en nadelen van plaatsing bij bekenden van de ouders; 
—het contact van de ouders met de maatschappelijk werker tijdens de plaatsing; 
—het contact tussen de ouders en hun zoon of dochter; 
—het contact tussen de ouders en de pleegouders; 
—hoe de ouders de plaatsing als geheel ervoeren en 
—de betaling van de ouderbijdrage. 

3.2 De voor- en nadelen van een plaatsing bij bekenden van de ouders 

Op de vraag wat de voor- en/of nadelen waren geweest van plaatsing bij bekende 
pleegouders antwoordde een van de twaalf ouders op wie de vraag van toepassing 
was, dat ze niet wist wat de voor- en nadelen konden zijn omdat ze niet kon ver-
gelijken met andere plaatsingen. Enkele andere ouders noemden het op zich geen 
nadeel dat hun kind bij bekenden was geplaatst, maar vonden de pleegouders in 
kwestie niet geschikt. 

'Het zijn onprettige mensen. Ze zijn heel gemeen, asociaal.' 
De meeste ouders noemden echter alleen maar voordelen van zo'n relatieplaat-
sing. Ze vonden het voornamelijk een geruststelling dat ze wisten waar hun kind 
terechtkwam of ze vonden het prettig dat de pleegouders reeds op de hoogte 
waren van de problemen die speelden. 

'Het is een voordeel. Je komt er vaker. Je kunt meer tegen ze zeggen dan wanneer 
je ze niet kent Je weet al jets van de gezinssituatie van de pleegouders af.' 

33 Contact met de maatschappelijk werker 

Tijdens het verblijf van hun kind in het pleeggezin hadden zeven ouders geen con-
tact gehad met een maatschappelijk werker. Deze ouders kenden de pleegouders 
niet en waren eveneens niet (direct) op de hoogte geweest van de pleeggezinplaat-
sing of gaven aan dat de maatschappelijk werker geen initiatief had genomen om 
met hen in contact te komen. Bijna al deze ouders hadden ook voorafgaand aan 
de plaatsing geen contact met een maatschappelijk werker gehad. 
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De meeste andere ouders onderhielden daarentegen tijdens de plaatsing steeds 
met een en dezelfde maatschappelijk werker contact. In enkele gevallen was er 
sprake van een wisseling. 

Al deze ouders, op eon na, bespraken tijdens de plaatsing allerlei zaken met 
betrelcking tot het verblijf van hun kind in het pleeggezin met de maatsc.happelijk 
werker. Meestal ging het om een tot drie verschillende ondenverpen. Er werd 
vaak ingegaan op de problemen en het gedrag van de jongere in het pleeggezin. 

'(We bespruken) hoe onze dochter fitnctioneenie, hoe het ging op school en in wat 
voor gezitt ze terechtk-want.' 

In een aantal gevallen werd de relatie tussen de ouders en hun kind besproken. 
'De maatschappellik wetkerzei altijd dat het contact tussen out/en en won van de 
won uit moest gaan.' 

Een groot deel van de ouders gal echter aan dat ze (ook) praatten over hun eigen 
problemen, hun schuldgevoelens en/of hoe ze tegen de plaatsing aankeken. Een 
moeder vertelde bijvoorbeeld: 

'Air er echt grrne problemen waren, dan mu ze (de dochter) wisselen van pie/c. We 
hebben ook gepnsat over mijn problem en, over moin schuldgevoelens ten opzichte 
van mOn kind, over ,non IAT-relatie en mint scheiding; 

Andere onderwerpen, die incidenteel aan de orde lcwamen, waren onder andere 
achterom zien hoe het tot de plaatsing was gekomen, de organisatorische kant van 
de plaatsing, dat de maatschappelijk werker erop toe zou zien hoe de jongere met 
geld omging of 

'de maatschappelOk werlcer was de verbindingsschakel. Het kind speelde ons en de 
pleegouders tegen elkaar ult. De maatschappelOk werker hield dit in de gaten.' 

Tabel 3.3: Thema's die de ouders met de maatschappelijk werker doorpraatten tijdens de 
plaatsing (n=36) 

thema 	 freq. 

problemen jongere 	 14 
gedrag jongere in pleeggezin 	 11 
problemen ouders 	 10 
schuldgevoelens oudets 	 7 
visit ouders 	 7 
relatie ouder-kind 	 7 
toekomst jongere 	 6 
schoolbezoek jongere 	 6 
onkosten 	 4 
zakelijke afspraken 	 3 
overig 	 12 

Hierboven werd opgemerkt dat een aantal ouders met de maatschappelijk werker 
over hun eigen situatie praatte. Niet at deze ouders vonden echter dat de contac-
ten ook expliciet gericht waren op mogelijkeproblemen in de thuissituatie. Volgens 
de ene helft van deze ouders waren de contacten wel gericht op de thuissituatie, 
volgens de andere helft was dit niet het geval. Dew laatste grow ouders gal hier-
voor als reden dat de maatschappelijk werker zich alleen bezig hield met de jon-
gere of met de relatie tussen de ouders en hun kind, dat er geen problemen meet 
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waren sinds hun kind uit huis was of dat de problemen thuis alleen zijdelings aan 
de orde kwamen. 

`Het is een goede maatschappelijk werker, maar hij heeft duideltjk voor de kinderen 
gekozen. De ouder staat in de kou.' 
`Het contact was erg gericht op de relatie die we met ons kind hadden. Er is geen 
poging gedaan om de relatie of het contact tussen ouders en kind te herstellen.' 

De ouders waardeerden het contact met de maatschappelijk werker tijdens de 
plaatsing verschillend. Vijftien ouders hadden de begeleiding als een ondersteu-
ning ervaren. Een vader vertelde: 

`De manier waarvp ze voor de jongen opkwam was goed. Ik had moeite met het 
idee dat de jongen etgens anders zat. Dawin heb ik wel ondersteuning ervaren.' 

Een achttal ouders ondervond wel enige steun van (een van) de maatschappelijk 
werkers, maar had toch ook negatieve kanttekeningen bij de geboden begeleiding, 
die per situatie verschilden. Er waren bijvoorbeeld twee maatschappelijk werkers 
bij de plaatsing betrokken, van wie de een wel goed begeleidde en de ander niet; 
andere ouders vonden de =flier waarop ze begeleid werden niet goed of vonden 
dat de problemen toch niet opgelost werden. 

`Het (contact) was slecht, negatief, niet overbodig, maar de manier waarop was 
zeer negatief.' 

Twaalf ouders tot slot, hadden de begeleiding uitsluitend als negatief ervaren; ze 
hadden er niets aan gehad. 

`We hadden er niets aan. Het was een spelle6e wie het beste de wider uit kon 
spelen.' 

Hoewel niet alle ouders negatief waren over de gegeven begeleiding, hadden zowel 
ouders die het contact als een ondersteuning ervoeren, als de ouders die niets aan 
het contact hadden gehad, bepaalde zaken gemist (zie tabel 4 in bijlage 3). Toch 
was er inhoudelijk een verschil tussen deze groepen ouders. De ouders die zeiden 
dat de begeleiding een ondersteuning was maar dat zij toch jets gemist hadden, 
vonden voornamelijk dat ze te weinig informatie hadden gekregen, hadden (iets) 
meer contact met de maatschappelijk willen hebben of gaven aan dat de maat-
schappelijk werker overbelast of met altijd bereikbaar was geweest. 

'Het was een verstandig man. Het was een goede ondersteuning. In het begin wil- 
den we meer informatie. We waren ongerust.' 

Daartegenover staat dat bijna alle ouders die het contact deels of helemaal geen 
ondersteuning vonden, meer inhoudelijke zaken hadden gemist. De meeste van 
hen vonden dat zij te weinig steun of begeleiding van de maatschappelijk werker 
hadden gehad of dat zij onvoldoende waren ge1nformeerd over hun kind. Daar-
naast werd de begeleiding van hun kind nogal eens onvoldoende genoemd. 

voel me intens bedrogen en in de steek gelaten. In eerste instantie kon ik goed 
met hem praten, dacht hem te kunnen vertrouwen. Het ging niet goed met mijn 
dochter in het pleeggezin. De maatschappelijk werker hield mij slecht op de hoog- 
te. Ik werd behandeld alsof ik uit de ouderkke mac/it gezet werd. Thy vroeg nooit 
hoe ik ergens over doe/it. Hij stelde mijn zorg niet op pnjs. Htj deed alsof ik mijn 
kind niet kon opvoeden.' 
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3.4 Contact tussen de ouders en bun Underen 

Acht ouders hadden tijdens het verblijf van hun kind in het pleeggezin helemaal 
geen contact met de jongere gehad. Hiervoor werden uiteenlopende redenen ge-
noemd. Voor enlcele ouders was het adres van de pleegouders geheim gehouden, 
bij andere plaatsingen wilde de jongere geen contact of wensten de pleegouders 
geen contact tussen de ouders en de jongere. Ook kwam het een enkele maal voor 
dat de maatschappelijk werker het contact afraadde. 

Fen drietal ouders gal aan dat het contact pas na verloop van tijd tot stand was 
gekomen of dat het na enige tijd was verbroken. De meeste ouders echter onder-
hidden gedurende het gehele verblijf contact met hun kind. In de meeste gevallen 
bleef dit contact tijdens de plaatsing hetzelfde, dat wit zeggen even goed of even 
slecht, of verbeterde het. 

'Het is hetzelfde gebleven. Zij is niet veranderd en wij ook nice 
'Het is veranderd; het wend intensiever en intiemer. We lo-egen een gemeenschappe-
lijk toelcomsryzerspectief' 

Soms verliep het contact tijdens de plaatsing wisselend of veranderde het in een 
ander soon contact, bijvoorbeeld van een ouder-kindrelatie in een vriendenrelatie. 
Slechts in twee gevallen werd het contact in de loop van het verblijf slechter. 

hij is erg gesloten. We weten van zijn !even op dit moment heel weinig. Er is 
een enomte verwijderingontstaan. Hi] kon zich hier niet aanpassen. Hij sloot zich 
al' 

Tabel 3.4: Verandering in het contact tussen de ouders en bun kind tijdens de pleeggezin-
plaatsing (it =36) 

verandering 	 freq. 

geen 	 15 
verbeterd 	 14 
verstechterd 	 2 
overig 	 5 

totaal 	 36 

Aan de ouders is ook gevraagd of hun kind tijdens de plaatsing wel eens met hen 
praatte over de pleegouders, de reden waarom hij/zij in het pleeggezin was gaan 
wonen of over wat hij/zij in de toekomst wilde gaan doen. Dit was volgens vijfen-
twintig ouders inderdaad gebeurd. In al deze gevallen spralc de jongere over het 
pleeggezin en/of over zijn of haar toekomstplannen met de ouders. 

'Hi] praatte wel eens over de eisen die de pleegouders stelden en dat hij op kaisers 
wilde won en.' 

Enkele jongeren hadden daamaast nog gesproken over de reden waarom ze in het 
pleeggezin verbleven. Wanneer we een eventuele verandering in het contact tussen 
de ouders en hun kind vergelijken met het feit of er onderling gepraat werd, dan 
blijkt er geen directe samenhang te zijn. Verbetering van het contact lcwam zowel 
voor wanneer er onderling gepraat werd, als wanneer dit niet het geval was. 
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3.5 Contact met de pleegouders 

Ruim de helft van de geinterviewde ouders had tijdens de pleeggezinplaatsing 
contact met de pleegouders. Het merendeel van deze ouders omschreef dit contact 
als een positief contact, varierend van prettig contact met regeLmatig overleg tot 
redelijk goed contact zonder overleg. Vier andere ouders hadden wel enig overleg 
met de pleegouders, maar lieten de opvoeding van hun kind bewust over aan de 
pleegouders. 

'Met de pleegvader kon ik goed overleggen, met de pleegmoeder niet. 1k kon goed 
met de pleegmoeder overweg als het niet over mijn dochter ging.' 
'Er was weinig overieg. We kwarnen er niet zo vaak. We wvegen wel eens hoe het 
ging en gingen ervan uit dat we van problemen op de hoogte gesteld zouden wor-
den.' 

In drie gevallen werd het contact uitdrulckelijk slecht genoemd. In elk van deze 
drie gevallen kenden de ouders en de pleegouders elkaar veer de plaatsing nog 
niet. 

`Zij vonden dat we ons er teveel mee bemoeiden. We mochten wel betalen, maar 
voor de rest moesten we ons rustig houden.' 

Opvallend is dat de overwegend positieve waardering van de ouders voor het con-
tact met de pleegouders verschilt van de waardering, die de pleegouders voor het 
contact met de ouders uitspraken. De meeste pleegouders die geinterviewd wer-
den waren namelijk negatief in hun waardering van dit contact (zie deel 2). Hierbij 
moet echter weer opgemerkt worden dat het om verschillende, niet geheel repre-
sentatieve steekproeven gaat. Het gesuggereerde verschil kan op basis van de 
voorhanden zijnde gegevens dan ook niet zonder meer als conclusie aangenomen 
worden. 

Tabel 33: Beoordeling van het contact tussen ouders en pleegouders (n=24) 

beoordeling van het contact 	 freq. 

plezierig, goed overleg 	 7 
enig overleg 	 4 
redelijk, geen overleg 	 8 
slecht 	 3 
overig 	 2 

totaal 	 24 

In twintig gevallen was er geen contact tussen beide partijen. Zeven ouders had-
den noch contact met hun kind noch met de pleegouders. In een geval hadden de 
ouders geen contact met hun kind, maar wel met de pleegouders, die bekenden 
van hen waren. Dit contact werd echter, toen het kind eenmaal in het pleeggezin 
verbleef, binnen korte tijd verbroken. 

De meeste ouders die geen contact hadden met de pleegouders gaven hiervoor 
als reden, dat een van de betrokkenen dit niet wilde of afraadde. Hierbij ging het 
afwisselend om de pleegouders, de ouders, de maatschappelijk werker en de jon-
gere zelf. 
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'Onze dochter wilde absoluut geen contact De pleegouders gingen daarin mee en 
weigerden elle contact We wilden tenminste weten hoe het met haar (dochter) 
ging. We he/then daarzelfs een keer op de stoep gestaan, macs we werden niet bin-
nengelaten. We wilden ons kind daar weg hebben.' 

In de overige gevallen lieten de ouders de opvoeding over aan de pleegouders of 
wisten ze het adres van de pleegouders niet. 

'Zij hebben die taak op zich genomen. Laat hen dat dan maar op hun manier 
doen. We hadden het naar ons gevoel four gedaan met de opvoeding. Daarom 
wilden wij Cr ons niet mee bemoeien.' 

3.6 Waardering van de plaatsing 

In deze paragraaf wordt ingegaan op hoe de ouders de plaatsing van hun kind in 
het pleeggezin waardeerden. Op de eerste plaats zal beschreven worden wat de 
ouders vonden van de manier waarop de pleegouders met hun kind omgingen. 
Vervolgens zal besproken worden hoe de ouders de plaatsing als geheel ervoeren. 

Over de omgang van de pleegouders met hun kind waren de meningen van de 
ouders verdeeld. Deze mening was onafhankelijk van het feit of de ouders de 
pleegouders reeds vadr de plaatsing kenden of niet. Veertien ouders gaven te ken-
nen dat de pleegouders bun kind goed hadden opgevangen. 

'Ze hebben haar ontzettend goed opgevangen. Ze heeft daar ook ontzettend geno- 
ten. Ze hebben haar ontzettend vnj gelaten en namen hear overal nice naartoe.' 

Volgens de ouders die vonden dat hun kind deels goed was opgevangen, bedoel-
den de pleegouders het wet goed of deden ze hun best, maar viel hun aanpak 
verkeerd uit of kon een van de pleegouders niet zo goed overweg met de jongere. 

'De omgang was best wet goed, macs /k geloof niet dat ze wezenlijk contact met 
hem hadden; 

De pleegouders die de jongere slecht zouden hebben opgevangen voedden de jon-
gere volgens de ouders te streng op of lieten hem/haar juist teveel aan z'n lot 
over, verzorgden de jongere lichamelijk en geestelijk slecht, probeerden het con-
tact tussen ouders en kind te verbreken of namen de jongere puur om het geld in 
huis. 

'De lichamekke verzorging was slecht Er went geen geld uitgetrokken voor zijn 
venotging. Hij stonk ook. Met pleegmoeder had hij het meeste contact, macs ze 
was opvoedlcundig zwak. Ze hidden zich niet aan be/often. Her kind was alleen 
goed voor klusjes.' 

Tabel 3.6.1: Waardering van de wijze waarop de pleegouders de jongere opvingen (n=37) 

vraardeting 	 freq. 

goede opvang 	 14 
deels goed, deels slecht 	 7 
slechte opvang 	 13 
overig 	 3 

totaal 	 37 
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Op de vraag of de plaatsing als geheel voor hen positief of negatief verlopen was, 
konden twee ouders geen antwoord geven. Ze hadden geen idee, omdat ze hele-
maal niet wisten wat er tijdens de plaatsing gebeurd was. Elf ouders noemden 
zowel positieve als negatieve aspecten. Door de overige ouders werd de pleeg-
gezinplaatsing als geheel jets vaker als negatief dan als positief beoordeeld. 

Tabel 3.6.2: Waardering van de pleeggezinplaatsing als geheel door de ouders (n=44) 

waardering 	 freq. 

positief 	 12 
positief/negatief 	 11 
negatief 	 19 
onbekend 	 2 

totaal 	 44 

Als positief aspect van de pleeggezinplaatsing werd door acht ouders (onder meer) 
de goede opvang van hun kind genoemd. Andere aspecten die als positief 
beschouwd werden, waren onder meer het verbeterde contact tussen de ouders en 
hun kind, het goede contact met de pleegouders of de als geheel positieve of ver-
beterde situatie voor de jongere. 

'De pleeggezinsituatie sloot goed aan bij het kind en zijn behoeften. We hadden 
veel medezeggenschap over de plaatsing; er was constructief en open overleg, met 
name door de maatschappehjk werker.' 

' Mijn dochter is erg (positief) veranderd. Het contact is weer langzaam aan opge- 
bouwd. Ik (moeder) was er ook slecht aan toe en ben weer opgeknapt.' 

Een groot deel van de ouders die de plaatsing (deeLs) als negatief ervoeren, miste 
het contact met en/of informatie over hun kind. Andere ouders gaven aan dat de 
begeleiding slecht was geweest of dat de situatie voor de jongere negatief of ver-
slechterd was. 

'Er was geen overieg en je weet niet wat voor gezin het is, waatin je kind terecht-
komt.' 

'Het had positief kunnen zijn bij betere begeleiding. Nu ervaren we het als een goed 
plan, maar mislukt. Ze is uiteindehjk weggelopen. Het weld een puinhoop.' 

Opvallend was, dat de meeste ouders die zowel positieve als negatieve aspecten 
noemden, de goede opvang of de goede bedoelingen van de pleegouders als posi-
tief ervoeren, maar het zelf emotioneel moeilijk hadden. Ze hadden moeite met 
de pleeggezinplaatsing op zich, misten het contact met en/of informatie over hun 
kind of wilden Hever zelf voor hun kind zorgen. 

`Voor mezelf negatief Ik heb er veel moeite mee gehad. Ik vind het nog steeds rot. 
De jongen wil per se niet meer terug, ook niet als moeder weg is. Voor de jongen 
is het positief Hij was er anders kapot aan gegaan.' 

Wanneer we bovenstaande gegevens vergelijken met de waardering die de ouders 
hadden voor de begeleiding door de maatschappelijk werker, dan blijkt dat bijna 
alle ouders die vonden dat de begeleiding slecht was, de plaatsing als negatief 
ervoeren. Verder blijkt dat twaalf van de negentien ouders die geen contact had-
den met de pleegouders tijdens de plaatsing, de plaatsing eveneens negatief beoor-
deelden. 
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3.7 Ouderbijdrage 

In deze paragraaf zal kort ingegaan worden op de fmanciale bijdrage, die meestal 
aan ouders gevraagd wordt warmer hun kind in een pleeggezin wordt geplaatst. 

Aan 35 ouders is door een instantie gevraagd of ze fmancieel wilden bijdragen 
aan de plaatsing. Hiervan betaalden 25 ouders deze bijdrage. Tien ouders weiger-
den daarentegen om uiteenlopende redenen. Ze waren tegen de plaatsing, ze 
waren het niet eens met de manier waarop ze behandeld werden, ze droegen al op 
een andere manier bij in de kosten of ze hadden zelf geen geld omdat ze van een 
uitkering moesten leven. 

'Ze king van die mensen geen zak- en kleedgeld. lk moest nog klervn voor ha.ar 
lcopen. lk ben niet van plan WVC te beta/en als zij (clothier) daar niets van kn .:fgt. 
De studiefinanciering hebben wij ook betaald, terwijl ze daar in het pkeggezin geld 
voor kregen.' 

'Ik wilde niet meewerken door de manier waarop men met mij (zinging. Bovendien 
leefde ik van een uitkering.' 

3.8 Samenvatting 

Voor zover zij de pleegouders reeds v66r de plaatsing kenden, vonden meet 
ouders dit een voordeel dan een nadeel. De meeste ouders hadden tijdens de 
plaatsing contact met con maatschappelijk werker, en wel met een en dezelfde. 
Bijna al deze ouders bespraken een of meet thema's met betrekking tot de plaat-
sing met de maatschappelijk werker. Belangrijke onderwerpen waren de situatie 
en het gedrag van de jongere, maar er werd ook vaak ingegaan op problemen of 
schuldgevoelens van de ouders zelf. Ongeveer de helft van de ouders die aangaven 
wet eens over eigen problemen of schuldgevoelens te praten, vond dat het contact 
met de maatschappelijk werker ook expliciet gericht was op problemen in de thuis-
situatie. De waardering voor het contact met de maatschappelijk werker tijdens de 
plaatsing liep uiteen. ben aantal ouders vond het contact con ondersteuning; ande-
ren hadden er niets aan gehad en misten vooral steun aan henzelf en informatie 
over en begeleiding van hun kind. 

Verder bleek dat de meeste ouders tijdens de plaatsing contact onderhielden 
met hun kind. Dit contact bleef meestal gelijk of verbeterde. ben groot aantal 
jongeren praatte met zijn of haar ouders over de pleegouders en/of over z'n toe-
komstplannen. 

Ruim de helft van de ouders had tijdens de plaatsing contact met de pleeg-
ouders. nit contact werd overwegend positief gewaardeerd. Wanneer de ouders 
geen contact hadden met de pleegouders, wilde een van de betroklcen partijen dit 
meestal niet. 

De opvang van de jongere door de pleegouders werd door de ouders bijna even 
vaak goed als slecht genoemd. De plaatsing als geheel werd daarentegen lets vaker 
negatief dan positief gewaardeerd. Positief vonden de ouders vooral de opvang van 
de jongere, negatief het gebrek aan informatie over of contact met hun kind. 
Verder vond een kwart van de ouders de pleeggezinplaatsing positief voor de 
jongere, maar had het zelf emotioneel moeilijk met de plaatsing. 
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Tien van de 35 ouders aan wie een fmanciele ouderbijdrage gevraagd was, wei-
gerden deze om uiteenlopende redenen te betalen. 
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4 De beeindiging van de plaatsing 

4.1 In!aiding 

Door vijf ouders werd aangegeven dat hun kind op het moment van het interview 
nog in het betreffende pleeggezin verbleef. Drie andere jongeren waren na betin-
diging van de pleegzorgsubsidie nog gedurende respe,ctievelijk ken, drie en acht 
maanden in het pleeggezin blijven wonen. In de meeste gevallen echter, werd de 
subsidie van het Ministerie van WVC stopgezet op het moment dat de jongeren, 
om wat voor reden dan ook, het pleeggezin verlieten. 

In dit lamste hoofdstuk wordt ingegaan op de zaken die te maken hebben met 
de beeindiging van het verblijf van de jongere in het ple,eggezin. Eerst wordt be-
schreven of de ouders vonden dat er jets met de pleeggezinplaatsing bereila was 
en wat er dan wel of waarom er niets bereikt was. Vervolgens komt aan de orde 
wat volgens de ouders de reden voor het vertrek van de jongere uit het pleeggezin 
was, wie het initiatief hiertoe nam en of de ouders het e,ens waren met dit vertrek. 
Tot slot wordt besproken in welke verblijfplaats de kinderen van de geinterviewde 
ouders terechticwamen, wat de ouders daar van vonden en of ze sinds de beeindi-
ging van de subsidie nog contact hadden (gehad) met een maatschappelijk werker. 

4.2 Het uiteindelljke resultaat van de plaatsing 

Op de vraag of de ouders vonden dat er iets met de plaatsing bereikt was, ant-
woordden ongeveer evenveel ouders dat de plaatsing inderdaad lets had opge-
leverd als dat er helemaal niets bereikt was. Vijf ouders noemden zowel positieve 
als negatieve resultaten van de plaatsing en een ouderpaar moest het antwoord 
schuldig blijven, omdat zij (te) weinig van de plaatsing afwisten en ten tijde van 
het interview ook niet wisten waar hun kind verbleef. 

Volgens de meeste ouders die vonden dat er iets bereikt was met de plaatsing, 
was er sprake van positieve verandering van de jongere. De jongere was rustiger, 
zelfstandiger, socialer geworden of op een andere manier positief veranderd. 

heeft een stuk zelfdiscipline en zelfredzaamheid ontwikkeld. Hij moest zichzelf 
redden en heeft daarvan gekerd. Dat zou thuis minder gebeunl zijn.' 

Volgens enkele ouders had de plaatsing deels lets opgeleverd. Zij waren enerzijds 
zelf tot rust gekomen of vonden dat hun kind goed was opgevangen, maar ander-
zijds was de relatie met hun kind niet verbeterd of was de jongere zelf niet veran-
derd. 

Wet enige is een ontspanning. We konden tot lust komen. Toen ho weer bij ons 
kwam won en begonnen de problemen van voren af can.' 
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Tabel 4.2.1: Het bereikte resultaat van de pleeggezinplaatsing (n=23) 

bereikte resultaat 	 freq. 

jongere rustiger 	 12 
jongere positiever 	 9 
goede opvang 	 6 
relatieherstel 	 4 
rust ouders 	 4 
jongere zelfstandiger 	 3 
jongere socialer 	 3 
overig 	 6 

In 21 gevallen was er volgens de ouders niets bereikt, voornamelijk omdat het 
gedrag van de jongere niet veranderd was of omdat de jongere er slechter aan toe 
was dan v66r de pleeggezinplaatsing. 

'Het gaat helemaal niet goed. Ik had haar laten vertrekken als vrolijke tiener en ze 
kwam terug als een stukje ellende.' 

Wanneer we bovenstaande gegevens met de genoemde plaatsingsdoelen vergelij-
ken, dan blijkt dat in zestien gevallen expliciet gerefereerd werd aan (66n van) de 
plaatsingsdoelen. Hierbij werd in een aantal gevallen het oplossen van problemen 
als doel genoemd. In de andere gevallen ging het om (tijdelijk) onderdak en/of 
opvang of verzorging van de jongere en het toewerken naar een andere verblijf-
plaats, zoals begeleide kamerbewoning, zelfstandig wonen of terugkeer naar huis. 
Hieronder volgen enkele voorbeelden van overeenkomsten tussen de genoemde 
plaatsingsdoelen en datgene wat volgens de ouders met de plaatsing bereikt was. 

'De bedoeling was ook: problemen oplossen; het kind zat zelf ook moeihjk. Ze 
is rustiger en zelfstandiger geworden.' 
`De pleeggezinplaatsing was bedoeld als overbruggingsperiode tot ze begeleid op 
kamers zou gaan won en. ... Het is fantastisch geweest voor haar ontwikkeling. Ze 
woont nu begeleid op kamers.' 
`De relatie ouders-kind moest niet stuk gaan. Een volledige brruk tussen ouders 
en kind is voorkomen.' 

43 Reden en initiatief tot beeindiging van de plaatsing 

Uit de redenen die de ouders noemden voor de beeindiging van de plaatsing 
bleek, dat de situatie van de jongeren op dat moment in vijfentwintig gevallen 
negatief en in acht gevallen positief was. In een aantal gevallen was de situatie 
niet duidelijk, omdat de ouders op dat moment helemaal niet bij de plaatsing be-
trokken waren en slechts een vaag of helemaal geen idee hadden over de omstan-
digheden in het pleeggezin ten tijde van de beeindiging van de plaatsing. 

Volgens ongeveer de helft van de ouders liep hun kind uit het pleeggezin weg 
of ging hij/zij weg, omdat er problemen ontstonden in het pleeggezin. 

`Ze is weggelopen, omdat de problemen zo hoog opliepen.' 
`Er waren problemen in dat pleeggezin. Dat liep via onze dochter en gaf conflicten. 
De pleegouders zijn later ook gescheiden.' 
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Andere redenen waren dat de jongere weer terug naar huh wilde en/of kon, of 
dat de voorziening waamaar al vanaf het begin van de plaatsing gezocht was, ge-
vonden was (tabel 43.1). 

'Uhf wilde bij mij (vader) wonen en ik was het daarmee tens.' 
'Hij ging naar .10J0 (begeleide kamerbewoning) en aan het pleeggezin zat een 
tijdslimiet' 

Tabel 4.3.1: Reden van beeindiging van de pleeggezinplaatsing (n=39) 

reden beeindiging 	 freq. 

problemen in pleeggezin 	 11 
jongere weggelopen 	 10 
jongere wilde naar huis 	 5 
andere oplossing gcvonden 	 4 
ouders wilden kind terug 	 2 
overig 	 6 
ouders weten het niet 	 1 

totaal 	 39 

In tweederde van de gevallen nam één persoon het initiatief tot baindiging van 
de plaatsing, in him& gevallen was er sprake van overleg tussen twee of drie be-
trolcken partijen. Het besluit tot vertrek uit het pleeggezin lag volgens de ouders 
in tweederde van de gevallen (mede) bij de jongere; de meeste van deze jongeren 
liepen weg of namen geheel zelfstandig het besluit om weg te gaan. De pleeg-
ouders en de ouders namen soms alleen en soms in overleg met anderen het be-
sluit tot vertrek. De maatschappelijk werker nam volgens de ouders in geen enkel 
geval helemaal alleen het initiatief, maar overlegde meestal met de jongere. 

Tabel 4.3.2: (Mede)initiatiefnemers tot betindiging van de pleeggezinplaatsing (n=39) 

initiatief 	 freq. 

jongere 	 27 
maatschappelijk werker 	 9 
pleegouders 	 8 
(fen van de) ouders 	 6 
anderen 	 1 
onbekend 	 1 

De meeste ouders waren het (deels) eens met het vertrek van hun kind uit het 
pleeggezin. 

'/k kern me wet voolstellen dat ze daar niet meer wilde zijn.' 
'Het is een goede oplossing. Ze wordt nu goed begeleid.' 

Acht ouders vonden het geen goede beslissing en waren het vooral niet eens met 
de manier waarop de jongere uit het pleeggezin was weggegaan; deze jongeren 
waren 61 zelf weggelopen bf door de pleegouders het huis uitgezet. 
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'Nee, we waren het niet eens met de manier waarop. Het kwam over alsof ze hem 
van de ene op de andere dag op shuat zetten. Zover had het niet mogen komen. 
De hulpverlening heeft gefaald. Deze had tijdig moeten signaleren dat het misging.' 

Vier ouders tot slot, waren niet op de hoogte van de situatie in het pleeggezin op 
het moment van beeindiging van de plaatsing, zodat ze zich hierover ook geen 
oordeel konden vormen. 

'We hadden niets te willen. We wisten niets.' 
De zes ouders die (mede) het initiatief tot beeindiging van de plaatsing hadden 
genomen, waren het overigens allemaal volledig eens met het vertrek van de jon-
gere. 

4.4 De situatie na beiindiging van de plaatsing 

In paragraaf 4.1 werd opgemerkt dat vijf jongeren op het moment van het inter-
view nog in het betreffende pleeggezin verbleven. In vier van deze gevallen ging 
het om een relatieplaatsing, waarbij de ouders de pleegouders reeds veer de plaat-
sing kenden. 

Van de overige 39 jongeren gingen er vijftien naar (een van) de ouders (terug). 
De andere jongeren vertrokken naar allerlei verschillende verblijfplaatsen (tabel 
4.4). 

Tabel 4.4: Verblijfplaats van de jongere na vertrek uit het pleeggezin (n=39) 

verblijfplaats 	 freq. 

(din van) beide ouders 	 15 
ander pleeggezin 	 7 
tehuis 	 5 
begeleide kamerbewoning 	 4 
zelfstandig wonen 	 3 

. zonder vaste verblijfplaats 	 2 
overig 	 2 
ouders weten het niet 	 1 

totaal 	 39 

Wanneer we de volgende verblijfplaats van de jongere vergelijken met de verwach-
tingen van de ouders hieromtrent bij het begin van de plaatsing, dan blijkt het vol-
gende. Twaalf van de 34 ouders die bepaalde verwachtingen hadden gehad om-
trent de volgende verblijfplaats van hun kind, bleken het bij het rechte eind te 
hebben gehad; dit was onafhankelijk van de soort verblijfplaats die zij verwacht-
ten. Verder bleek, evenals uit de beschrijving van de ervaringen van de pleeg-
ouders en de pleegkinderen, dat er veel minder jongeren na vertrek uit het pleeg-
gezin zelfstandig waren gaan wonen dan aanvankelijk verwacht werd. 

De meeste ouders waren overigens zeer tevreden over de verblijfplaats waarin 
hun kind terecht was gekomen en vonden het een goede keus voor de jongere. 
Deze tevredenheid was (eveneens) onafhankelijk van de soort verblijfplaats. 

`Ze heeft een eigen plek gevonden en ze redt zich we!.' 
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'We zijn Cr gelukkig mee dat we hem nu war thuis hebben. We hebben wet ge-
sprekken met hem gehad. Hij is eat stuk rustiger gewonlen. Hij beef: we! moeten 
venverlcen.' 

Zeven ouders hadden echter geen vertrouwen in de verblijfplaats waar hun kind 
nu verbleef: ze vonden de omgeving niet goed voor hem/haar. 

'Er zijn heel kwalijke ontwikkelingen uit voortgekomen. Ze is in slechte laingen 
terechtgekonten.' 

4.5 Nazorg 

Tot slot is aan de ouders gevraagd, of ze na betindiging van de door het Ministe-
de van WVC gesubsidieerde plaatsing nog contact hadden (gehad) met een maat-
schappelijk werker. Zevenentwintig ouders vertelden dat dit inderdaad het geval 
was. Enkele hadden nog 66nmaal telefonisch contact gehad, maar de meeste had-
den meer contacten gehad of hadden op het moment van het interview nog steeds 
contact met eon maatschappelijk worker. In negentien van den gevallen ging het 
om de maatschappelijk worker die de plaatsing in het pleeggezin begeleid had; in 
acht andere gevallen ging het om eon ander° hulpverlener. 

Tabel 4.5: Nazorg (n=27) 

soon contact 	 freq. 

eenmalig 	 4 
enkele contacten 	 10 
nog steeds contact 	 13 

totaal 	 27 

De waardering voor doze nazorg was niet in alle gevallen duidelijk. Sommige 
ouders vonden het contact met de maatschappelijk worker heel prettig, anderen 
waren niet te spreken over de nazorg. 

4.6 Samenvatting 

Op het moment van het interview verbleven er nog vijf jongeren in het betreffen-
de pleeggezin. In de meeste gevallen editor, was de subsidie beeindigd omdat de 
jongere, om wat voor reden dan ook, uit het pleeggezin vertroklcen was. De situa-
tie in het pleeggezin was op het moment van beeindiging volgens nicer ouders 
negatief dan positief. Ongeveer evenveel ouders vonden dat er met de plaatsing 
wet en niet jets bereikt was. De ouders die vonden dat er wel lets bereikt was, 
noemden bijna allemaal de positieve ontwilckeling van de jongere. Volgens de 
ouders die de plaatsing als negatief hadden etvaren was de jongere over het alge-
moon niet veranderd of or slechter aan toe dan v66r het verblijf in het pleeggezin. 

Ms reden voor het vertrek noemde eon groot aantal ouders dat or problemen 
waren ontstaan in het pleeggezin of dat de jongere was weggelopen uit het pleeg- 
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gezin. Het initiatief tot vertrek lag volgens veel ouders dan ook (mede) bij de jon-
gere zelf. De meeste ouders waren het in ieder geval deels eens met het vertrek. 
Na vertrek uit het pleeggezin kwamen de jongeren in verschillende verblijfplaatsen 
terecht. Vijftien jongeren gingen (weer) bij (een van) de ouders wonen; veel min-
der jongeren echter gingen zelfstandig wonen dan bij het begin van de plaatsing 
was verwacht. Ruim de helft van de ouders had na de pleeggezinplaatsing nog 
contact (gehad) met een maatschappelijk werker. 
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Deel 5: Ervaringen van pleegouders, 
pleegkinderen en ouders van 
pleegkinderen: de trio's 

In dit een na laatste deel van het rapport worden de ervaringen beschreven van 
zestien 'trio's': pleegouders, pleegkinderen en ouders van pleegkinderen die be-
trokken waren bij dezelfde plaatsing en die ook allemaal over deze plaatsing geIn-
terviewd zijn. Gekeken is hoe elk van de betrokken partijen de pleeggezinplaatsing 
ervoer en in welke opzichten hun ervaringen overeenlcwamen en verschilden. Hier-
bij viel op dat de antwoorden van de pleegouders, het pleegkind en z'n ouders op 
vragen die betrekking hadden op de meer feitelijke, objectief vast te stellen aspec-
ten van de plaatsing (zoals de (inhoud van de) contacten met de maatschappelijk 
werker, (de inhoud van) hun onderlinge contacten, het moment van vertrek van 
het pleegkind uit het pleeggezin en de verblijfplaats van het pleegkind na vertrek 
uit het pleeggezin), in de meeste gevallen vrij goed met elkaar overeenkwamen. 
Over de reden, het doe!, de verwachte duur, de verwachte uitkomst en het uitein-
delijke resultaat van de plaatsing daarentegen verschilden de betroklcen partijen 
nogal eens van melting. Hetzelfde geldt voor de manier waarop zij de begeleiding 
door de maatschappelijk werker en hun onderlinge contacten ervoeren. De over-
eenkomsten en verschillen in de meningen en ervaringen van de drie betrokken 
partijen met betrekking tot deze meer subjectieve aspecten van de plaatsing zijn 
het onderwerp van dit vijfde deel van het rapport. Een en ander zal, net als in de 
voorgaande delen, weer per periode van de plaatsing (i.e. voorafgaand aan, tijdens 
en bij beeindiging) beschreven worden. Bij deze beschrijving zal steeds eerst aan-
dacht worden geschonken aan de trio's waarvan alle leden het betreffende aspect 
op min of meer dezelfde (positieve of negatieve) wijze ervoeren; vervolgens wor-
den de trio's beschreven waarvan de leden in hun ervaringen onderling verschil-
den. 

De overeenkomsten en verschillen in de ervaringen van de betrokken partijen 
zijn overigens geenszins systematisch van aard. Bij geen van de trio's namelijk, er-
voer een van de partijen (grote delen van) de plaatsing op een geheel andere wijze 
dan (een van) de andere partijen. Ook zijn er geen aspecten van de plaatsing aan 
te wijzen die door steeds dezelfde partij uit alle zestien trio's op een zelfde wijze 
ervaren werden; alle mogelijke combinaties van overeenkomsten en verschillen in 
de ervaringen van de trio's kwamen voor. Gezien het ldeine aantal trio's in het on-
derzoek mogen de gegevens overigens niet zonder meer gegeneraliseerd worden 
naar andere pleeggezinplaatsingen. 

Alvorens met de vergelijking van de ervaringen van de trio's te beginnen, wordt 
ter introductie in hoofdstuk 1 eerst een korte beschrijving van de zestien trio's 
gegeven. 



1 Kenmerken van de trio's 

De kenmerken van de pleegouders, pleegkinderen en ouders van de pleegkinderen 
in de zestien trio's kwamen in het algemeen overeen met die van de totale groep 
geinterviewde pleegouders, pleegkinderen, respectievelijk ouders van 
pleegkinderen, die in de voorgaande delen van dit rapport beschreven zijn. Zo 
bestonden veertien van de zestien pleeggezinnen uit een pleegvader, een pleeg-
moeder en, in bijna alle gevallen, twee eigen inwonende kinderen. De twee al-
leenstaande pleegouders waren twee pleegmoeders, van wie er een eveneens eigen 
kinderen had. Tien pleegouders hadden al eens eerder pleegkinderen in huis ge-
had. 

Onder de zestien pleeglcinderen bevonden zich tien meisjes en zes jongens, in 
leeftijd varierend van 13 tot en met 18 jaar. Elf van hen waren rechtstreeks vanuit 
het ouderlijk huis geplaatst, drie andere hadden eerst enige tijd in een opvanghuis 
gewoond na van huis te zijn weggelopen en twee pleegldnderen waren vanuit een 
ander pleeggezin bij de pleegouders geplaatst. De duur van het verblijf in de 
pleeggezinnen varieerde van tien dagen tot 2V2 jaar, met een gemiddelde van tien 
maanden. In vijf gevallen was er sprake van een relatieplaatsing. 

De ouders van de pleegkinderen tot slot, waren bijna alle gehuwd of samen-
wonend. Negen van de dertien ouderparen bestonden uit de natuurlijke vader en 
de natuurlijke moeder van het pleegkind, bij de andere vier trio's had de vader of 
de moeder van het pleegkind een nieuwe partner. De drie alleenstaande ouders 
waren een gescheiden vader, een gescheiden moeder en een alleenstaande stief-
moeder. 

Vooruitlopend op de beschrijving van de ervaringen van de trio's wordt bier nog 
opgemerkt, dat het voor wat betreft de (verschillen en overeenkomsten in de) er-
varingen van de betrokken partijen met uit lijkt te maken, of er al dan niet sprake 
was van een relatieplaatsing en/of van plaatsing bij ervaren pleegouders. 
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2 De situatie voorafgaand aan de plaatsing 

2.1 InIeiding 

In dit hoofdstuk worden de ervaringen van de betroklcenen in de periode vooraf-
gaand aan de plaatsing met elkaar vergeleken. Eerst wordt ingegaan op de proble-
men die volgens elk van de partijen aan de plaatsing ten grondslag lagen en op de 
vraag, wie het initiatief tot de plaatsing nam. Vervolgerts wordt beschreven wat de 
ouders van de plaatsing vonden, volgens de pleegouders, het pleegkind en, utter-
aard, de ouders zelf. In paragraaf 2.4 worden de doelstellingen en de verwachtin-
gen omtrent de duur en de uitkomst van de plaatsing, zoals die gezien werden 
door elk van de drie partijen, met elkaar vergeleken. 

2.2 Reden en initiatief tot de plaatsing 

De problemen die elk van de partijen noemde als reden voor de plaatsing, kwa-
men bij tien van de zestien trio's duidelijk overeen. Vrijwel al deze trio's schreven 
de plaatsing toe aan een slechte relatie tussen de ouders en het kind, wat zich 
onder meer uitte in voortdurende ruzie, alcohohnisbruik door de ouders en van 
huis weglopen door de jongere. Hieronder volgen de plaatsingsredenen die 
genoemd werden door twee van deze trio's. 
De moeder: 

'Ik ben self een moeilijk mens, het ging gewoon niet. Vanaf het moment dat zij 
(het kind) geboren was, was het moeilok. flat werkte averechts, iedere dag hadden 
we tuzie. Ik had ook een alcoholprobleem.' 

Net pleeglcind: 
'Omdat het niet goed ging tussen mijn moeder en mir. M'n moeder ging drinken, 
toen moest ik kiezen ik was at eetrkr weggelopen.' 

De pleegouder: 
Wanwege alcoholproblemen van de moeder. Het pleegkind is zelf vreselijk domi-
nant en dat ging thuis niet.' 

De ouders: 
'Er waren ruzies thuis, tussen ons en het kind. Dat speelde al lange tijd. Ze was at 
een paar keer weggelopen.' 

Net pleeglcind: 
'Ik ben weggegaan omdat het thuis, vanwege de vele tuzies, niet meer ging.' 
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De pleegouders: 
'Het pleegkind kon niet met haar vader opschieten. Beide ouders waren overspan-
nen. De vader werd opgenomen .... en de moeder ging drinken.' 

Bij de plaatsingen die niet door elk van de partijen aan dezelfde problemen wer-
den toegeschreven, verschilde vooral de aanleiding die de ouders noemden van 
die, welke door het pleegkind en de pleegouders genoemd werd. Terwijl volgens 
het pleegkind en de pleegouders problemen in de relatie tussen de jongere en z'n 
ouders de voornaamste aanleiding tot de plaatsing waren geweest, noemden de 
ouders uitsluitend problemen bij hun kind als reden voor de pleeggezinplaatsing. 
Zo werden bijvoorbeeld voortdurende ruzies tussen het kind en de ouders door de 
laatsten beschouwd als autoriteitsproblemen bij de jongere of als uitingen van het 
problematische karakter van hun kind. Hieronder volgen citaten uit de interviews 
met twee van deze trio's: 
De ouders: 

'Hij is bij ons weggelopen, uit brooddronkenheid. Er zijn geen problemen, we zijn 
een norrnaal gezin. Het kind had wel een achterstand. HU begon te stelen, het ging 
niet op school. My vond dat we teveel op hem letten. Na onze vakantie is hij weg-
gelopen.' 

Het pleegkind: 
'Er waren veel problemen thuis, vooral over meningsuitingen en nizies. Het botste 
steeds, totdat het tot een explosie kwam. De druk werd te grvot, ik ben weggelo-
pen.' 

De pleegouders: 
'Er waren huisehjke problemen. Zijn ouders hadden zijn !even bepaald, wat niet 
strookte met zijn ideeen. Zijn ouders hielden hem klein .... hij is weggelopen, de 
maat was vol.' 

De ouders: 
'Het kind was altijd al problematisch, vanaf dat htj een kleuter was aL Hij was 
agivssief, motorisch onhandig, erg alhankehjk. Hij bog, stal, bedrvog ....' 

Het pleegkind: 
'Ik had constant ruzie, met name met m'n moeder, over allerlei kleine dingetjes, zo-
als de afwas.' 

De pleegouders: 
'Hsi kon niet meer thuis bhjven wonen, vanwege problemen met z'n moeder. De 
moeder accepteerde het kind vanaf z'n geboorte al niet, ze had een hekel aan 
hem.' 

Over de vraag van wie het initiatief tot de pleeggezinplaatsing was uitgegaan, wa-
ren de pleegouders, het pleegkind en z'n ouders het in zeven van de zestien geval-
len met elkaar eens. Driemaal noemde men de maatschappelijk werker van de 
begeleidende instantie als initiatiefnemer, eveneens driemaal de jongere zelf en 
eenmaal de ouders van het pleegkind. 

Bij de overige plaatsingen verschilden de trio's onderling van mening. Vrijwel 
alle pleegouders noemden de maatschappelijk werker (eventueel samen met het 
pleegkind) als initiatiefnemer tot de plaatsing. De pleegkinderen en hun ouders 
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daarentegen zeiden dat het initiatief in de meeste gevallen was uitgegaan van de 
jongere en/of van de ouders. Hierbij noemden het pleegkind en z'n ouders onge-
veer even vaak dezelfde, als verschillende initiatiefnemers. Bijvoorbeeld: 
De ouders: 

'(Het ging uit) van hemzelf, hij liep weg.' 
Het pleegkind: 

ik ben uit mezelf bit m'n outlets weggegaan.' 
De pleegouders: 

'Ze is vanuit het Riagg bij ons geplaatst.' 

Be ouders: 
'Het was een samenspel van alle betmkkenen; de maatschappelijk werker, wtjzelf 
en onze won.' 

Het pleegkind: 
ouders hebben mij er tin gezet' 

De pleegouders: 
'Het ging uit van het maatschappelijk were 

2.3 Be mening van de ouders over de pleeggezinplaatsing 

Op de vraag of de ouders het met de plaatsing van hun zoon of dochter in het 
pleeggezin eens waren geweest, gaven tien van de zestien trio's hetzelfde ant-
woord. Bij zeven plaatsingen waren de ouders het volgens elk van de partijen met 
de plaatsing eens geweest: 
De ouders: 

la, we von den het belangrijk dat ons kind in de buurt woonde, zodat we nog con-
tact konden houden.' 

Het pleegkind: 
'Omdat de plaatsing tijdelijk was vonden m'n ouders bet wet goed.' 

De pleegouders: 
la, de cadets vonden het prima.' 

De drie andere trio's zeiden dat de ouders het met de plaatsing oneens waren ge-
weest (24 of dat zij niet van de plaatsing op de hoogte waren gesteld (1x). 

Van de (zes) trio's die onderling van mening verschilden over de vraag of de 
ouders het met de pleeggezinplaatsing eens waren geweest, waren het de ouders 
die een andere melting hadden dan de pleegouders en het pleeglcind. Deze ouders 
gaven namelijk te kennen dat zij het niet (echt) met de plaatsing eens waren ge-
weest of dat zij niets over de plaatsing te zeggen hadden gehad, terwijl de pleeg-
kinderen en de pleegouders van mening waren dat de ouders wel degelijk inge-
stemd hadden met de plaatsing. Hieronder volgen twee voorbeelden van dergelijke 
verschillen in mening van de betrokkenen: 
De ouders: 

'Then we wisten waar ze woonde hebben we er in berust. Echt mee eens is een te 
gavot woord, meer ovennacht.' 

Het pleeglcind: 
mijn oudets vonden het verstandig.' 
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De pleegouders: 
`Ja, (de ouders waren het er) volledig mee eens, zolang vj maar geen last en on-
kosten hadden!' 

De moeder: 
'Dew had ik niks over te zeggen. Ik werd door niemand in kennis gesteld.' 

Het pleegkind: 
Tent was m'n moeder het er niet helemaal mee eens, maar al vnj snel we!.' 

De pleegouders: 
`fa, volledig.' 

2.4 Doel, venvachte duur en verwachte uitkomst van de plaatsing 

Aspecten van de periode voorafgaand aan de plaatsing, waarover de meningen van 
de betrokkenen in meer dan de helft van de gevallen uiteenliepen, zijn het doe!, 
de verwachte duur en de verwachte uitkomst van de plaatsing. 

Het aantal plaatsingen waarmee volgens elk van de partijen min of meer hetzelf-
de doe was beoogd, bedroeg zeven. Volgens deze trio's ging het er bij deze (tijde-
lijke) plaatsingen vooral om, de jongere en/of z'n ouders tot rust te laten komen 
en de relatie tussen hen te herstellen. Een van deze trio's bracht het doel van de 
plaatsing als volgt onder woorden: 
De ouders: 

`Hij (het kind) kon het bij ons niet uithouden en was te jong om op kamers te 
gaan. Het was een afkoelingsperiode en dan weer tentg naar huis.' 

Het pleegkind: 
'(He: doel was) ten eerste om tot rust te komen en dan geleidehjk aan een betere 
weg te zoeken met m'n ouders.' 

De pleegouders: 
`Iltj zou enige tijd bij ons bkven om dan weer naar zijn ouders terug te gaan. Om 
even op adem te komen. Zowel hij als zijn ouders konden dan tot rust komen.' 

Bij de trio's die niet dezelfde plaatsingsdoelen noemden, waren het veelal de 
ouders die een ander doel opgaven dan de pleegouders en het pleegkind. De doe-
len die volgens de ouders met de plaatsing waren beoogd, waren ofwel uitsluitend 
het bieden van onderdak voor hun weggelopen zoon of dochter, ofwel het werken 
aan de problemen van alleen de jongere. Twee ouders zeiden zelfs niet te hebben 
geweten wat het doel van de plaatsing was geweest. De pleegouders en de pleeg-
kinderen noemden daarentegen, naast onderdak, vrijwel allemaal problemen op-
lossen als doe van de plaatsing, waarbij die problemen zowel op het pleegkind 
zelf, als op de slechte relatie met de ouders betrekking konden hebben. Hieronder 
volgen citaten uit interviews met twee van deze trio's: 
De vader: 

'Het ging puur om onderdak en om het geld. Er was totaal geen begeleiding (van 
het kind).' 

Het pleeglcind: 
'(He: doel was) onderdak en vooral de problemen met m'n vader die opgelost 
moesten worden.' 
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De pleegouders: 
'Het ging om opvang en cc/it om problemen op te lossen.' 

De ouders: 
'Onze won moest dingen op een rijO zetten.' 

Het pleegkind: 
'Ik was weggelopen. In het opvangcentrum Icon ik niet blijven. Ik wilde bij het 
pleeggezin nog leren om me beter te uiten em daama war naar beds taug te 
hymen.' 

De pleegouders: 
'Het ging am onderdalc, de jongen helpen z'n prvbkmen op te lessen. Het ging ook 
om een stuk aandacht, hu had thuis nook aandacht gelcregen.' 

In hun (aanvankelijke) verwachtingen omtrent de duur en de uiteindelijke uit-
komst van de plaatsing verschilden de pleegouders, het pleegkind en/of de ouders 
in de meeste gevallen eveneens van elkaar. Bij maar zes plaatsingen kwamen de 
verwachte duur en de verwachte uitkomst van de plaatsing volgens elk van de 
partijen overeen. Zo verwachtten bijvoorbeeld alle betrokkenen van twee van deze 
trio's, dat de plaatsing enkele maanden zou duren en dat de jongere dan weer 
naar z'n ouders terug zou keren. In twee andere trio's ging men er vanuit dat de 
jongere na een verblijf van minstens een half jaar in het pleeggezin 'beslist niet' 
naar z'n ouders terug zou keren, maar op kamers zou gaan wonen. 

Onder de trio's die minder eensgezind waren over de te verwachten duur en/of 
de te verwachten uitkomst van de plaatsing, bleken tal van combinaties van (ver-
schillen en overeenkomsten in) verwachtingen te bestaan. Zo lavam het bijvoor-
beeld voor dat de ouders en de pleegouders elk een andere verblijfplaats voor de 
jongere als verwachte uitkomst van de plaatsing noemden, terwijI het pleegkind 
zelf aanvankelijk niet had geweten waartoe het verblijf in het pleeggezin zou lei-
den. Ook zijn er trio's waarvan de ouders aanvankelijk geen idee hadden over een 
mogelijke volgende verblijfplaats voor hun kind, terwijI de jongere en z in pleeg-
ouders daar wel duidelijke venvachtingen over hadden, of trio's waarvan ellce 
partij een andere plaatsingsduur en/of uitkomst venvacht had. Waaraan deze 
verschillen en overeenlcomsten in de verwachtingen van de direct betrokkenen die-
nen te worden toegeschreven, is niet duidelijk. Voor zover op grond van het klei-
ne aantal trio's kan worden vastgesteld, lijkt er bijvoorbeeld geen verband te zijn 
met (de kvraliteit van de) voorbereidende contacten met de maatschappelijk wer-
ker of met elkaar, evenmin als met het elkaar al v66r de plaatsing kennen of met 
eerder opgedane ervaring op het gebied van pleegzorg. Hieronder volgen de (uit-
eenlopende) verwachtingen van twee van deze trio's: 
De ouders: 

'We wisten niet hoelang hij in dot gezin zou blijven en waar dan naanoe zou 
gaan. We hadden in ieder geval niet verwacht dat hif (hi] ens) taug zou kern en.' 

Het pleegkind: 
'Ik zou bij mijn pleegouders blijven tot ik op kamers ging.' 

De pleegouders: 
'Het land Lou een poor maanden blijan totdat hi] op kamers kon goon wonen.' 
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De ouders: 
'Onze zoon zou in eerste instantie voor ongeveer drie maanden bhjven. Dan zou 
het opnieuw bekeken worden. Uiteindelijk zou htj toch weer terug naar huis 
komen.' 

Het pleegkind: 
'Ik wist wel dat de plaatsing tijdehjk was, maar niet voor hoelang. Ook wist ik niet 
waarheen ik na afloop zou gaan.' 

De pleegouders: 
'We wisten niet precies hoelang het kind zou bhjven. De bedoeling was dat hij, 
nadat hij zijn school afhad, naar een project voor begeleide kamerbewoning zou 
gaan.' 
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3 De voorbereiding van de pleeggezinplaatsing 

3.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop elk van de partijen de voor-
bereidende gespreklcen met de maatschappelijk worker en met elkaar ervoer. 

3.2 Voorbereidend contact met de maatschappelijk werker 

Bij vier plaatsingen hadden zowel de pleegouders als het pleegkind en de ouders 
ter voorbereiding contact met een maatschappelijk worker. Van doze vier trio's 
beoordeelde or een de voorbereiding van de plaatsing als positief. Bij de drie 
andere plaatsingen waren de ouders naar hun mening niet good op de plaatsing 
voorbereid, tenvip de pleegouders het contact met de maatschappelijk worker juist 
wel als eon goede voorbereiding hadden ervaren. De meningen van de pleeglcinde-
ren over de voorbereiding varieerden: 
De ouders: 

'Het was een slechte voorbereiding. We wilden weten wear ze (het kind) terecht zou 
komen. ... Er was geen begeleiding.' 

Het pleegkind: 
'1k wist beter wat me te wachten stond. lk heb altijd venrouwen in die maatschap-
pelijk wedser gehad.' 

De pleegouders: 
'De voorbereiding was voldoende, we he/then niets gemist.' 

Bij de overige plaatsingen, waarbij niet alto partijen vooraf contact hadden met 
eon maatschappelijk worker, was or in eon aantal gevallen voorbereidend contact 
geweest tussen de pleegouders on eon maatschappelijk worker en tussen het pleeg-
kind en eon maatschappelijk worker. De pleegouders beoordeelden dit contact in 
alle gevallen als positief, de pleeg,kinderen in de helft van de gevallen. De pleeg-
lcinderen die daarentegen als enige vooraf contact hadden met de maatschappelijk 
worker waren zonder uitzondering van mening, dat doze gesprekken niet hadden 
geholpen om hen beter op de plaatsing voor to bereiden. 

33 Onderlinge voorbereidende contacten 

Bij zeven plaatsingen vond or voorafgaand aan de komst van de jongere naar het 
pleeggezin geen enkel voorbereidend contact plaats tussen de betrokken partijen. 
Ms verklaring hiervoor word genoemd dat or goon tijd was geweest omdat: 

128 



'het pleegkind ineens op de stoep had gestaan' 
of dat men dit niet nodig had gevonden aangezien men elkaar reeds kende. 

Bij de overige plaatsingen waren er alleen voorbereidende contacten geweest 
tussen de pleegouders en het pleeglcind. Dat de ouders en de pleegouders vooraf-
gaand aan de plaatsing geen contact met elkaar hadden gehad werd door elk van 
de partijen toegeschreven aan ofwel (het beleid van) de maatschappelijk werker: 

'We hadden geen adres gehad van de maatschappehjk werker.' (de ouders) 
'De maatschappehjk werker vond het niet nodig.' (de pleegouders), 

ofwel aan het feit dat men elkaar al kende. Enkele ouders gaven te kennen dat de 
plaatsing zelfs geheel buiten hen om was gerealiseerd: 

lk wist niet eens waar mijn zoon heenging.' 
'Het kind was zonder contact met ons op te nemen geplaatst'. 

De pleegouders en pleegkinderen die (we!) onderling contact hadden ter voorbe-
reiding van de plaatsing, ervoeren dit contact vrijwel zonder uitzondering op de-
zelfde wijze. Bij drie plaatsingen was dit zonder meer positief: 
Het pleegkind: 

'De plaatsing ging veel gemakkekker.' 
De pleegouders: 

'Het heeft geholpen, je weet enigszins hoe hi] is, waar hi] naar school gaat.' 
Bij de andere plaatsingen waren de pleegouders en het pleeglcind minder tevreden 
over het resultaat van hun onderlinge voorbereidende contact: 
Het pleegkind: 

`1k wist (na het gesprek) niet wat ik moest verwachten.' 
De pleegouders: 

'(Het was) een visite van anderhalf uur, met een stikzenuwachtig kind.' 

Het pleegkind: 
'Het was te kort, zo'n uurtje praten.' 

De pleegouders: 
'Het heeft niet geholpen, je hebt minstens 14 dagen nodig om aan elkaar te wen-
nen.' 
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4 Het verloop van de plaatsing 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staat het verblijf van de jongere in het pleeggezin centraal. Eerst 
zal aandacht worden geschonlcen aan de vraag op wellce wijze (d.w.z. als een voor-
deel of als een nadeel) plaatsing bij bekende pleegouders door elk van de betrok-
kenen op wie de vraag van toepassing was, ervaren was. Vervolgens wordt be-
schreven hoe elk van de drie partijen de contacten met de maatschappelijk werker 
en met ellcaar tijdens de plaatsing ervoer. Daarna wordt ingegaan op de reactie 
van de eigen kinderen van de pleegouders en op de regels in het pleeggezin vol-
gens de pleegouders en het pleegkind. Tot slot wordt de ervaring van de plaatsing 
als geheel door elk van de partijen beschreven. 

4.2 He voor- en nadelen van een relatieplaatsing 

Wat opvalt bij de vijf trio's waarvan de pleegouders, het pleegkind en de ouders 
ellcaar al year de plaatsing kenden, is dat men het in geen van de gevallen geheel 
met elkaar eens was over de voor- en nadelen van zo'n relatieplaatsing. Bij twee 
trio's ervoeren het pleeglcind en z'n ouders het Ms een voordeel dat zij de pleeg-
ouders al veer de plaatsing kenden, maar beschouwden de pleegouders dit noch 
als een voordeel noch als een nadeel. Bij twee andere plaatsingen waren het juist 
de pleegouders die het een voordeel noemden dat zij de jongere en z'n ouders al 
kenden, tenvijI het pleegkind en z'n ouders van mening waren dat plaatsing bij 
bekende pleegouders het verblijf in het pleeggezin niet bepaald vergemalckelijkt 
had. Zo zei bijvoorbeeld 6en van de pleegkinderen: 

Wee (het was geen voordeel), wen ilc er eenmaal was, was de wiendschap tussen 
mij en m'n pleegmoeder meteen over' 

Hieronder volgen de meningen van het vijfde trio, waarvan elk van de partijen de 
relatieplaatsing op een andere wijze had ervaren: 
De (stief)moeder: 

?Het is een nadeel). le voelt je onvnj omdat je in zo'n klein dorp woont en elkaar 
vaak tegenkomt, waardoor je steeds met de situatie geconfronteerd wordt.' 

Het pleegkind: 
'Het voordeel was dat je niet zomaar in een vreemde situatie Wel met vrremde 
mensen. lk kon gemakkelijker met m'n pleegouders praten omdat ik ze al kende.' 
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De pleegouders: 
Ten voordeel voor het kind was dat het met open annen werd ontvangen. Hoe wel 
het een voonieel was dat de situatie bekend was, was het een nadeel dat ik te 
emotioneel btj de situatie betrokken was Doomlat ik de (stiej)moeder kende, 
kon ik het kind beter begnjpen, maar stond ik niet meer onbevooroorekeld tegen-
over de (stief)moeder.' 

43 De contacten met de maatschappelijk werker tijdens de plaatsing 

Drie ouders hadden tijdens de plaatsing geen contact met een maatschappelijk 
werker. Deze drie ouders, die in het geheel niet betrokken waren geweest bij de 
plaatsing van hun zoon of dochter, zeiden niet te weten waarom de maatschappe-
lijk werker geen contact met hen had opgenomen en voelden zich duidelijk buiten-
gesloten. an van deze ouders bracht dit gevoel als volgt onder woorden: 

'De maatschappehjk werker nam geen initiatief naar ons toe. Ik denk dat onze 
dochter dat niet wilde. Mijn man vond het heel erg dat we nooit jets hoorden. We 
voelden ons buitengesloten.' 

Van de dertien trio's waarvan wel alle leden tijdens de plaatsing contact hadden 
met een maatschappelijk werker, beoordeelden er vier deze contacten op een 
zelfde wijze. In een geval vond men de geboden begeleiding zonder meer onvol-
doende; de andere drie trio's waren daarentegen unaniem van mening dat de 
maatschappelijk werker over het algemeen juist een nuttige ondersteuning of een 
welkome spreekbuis was geweest. Hieronder volgen de meningen van de betrok-
kenen van een van deze trio's: 
De ouders: 

'(Het was een) ondetsteuning. Het is een hele onzekere petiode. le kon altsjd bij 
haar terecht.' 

Het pleegkind: 
'De gesprekken wain niet lastig, maar soms een beetje overbodig. Bij moeiltjke 
dingen was het wel fijn als ze kwam.' 

De pleegouders: 
'(Het was een) ondersteuning. Alles was bespreekbaar.' 

De pleegouders en pleegkinderen uit de drie trio's waarvan de ouders geen enkel 
contact met een maatschappelijk werker hadden gehad, beoordeelden de geboden 
begeleiding eveneens (beide) positief. 

Bij de overige negen plaatsingen werd het contact met de maatschappelijk werker 
verschillend beoordeeld. In een aantal gevallen ervoeren de pleegouders de gebo-
den begeleiding als een duidelijke ondersteuning, terwijl het pleegkind en z'n 
ouders meenden dat zij aan het contact met de maatschappelijk werker juist wei-
nig hadden gehad: 
De vader: 

`Ik was niet tevreden met de maatschappehjk werker. Iltj zat ongeinteresseerd te 
luisteren htj gaf mij geen tuimte 
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Het pleegkind: 
'In het begin heb ik er wel wat aan gehad. Achteraf ben ik er loch weinig mee op-
geschoten. De maatschappelijk werlcer koos op een gegeven moment partij voor de 
pleegouden.' 

De pleegouders: 
'We hadden heel goed contact, regelmatige contactdagen .... De maatschappehjk 
wencer was ook bereikbaar buiten de contactdagen. We hebben niets gemist.' 

Bij de andere plaatsingen was juist het pleegkind tevreden over de geboden bege-
leiding en vonden de pleegouders en de ouders dat de maatschappelijk werlcer 
weinig ondersteuning had geboden of dat zij aan de begeleiding weinig of Sets 
hadden gehad: 
De ouders: 

'De maatschappelijk werker straalde weinig tilt gaf niet edit ondetsteuning. Het 
was een dronterig type.' 

Het pleegkind: 
ik had er wel wat aan. Je lcon alles aan hem lcwijt. bat bleef tussen mij en de 

maatschappelijk wetker.' 
De pleegouders: 

' (He: was) een gezellig kletsuurtje, niet echt een ondersteuning.' 

Al met al bleken de betrolcken partijen het contact met de maatschappelijk worker 
in minder dan de helft van de gevallen op eon zelfde wijze to hebben ervaren. De 
meeste pleegouders (to weten elf van de zestien) beoordeelden de geboden bege-
leiding als positief; hetzelfde geldt voor de pleegkinderen. Van de dertien ouders 
die tijdens de plaatsing contact hadden met eon maatschappelijk werker, ervoer 
minder dan de helft dit contact als positief. Waar doze verschillen in waardering 
aan toegeschreven dienen te worden, is echter uit de gegevens verzameld in dit 
deel van het onderzoek Met duidelijk; hiervoor zijn de onderzochte aantallen to 
klein. 

4.4 De contacten met de ouders van bet pleegidnd tudens de plaatsing 

4.4.1 Het contact tussen het pleegkind en z'n oudas 

Bij een trio was or, op ultdruldcelijk verzoek van het pleegkind, tijdens de plaatsing 
geen contact geweest met de ouders, noch tussen de pleegouders on de ouders 
noch tussen de jongere on z'n ouders. Van de vijftien trio's waarvan het pleegldnd 
on z'n ouders tijdens de plaatsing wel contact met elkaar hadden, beoordeelden or 
elf doze contacten op eon zelfde wijze; to weten in vier gevallen als positief en in 
zcven gevallen Ms negatief. Hieronder volgt eon voorbeeld van de (negatieve) er-
varingen van e.en van deze trio's: 
De ouders: 

'Er wad weinig en oppervlakkig gepraat Onze docker wilde niet over haar pkeg-
ouders of over de toekomst pnzten .... Het contact is weinig verandod tijdens de 
placasing.' 
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Het pleegkind: 
'Met mijn vader had ik geen contact. Met mijn moeder voornamehjk via de tele-
foon, ruzie maken. Het (contact) was niet prettig. Ik had vaak ruzie met m'n moe-
der.' 

De pleegouders: 
'(De contacten waren) negatief, het kind was depressief en huilde veel na een be-
zoek aan haar ouders of na een telefoongesprek.' 

Bij de overige plaatsingen verschilden de trio's in de wijze waarop zij het contact 
tussen het pleegkind en z'n ouders ervoeren. In twee gevallen beoordeelden de 
pleegouders en het pleeglcind het contact met de ouders positief, terwijI de ouders 
van mening waren dat het contact met hun kind over het algemeen niet goed was 
verlopen. Bij de andere twee plaatsingen waren het juist de pleegouders die het 
contact tussen het pleeg,kind en z'n ouders als negatief waardeerden en vonden het 
pleegkind en z'n ouders het contact positief. Hieronder volgen de meningen van 
een van deze trio's: 
De ouders: 

'Het contact met ons kind is in de loop der tijd steeds beter geworden.' 
Het pleegkind: 

Ik vond het contact tussen msj en mijn ouders zeker prettig. Maar mijn pleegouders 
zeiden dat m'n ouders mij niet meer wilden zien. Ik werd tegen mijn ouders opge-
zet. Toen ging ik er minder heen.' 

De pleegouders: 
Als wij hier dingen hadden bepnzat en ze kwam van huis, dan had ze weer een 
andere visie .... Wij zeiden bijvoorbeeld: we gaan op vakantie en dan ga je mee. 
Dat heeft ze aan haar ouders verteld. Daar ging haar moeder dan tegenin Ze 
Icwam ook we/ overstuur terug (van haar ouders).' 

4.4.2 Het contact tussen de pleegouders en de ouders 

Bij zes trio's was er gedurende de plaatsing geen contact geweest tussen de pleeg-
ouders en de ouders van het pleegkind. Als reden hiervoor noemde men dat dit 
op advies van de maatschappelijk werker was gebeurd of omdat (een van) beide 
partijen geen contact had(den) gewenst. 

Bij de plaatsingen waarbij er wel contact was tussen de pleegouders en ouders, 
beoordeelden beide partijen dit contact ongeveer even vaak hetzelfde Coppervlak-
kig', `summier', `geen overlea als verschillend. Wat opviel bij de plaatsingen 
waarbij de pleegouders en de ouders hun onderlinge contact verschillend beoor-
deelden, was dat er niet alleen sprake van was dat de pleegouders het contact als 
negatief beoordeelden, terwijI de ouders juist meenden dat er wel goed contact 
was, maar dat het omgekeerde 66k voorkwam: 
De ouders: 

'(He: contact met de pleegouders was) paniekerig. Als het goed ging hoorden we 
niks. Maar wanneer er iets aan de hand was — bijvoorbeeld wanneer het kind te 
laat thuis was — dan beide de pleegmoeder in paniek op om advies.' 
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De pleegouders: 
'We hadden goed contact, met beide ouders .... Er was regelmatig overt% vooral 
wanneer Cr problemen waren.' 

4.5 De reactie van de eigen kinderen van de pleegouders en de regels In 
het pleeggezin 

Dertien pleeglcinderen waren bij pleegouders met et of meet eigen lcinderen ge-
plaatst. Op de vraag hoe deze eigen kinderen op het pleeglcind reageerden, ant-
woordden zowel de pleegouders als de pleeglcinderen van tien van de dertien trio's 
met `leuk' of 'goed'. Bij de overige drie plaatsingen verschilden de ervaringen van 
beide partijen. De pleegkinderen waren van mening dat er ofivel geen problemen 
waren geweest en dat zij goed met de eigen kinderen van de pleegouders hadden 
kunnen opschieten, ofwel dat de problemen tussen hen en de andere lcinderen te 
wijten waren geweest aan het gedrag van de laatsten. De pleegouders daarentegen 
gaven zonder uitzondering te kennen dat de relatie tussen de kinderen problema-
tisch was (geworden) en dat dit een gevolg was van het (negatieve) gedrag van het 
pleegkind. Zo antwoordde het pleeglcind van een van deze drie trio's op de vraag, 
of zij goed met Mar pleegbroers en -zussen had kunrten opschieten: 

hartstikke goed, met allemaal, de eerste twee maan den. De laatste vier maan-
den ging het niet goed. Hun won werd vetiiefd op mij, dat gaf problemen. Thj vie( 
mij lastig. We hebben gevochten.' 

De pleegouders van dit trio schetsten echter een ander beeld van de relaties tus-
sen het pleeglcind en de eigen Icinderen: 

'De caste week (ging het) nonnaal. De hveede week vonden ze (de eigen kinderen) 
haar al apart .... Na de vakantie kwamen de problemen .... Het pleegkind wilde al-
tijd haande de voorste zijn. Ze was snel geirriteerd. Ze was een eenling en prvbeer-
de iedereen tegen elkaar uit Se spelen.' 

Acht pleegouders en pleegkinderen gaven hetzelfde antwoord op de vraag, of voor 
het pleegkind dezelfde regels golden als voor de eigen kinderen van de pleeg-
ouders. Bij de overige plaatsingen had het pleeglcind volgens de pleegouders altijd 
meet rechten gehad, dan volgens het pleegkind zelf. In enlcele gevallen meende 
het pleegkind dat voor hem dezelfde regels hadden gegolden als voor de eigen 
kinderen van de pleegouders, tenvijl de pleegouders te kennen gaven dat het 
pleeglcind juist meer vrijheden had gehad. Ook ((warn het voor dat de pleegouders 
zeiden lossere regels voor het pleegkind te hebben gehanteerd, terwijl het pleeg-
kind vond dat het bij de eigen lcinderen van de pleegouders was achtergesteld: 
Het pleegkind: 

lk went achtetgesteld, ik voelde me op visite.' 
De pleegouders: 

'Het pleegkind had zelfs nicer rechten (dan onze eigen kinderen), in verband met 
de vootgeschiedenis van het kind.' 
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4.6 De beoordeling van de plaatsing als geheel 

Negen plaatsingen waren door de betrokken partijen in z'n geheel op een zelfde 
wijze ervaren: zes keer als positief en drie keer als negatief. Volgens de ouders die 
de plaatsing als geheel als positief beoordeelden, was hun zoon of dochter tijdens 
de plaatsing positief veranderd of was het contact met hun kind verbeterd. De 
pleegkinderen noemden als positief aspect van de plaatsing dat de pleegouders al-
tijd voor hen hadden klaargestaan en begrip hadden getoond. De pleegouders tot 
slot, vonden de plaatsing als geheel een positieve ervaring omdat het pleeglcind in 
gunstige zin veranderd was of omdat zij het verblijf van het pleeglcind als zodanig 
als prettig of leerzaam hadden ervaren. Hieronder volgen de ervaringen van een 
van de trio's: 
De ouders: 

(De plaatsing was) positief, het contact is verbeterd en ze kan nu redehjk zelfstan-
dig functioneren.' 

Het pleegkind: 
'(Het meest positief was) dat de pleegouders eerhjk waren en ml) vnj lieten en net 
zo behandelden als hun dochter.' 

De pleegouders: 
'14ij vinden het positief, ze heeft meer aandacht gekregen voor andere mensen 
Ze heeft meer zelfvenrouwen gektegen door de vnjheid in het (pleeg)gezin.' 

Bij de plaatsingen die door elk van de partijen over het geheel genomen als nega-
tief waren ervaren, was er volgens de pleegkinderen en hun ouders sprake geweest 
van een slechte opvang van de jongere in het pleeggezin. De pleegouders daaren-
tegen schreven hun negatieve ervaring van de plaatsing juist toe aan het pleegkind. 
Deze zou onvoldoende veranderd zijn: 
De ouders: 

`Het was negatief omdat de pleegouders geen goede invloed op de psychische ont-
wikkeling van het kind hadden. De problemen warkn niet uitgepraat, onze doch-
ter kwam niet aan bod.' 

Het pleegkind: 
`Ze (de pleegouders) wantrouwden me. Hun instelling vemnderde kort na de plaat- 
sing, van aardig naar onaardig. Ze gingen onredehjke regels en eisen stellen.' 

De pleegouders: 
'Het was negatief Onze verwachtingen yin niet uitgekomen.' 

De overige plaatsingen, die door de betrokken partijen verschillend waren ervaren, 
werden door alle ouders als negatief beoordeeld. Deze meenden dat de pleeg-
ouders hun kind niet goed hadden opgevoed, dat er te weinig contact met hen was 
geweest of hadden hun zoon of dochter Hever in een andere voorziening geplaatst 
gezien. De pleegouders en de pleegkinderen daarentegen beoordeelden de plaat-
sing als geheel overwegend als positief: er waren problemen opgelost, de jongere 
was in positief opzicht veranderd, men had goed met elkaar kunnen opschieten, 
enz. Hieronder volgt een voorbeeld van de ervaringen van een van deze trio's: 
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De ouder: 
Wij (het kind) is over het paard getild, knjgt levee! aandacht, is venvend. 	Ge- 
middeld genomen vind ik het belachelijk dat die jongen in een pleeggezin terecht 
is gekotnen.' 

Het pleegkind: 
'De warrne opvang, dat heb je nodig als je uit zo'n oorlogssituatie komt Flier vond 
ik rust .... het klikt heel geed.' 

De pleegouders: 
`(Her was) heel positief, hij is nog steeds bij ons hij won!: steeds zelfstandiger. 
We hebben een leuk contact. We zijn cc/it vrienden.' 
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5 De beeindiging van de plaatsing 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de ervaringen van de trio's vergeleken die betrekking 
hebben op de beeindiging van de pleeggezinplaatsing. Hierbij zal onder meer aan-
dacht worden besteed aan de vraag, wat volgens elk van de betrokkenen de reden 
was voor het vertrek van het pleeglcind uit het pleeggezin en of men het met het 
vertrek van de jongere eens was. Vervolgens zal worden aangegeven wat naar de 
mening van elk van de partijen uiteindelijk met de pleeggezinplaatsing bereikt was 
en 1.vat men vond van de verblijfplaats van de jongere na vertrek uit het pleegge-
zin. 

5.2 De reden van vertrek van het pleegldnd uit het pleeggezin 

Van de zestien pleegldnderen in de trio's waren er vijftien, om wat voor reden dan 
ook, uit het pleeggezin vertrokken. Kijken we naar de melting van elk van de par-
tijen in deze (vijftien) trio's over de reden voor het vertrek en over de juistheid er-
van, dan blijken deze in precies Underde van de gevallen volledig met elkaar 
overeen te stenunen. In twee gevallen was het pleegkind, met instenuning van alle 
partijen, naar z'n ouders teruggekeerd nadat hun onderlinge relatie voldoende 
verbeterd was. In twee andere gevallen werd als (positief gewaardeerde) reden 
voor het vertrek genoemd het vrijkomen van een plaats in respectievelijk een pro-
ject voor begeleide kamerbewoning en een defmitief pleeggezin. De beeindiging 
van de vijfde plaatsing werd daarentegen door alle betrokkenen toegeschreven aan 
`overmache: een ernstig motorongeluk, gevolgd door een ziekenhuisopname. 

De overige plaatsingen waren volgens het pleegkind en z'n ouders vrijwel alle-
maal om een andere reden beeindigd, dan volgens de pleegouders. Als reden voor 
het vertrek van het pleegkind noemden de jongere en z'n ouders vrijwel zonder 
uitzondering het (negatieve) gedrag van de pleegouders of problemen in het pleeg-
gezin. De pleegouders daarentegen meenden dat de reden voor het vertrek van 
het pleegldnd (in bijna alle gevallen) juist in het gedrag van het pleegkind gelegen 
was. 
De ouders: 

Vmdat de opvattingen/meningen van het kind en de pleegoudets botsten.' 
Het pleegkind: 

'Met m'n pleegmoeder had ik een slechte tvlatk, ze had een chanterende howling 
naar mij. Ze maakte opmerkingen over dat ik maar moest vertrelcken, bijvoorbeeld 
"heb je al een nieuw tapijOe gelcocht voor je toekomstige woning?".' 
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De pleegouders: 
'Omdat de pleegvader zich met het pleegland ging bemoeien: regels stellen, afspra-
ken maken, strenger aanpakken. Dit beviel het pleegkind niet, zij was het niet eens 
met de aanpak van de pkegvader en is toen naar de maatschappelijk werker ge-
stapt.' 

De ouders: 
'(Ze is weggegaan) omdat ze mishandeld went Die mensen waren 's avonds nook 
thuis, maar die jongen (de won van de pleegouders) we' en daar was ze bang 
voor.' 

Het pleeglcind: 
'1k zag het helemaal niet meer zitten. Ze wants weg en ben ben ik weggegaan. En 
toen pakten die kinderen (van de pleegouders) idles van me af en schopten en 
sloegen me. Toen ben ik gevlucht.' 

De pleegouders: 
'Ze was weggelopen. Ze had de boel weer eens belazerd.' 

53 Het ulteindellik resultaat van de plaatsing en de beoordeling van de 
volgende verblUfplaats van bet pleegkind 

Over het uiteindelijke resultaat van de plaatsing en de beoordeling van de verblijf-
plaats van het pleegkind na vertrek uit het pleeggezin, waren de betrokken par-
tijen het in acht van de zestien gevallen geheel met elkaar eens. Tweemaal werd 
zcnvel het resultaat van de plaatsing als (de keuze van) de volgende verblijfplaats 
door elk van de partijen als negatief beoordeeld. Bij de andere (zes) plaatsingen 
was men unaniem van mening dat de plaatsing tot positieve resultaten had geleid, 
maar was men het in een aantal gevallen oneens met (de keuze van) de volgende 
verblijfplaats van de jongere. Hieronder volgen de meningen van twee van deze 
trio's: 
De ouders: 

'Nee, er is niets berrikt. Die mensen deden het alleen om het geld. Ze went als een 
sloof gebruila.' 

Het pleegkind: 
'Nee, ik went slecht behandeld. lk ben door het pleeggezin alleen maar slechter 
terechtgekornen.' 

De pleegouders: 
'Dat is moeihjk te beantwoorden. Voor het pleegkind zelf is er weinig bereikt.' 

Dat het pleegkind vervolgens bij vrienden was ingetroklcen werd door elk van de 
betrokkenen als volgt beoordeeld: 
De ouders: 

' (Dat was) niet zo best, ze was een hulpje voor de baby ....' 
Het pleeglcind: 

'1k was eigenlijk niet meer dan een oppas voor hun baby.' 
De pleegouders: 

'Stom, die lcennissen 	buitten het kind uit.' 
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Het tweede trio: 
De ouders: 

'Het contact is verbeterd, ze functioneert goed.' 
Het pleegkind: 

`Ik heb geleerd om op eigen benen te staan en niet zo afhankehjk te zijn 
De pleegouders: 

Ze heeft meer aandacht voor andere mensen gekregen. Ze kan beter met geld om-
gaan en is minder slordig. Ze heeft nu ook meer zelfvertrouwen 

De verblijfplaats waarin de jongere vervolgens terecht was gekomen (een project 
voor begeleide kamerbewoning) werd door elk van de betrokkenen als negatief be-
oordeeld: 
De ouders: 

'De begeleiders (van het project) hielden zich meer met hun eigen ftustraties dan 
met de kinderen bezig.' 

Het pleegkind: 
'Het was een slechte instelling 

De pleegouders: 
(Dat was) een geldverslindende, niet-functionerende organisatie.' 

Onder de trio's waarvan de meningen over het uiteindelijke resultaat van de plaat-
sing en/of (de keuze van) de volgende verblijfplaats van het pleegkind uiteenlie-
pen, lcwamen tal van combinaties van meningen voor. Een duidelijke lijn hierin 
was, in tegenstelling tot bij de eerder beschreven aspecten van de pleeggezinplaat-
singen, niet te vinden. Daarom volgen hieronder, ter illustratie, drie voorbeelden 
van trio's waarvan de meningen van telkens twee van de drie partijen overeen-
kwamen. 

Het eerste voorbeeld heeft betrekking op een plaatsing die was beeindigd door-
dat het pleeg)dnd uit het pleeggezin was weggelopen. Op de vraag of men van 
mening was dat er met de plaatsing jets bereikt was, werd als volgt geantwoord: 
De ouders: 

'Nee, het is een mislukking geweest. Ze is er daar op achteruitgegaan. Ze zat psy-
chisch in de vemieling.' 

Het pleegkind: 
'Nee, voor mezelf niet .... het was nog erger dan thuis. Die lui (de pleegouders) 
hebben veel kapot gemaakt.' 

De pleegouders: 
dat bhjkt later. Dingen die je erin stopt komen later weer naar boven.' 

Het feit dat het pleegldnd na haar vertrek uit het pleeggezin weer bij haar ouders 
was gaan wonen, werd eveneens verschillend beoordeeld. Terwijl de ouders van 
het pleegldnd daar `hartstikke blij' mee waren, was het pleegkind minder enthou-
siast: 

lk ben naar m'n ouders teruggegaan omdat ik nergens anders heen kon, ik had het 
beloofd.' 

De pleegouders noemden de terugkeer naar huis van het pleegkind zelfs 
`volkomen belachehjk. Ze is vaker weggelopen, steeds komt ze daar weer terug.' 

Het tweede voorbeeld betreft een pleegkind dat van huis was weggelopen omdat 
zijn leven, volgens de jongere en volgens de pleegouders, (teveel) door zijn ouders 
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bepaald werd. Met de pleeggezinplaatsing van deze jongen, die uiteindelijk weer 
naar zijn ouders terugkeerde, was volgens de ouders van de jongere in (cite niets 
berefict: 

'Toen hu thuislovam was het weer 'nyder hetzelfde. Het zit in die jongen. Mis-
schien een puberteitscrisis. HI) is weggelopen omdat hij zijn zin niet krreg. En zo'n 
kind knigt daar (in het pleeggezin) alk aandacht.' 

Het pleegkind was daarentegen van mening dat de plaatsing wel degelijk een posi-
tief effect had gehad, zowel op hemzelf als op zijn ouders: 

'1k ben anders over mijn ouders gaan denken en zij over mij. Ze zagen mij meer 
als een persoonlijkheid. Vooral na de eerste maanden was er an betere band ....' 

Ook de pleegouders noemden positieve effecten van de plaatsing op de jongere: 
'My is zelfstandiger gewonien. leen voor zichzelf op te komen; hij heeft geleerd 
relcening te houden met een ander. Dawv66r was hi) venvend.' 

De drie partijen waren het er we' over eens dat de teruglceer naar huis op zich 
positief was, mar dat het jammer was dat de oude problemen tussen het pleeg-
kind en z'n ouders na korte tijd de kop weer opstaken. 

Het derde en laatste voorbeeld heeft (eveneens) betrelcking op een plaatsing die 
beeindigd was doordat het pleeglcind na ruzie uit het pleeggezin was weggelopen. 
De moeder noemde als berefict resultaat van de plaatsing: 

'Nies. ... de afstand heeft goed gedaan, maar ze is nog geldcer gewonlen dan zeal 
was.' 

Het pleegkind gal als anhvoord op de vraag of er volgens haar iets met de plaat-
sing bereikt was: 

ik heb meer inzicht gelargen in mon problemen.' 
en de pleegouders anhvoordden op de vraag naar het bereikte resultaat: 

'Nee, niets. Tijdens het verbhjf had ze misschien een positief gevoel, maw- daar is 
nu niets meer van over. Ze spridt nog steeds hetzelfde gedrag ten toon, ze is niets 
vett:indent' 

Op de vraag naar de verblijfplaats van de jongere na vertrek uit het pleeggezin 
anhvoordden de drie partijen: 
De moeder: 

'Naar een ander pleeggezin, en daarna naar huis. Dat was wet prima.' 
Het pleeglcind: 

'Naar een opvanggezin voor een paw. maanden. Dat vond ik wee goed, anders 
had ik in een tehuis gemoeten.' 

De pleegouders: 
`Ze is gaan zwerven en een dag voor ketstmis in een gezin geweest. Belachelijk 
het liep helemaal uit de hand.' 

Hiermee eindigt hoofdstuk 6, waarin werd ingegaan op de beeindiging van de 
pleeggezinplaatsingen. Tot slot van dit vijfde deel van het rapport volgt in het vol-
gende hoofdstuk nog een samenvatting van de ervaringen van de trio's. 
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6 Samenvatting 

In dit deel van het rapport zijn de ervaringen vergeleken van de pleegouders, de 
pleegkinderen en de ouders van pleegkinderen die deel uitmaakten van de zestien 
trio's die tijdens het onderzoek geInterviewd zijn. Wat hierbij opviel, was dat er 
geen systematische verschillen en overeenkomsten in de ervaringen van de betrok-
ken partijen te constateren waren. Geen van de partijen ervoer (grote delen van) 
de plaatsing op een geheel andere wijze dan (een van) de andere partijen. Ook 
zijn er geen aspecten van de plaatsing aan te wijzen die door een bepaalde partij 
uit alle trio's op een zelfde wijze ervaren werden. Gezien echter het kleine aantal 
trio's dat geInterviewd werd, mogen de overeenkomsten en verschillen in de erva-
ringen van de betrokkenen niet zonder meer representatief geacht worden voor de 
totale populatie van direct betrokkenen bij een pleeggezinplaatsing. Per periode 
van de plaatsing zullen hieronder de geconstateerde overeenkomsten en verschil-
len in de ervaringen van de ge1nterviewde trio's kort beschreven worden. 

De periode voorafgaand aan de plaatsing 
De meeste trio's waren het eens over de reden voor de pleeggezinplaatsing: tien 
van de zestien plaatsingen werden door alle partijen aan de slechte relatie tussen 
het pleegkind en z'n ouders toegeschreven. Bij de trio's die niet dezelfde plaat-
singsreden noemden, waren het de ouders die een andere aanleiding voor de 
plaatsing opgaven dan de pleegouders en het pleegkind. Volgens deze ouders was 
hun kind namelijk uitsluitend vanwege problemen bij de jongere geplaatst. De 
pleegouders en pleegkinderen uit deze trio's noemden daarentegen (ook hier) 
relatieproblemen tussen de jongere en z'n ouders als aanleiding tot de plaatsing. 

Over wie het initiatief tot de plaatsing had genomen, was men het vaker oneens, 
namelijk in negen van de zestien gevallen. De pleegouders noemden als initiatief-
nemer van deze plaatsingen de maatschappelijk werker, terwijl de ouders en de 
pleegkinderen veelal zichzelf als initiatiefnemer beschouwden. De ouders verschil-
den in een aantal gevallen van mening met de pleegouders en de pleegkinderen 
over de vraag, of de ouders het met de plaatsing eens waren geweest. In tegenstel-
ling tot de laatsten, die meenden dat dit inderdaad het geval was geweest, zeiden 
de ouders dat zij in deze gevallen niet van de plaatsing op de hoogte waren ge-
weest of dat zij niets over de plaatsing te zeggen hadden gehad. 

Over het doel van de plaatsing was men het in zeven gevallen eens: het bieden 
van rust en relatieherstel tussen ouders en kind. Van de trio's die verschillende 
plaatsingsdoelen noemden, gaven de ouders te kennen dat de plaatsing uitsluitend 
tot doel had gehad om de jongere onderdak te bieden bf om aan de problemen 
van alleen de jongere te werken. De pleegkinderen en hun pleegouders daaren-
tegen noemden als plaatsingsdoel zowel onderdak bieden als problemen oplossen, 
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waarbij deze problemen veelal betrekking hadden op de problematische relatie 
tussen de jongere en z'n ouders. 

Over de verwachte duur en de venvachte uitkomst van de plaatsing verschilden 
de meningen van de betrokken partijen in bijna tweederde van de gevallen; een 
duidelijk lijn in de (verschillen en overeenkomsten in de) venvachtingen van de 
betrokkenen was echter niet te vinden. 

Slechts vier trio's hadden ter voorbereiding van de plaatsing contact gehad met 
een maatschappelijk werker; don van hen beoordeelde deze voorbereiding in z'n 
geheel als positief. Voorbereidende contacten tussen de betrokken partijen onder-
ling kwamen in totaal zeven keer voor; deze waren in alle gevallen op dezelfde 
wijze (i.e. door alle betrokkenen ortgeveer even vaak positief als negatief) erva-
ren. 

Het verblijf van her pleegkind in her pleeggezin 
Dertien trio's hadden tijdens de plaatsing contact gehad met een maatschappelijk 
werker. Van doze trio's beoordeelden er vier deze contacten op dezelfde wijze, te 
weten overwegend positief. Van de overige negen trio's noemden het pleegkind en 
de pleegouders de geboden begeleiding in de meeste gevallen voldoende; de 
ouders daarentegen waren Met tevreden over de begeleiding door de maatschap-
pelijk werker. 

De contacten tussen de ouders en het kind tijdens de plaatsing werden over-
wegend hetzelfde beoordeeld, waarbij opvalt dat de meeste trio's de contacten als 
negatief hadden ervaren. De contacten tussen de ouders en de pleegouders waren 
door de betroklcenen ongeveer even vaak op dezelfde, als op verschillende wijze 
ervaren. 

Over de reactie van de eigen kinderen en de regels in het pleeggezin waren de 
pleegouders en het pleeglcind het in de meeste gevallen met elk aar eens. De 
pleegouders die met het pleegkind van mening verschilden over de regels in het 
pleeggezin, vonden in alle gevallen dat het pleegkind meer rechten had gehad dart 
volgens het pleegkind het geval was geweest. 

In hun ervaring van de plaatsing als geheel kwamen de betroldcen partijen in 
negen van de zestien trio's overeen. De (zes) trio's die de plaatsing als geheel 
positief waardeerden, noemden vooral de positieve veranderingen in het pleegkind 
en de goede onderlinge relaties. De pleegkinderen en hun ouders van de trio's die 
de plaatsing als geheel als een negatieve ervaring beschouwden, zeiden dat dit 
kwam doordat de jongere niet goed was opgevangen door de pleegouders. De 
pleegouders van deze trio's noemden de plaatsing een negatieve ervaring omdat 
het pleegkind Met veranderd was. Van de zeven trio's die onderling verschilden in 
hun ervaring van de plaatsing als geheel, noemden de ouders van de pleegkinde-
ren de plaatsing zonder uitzondering een negatieve ervaring. Als verklaring voor 
dit negatieve oordeel noemden zij met name dat de pleegouders hun kind Met 
goed hadden opgevoed of dat zij hun kind Hever in een andere voorzierting ge-
plaatst hadden gezien. De pleegouders en de pleegkinderen daarentegen vonden 
de plaatsing zonder uitzondering een positieve ervaring: de jongere was opge-
lcnapt, er was een fijne band tussen hen geweest, er waren problemen opgelost, 
enz. 
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De beeindiging van de plaatsing 
Van de vijftien trio's waarvan het pleegkind het pleeggezin verlaten had, noemden 
er tien verschillende redenen voor dit vertrek. In tegenstelling tot bij de meeste 
eerder genoemde aspecten van de plaatsing, waren in dit geval de pleegkinderen 
het met hun ouders eens en noemden de pleegouders een andere reden voor 
baindiging. Volgens de laatsten was de plaatsing namelijk beeindigd vanwege het 
negatieve gedrag van het pleegkind. De pleegkinderen en hun ouders daarentegen 
schreven de beeindiging van de plaatsing toe aan het negatieve gedrag van de 
pleegouders of aan problemen in het pleeggezin. 

Over het uiteindelijke resultaat van de plaatsing en de beoordeling van de vol-
gende verblijfplaats van de jongere waren de zestien trio's het even vaak eens als 
oneens. Onder de trio's die onderling van melting verschilden over het bereikte 
resultaat en over de volgende voorziening van de jongere, kwamen zeer veel ver-
schillende combinaties van (overeenkomsten en verschillen in) meningen voor. 
Een duidelijke lijn hierin was evenwel niet te vinden. 
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Deel 6: Discussie en aanbevelingen 

• In dit laatste deel van het rapport zal nader worden ingegaan op enkele opvallen-
de overeenkomsten, verschillen en knelpunten die uit de interviews met de ver-
schillende betrokken partijen naar voren kwamen. Er zij echter nogmaals op gewe-
zen dat de steekproeven niet zonder meer representatief geacht mogen worden 
vanwege hun mogelijk selectieve karakter. Ook mogen de opmerkingen die hier-
onder gemaakt worden, gezien de kleine aantallen, niet zonder meer gegenerali-
seerd worden naar de totale populatie van pleegouders, pleeglcinderen en ouders 
van pleegkinderen. 

Waar mogelijk zullen de gegevens vergeleken worden met de resultaten uit de 
eerste fase van het onderzoek naar vrijwillige pleegzorg, waarin maatschappelijk 
werkers geinterviewd werden (Reeuwijk en I3erben, 1988). Vergelijking van deze 
gegevens is echter slechts op beperkte schaal mogelijk, omdat de maatschappelijk 
werkers vooral naar feiten omtrent de door hen begeleide plaatsingen gevraagd is 
en in mindere mate naar meningen en ervaringen, zoals bij de respondenten uit 
de tweede onderzoeksfase het geval was. 



Uit de onderzoeksresultaten bleek dat de objectieve kenmerken van de drie steek-
proeven vrij goed met elkaar overeenkwamen. Deze kenmerken kwamen over het 
algemeen ook overeen met die van de onderzochte plaatsingen uit de eerste fase 
van het onderzoek (Reeuwijk en Berben, 1988). Een opmerkelijk verschil tussen 
de steelcproeven uit de eerste en de tweede fase betrof evenwel het verschil in de 
verdeling van de betrokken begeleide instanties. In de tweede fase waren namelijk 
in verhouding veel plaatsingen begeleid door hulpverleners van een Riagg (onge-
veer 16%), terwijl in de eerste fase slechts 2% van de plaatsingen door zen Riagg 
begeleid was. In de eerste fase was deze instantie echter ondervertegenwoordigd 
omdat een aantal Riaggs dat voor het onderzoek benaderd was, deelname aan het 
onderzoek weigerde. Landelijk gezien begeleiden deze instanties namelijk 5% van 
de vrijwillige pleeggezinplaatsingen (WVC, 1986). Waardoor echter het relatief 
hoge aandeel van de Riaggs in de tweede fase van het onderzoek verklaard zou 
kunnen worden, is niet duidelijk. 

Behalve overeenkomsten in objectieve kenmerken, waren er ook overeenkomsten 
in de ervaringen van de betroklcen partijen waar te nemen. Zo noemden de drie 
groepen respondenten globaal dezelfde problemen die tot de plaatsing geleid 
hadden. Meestal ging het niet om een enkel probleem, maar was er sprake van 
een combinatie van problemen bij de jongere zelf en problemen bij de ouders c.q. 
in de thuissituatie van de jongere. Ook volgens de maatschappelijk werkers uit de 
eerste fase van het onderzoek lag de aanleiding tot de plaatsing meestal in een 
combinatie van problemen; in ruim de helft van de gevallen betrof dit eveneens 
een combinatie van problemen bij de jongere en problemen in de thuissituatie. 
Haanstra (1985) merkt in dit verband op, dat de problemen tussen ouders en jon-
geren nooit terug te voeren zijn tot `geindividualiseerde verschijnselen, maar moe-
ten worden verstaan als kortsluitingsreacties in de affectstroom tussen ouders en 
kinderen'. 

Verder bleek dat zowel door de respondenten uit de tweede onderzoeksfase als 
door de maatschappelijk werkers uit de eerste fase over het algemeen dezelfde 
plaatsingsdoelen genoemd werden. 

Op een aantal aspecten was de beleving van de betrokkenen echter verschillend. 
Zo verschilde bijvoorbeeld hun visie over de wijze waarop de plaatsing tot stand 
was gekomen. Hoewel globaal dezelfde problemen voorafgaand aan de pleeggezin-
plaatsing genoemd werden, kwam volgens de pleegouders en pleegkinderen weglo-
pen vaak in combinatie met relatieproblemen tussen de ouders en de jongere 
voor. De ouders noemden weglopen echter dikwijls (ook) in combinatie met ande-
re problemen bij alleen de jongere. Dit verschil in visie weerspiegelde echter waar-
schijnlijk eerder een verschil in beleving van de situatie, dan een werkelijk verschil 
in de situatie. Uit onderzoeken onder weglopers (Borst, 1985; Terpstra, 1988) 
blijkt, dat aan het weglopen een lange geschiedenis vooraf gaat. Volgens Borst 
lopen veel jongeren weg als verzet tegen de ouders; in andere gevallen wordt een 
ernstig ontwrichte thuissituatie, echtscheiding van de ouders, gebrek aan aandacht 
of streven naar zelfstandigheid als aanleiding genoemd. De beweegreden ligt vol-
gens beide onderzoekers vrijwel altijd in hoe de jongere zijn relatie met z'n ouders 
beleeft. Meestal is een Ileine' concrete aanleiding `nodig' als druppel die de em- 
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mer doet overlopen (Terpstra, 1988). Wanneer nu een jongere wegloopt uit verzet 
tegen z'n ouders, dan is het niet denkbeeldig dat de ouders dit beschouwen als een 
uiting van recalcitrant gedrag, dus als probleem dat bij de jongere ligt. Er kan dus 
NJ de ouders en de jongere sprake zijn van een verschiLlende beleving van en visie 
op de situatie. De Wit (1983) stelt dat twee generaties birmen een gezin — ouders 
en lcinderen — verschillend tegen de zaken aanlcijken en verschillende behoeften, 
taken en rechten kennen. Wellicht is dit ook van toepassing op (een deel van) de 
pleeglcinderen en ouders waarop onderhavig onderzoek betreldcing had. Zo'n ver-
schil in visie tussen ouders en hun lcinderen kan er namelijk (mede) toe leiden 
dat de problemen escaleren, waardoor de jongeren weglopen. 

Fen ander verschil tussen de betroldcen partijen betrof hun opvatting over wie 
het initiatief tot de plaatsing genomen had. TerwijI de pleegkinderen en de ouders 
relatief vaalc de jongere als initiatiefnemer noemden, zeiden de meeste pleeg-
ouders dat het initiatief van de maatschappelijk wetter was uitgegaan. Ook de 
maatschappelijk werkers uit de eerste fase gaven aan dat het initiatief vaak van 
een maatschappelijk werker uitging, al dan niet in overleg met de jongere. Waar-
schijnlijk wordt dit verschil in opvatting veroorzaakt door een verschil in irtterpre-
tatie van de vraag, wie het initiatief tot de plaatsing nam. De pleegkinderen en 
ouders zagen als initiatiefnemer wellicht degene die als eerste jets ondemomen 
had om verandering in de — vaak onhoudbare — situatie te brengen, waarbij niet 
meteen aan een pleeggezin gedacht hoefde te worden. De pleegouders en maat-
schappelijk werkers interpreteerden de vraag daarentegen waarschijnlijk als: wie 
neemt als de eerste de stap om een pleeggezin te zoeken. Bij vrij veel plaatsingen 
was de maatschappelijk werker dan ook de eerste persoon die contact met de 
pleegouders had opgenomen met de vraag, of zij het — veelal onbekende — pleeg-
kind in hun gezin konden onderbrengen. 

Verder kwam er ook een aantal knelpunten uit de interviews naar voren. Eon van 
de lcnelpunten heeft betrelcicing op het contact met de maatschappelijk wedcer. In 
de eerste fase van het onderzoek werd aan de maatschappelijk werkers gevraagd, 
welke activiteiten zij ten aanzien van de begeleiding vddr en tijdens de plaatsing 
ondemomen hadden. Uit de resultaten bleek onder andere, dat bijna alle jongeren 
en meer dan de helft van de ouders volgens de maatschappelijk werkers betrok-
ken waren geweest bij de besluitvorming tot de pleeggezinplaatsing. Voorafgaand 
aan of bij het begin van de plaatsing hadden de maatschappelijk werkers boven-
dien in ongeveer een kwart van de gevallen met de verschillende betroklcen partij-
en schriftelijke afspraken gemaakt, welke vooral betrekking hadden op het onder-
tinge contact. In meer dan de helft van de gevallen was vooraf een psychosociale 
indicatie gesteld en bij acht op de tien plaatsingen van jongeren van 13 jaar en 
ouder was een begeleidingsplan opgesteld. De thema's die in dit plan frequent aan 
de orde kwarnen hadden onder andere betrelcking op pedagogische ondersteuning 
van de pleegouders, het leefklimaat in het pleeggezin, de omgang tussen de be-
trokkenen en de voorgeschiedenis van de jongere. De maatschappelijk werkers 
zeiden verder tijdens de plaatsing meestal contact te hebben gehad met de pleeg-
ouders en de pleeglcinderen. In meer dan de helft van de gevallen had men slechts 
maxima& etn keer per maand of helemaal goen contact met de ouders. 
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Aan de maatschappelijk werkers werd niet gevraagd wat zij van de door hen gebo-
den begeleiding vonden of wat volgens hen het oordeel van de betrokkenen hier-
omtrent was. Wel ble,ek dat de contacten met alle betrokkenen door de maat-
schappelijk werkers overwegend positief gewaardeerd werden. 

Aan de pleegouders, pleegkinderen en ouders van pleegldnderen uit de tweede 
fase van het onderzoek werd wel gevraagd naar hun ervaringen met betrekking tot 
de voorbereiding en de begeleiding van de plaatsing door de maatschappelijk 
werker. Uit de interviews kwam het volgende beeld naar voren. 

Veel personen hadden bij het begin van de plaatsing niet geweten hoe lang de 
plaatsing bij benadering zou gaan duren en/of waartoe de plaatsing zou leiden; en 
voor zover men al bepaalde verwachtingen had, kwamen deze in veel gevallen niet 
uit. Verder werd de voorbereiding door de maatschappelijk werker door veel 
betrokkenen als onvoldoende beoordeeld. Met name de ouders en de pleegkinde-
ren beoordeelden dit contact vaker negatief dan- positief: zij hadden de nodige 
steun, begeleiding en informatie gemist. Bovendien hadden bijna alle ouders die 
tegen de plaatsing waren, concrete,stappen hiertegen ondernomen. Hoewel ouders 
in principe alckoord moeten gaan met de vrijwillige plaatsing van hun kind, hadden 
deze stappen in geen enkel geval geleid tot beeindiging van de plaatsing. Wellicht 
waren de ouders niet zo sterk tegen de plaatsing gekant, dat deze op hun verzoek 
beeindigd werd of kregen zij niet voldoende respons of medewerking van de in-
stanties die zij benaderden. Opvallend was verder dat de pleegouders die voor de 
plaatsing contact hadden met een maatschappelijk werker — en die overigens 
meestal wel tevreden waren over dit voorbereidende contact — vrijwel allemaal al 
ervaring met de opvang en verzorging van pleegldnderen hadden. De meeste 
pleegouders die daarentegen nog geen ervaring op dit terrein hadden, hadden 
echter voor de plaatsing juist Oen contact gehad met een maatschappelijk werker. 
En voor wat betreft de contacten met de maatschappelijk werker tijdens de plaat-
sing kan worden opgemerkt, dat met name de ouders de begeleiding nogal eens 
als onvoldoende ervoeren. Hoewel zij bijna allemaal met de maatschappelijk wer-
ker over het gedrag van en de problemen met hun kind en over hun eigen proble-
men en visie op de plaatsing hadden gepraat, vonden veel ouders de steun en 
begeleiding en de informatie over hun kind onvoldoende. 

Kort samengevat bleek dat veel gelnterviewde jongeren ontevreden waren over 
de voorbereiding van de plaatsing door de maatschappelijk werker en dat veel 
ouders zowel de voorbereiding als de begeleiding tijdens de plaatsing onvoldoende 
vonden. Terpstra (1988) veronderstelt dat het oordeel van jongeren over de gebo-
den hulp vaalc afhangt van hun eigen opvattingen omtrent geboden hulp: de hulp 
zou gemakkelijk bereikbaar, praktisch, concreet en zichtbaar moeten zijn. Hulp 
zou positiever gewaardeerd worden naarmate deze meer overeenstemt met de 
eigen verwachtingen. Waarschijnlijk geldt dit met alleen voor de hulpverlening 
aan jongeren, maar ook voor die aan ouders. Volgens Fiselier (1985) vertonen 
clienten en maatschappelijk werkers globaal gezien een grote mate van overeen-
komst in typering van de problematiek. Bij nadere beschouwing blijken de typerin-
gen echter te verschillen, onder andere door een verschil in rolverwachtingen. 
Clienten zien de maatschappelijk werker als een deskundige die weet hoe de 
problematiek aangepakt moet worden en dus een actieve rol neemt. Maatschappe-
lijk werkers leggen echter veel meer nadruk op het verschaffen van inzicht in de 
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problematiek; zij menen hoogstens aanwijzingen te kunnen geven hoe de client 
zelf een verbetering in zijn situatie kan bewerkstelligen. Mogelijk speelde dit ver-
schil in rolverwachtingen ten aanzien van de begeleiding ook bij veel jongeren en 
ouders in onderhavig onderzoek een rol. De begeleiding en/of de voorbereiding 
van de plaatsing door de maatschappelijk werkers volde(e)d(en) IMITICTS niet aan 
de behoeften (verwachtingen). 

Verder bleek dat de pleegouders en de pleeglcinderen die voorafgaand aan de 
plaatsing met ellcaar ketmis hadden gemaakt, deze kennismaking over het alge-
meen als een onvoldoende voorbereiding hadden ervaren. De pleegouders en de 
jongeren die ellcaar daarentegen al vo6r de plaatsing kenden, zagen dit over het 
algemeen als een voordeel. Met name werd genoemd dat de pleegouders reeds op 
de hoogte waren geweest van de problemen die speelden en derhalve de situatie 
beter hadden kunnen inschatten. Hieruit kan men afleiden dat meer informatie 
vaeraf door de maatschappelijk werker, waardoor iedereen zich beter op de situa-
tie kan voorbereiden, plaatsingen van pleegkinderen mogelijk ten goede komt. 
Ook een intensievere kennismaking tussen de betrokken partijen zou een plaatsing 
in veel gevallen waarschijnlijk vergemakkelijken. De vraag is echter in hoeverre dit 
in de pralctijk, vanwege tijdgebrek, mogelijk zal zijn. 

De meeste ouders die de pleegouders al vadr de plaatsing kenden, hadden dit 
zonder meet als positief ervaren. De pleegouders noemden echter naast voorde-
len ook nadelen van het reeds kennen van de ouders van het pleegkind. Tussen de 
ouders en de pleegouders die ellcaar nog niet kenden, was er voor de plaatsing 
over het algemeen slechts weinig contact. Zowel dew voorbereidende contacten 
als de contacten tijdens de plaatsing werden door de ouders en de pleegouders 
verschillend beoordeeld. Tetwij1 de pleegouders de contacten overwegend negatief 
beoordeelden, noemden de ouders de contacten veelal juist positief. Ook Haver-
kamp en Melters (1979) geven aan dat het contact tussen ouders en pleegouders 
niet altijd vrij van problemen is. Het besef of vermoeden dat de pleegouders meer 
of minder op de hoogte zijn van een stuk levensgeschiedenis van de ouders, maakt 
de ouders onzeker. Moeilijk te hanteren gedrag van de ouders en eventuele ande-
re problemen ervaren de pleegouders daarentegen als een inbreuk op him gezins-
leven. Dit kan leiden tot een negatieve houding van de pleegouders ten opzichte 
van het oudercontact. Veel ouders uit het onderzoek bleken overigens behoefte te 
hebben aan (meer) informatie over en contact met hun kind in het pleeggezin. 
Naarmate nu het onderlinge contact tussen de ouders en de pleegouders beter is, 
zal deze behoefte aan informatie en contact van de kant van de ouders wellicht 
beter bevredigd kunnen worden. Niet alleen ontvangen de ouders dan rechtstreeks 
informatie van de pleegouders en zijn zij niet langer aangewezen op de informatie 
die hen via de maatschappelijk werker bereflct, maar het contact kan ook een 
positieve betekenis hebben voor de pleegouders. Haverkamp en Melters (1979) 
noemen enkele positieve aspecten van dit contact. De jongere merkt dat de pleeg-
ouders hem/haar en z'n verleden accepteren; de pleegouders kurmen het gedrag 
van de jongere beter begrijpen; het biedt de jongere de mogelijkheid om in het 
reine te komen met zijn verleden en om zijn houding te bepalen; en het confron-
teert de pleegouders met het realistische van de situatie en dwingt ze de toekom-
stige scheiding met de jongere onder ogen te zien. Bovendien kunnen de (posi-
tieve) contacten tussen de ouders en de pleegouders ertoe leiden dat de pleegou- 
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ders de jongere tot meer contact met z'n ouders stimuleren. Dit zou echter, 
althans voor de plaatsingen uit dit onderzoek, betekenen dat de contacten tussen 
de pleegouders en de ouders, ook bij relatieplaatsingen, gerichter ondersteund 
zouden moeten worden. 

Opvallend was dat het contact tussen de ouders en de jongeren, ondanks de on-
derlinge relatieproblemen die veelal tot de pleeggezinplaatsing geleid hadden, in 
bijna alle gevallen gedurende de plaatsing in stand bleef en door beide partijen 
overwegend positief gewaardeerd werd. Volgens Haanstra (1985) is dit contact ook 
uitermate belangrijk: juist wanneer het mis is gegaan tussen kinderen en hun 
ouders hebben beide partijen meer dan ooit behoefte aan opheldering van hun 
gevoelens. Veel pleegouders vonden echter dat dit contact een negatieve invloed 
op de jongere had, die zich onder andere uitte in nervositeit, depressiviteit en 
opstandigheid. Ook de maatschappelijk werkers uit de eerste fase beoordeelden 
dit contact in een vijfde van de gevallen negatief. Toch hoeven deze tegenstrijdige 
ervaringen elkaar niet uit te sluiten. Het `negatieve' gedrag van de jongere in het 

. pleeggezin kan namelijk heel goed een uiting zijn van het verwerken van zijn/haar 
problemen met de ouders. Juist het feit dat de jongere reageert, ook al lijkt het 
negatief, kan een teken zijn van het feit dat hij/zij bezig is, een weg te vinden in 
een emotionele wirwar (Haverkamp en Melters, 1979). Uit het feit dat de meeste 
jongeren uit het onderzoek zich tijdens de plaatsing positief ontwikkelden, kan 
bovendien worden afgeleid, dat ze de problemen met hun ouders (deels) hadden 
opgelost of in ieder geval weer aankonden. 

Over het verloop van de plaatsing oordeelden de pleegouders en de pleegkinde-
ren in het algemeen positief en de helft van de ouders negatief. Zowel voor de 
waardering van de plaatsing als geheel als voor hetgeen met de plaatsing bereikt 
was, werd in veel gevallen de ontwikkeling van de jongere als maatstaf genomen. 
Zo schreven bijvoorbeeld de pleegouders die de plaatsing als geheel als negatief 
hadden ervaren, hun negatieve oordeel meestal toe aan het feit dat hun verwach-
tingen omtrent de jongere met waren uitgekomen. Ook volgens Hagevoort-
Heerkens Thijssen (1979) hangt het slagen van een pleeggezinplaatsing, althans 
voor de pleegouders, (gevoelsmatig) af van de ontwilckeling en aanpassing van het 
pleegkind. De jongeren in onderhavig onderzoek die zich negatief over de plaat-
sing uitspralcen, weten dit echter voornamelijk aan de houding van de pleegouders 
en aan problemen in het pleeggezin. Bij deze plaatsingen hadden de pleegouders 
en de pleegkinderen blijkbaar verschillende verwachtingspatronen. Mogelijk zou-
den een betere voorbereiding en goede onderlinge afspraken bij het begin van de 
plaatsing, waarbij elke partij in de gelegenheid wordt gesteld zijn of haar verwach-
tingen te expliciteren, meer duidelijkheid creeren en teleurstellingen voorkomen. 

Terwijl aan de betrokkenen in de tweede onderzoeksfase gevraagd werd wat er 
in het algemeen met de plaatsing bereikt was, werd aan de maatschappelijk wer-
kers uit de eerste fase gevraagd of het gestelde doel van de plaatsing bereikt was. 
Toch lijkt het erop dat de maatschappelijk werkers in hun beoordeling van de 
plaatsing op dezelfde lijn zaten als de pleegouders en de jongeren. Zij vonden 
namelijk dat het doel in driekwart van de gevallen teruninste deels bereikt was: 
veel jongeren waren zelfstandiger geworden. Bovendien vonden zij dat de meeste 
jongeren zich tijdens de plaatsing goed ontwikkeld hadden. 

151 



Hoewel bij veel plaatsingen de verwachtingen van de betroklcenen onduidelijk 
waren of niet uitkwamen en problemen in het pleeggezin vaalc als reden van 
beeindiging van de plaatsing werden genoemd, km niet zonder meer gecondu-
deerd worden dat veel van de onderzochte pleeggezinplaatsingen mislukt waren. 
Len groot ded van de jongeren had zich immers tijdens de plaatsing positief ont-
wikkeld en in veel gevallen was het contact tussen ouders en kind verbeterd. Ook 
uit het onderzoek van Borst (1985) bleek dat het uit huis gaan van jongeren in de 
meeste gevallen een positief resultaat had. Bijna alle jongeren die weg waren 
gelopen vonden, evenals in het onderhavige onderzoek, dat ze zich positief hadden 
ontwildceld; ze hadden meer zelfvertrouwen gekregen en waren zelfstandiger ge-
worden. Ze hadden na het weglopen contact gehad met hun ouders. Dit contact 
was meestal gelijk gebleven of verbeterd. Voor deze verbetering gaf de onderzoe-
ker de volgende verklaring. Het weglopen van de jongere dwingt de ouders tot 
kiezen of delen. Veel ouders willen wel wat doen om een breuk met hun kind te 
voorkomen. Er wordt veel besproken wat voorheen niet bespreekbaar was. Hier-
door verandert de situatie. De ouders gaan hun kind anders zien. De spanning is 
van de ketel. Het contact is op vrijwilLigheid gebaseerd en verdiept zich volgens 
Borst dan vaak. Deze redenering gaat waarschijnlijk ook op voor veel van de 
jongeren die in de pleeggezinnen uit dit onderzoek waren geplaatst. 

Len ander resultaat dat wijst op het succesvolle verloop van de meeste plaatsin-
gen was, dat de verblijfplaats van de jongere na betindiging van de plaatsing over 
het algemeen door alle partijen als positief werd beoordeeld. 

Kart samengevat kan gezegd worden dat de betroklcen partijen op een aantal pun-
ten dezelfde meningen toegedaan waren, maar dat vooral de onderlinge contacten 
nogal eens verschillend en als onvoldoende gewaardeerd werden, onder andere 
vanwege onduidelijkheid of verschil in verwachtingspatronen. Maar ondanks de 
1critische noten en met uitzondering van enkele extreem negatieve situaties, ervoe-
ren met name de pleegouders en de jongeren de plaatsing over het algemeen als 
positief; de ouders beoordeelden de plaatsing gemiddeld jets minder positief. 

Aanbevelingen 
Hoewel de steelcproeven in onderhavig onderzoek niet zonder meer representatief 
geacht mogen worden, Icwam uit het voorgaande toch een aantal knelpunten naar 
voren die relevant zijn voor beleid en eventueel verder onderzoek. Deze punten 
zullen hieronder nog eens kort samengevat worden. 
—Ten eerste bleek dat vooral de ouders de voorbereiding en de begeleiding tij-

dens de pleeggezinplaatsing van hun kind als onvoldoende ervaren hadden. Zij 
waren vaak in het geheel niet voorbereid op de plaatsing of hadden duidelijk 
behoefte aan (meer) steun en informatie. In de voorbereiding — voor zover mo-
gelijk, denk am weglopers — en begeleiding van vrijwillige pleeggezinplaatsingen 
zou daarom meer aandacht moeten worden besteed aan de ouders van pleeg-
kinderen, teneinde de plaatsing voor àlle partijen beter te laten verlopen en de 
relatie tussen ouders en kind te versterken. 

—Verder bleek dat vooral de verschillende verwachtingen die elk der betrokkenen 
koesterde, zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van de begeleiding, tot 
uiteenlopende ervaringen leidden. De taak van de begeleidend maatschappelijk 
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werker hierbij zou moeten zijn om voorafgaand aan de plaatsing, of — bij crisis-
plaatsingen — zo snel mogelijk, de verschillende verwachtingen duidelijk boven 
tafel te krijgen. Op basis van deze verwachtingen zouden concrete afspraken 
gemaakt moeten worden, zodat eenieder beter zicht krijgt op de mogelijkheden 
en onmogelijkheden van de plaatsing en teleurstellingen voorkomen kunnen 
worden. 

—Een ander knelpunt betrof de onderlinge contacten tussen de betrokkenen. De 
ouders en de jongeren bleken over het algemeen behoefte te hebben aan onder-
ling contact en zij waardeerden dit contact ook overwegend positief. Dit contact 
zou dan ook, voor zover mogelijk, gestimuleerd moeten worden. Daar staat 
echter tegenover dat de pleegouders meer moeite hadden met het contact tus-
sen ouders en kind. Ook de contacten tussen de ouders en de pleegouders wer-
den door relatief veel ouders als positief ervaren, terwijl de pleegouders hier 
over het algemeen negatieflegenover stonden. Vanwege het verschil in onder-
linge belangen en ervaringen zouden de pleegouders terdege voorbereid moeten 
worden op het contact tussen ouders en kind en op eigen contacten met de 
ouders van hun pleegkind. Tijdens de plaatsing zou de begeleidend maatschap-
pelijk werker zicht moeten houden op het verloop van de onderlinge contacten 
en deze zoveel mogelijk moeten stimuleren. Als er zich dan problemen voor-
doen in deze contacten kan de maatschappelijk werker de begeleiding hierop 
afstemmen en de nodige steun bieden. Op deze manier kan zoveel mogelijk 
voorkomen worden dat de problemen escaleren en kan, voor zover mogelijk, 
gewerkt worden aan een oplossing waarbij elk der partijen een inbreng heeft. 

—Uit de eerste fase van het onderzoek (Reeuwijk en Berben, 1988) Imam naar 
voren dat met name pleeglcinderen van 13 tot 17 jaar een problematische groep 
vormen, van wie ook de plaatsing vaak problematisch verloopt. Toch ontwikkel-
de een groot deel van deze jongeren uit de onderzoeksgroep van de tweede fase 
zich positief; ze werden zelfstandiger, socialer en/of rustiger. In het pleeggezin 
konden de jongeren afstand nemen van de problemen die ze thuis of elders niet 
meer aankonden, waardoor ze de mogelijkheid lcregen zich (enigszins) verder te 
ontplooien. Een pleeggezinplaatsing lijkt daarom 66k voor oudere, problemati-
sche jongeren een goede, tijdelijke oplossing te zijn, die als zodanig niet onder-
schat dient te worden. 

—Een heel ander opmerkelijk gegeven dat uit het onderzoek naar voren kwam, 
was dat relatieplaatsingen in kwalitatiet opzicht niet verschilden van andere 
plaatsingen; ze verliepen even goed of even slecht. Hetzelfde geldt voor plaat-
singen bij pleegouders die reeds ervaring hadden op het gebied van pleegzorg 
en plaatsingen bij onervaren pleegouders. Dit zou betekenen dat plaatsingen in 
deze verschillende soorten pleeggezinnen evenveel kans op slagen hebben en 
dus evenveel aandacht en begeleiding nodig hebben. 
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Bijlage 1: Tabellen deel 2 

Tabel 1: Problemen die de reden vormden voor plaatsing van het pleegkind in het pleeg-
gezin (n=100*) 

probleem/reden 	 freq. 

weglopen pleegkind 	 47 
psychische problemen pleegkind 	 13 
recalcitrant gedrag pleegkind 	 13 
pleegkind wilde weg uit verblijfplaats 	 S 	 13 
pleegkind had problemen met andere Idnderen 	 8 
pleegkind was crimineel 	 5 
pleegkind was ongelukkig 	 5 
pleegkind kon gewenste opleiding niet volgen 	 5 

slechte ouder-kind relatie 	 51 
huwelijks-/echtscheidingsproblemen ouders 	 29 
beperkte pedagogische capaciteiten ouder(s) 	 19 
lichamelijke verwaarlozing/mishandeling pleegkind 	 16 
affectieve verwaarlozing pleegkind 	 15 
alcohol-/drugsverslaving ouder(s) 	 14 
ouder(s) wilden niet meer voor pleegkind zorgen 	 13 
psychische problemen ouder(s) 	 11 
incest 	 11 
ouder(s) gaven pleegkind geen ruimte 	 11 
overlijden ouder(s) 	 8 
opname ouder(s) wegens psychische problemen 	 5 

vorige verblijfplaats was tijdelijk 	 11 
situatie in vorige voorziening was onbevredigend 	 9 

* Alleen problemen die in totaal minimaal 5 keer door de pleegouders genoemd werden, 
zijn in deze tabel opgenomen; doordat de meeste pleegouders meer dan den probleem 
noemden, is het totaal aantal problemen groter dan 100. 
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Tabel 2: Problemen met de financiering van de plaatsing door het Ministerie van %WC 
(n=40) 

problemen op gebied van 	 freq. 

ziektekostenverzekering 	 9 
moment van betaling (te laat) 	 7 
hoogte subsidiebedrag (te laag) 	 7 
studiefinanriering 	 3 
ouderbijdrage 	 1 
ovetig 	 5 
combinatie van bovenstaande problemen 	 8 

totaal 	 40 

Tabel 3: Verblqfplaats van de pleegkinderen na vertrek wit het pleeggezin (n=82) 

verblijfplaats 	 freq. 

oudedijk huts 	 25 
ander pleeggezin 	 14 
zelfstandig op kamers 	 11 
tehuis 	 9 
begeleid op kamers 	 8 
opvanghuis/crisiscentrum 	 5 
ziekenhuis 	 2 
zonder vane vetblqfplaats 	 2 
overig 	 5 
onbekend 	 1 

totaal 	 82 
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Bijlage 2: Tabellen deel 3 

Tabel 1: Leeftijd van de pleegkinderen bij plaatsing in het pleeggezin (n=34) 

leeftijd 	 freq. 

12 jaar 	 1 
14 jaar 	 2 
15 jaar 	 10 
16 jaar 	 9 
17 jaar 	 9 
18 jaar 	 1 
19 jaar 	 2 

totaal 	 34 

Tabel 2: Verblijfplaats van de jongere voorafgaand aan de pleeggezinplaatsing (n=34) 

voorziening 	 freq. 

beide (stief)ouders 	 11 
(stief)moeder 	 6 
vader (+ partner)* 	 3 
ander pleeggezin, opvanggezin 	 8 
opvanghuis, crisiscentrum 	 2 
zelfstandig, op kamers 	 1 
overig 	 3 

totaal 	 34 

* Edn pleegkind verbleef bij vader en nieuwe partner. 

Tabel 3: Wijze waarop de jongere heeft meebeslist in de keuze van het pleeggezin (n=28) 

wijze meebeslissen 	 freq. 

weggelopen 	 8 
kiezen van voorziening 	 7 
kiezen van pleeggezin 	 2 
slotbesissing pleeggezin 	 11 

totaal 	 28 

159 



Tabel 4: Oordeel van de ouders over de pleeggezinplaatsing volgens de jongere (n=34) 

oordeel 	 freq. 

goede oplossing 	 9 
ambivalent 	 9 
mocilijk voor ouders 	 $ 
ouders zijn tegen 	 5 
ouders niet van plaatsing op de hoogte 	 5 
onbekend 	 1 

totaal 	 34 

Tabel 5: Aantal contacten met de maatschappelijk werker na beeindiging van de pleeg-
gezinplaatsing (n=23) 

aantal contacten na plaatsing 	 freq. 

1-3 afrondend(e) gesprek(ken) 	 3 
meer gesprekken 	 5 
nog steeds contact (mogelijk) 	 15 

totaal 	 23 
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Bijlage 3: Tabellen deel 4 

Tabel 1: Leeftijd van de vader (n=31) 

leeftijd 	 freq. 

30-39 jaar 	 4 
40-49 jaar 	 15 
50-59 jaar 	 10 
60 jaar of ouder 	 2 

totaal 	 31 

Tabel 2: Leeftijd van de moeder (n=40) 

leeftijd 	 freq. 

30-39 jaar 	 13 
40-49 jaar 	 16 
50-59 jaar 	 10 
60 jaar of ouder 	 1 

totaal 	 40 

Tabel 3: Verblijfplaats van de jongere voorafgaand aan de pleeggezinplaatsing (n=44) 

verblijfplaats 	 freq. 

beide (adoptief)ouders 	 16 
(stief)moeder 	 11 
vader (+ partner) 	 5 
ander pleeggezin 	 6 
opvanghuis, crisiscentrum 	 4 
tehuis 	 1 
ziekenhuis 	 1 

totaal 	 44 
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Tabel 4: Waardering van de begeleiding door maatschappelijk werker en het felt of de 
ouders jets gemist hadden in de begeleiding (n =36) 

waardering begeleiding 
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jets gemist 

fa 	nee 	totaal 

ondersteuning 	 7 	8 	15 
deals ondersteuning 	 6 	2 	8 
slechte begeleiding 	 11 	1 	12 
overig 	 - 	1 	1 

totaal 	 24 	12 	36 



Bijlage 4: Samenstelling begeleidingscommissie 

Voorzitter: drs. J.G.W. van der Flier, Directie Jeugdbescherming en 
Reclassering, Ministerie van Justitie 

Secretaris: drs. W.H.R. Mante, CWOK 

Leden: 	mw. ing. L. Bergman, Interprovinciaal Overleg 

M.W.J.M. Jamin, Federatie Jeugdhulpverlening Nederland 

mw. ir. A.S.J. Koks, hoofd afdeling Welzijnsbeleid Jeugdigen, 
Ministerie van WVC 

drs. R. Liemburg, medewerker stafafdeling Onderzoek en 
Ontwikkeling, Ministerie van WVC 

mw. mr. M.H.H. Lockefeer, Directie Jeugdbescherming en 
Reclassering, Ministerie van Justitie 

L.F.M. van Ruyven, medewerker afdeling Pleegzorg en 
Plaatsingsbeleid, Ministerie van WVC 

mw. H.M. de Wit, Regionaal Adviesburo voor Jongeren en Ouders 
(RAJO) 
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