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Voorwoord 5

Er is de laatste tijd veel kritiek te horen op de kinderbescherming. Instan
ties als de Raad voor de Kinderbescherming en de Bureaus voor Jeugd-
zorg lijken het nooit’ goed te doen, zoals afgelopen jaar nog in de zaak
Rikkers en de tragedie in Roermond, waarbij zes kinderen uit een gezin
omkwamen bij een brand die door hun vader was gesticht. Een bekende
klacht van deze instanties luidt dat zij met het huidige arsenaal aan
kinderbeschermingsmaatregelen niet uit de voeten kunnen. Ondertoe
zichtstelling (ots) en ontheffing uit de ouderlijke macht zouden te ‘zware’
maatregelen zijn, die pas kunnen worden ingezet als het helemaal mis is
in een gezin.

Er ontstaat vaak een patstelling als er weliswaar signalen zijn die wij
zen op problemen bij kinderen, maar de ouders aangeboden vrijwillige
hulp weigeren. De invoering van een lichtere dwangmaatregel zou in dit
soort situaties soelaas kunnen bieden, zo menen sommigen. Daartegen
over stellen anderen (onder meer de Nederlandse Gezinsraad) dat het
huidige instrumentarium voldoende mogelijkheden biedt, maar dat men
minder terughoudend zou moeten zijn met het uitspreken van een on
dertoezichtstelling. Een soortgelijke redenering kan worden gevolgd ten
aanzien van de bevoegdheden van gezinsvoogden. Zij kunnen de ouders
een schriftelijke aanwijzing geven om iets te doen of na te laten in de ver
zorging en opvoeding van het kind, maar in de praktijk maken zij daar
vrijwel geen gebruik van omdat ze dit onverenigbaar vinden met hun rol
van hulpverlener.

Een ander knelpunt is de vaak gebrekkige communicatie tussen ver
schillende instanties. Hoewel de centrale positie van de Bureaus Jeugd-
zorg dit probleem enigszins lijkt te hebben verminderd bleek ook in
Roermond weer dat instanties belangrijke informatie niet hadden uitge
wisseld en dat ze langs elkaar heen werkten. Tegelijkertijd voorziet het
ontwerp van de Wet op de Jeugdzorg in versterking van de zogeheten
voorliggende voorzieningen als algemeen maatschappelijk werk, school-
maatschappelijk werk, de politie en de jeugdgezondheidszorg. De be
doeling hiervan is hulp laagdrempeliger te maken, problemen vroegtijdig
te signaleren en de instroom in de justitiële jeugdzorg te beperken. Een
ongewenst neveneffect zou echter kunnen zijn dat de coördinatie-
problemen juist weet toenemen.

Afgezien van op zich nuttige discussies over de structuur en organisa
tie van de vrijwillige jeugdzorg en de kinderbescherming is het wenselijk
ook aandacht te besteden aan veel fundamentelere vragen. Zou in Ne
derland niet veel ondubbelzinniger moeten worden gekozen voor de be
scherming van het kind, ook al zou dit een aantasting betekenen van het
ouderlijk gezag? En zou er niet nog veel meer moeten worden gedaan
aan de instroomproblematiek, de preventie dus? Waar kunnen ouders
met vragen over opvoeding eigenlijk tetecht zonder dat zij meteen als
een ‘probleemgeval’ worden bestempeld? Biedt de samenleving ouders
wel genoeg steun bij hun opvoedkundige taken? In dit themanummer
wordt getracht met artikelen uit finternationaal-)juridische,
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(rechts) filosofische, sociologische, historische, pedagogische en bestuur
lijke hoek antwoord te geven op deze vragen.

PH.M. Deijkers geeft in haar bijdrage een overzicht van de huidige dis
cussie over de wenselijkheid het huidige stelsel van kinderbeschermings
maatregelen al dan niet uit te breiden met een lichte, preventieve maat
regel. Deze zou naast de huidige ondertoezichtstelling en ontheffing uit
de ouderlijke macht door de rechter kunnen worden opgelegd. De auteur
constateert dat tegenwoordig veel eisen worden gesteld aan de
opvoedingscapaciteiten van ouders; de overheid heeft de taak ouders
daarbij zo nodig te helpen, alleen dan kan een ingrijpen van hogerhand
via een maatregel ook gelegitimeerd zijn. De nieuwe wet op de Jeugdzorg
moet het probleem ondervangen dat hulp nu vaak pas in een veel te laat
stadium komt. De wet voorziet ondermeer in een laagdrempelig aanbod
van lichte vormen van opvoedingsondersteuning. Voorts beklemtoont de
auteur het belang van een goede motivering door de rechter hij het op
leggen van een kinderbeschermingsmaatregel. Hierbij is niet alleen de
rechtszekerheid van ouders en kinderen in het geding. Duidelijkheid
over de reden van een maatregel en het doel dat deze dient, zal de effec
tiviteit van een maatregel bevorderen.

B. Kruithof beschrijft vervolgens beknopt de geschiedenis van het wet
telijke stelsel van kinderbescherming vanaf de negentiende eeuw. De
eerste kinderwetten werden in 1905 van kracht en zijn dat — weliswaar
aangepast — nog steeds. In 1920 kwamen er speciale kinderrechters die
zich zowel met jeugdige misdadigers als met verwaarloosde of mishan
delde kinderen bezig hielden. Uit die tijd dateert het nog steeds belang
rijke instrument van de ondertoezichtstelling (ots), de benoeming door
de rechter van een gezinsvoogd. Op dit moment wordt voor twintig
duizend kinderen per jaar een ots uitgesproken. De populariteit van de
maatregel is sterk afhankelijk van het algemene strafidimaat. In de jaren
zeventig bijvoorbeeld werd ots weinig uitgesproken, terwijl in de jaren
negentig de roep om meer discipline het aantal ots-opleggingen weer
omhoog stuwde.

In de bijdrage van J.C.J. Boutellier staat de stelling centraal dat de
jeugdzorg zich veel meer moet richten op het voorkomen dat behoefte
aan kinderbescherming ontstaat. In Nederland is de minister van justitie
verantwoordelijk voor de kinderbescherming; de minister van \“NS be
kommert zich om de jeugdzorg. Volgens de auteur werken deze twee be
naderingen van de jeugdproblematiek tegenstrijdigheden in de hand. De
verschillen in uitgangspunten komen tot uiting in een aantal tegenstel
lingen: vraaggerichte versus probleemgerelateerde interventies, bescher
ming van het kind versus bescherming van de maatschappij en vrijwillig
heid versus gedwongen meewerken aan door de rechter opgelegde
maatregelen. In de praktijk kunnen deze tegenstellingen samenwerking
bemoeilijken en een obstakel vormen voor een effectieve organisatie van
de jeugdzorg. Deze obstakels kunnen worden overwonnen als de jeugd-
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zorg zich primair laat leiden door de intenties van de kinderbescherming
teneinde haar interventies te voorkomen.

T. van Yperen komt met een institutionele benadering van het thema.
De auteur werpt de vraag op wat de huidige hervorming van de jeugd-
zorg in Nederland betekent voor de ontwiklceling van
kinderbeschermingsvoorzieningen en de preventie van jeugd-
criminaliteit. Enerzijds garandeert een stelselhervorming niet dat de in
houdelijke kwaliteit van preventie en zorg ook verbetert. Anderzijds is
het de vraag of de invoering van nieuwe kinderbeschermings
maatregelen te verdedigen valt als het stelsel zelf nog in een
veranderingsproces zit en nog niet op orde is. Nieuwe
kinderbeschermingsmaatregelen kunnen nooit een oplossing vormen
voor een inefficiënte Organisatie en werkwijze.

1. Hermanns belicht de praktijk van de kinderbescherming met een
beschouwing over de gezinsvoogd, die een cruciale rol speelt bij de uit
voering van een ondertoezichtstel]ing (ots). De auteur gaat na aan welke
eisen effectieve gezinsondersteuning zou moeten voldoen aan de hand
van zeven uitgangspunten: het gebruik van bewijsgerelateerde en ge
standaardiseerde methodieken, evenwicht tussen de ernst van het pro

bleem en de inzet van personele en financiële middelen, vraaggericht
werken, gerichtheid op empowerrnent ouders, kinderen moeten weer
greep krijgen op hun eigen leven, een variëteit aan hulpstrategieën, doel
gerichtheid en gerichtheid op het activeren van formele en informele
sociale netwerken. Toepassing van deze principes betekent dat verande
ringen in zowel de Organisatie als de werkwijze van de gezinsvoogdij on
ontkoombaar zijn. De auteur betoogt dat effectieve en kortdurende hulp
voor ouders, kinderen en jongeren een bereikbaar doel is, zonder aantas
ting van de toezichthoudende rol van de gezinsvoogd en zonder extreem
hogere kosten. De logische consequentie hiervan is dat recent bepleite
nieuwe vormen van gedwongen hulp niet nodig zijn.

S. Meuwese houdt in zijn bijdrage het ontwerp van de Wet op de
Jeugdzorg kritisch tegen het licht en gaat na of deze nieuwe wet in over
eenstemming is met de bepalingen van het VN-Verdrag inzake de Rech
ten van het Kind (VRK). De auteur stelt dat de Nederlandse interpretatie
van het verdrag en de (vage) formulering van bepaalde artikelen uit deze
nieuwe wet bedoeld zijn om minderjarigen zonder verblijfsvergunning
uitte sluiten van jeugdzorgvoorzieningen. Vervolgens voert hij argumen
ten aan voor de stelling dat de Nederlandse opstelling een schending
oplevert van zowel het VRK als de Haagse conventie over kinderbescher

ming (1961). Daarnaast valt uit de jurisprudentie van het Europese Hof

voor de Rechten van de Mens af te leiden binnen welke grenzen

kinderbeschermingsinstanties dienen te opereren. Twee Britse casussen

worden geanalyseerd en vergeleken met het gezinsdrama in Roermond

in juli 2002. De auteur stelt de vraag of het falen van de hulpverlening te

wijten is aan een gebrekldge Organisatie of aan een tekort aan professio
naliteit bij hulpverleners. Voortbordurend op dit laatste aspect consta
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teert bij dat de nieuwe Wet op de Jeugdzorg — gemeten aan de criteria
van het VRK - te weinig juridische garanties biedt voor professionaliteits
verbetering.

B. van Roermund problematiseert in zijn artikel het veronderstelde
recht van ouders om hun eigen kinderen op te voeden door te beargu
menteren dat ouders allereerst de plicht hebben hun kind groot te bren
gen. Als ouders tekortschieten volgt niet alsnog een recht’ om hun kind
op te voeden tegenover diegenen die deze taak overnemen. De auteur
doet twee onconventionele — ‘wilde’- voorstellen die zijns inziens ertoe
zouden kunnen bijdragen de justitiële jeugdbescherming minder nodig
te maken en — als ze toch nodig is — effectiever. Ten eerste zou een verant
woordelijke opstelling van ouders kunnen worden bevorderd door de
kinderbijslag niet langer te verstrekken voor het verwekken, maar voor
het grootbiengen van kinderen. Deze zou dan pas op een later moment
worden uitgekeerd, bijvoorbeeld in het tiende levensjaar, en het zou dan
ook om een hoger periodiek bedrag gaan. Op het vermogen dat aan kin
derbijslag gedurende de jaren is opgespaard is verhaal mogelijk wanneer
een kind moedwillig schade aanricht of derden letsel toebrengt. Zo krij
gen ouders groot belang bij toezicht en het voorkomen van crimineel
gedrag. Het tweede voorstel betreft de positie van de gezinsvoogdij. Vol
gens de auteur zou een groot deel van de taken van gezinsvoogden kun
nen worden overgeheveld naar scholen, die daarvoor dan wel extra mid
delen en bevoegdheden moeten krijgen.

A.van Dantzig ten slotte benoemt en bekritiseert in zijn artikel de on
uitgesproken vooronderstellingen in het debat over een hervorming van
het stelsel van kinderbeschermingsmaatregelen. Behoefte aan hulp bij
de opvoeding van kinderen wordt nog altijd gezien als een bewijs van
onvermogen van de ouders, en dat terwijl iedereen weet dat opvoeden
niet gemakkelijk is. Als het gaat om de lichamelijke gezondheid van hun
kinderen aarzelen ouders geen moment om deskundige hulp in te scha
kelen. De auteur zet ook vraagtekens bij de nadruk op privacy-
bescherming van ouders en kinderen. In zijn ogen is de verhouding tus
sen gezin en gemeenschap scheef gegroeid. Ouders staan tegenwoordig
meer alleen in hun verantwoordetijkheid voor de opvoeding dan enkele
decennia geleden, toen opvoedingsproblemen vaak binnen de eigen ge
meenschap, zuil, kerk of familie werden besproken. De auteur is zelf be
trokken hij een proefproject in Amsterdam, waarbij alle ouders van op
groeiende kinderen in een bepaalde wijk worden geïnformeerd over de
mogelijkheden om advies en ondersteuning te krijgen bij de opvoeding.
De initiatiefnemers willen hiermee bereiken dat opvoedings
ondersteuning net zo normaal wordt als een gang naar de huisarts of het
consultatiebureau.

Graag wil de redactie van Justitiële verkenningen Els Deijkers, werk
zaam bij de Directie Jeugd en Criminaliteitspreventie van het ministerie
van Justitie, hartelijk danken voor haar inzet bij de totstandkoming van
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dit themanummer. Zij kwam met het idee en de meeste auteurs werden
door haar uitgenodigd. Ook schreef zij het inleidend artikel.
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De kinderbeschermïng: hoe
verder?
P.H.M. Deijkerst

De laatste grote wijziging in het pakket van kinderbeschermings
maatregelen dateert van 1995. Doel daarvan was een heldere scheiding
aan te brengen tussen de rol van de rechter enerzijds en de verantwoor
delijkheden van de uitvoerende kinderbeschermingsinstantie anderzijds.
En hoewel de hervorming in dat opzicht geslaagd mag worden genoemd
laaide de kritiek op het stelsel als zodanig op als gevolg van nieuwe pro
blemen. Zo bleek uit het evaluatierapport van de wet dat de rechtsbe
scherming van de partijen betrokken bij een kinderbeschermings
maatregel, te wensen overlaat (Verwey-Jonker Instituut, 2000). Daarnaast
klonk de kritiek dat het stelsel nog steeds onvoldoende aansloot op inter
nationale verdragen. En in de praktijk van de kinderbescherming was de
behoefte ontstaan aan een grotere variëteit van maatregelen, met name
een gedeeltelijke gezagsontneming ten behoeve van pleegouders.

Dit artikel licht een aantal aspecten van de discussie rond een even
tuele stelselwijziging toe. Het begint met een korte beschrijving van de
uitgangspunten voor de kinderbescherming en de motieven voor wijzi
gingen van het stelsel. Vervolgens zal ik aan de hand van de beschreven
kritiek de knelpunten in het kinderbeschermingsstelsel analyseren. Tot
slot worden enkele suggesties gedaan voor de verbetering van het stelsel,
al dan niet via een fundamentele herziening daarvan.

Uitgangspunten voor kinderbescherming

Kenmerkend voor de kinderbescherming is dat deze gepaard gaat met
een beperking van de opvoedingsrechten van de ouders. Er bestaan ver
schillende opvattingen over de precieze aard van die rechten. Ze kunnen
worden opgevat als rechten ter wille van de ouder zelf, gekoppeld aan
diens verantwoordelijkheid voor het kind. Maar ze kunnen ook worden
gezien als bevoegdheden die voortvloeien uit de verantwoordelijkheid
voor het kind als persoon met eigen rechten, die vanwege zijn zwakkere
positie extra bescherming verdient (Van Wijk, 1999). Laatstgenoemde
opvatting heeft als consequentie dat zowel de ouder als de overheid een
zorgplicht heeft. De overheid is in deze visie niet alleen gerechtigd, maar
ook verplicht te waken over de kwaliteit van de opvoeding en zo nodig
hierbij de helpende hand te bieden. In beleid en regelgeving gaat de kin

* De auteur is beleidsadviseur bij de directie Jeugd en Criminaliteitspreventie van het
ministerie van Justitie.
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derbescherming uit van de laatste opvatting: van het recht van kinderen
op bescherming van hun belangen. Bij de toepassing van de kinderbe
scherming echter blijkt over het algemeen de eerste opvatting een gro
tere rol te spelen. Dit leidt dan ook tot de conclusie dat kinderbescher
ming in de eerste plaats rechtsbescherming (bescherming van de rechten
van de relatief sterkeren) inhoudt, veel meer dan kinderbescherming
(bescherming van de rechten van de allerzwaksten).

De kinderbescherming in relatie tot internationale verdragen

Het stelsel van maatregelen is rond 1900 ontworpen met de invoering
van de gezagsontnemende maatregelen ontheffing en ontzetting. En
hoewel in 1922 en 1995 met de invoering respectievelijk wijziging van de
ondertoezichtstelling (ots) belangrijke aanpassingen aan de veranderde
maatschappelijke inzichten werden doorgevoerd, zou de kinderbescher
ming onvoldoende zijn meegegroeid met de internationale ontwikkeling.
Het gaat dan om de rechten van burgers en plichten van overheden die
voortvloeien uit door Nederland ondertekende internationale verdragen
zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM, 1948)
en het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK, 1989).

Artikel 8 EVRM beschermt het recht op gezinsleven — het recht van
ouders om zelf hun kinderen op te voeden en van kinderen om door hun
ouders te worden opgevoed. Het IVRK bevat ondermeer voor de kinder
bescherming relevante artikelen over het recht op welzijn, ontwikkeling
en vrijwaring van mishandeling. De invloed van deze verdragen reikt
over de gebruikelijke grenzen van de kinderbescherming. Zo is het recht
op gezinsleven op te vatten als een verantwoordelijkheid van de overheid
ouders actief te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Uit
vergelijkend onderzoek blijkt dat recente wetgeving in landen als Enge
land, Duitsland, en Ierland vooral op dit punt is bijgesteld, met als resul
taat een uitgesproken preventieve overheidsbemoeienis (Veldkamp,
2001).

De lichte civiele maatregel

De discussie over een lichte, preventieve kinderbeschermingsmaatregel
is in gang gezet door Junger-Tas (1996, 1997). Haar betoog komt erop
neer dat er gezinnen zijn met een verhoogd risico op problemen voor het
welzijn en de gezondheid van kinderen, en mede daardoor op later cri
mineel gedrag. Voor deze gezinnen is justitieel preventief beleid nodig,
beleid ter voorkoming van jeugdcriminaliteit. Zij bepleit een actief hulp
aanbod voor gezinnen waar problemen zich aankondigen of voordoen,
opvoedingsondersteuning die met de nodige overredingskracht wordt
aangeboden. Tevens beveelt zij een nieuwe vorm van gedwongen inter
venties aan bij ernstige gezinsproblemen en een weigering van ouders
hulp toe te laten.
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De overheid heeft deze aanbeveling overgenomen en een aanvullende
lichte kinderbeschermingsmaatregel in het vooruitzicht gesteld: een
rechterlijke opdracht tot het aanvaarden van opvoedingsondersteuning.
De gedwongen opvoedingsondersteuning wordt om twee redenen als
een lichte maatregel bestempeld. Het is eerder een reactie op risicofacto
ren dan op een ernstige bedreiging van de ontwikkeling van het kind, de
grond voor een OTS. En de maatregel heeft uitsluitend betrekking op
opvoedingsondersteuning, terwijl het hulpaanbod in het kader van de
ots veel gevarieerder kan zijn en bovendien gepaard gaat met een vaak
langdurige bemoeienis van een gezinsvoogd.

De opvoedingsvariant in de pleegzorg

Pleegzorg biedt kinderen een vervangend opvoedingsmilieu in gezins-
verband. Als een kind niet bij zijn ouders kan wonen heeft plaatsing in
een pleeggezin de voorkeur boven die in een tehuis. Een pleeggezin be
nadert immers het meest de vertrouwde gezinssituatie, en biedt boven
dien meer garanties voor stabiliteit en continuïteit in de opvoeding. Met
die voordelen zijn meteen ook de knelpunten in de pleegzorg aangege
ven. Met name bij de plaatsingen van OTS-pupillen in pleeggezinnen
staat de verplichte jaarlijkse bezinning op de noodzaak van de voortzet
ting van de maatregel en van de uithuisplaatsing haaks op de gewenste
continuïteit en geborgenheid in het pleeggezin. De dreiging van terug-
plaatsing maakt, zeker wanneer pleegouders al jaren de zorg voor de
OTS-pupil dragen, ook een inbreuk op hCin in het EVRM gewaarborgde
‘recht op gezinsleven’.

Bijkomend probleem is de geringe zeggenschap die pleegouders feite
lijk hebben over belangrijke zaken in het leven van het pleegkind als
schoolkeuze, medische behandeling, het aanvragen van een paspoort
enzovoort. Omdat zij wel het pedagogische, maar niet het juridische ge
zag hebben moeten zij dergelijke beslissingen voorleggen aan de ouders.
Vaak zullen deze zaken in goed onderling overleg worden geregeld. Soms
lukt dat niet, en dan ontbreekt de pleegouders de middelen de beslissing
af te dwingen die naar hun opvatting het meest in het belang van hun
pleegkind is.

Uit de hier weergegeven kritiek op het stelsel van kinderbeschermings
maatregelen blijk dat er knelpunten zijn hij de interpretatie van het
opvoedingsrecht van de ouders en bij de toepassing van de
kinderbeschermingswetten. Deze knelpunten worden nu verder uitge
werkt.

Het opvoedingsrecht van de ouders

Het IVRK beschouwt het kind als subject van rechten; de ouders zijn de
eerst aangewezenen deze rechten te realiseren. De rechten van kinderen
kunnen worden opgevat als het recht op persoonswording, op een even-
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wichtige ontwikkeling en op uitgroei tot zelfstandig staatsburger (Wil
lems, 1998). Deze rechten zijn alleen te realiseren als kinderen ook het
recht hebben op te groeien in een veilige en stabiele omgeving met
ouders die affectie tonen en leiding geven naar de mate van de zich ont
wikkelende vermogens van het kind. Van ouders wordt dus veel gevraagd
en het ligt voor de hand dat de overheid de ouders waar nodig helpt bij
de opvoeding. Het is echter de vraag of er voldoende voorzieningen — een
sociaal-pedagogisch vangnet (Willems, 1998) — zijn die deze steun kun
nen bieden. Pas wanneer deze voorzieningen er zijn kan de overheid le
gitiem ingrijpen in de opvoedingsrechten van ouders. De overheid heeft
immers ook de plicht de privacy van burgers te eerbiedigen, een privacy
die slechts in uitzonderlijke situaties doorbroken mag worden om rech
ten van kinderen veilig te stellen.

Tussen vrijwillige jeugdzorg en de justitiële kinderbescherming be
vindt zich het grijze gebied’ van de bemoeizorg: het actief bevorderen
dat de hulpbehoefte van het kind wordt opgespoord en aangepakt. Deze
bemoeizorg is niet zonder risico omdat hulpverleners zich soms onvol
doende realiseren dat het primair aan de ouders is te beoordelen of het
goed gaat met hun kind of niet (Van Wijk, 1999). Dit ldemt te meer omdat
nergens duidelijk is omschreven wat de opvoedingsplicht van de ouders
precies inhoudt en de richtlijnen ontbreken om de reikwijdte van ieders
zorgplicht te beoordelen.

De toepassing van de kinderbeschermingswetgeving

Aan kinderbeschermingsmaatregelen liggen zogenaamde open’ gronden
en doelen ten grondslag. Het grote voordeel daarvan is de flexibiliteit in
de toepassing van de wetgeving. Het Europese Hof heeft uitgesproken
dat nauw omschreven rechtsgronden niet wenselijk zijn vanwege het
gevaar van verstarring (Van Wijk, 1999). Er zijn dan onvoldoende garan
ties dat het kind recht wordt gedaan. Open gronden en doelen verminde
ren het risico dat kinderen ten onrechte niet worden beschermd. Voor
waarden bij de toepassing van dergelijke wetgeving zijn echter wel een
duidelijke vertaling van de gronden en doelen naar de concrete situatie,
een rechterlijke toetsing van de praktijk aan de abstracte grond en een
sterke rechtspositie voor ouders, kinderen en andere betrokkenen.

Daar ligt een groot probleem. Zo onderbouwen rechters hun beslissing
een maatregel op te leggen vaak alleen met een algemene standaard-
motivering (Bruning, 2001). Ook de uitvoerders van de kinderbescher
ming — de Raad voor de Kinderbescherming en de (gezins)voogdij
instellingen — verzuimen de algemeen geformuleerde gronden en doelen
in conreto uit te werken. In voorstellen voor ingrijpende besluiten wordt
regelmatig verwezen naar ‘het belang van het kind’, zonder nader te om
schrijven wat in het concrete geval dit belang inhoudt (Van Wijk, 1999).

Het ontbreken van de noodzaak verzoeken tot het opleggen of verlen
gen van een kinderbeschermingsmaatregel met concreet uitgewerkte
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gronden en doelen te motiveren is wellicht ook de oorzaak van het veel
vuldig toepassen van de maatregel die de opvoedingsautonomie het
minst aantast: de OTS. Dit gebeurt ook in gevallen waarin, geredeneerd
vanuit de rechten van het kind, een gezagsontnemende maatregel meer
op zijn plaats zou zijn.

Geen nieuwe maatregelen

De kritiek op het stelsel van kinderbeschermingsmaatregelen betreft de
gebrekkige afstemming met internationale verdragen en de geringe mo
gelijkheden tot differentiatie in het stelsel. Als we de beschrijving van de
knelpunten betrekken op deze kritiek vallen een aantal zaken op.

In de eerste plaats lijken er verschillen te zijn in de verwerking van de
internationale verdragen in de nationale wetgeving. De voorgestelde
lichte civiele maatregel is een alternatief voor een kennelijk te ver door-
geslagen terughoudendheid van hulpverleningsinstellingen om ouders
te confronteren met ernstige tekorten in hun opvoedingsvaardigheden.
Maar de oplossing voor dit probleem kan ook worden gevonden in maat
regelen die de bereidheid bij zorginstellingen en beroepskrachten als
leraren en artsen vergroten om problemen in de opvoeding te signaleren,
en die het ontwikkelen en laagdrempelig aanbieden van lichte vormen
van opvoedingsondersteuning stimuleren. Dergelijke maatregelen liggen
besloten in de komende Wet op de Jeugdzorg. Inzet van de wet is name
lijk een recht op geïndiceerde jeugdzorg bij meer complexe opvoedings
vragen en een goede aansluiting met een laagdrempelig aanbod van
lichte vormen van opvoedingsondersteuning door lokale voorzieningen
voor jeugdzorg. Dat aanbod is momenteel volop in ontwikkeling. Het is
mede bedoeld voor ouders die slechts met enige aandrang te bewegen
zijn tot het gebruik maken van opvoedingsondersteuning. In veel geval
len zal die ondersteuning beperkt kunnen blijven tot enkele simpele ad
viezen, te vergelijken met de hulp die Consultatiebureaus verstrekken
aan ouders van baby’s en peuters.

Een tweede punt van zorg is de discrepantie tussen de mogelijkheden
van de wet en het feitelijke gebruik daarvan door de rechters en uitvoe
rende instanties. Van de in het stelsel opgenomen maatregelen is de OTS
veruit favoriet, ook wanneer er termen zijn voor een gezagsontnemende
maatregel en deze voor het veiligstellen van de rechten van het kind de
voorkeur heeft. De 0 TS is bedoeld voor ouders die geholpen zijn met het
versterken van hun opvoedingsvaardigheden — een maatregel voor
opvoedingsondersteuning dus. Desondanks wordt de maatregel Voortge
zet bij langdurige pleeggezinplaatsingen.

Het voorstel is voor deze situaties een maatregel aan het stelsel toe te
voegen voor gedeeld gezag waarbij het dagelijkse opvoedings- en
verzorgingsrecht uit het juridische gezag van de ouders wordt gelicht ten
gunste van de pleegouders. Maar een beter gebruik van de ontheffing
zou een goed alternatief zijn, zeker als tegelijkertijd de ouders het recht
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krijgen op informatie over en inspraak bij belangrijke beslissingen in het
leven van hun kind.

Uitwerken van gronden en doelen

Hier sluit het derde zorgpunt bij aan: het gegeven dat rechters de open
gronden vaak niet in hun beslissingen concretiseren. Dit tast de rechts
zekerheid aan van de ouders en kinderen die betrokken zijn bij de uit
voering van de kinderbeschermingsmaatregelen. Het opleggen van een
maatregel is een ernstige inbreuk op de rechten van de ouders en de pri
vacy van het gezin. Ouders en kinderen hebben er recht op te weten
welke overwegingen daaraan ten grondslag liggen. Daarvoor is nodig een
op de specifieke situatie afgestemde motivering van de rechter.

Gezien deze situatie zou de Raad voor de Kinderbescherming er ver
standig aan doen bij het indienen van een verzoek tot oplegging van een
kinderbeschermingsmaatregel, de abstracte gronden voor een maatregel
nader uit te werken, te operationaliseren. Met als bijkomend voordeel
dat tijdig de juiste maatregel zal worden gekozen, de maatregel die het
meest past bij de beschermingsbehoefte van het kind. Dus eerder een
OTS waar de opvoeding van de ouders te wensen overlaat, en juist geen
OTS als er geen uitzicht meer is op opvoeding door de ouders.

Vervolgens is het aan de (gezins)voogdij-instelling om bij de uitvoering
van de getroffen maatregel duidelijke, aan de bescherming van de belan
gen van het kind ontleende doelstellingen te formuleren. Dit zal de uit
voering ten goede komen omdat dan helder is onder welke voorwaarden
de maatregel weer kan worden opgeheven en over welke hulpverlenings
doelen niet valt te onderhandelen. Ouders die van de maatregel af willen,
zullen eerder gemotiveerd zijn deze zaken aan te pakken.
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‘Dat strengheid ook liefde is’
Meer dan een eeuw kinderbescherming

*

B. Kruithof

De kinderbescherming is een sinds lang gevestigd bestel en dat betekent
onder meer dat kennis van de ontwikkeling daarvan, en van kritiek die er
in de loop van de tijd op geleverd is, vruchtbaar kan zijn voor heden
daagse meningsvorming - en wellicht ook kan zorgen voor enige relative
ring van de huidige problemen. Bij voortduring en met de beste bedoe
lingen is aan het bestel gesleuteld. Het belang van het kind was en is
steeds in het geding, maar wat dat belang nu is, blijft omstreden en vaag.
En misschien is dat ook onvermijdelijk, omdat ‘het belang’ altijd een
open begrip is, dat zowel voor het nu als voor de toekomst geldigheid
zou moeten hebben. En wie kan de toekomst voorspellen?

Particulier initiatief en overheid

De kinderbescherming in Nederland is minstens anderhalve eeuw oud.
En van het begin af aan wordt de kinderbescherming geteisterd door
conflicten en meningsverschillen en het onvermijdelijke bijverschijnsel
dat oplossingen voortdurend bron van nieuwe problemen zijn. Dit alles,
zoals de formulering uit 1921 luidt, ‘in het belang van het kind’, Op zich
zelf is het dan ook niet verwonderlijk dat in 2002 nog altijd geen perfecte
oplossing is gevonden voor het probleem van ‘gevaarlijke kinderen - kin
deren in gevaar’ zoals de dissertatie van Mieke Komen uit 1999 treffend is
getiteld (Komen, 1999).

Kinderbescherming is in Nederland in de negentiende eeuw ontstaan.
De fundamenten werden toen gelegd voor de verzuiling, die ook binnen
de kinderbescherming een verstrekkende invloed heeft uitgeoefend. De
groeiende ontkerkelijking in Nederland sinds de jaren zestig heeft met
een zekere vertraging ook gevolgen gehad voor de verzuilde instellingen,
verenigingen, organisaties binnen de kinderbescherming. Wat gebleven
is, is een grote afkeer van opvoeding van staatswege; het is aan de over
heid om wetten te maken en de nakoming daarvan te controleren. Maar
opvoeden, goed opvoeden, is iets heel anders.

Opvoedingsdoelen worden altijd weer gekenmerkt door onbepaald
heid en door openheid. ‘Opvoedingsdoelen kennen geen daadwerkelijke
toetsing met een expliciet omschreven criterium, zoals bij onderwijs

* De auteur is universitair docent, sectie grondslagen en geschiedenis, Pedagogische en
Onderwijskundige Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam en wetenschappelijk
projectleider Siswo/Instituut voor Maatschappijwetenschappen, Amsterdam.
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doeleinden gebruikelijk is’, zoals Ido Weijers onlangs weer eens vast
stelde (Weijers, 2001, p. 46). Toch gaat het in de kinderbescherming juist
daarom: het redresseren van verwaarlozing in de opvoeding, om een be
tere toekomst voor de betrokken kinderen mogelijk te maken. Dat was in
elk geval het uitgangspunt van de kinderbescherming in de negentiende
eeuw, toen men zich in toenemende mate bezorgd begon te maken over
verwaarloosde en misdadige kinderen. Zij vormden een bron van gevaar.
Daar komt bij, dat in de laatste helft van de negentiende eeuw de over
tuiging postvatte, dat er een direct en oorzakelijk verband bestond tus
sen verwaarlozing van kinderen en jeugdcriminaliteit. Er valt een ware
morele paniek te onderkennen in de toenmalige grote belangstelling
voor verwaarloosde kinderen. Groepen jeugdigen, vooral in de steden en
afkomstig uit het lompenproletariaat, leken niet vatbaar voor beschaving
en vormden een bedreiging voor hun mede-stadsbewoners. In dat op
zicht zijn er grote overeenkomsten met de huidige ongerustheid over de
harde kern’ van jeugdige wetsovertreders. Een blik op de krant is vol
doende om die ongerustheid vast te stellen.’

Kinderbescherming was een zaak van particulier initiatief, maar in de
jaren negentig van de negentiende eeuw werd het onontkoombaar dat
de overheid een belangrijke rol ging spelen. De wet op de leerplicht van
1900 maakte de overheid verantwoordelijk voor wat tot dan toe het al
leenrecht van de ouders was geweest: de zorg voor opvoeding en onder
wijs voor hun kinderen was niet langer een privé-aangelegenheid. Tot de
invoering van de Kinderwetten in 1901 (in werking getreden in 1905, en
nog altijd van kracht, zij het niet helemaal ongewijzigd) hadden de be
staande kinderbeschermingsgestichten geen wettelijke grondslag. De
financiering ervan behoorde geheel tot de particuliere liefdadigheid en
de opvoeding van de kinderen door vreemden had geen basis in een le
gaal geregelde overdracht van het ouderlijk gezag aan derden. Alom werd
de roep om staatstoezicht hoorbaar van de kant van de inrichtingen, die
in de negentiende eeuw dus niet alleen zonder subsidie, maar ook zon
der enige wettelijke regeling bestonden. Maar voor staatspedagogiek’
was men huiverig. Men dacht daarbij aan de in die tijd gevoerde school-
strijd, waarbij de inzet was, dat ouders kinderen naar scholen moesten
kunnen sturen die strookten met hun eigen religieuze opvattingen. De
overheid, die alle burgers moest dienen, kon nooit - onderling strijdige -

godsdienstige dogma’s bevorderen en diende derhalve op het vlak van
(pedagogische) waarden en normen uiterst terughoudend te zijn. En ook
dat is een actueel vraagstuk in een multi-culturele samenleving geble
ven: om welke normen en waarden gaat het in laatste instantie? Wie zal

1 Zie bijvoorbeeld het artikel van Joria van Casteren, ‘De bodyguarda van Lelylaan’ in De
Groene Amsterdammer van 1juni 2002. Bij de nadering van station Lelylaan bleven
conducteurs uit angst voor de bende rovers die daar rondtrok bij de machinist zitten, die
op zijn beurt regelmatig doorreed, ook al was dat niet in overeenstemming met de
dienstregeling.
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de opvoeders opvoeden, zoals Willems zijn in 1998 verschenen proef
schrift over mishandeling van kinderen retorisch noemde. De huiver
voor opvoeding van overheidswege verklaart de terughoudendheid te
genover ingrijpen in het gezinsleven, die in Nederland vanouds sterker is
dan in de ons omringende landen.

Rond 1900 bestond grote overeenstemming over de taak en de plicht
van de overheid bij de bescherming van kinderen. De heropvoeding van
verwaarloosde kinderen werd de taak van de particuliere gestichten. Die
zouden voortaan aanspraak kunnen maken op subsidie van de overheid
door het opnemen van kinderen over wie aan hen de voogdij was opge
dragen. Ingewikkelder was de toestand van criminele kinderen. Voor hen
zou in het vervolg de tweede kinderwet, inzake straffen en rechtspleging
gelden. Rechtspleging was in eerste instantie een taak voor de overheid.
Maar de wet van 12 februari 1901 voorzag in een gemengd stelsel van
straffen en heropvoeden. Noch uitsluitend opvoedende, noch alleen
straffende maatregelen leken de minister van justitie voldoende om mis
dadige kinderen tegen de maatschappij en de maatschappij tegen mis
dadige kinderen te beschermen. De rechter kon straf opleggen, in nog op
te richten tuchtscholen; of anders dwangopvoeding in een rijksopvoe
dingsgesticht dan wel in een particulier heropvoedings-gesticht.

Er school ambivalentie in, die vooral in de tweede mogelijkheid naar
voren kwam: na ter beschikking van de regering te zijn gesteld om
dwangopvoeding te ondergaan kon het kind ook in een particuliere in
richting als ‘regeringskind’ worden ondergebracht. Dat kwam dus neer
op straffen door opvoeden. Vooral de confessionele parlementariërs had
den moeite met de combinatie van straffen en heropvoeden vanwege de
overheid. De Savornin Lohman verwoordde de principiële bezwaren. De
overheid zou terug moeten keren tot de christelijke beginselen en de
tweeslachtigheid in de wet zou moeten verdwijnen. Een van tweeën: öf
een dader is te beschouwen als kind en behoort dan in een opvoedings
gesticht, ôf hij is te beschouwen als mensch en moet alsdan gestraft wor
den; in het eene geval moet hij naar andere beginselen worden behan
deld dan in het andere, maar juist het nu gevolgde gemengde stelsel kan
per slot van rekening geen goede resultaten geven’ (De Vries en Van

Tricht, 1907, deel 1, p. 52) . Hiermee werd de vinger op een gevoelige plek
gelegd, en deze tweeslachtigheid van helpen en straffen is altijd een pro
bleem gebleven.

In de kinderbescherming werden ouders vanouds beschouwd als de
wortels van het kwaad. ‘Sommige menschen begrijpen in het geheel niet,
dat strengheid ook liefde is, en behandelen hunne kinderen met verder
felijke toegevendheid’ (Maclaine Pont, 1890, p. 76). Kinderbeschermers
waren ervan overtuigd, dat veruit de meeste - proletarische - ouders vol
strekt ongeschikt waren om kinderen op te voeden. Zoals de bekende
kinderwettenontwerper Simon van der Aa het eens formuleerde: ‘In be
paalde streken van het land is de toestand zoodanig, dat als men strenge
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eischen stelt, nagenoeg alle ouders in die streken te ontheffen of te ont
zetten zouden zijn’.2

Het belangrijkste effect in pedagogisch opzicht van de Kinderwetten
van 1901 is misschien wel geweest, dat de wederzijdse afkeer tussen
ouders en professionele kinderbeschermers een wettelijke, door de over
heid gesanctioneerde, grondslag kreeg. Immers, hadden de ouders beter
voor hun taak gestaan, dan was het met hun kinderen niet zover geko
men. Kinderbeschermers maakten de gezinsbanden bij voorkeur zo los
mogelijk, wat zichtbaar is in de geïsoleerde ligging van veel gestichten.
Ouders worden effectief gebannen uit het hele stelsel van heropvoeding.
De tweeslachtige houding tegenover het milieu van herkomst is een on
oplosbaar dilemma gebleven, hetgeen des te meer ging klemmen, naar
mate men meer geloofde in hulpverlening op basis van wederzijdse in
stemming. En dat is weer een probleem voor hulpverleners die de laatste
tijd meer en meer, zoals Mieke Komen opmerkte, door de opvoedings
onzekerheid die zij eerst bij ouders zelf constateerden, bevangen raak
ten.

Ondertoezichtstelling tOTS)

In de praktijk van de kinderbescherming bleek, dat ontzetting en onthef
fing vaak te zware maatregelen waren wanneer er van pedagogische ver
waarlozing, ongeoorloofd schoolverzuim, baldadigheid sprake was. De
wetten van 1901 werden gezien als ‘een stelsel van uitersten, dat in de
praktijk niet steeds bevredigend werkt’. Tijdens de Eerste Wereldoorlog
nam het aantal ontsporende jongeren fors toe (smokkelen en het ontdui
ken van de voedseldistributie) en in 1921 kwam het tot de wettelijke in
voering van de kinderrechter en van de ondertoezichtstelling van min
derjarigen. De idealen bleven hooggestemd. Het instituut van
kinderrechter werd omschreven als ‘t...) een lenig, vlugwerkend, gemak
kelijk toegankelijk rechterlijk orgaan, dat voortdurend op de hoogte is en
blijft van het kind en liet gezin, waartoe het behoort’.

2 Geciteerd bij Bernard Kruithof en Piet de Rooy, ‘Liefde en plichtsbesef; de kinderbescher

ming in Nederland rond 1900 Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 13e jrg., nr. 3, 1987, p•

651. Het is verleidelijk om hierbij aan de pleidooien van Junger-Tas te refereren, die betoogt

dat er categorieën gezinnen zijn met een verhoogd risico op problemen in de sfeer van

welzijn en gezondheid, en mede daardoor op crimineel gedrag. Dit wetende doet zich de

vraag voor of voor deze categorie gezinnen een justitieel (dus met toepassing van dwang

of drang) preventief beleid kan worden gevoerd, beleid ter voorkoming van criminaliteit

3 T.HJ.G. van Sloun, De schuldvraag in het kinderstrafrecht; een onderzoek naar schuld als

strafrechtdogmatische voorwaarde voor strafbaarheid vanuit een contradictoir perspectief

Arnhem, 1988, p. 76 (dissertatie UvA). Het citaat in de Memorie van Toelichting, 1921, nr.

409, p. 6 op de wet: invoering van den kinderrechter en van de ondertoezichtstelling van

minderjarigen.
4 Geciteerd in Van Sloun, p. 77 (zie noot 3). MvT, 1921, nr. 409, p. 8.
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‘In het belang van het kind’ kon de rechter tot een ondertoezichtstel
ling overgaan en een gezinsvoogd aanstellen, wiens taak het was om de
ouders raad te geven bij de verzorging en de opvoeding van het kind.
Diens aanwijzingen moesten de ouders opvolgen. De vrijblijvendheid
van de oude armenzorg was door de dwang van de kinderrechter vervan
gen. Zo werd tot op zeker hoogte de ouderlijke macht intact gelaten.
Waarmee aan het idee, dat het gezin de belangrijkste opvoedende taak
bleef toevallen, werd tegemoetgekomen. Maar aan de andere kant
breidde de invloed van de parens patriae gedachte zich uit, doordat ge
werkt kon worden aan de heropvoeding van de opvoeders door de ge
zinsvoogd, benoemd door en verantwoording schuldig aan de kinder
rechter.

De kinderrechter verenigde in zijn persoon twee functies: die van rech
ter en die van opvoeder. Jeugdige misdadigers waren tegelijkertijd da
ders, en slachtoffers van een onvoldoende opvoeding. Het werd de taak
van de kinderrechter, tegelijkertijd straf toe te meten en hulp te verlenen
bij het weer op het rechte spoor brengen. ‘De diagnose werd tevens het
medicijn: de heropvoeding werd tot uitgangspunt gemaakt van liet for
merend werkmodel voor de toekomst en is tot op heden het medicijn
gebIeven’. Althans, tot 1995 - al is het de vraag of in de beleving van be
trokken kinderen en ouders er zoveel is veranderd. De koppeling van
hulp en recht, van opvoeding en dwang, is - vooral sinds de jaren zestig -

scherp gekritiseerd. Van juridische zijde, omdat de zuiverheid van het
strafrecht in het geding was. Van de zijde van al dan niet professionele
opvoeders, omdat opvoeden onder juridische dwang niet snel leidt tot
een vertrouwensrelatie. De analogie met gezinsopvoeding dringt zich op,
en tegelijk wordt daarmee duidelijk, hoe lastig buiten het gezin de een
heid van liefde en discipline valt te creëren, die binnen het gezin maakt
dat het kind dat wat het moet doen, ook wil doen.

De praktijk van de ondertoezichtstelling (OTS)

Hoe werkte de wet van 1921 nu in de praktijk? Ze zette in elk geval aan tot
grote activiteit. In Amsterdam en Rotterdam zetten de eerste kinderrech
ters, G.T.J. de Jongh (1861-1949) en H. de Bie (1879-1955) zich, gedreven
door bewogenheid met het lot van misdeelde en verwaarloosde kinde
ren, zeer in. Was in eerste instantie de OTS alleen in gebruik voor het in
tact laten van het gezin, al in 1923 werd bij arrest van de Hoge Raad be
paald dat uithuisplaatsing, ook onder een OTS - en dus niet alleen meer
in gevallen van ontzetting en ontheffing - mogelijk was. In 1923 waren er
665 OTS’en uitgesproken, in 1930 al 1899 en de groei bleef erin; in 1950
waren het er al ruim zesduizend (De Rooy, 1982, p. 122). Inderdaad, ook
toen al was het effect van veel OTS’en in de praktijk, dat de betrokken
kinderen naar elders werden geplaatst, waardoor van de heropvoeding

5 Van Sloun, 1988, p. 260.
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van de ouders niets terecht kwam. Soms kwam het betrokken kind te
recht in een tehuis, maar ook werd overgegaan tot plaatsing in een pleeg
gezin. Dat is overigens nog steeds een belangrijk discussiepunt. Is het
pedagogisch wel verantwoord om een kind in een ander gezin dan dat
van herkomst te plaatsen, zich daar te laten hechten aan de pleegouders
- en vice versa - om vervolgens na kortere of langere tijd het kind weer
terug te geven aan de eigen ouders, van wie het inmiddels misschien ver-
vreemd is geraakt, maar aan wie het vaak toch loyaal is gebleven. Een
betere rechtspositie voor pleegouders, zoals wel wordt bepleit, hoeft niet
noodzakelijk te sporen met het belang van het kind. Het kind in proble
men zou vaak beter af zijn bij logeren in een ander, mogelijk bevriend
gezin, vanuit de gedachte dat een dergelijke oplossing minder ontrege
lend zou zijn voor alle betrokken partijen. Duidelijk is wel, dat zoiets al
leen mogelijk is als allen - eigen ouders, het kind en het bevriende pleeg
gezin - met zoiets kunnen instemmen. Dwang of zelfs maar drang lijkt
dan niet erg op zijn plaats. In dit verband kan verhelderend werken nog
eens terug te kijken naar de totstandkoming van de wet op adoptie, die
in 1956 in Nederland van kracht werd - aanzienlijk later dan in ons om
ringende landen, met name Engeland. In de discussie stonden lange tijd
tegenover elkaar degenen die in het belang van het kind pleitten voor
een wettelijke mogelijkheid tot adoptie, en degenen die het belang van
het biologisch ouderschap (moederschap) en de onvervreemdbare rech
ten daaraan verbonden voorstonden. In de uiteindelijke afweging waar
mee wettelijke adoptie mogelijk werd gemaakt speelde een belangrijke
rol dat de relatie tussen adoptief-ouders en het kind (sociaal ouder
schap) pedagogisch gezien het zwaarste moest wegen. Adoptie is defini
tief, pleegouderschap in principe tijdelijk - en dat maakt de discussie
alleen maar lastiger. Op korte termijn kan een pleeggezin een oplossing
bieden, op wat langere termijn doen zich juist in een dergelijke situatie
pedagogische dilemma’s voor, die men niet heeft wanneer een kind in
een tehuis wordt opgevoed. Het is immers van meet af aan evident, dat
een tehuis geen gezin is.

Gezinsvoogden en kinderrechters

De praktijk wees uit, dat het eenvoudiger was een ots uit te spreken, dan
daar daadwerkelijk en effectief invulling aan te geven. Hoe moest men
gezinsvoogden selecteren? Immers, het waren vrijwilligers, geen be
roepskrachten. En dan: hoe moest men als gezinsvoogd eigenlijk te werk
gaan? Merkwaardig genoeg is dat een vraag gebleven, die ook bij alle pro
fessionalisering van tegenwoordig niet gemakkelijk te beantwoorden is.
En dat, terwijl duidelijk is, dat in het geheel van heropvoedings
maatregelen de gezinsvoogd een cruciale rol speelt. Zoals mr. Knuttel in
1955, bij een halve eeuw kinderwetten schreef: ‘van de gezinsvoogd
wordt veel meer geëist, dan aanvankelijk was gedacht’. Diens
vrijwilligersarbeid, die vriendelijk en toch zakelijk moet zijn, kennis van
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zaken vraagt, doelgericht en diepgaand dient te zijn, kortom, moeilijk
maatschappelijk werk is, ‘wordt verricht door leken als arbeid-in-vrije
tijd’.6 Maar, zo meende Knuttel, zelf kinderrechter in Amsterdam, hoewel
aan liet werk der gezinsvoogden in de loop der tijd steeds zwaarder eisen
zijn gesteld, ‘voor ongerustheid bestaat geen reden’. Even vol vertrouwen
is bij over de kinderrechter. Weliswaar zijn er nog wensen over, is niet
iedere kinderrechter ‘een enthousiaste werker voor wie het rechterschap
en de leiding van deze maatschappelijke arbeid steeds een eenheid vor
men’, wie wel eens een avond met kinderrechters heeft doorgebracht
gaat naar huis ‘met de heerlijke overtuiging: “dat komt wel goed!” ‘7De
professionalisering van kinderrechters is eigenlijk zelden punt van dis
cussie geweest. Voor gezinsvoogden lag dat anders: zij werden in de loop
van de jaren vijftig en zestig opgeleiden van sociale academies, vrijwilli
gers konden het werk niet langer aan.

Onderzoek in de jaren vijftig

In 1952 verscheen een zeer uitvoerig onderzoek over de gezinsvoogdij
door mevrouw Clemens Schröner, geëntameerd door het Nederlands
Verbond der Verenigingen Pro Juventute. Tot dusver, aldus het voor
woord, was nog niet eerder onderzocht ‘of de gezinsvoogdij nuttige re
sultaten afwerpt’. Optimistisch konden de uitkomsten niet stemmen. Er
bleek ‘in verreweg het grootste aantal geen enkele positieve verandering
ontstaan te zijn’ als gevolg van de interventie door de gezinsvoogdij.8
Hoe goed bedoeld ook, veel van het werk van de gezinsvoogden had niet
opgeleverd, wat men ervan had verwacht. Veel van de gezinsvoogden zelf
bleken geen voorstelling gehad te hebben van de aard en omvang van
hun taak. De verzuilde - rooms-katholieke, Joodse, humanistische, enzo
voort - gezinsvoogdijverenigingen die in de jaren twintig waren opge
richt waren er maar zeer ten dele in geslaagd het werk te leiden en te be

6 W.P.C. Knuttel. ‘Gezinsvoogdij en vrij patronaat in: VijftIg jaar kinde,wetten, Samsom, Alphen

aan den Rijn, 1955, p. 77. Een rapport van een gezinsvoogd, een eenvoudige winkelier met

slechts lagere schoolopleiding luidde, na jaren gezinsvoogdij: ‘De laatste tijd bezoek ik het

gezin niet meer. Bij hen thuis komen helpt niets daar vader en moeder van alles beloven en

zodra ik weg ben toch anders dan afgesproken handelen. Zij geven de jongen in alles zijn
zin. Als ze hen willen opbergen, kan het ‘hem’(sc. de gezinsvoogd, bk) niet schelen:
Geciteerd in: B.L.E. Clemens Schröner, Gezinsvoogdij en levensloop, onderzoek naar de

resultaten van gezinsvoogdij-gevallen in de grote stad en op het platteland, Leiden, 1952, p.
87. Bij haar onderzoek vertelde mevrouw Clemens Schrôner, dat ze zich introduceerde als

iemand die vanwege de kinderrechter kwam. Maar daar kwam ze snel van terug: het
onderzoek ging uit van het Instituut voor Preventieve Geneeskunde in Leiden. en dat was,

door de nadruk op ‘geneeskunde: een veel vertrouwenwekkender instantie. Oud-pupillen
en hun ouders waren veel eerder bereid, hun reserves tegenover een onderzoeker te laten

varen wanneer ze dachten, dat haar onderzoek niet van de kinderrechter uitging.

7 Knuttel, 1955, p. 82 (zie noot 6).
8 Clemens Schröner, 1952, p. 312 (zie noot 6).
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geleiden. De contacten met de kinderrechter waren vaker niet dan wel
gelopen zoals de wetgever zich dat in 1921 had voorgesteld.

De jaren vijftig zijn voor de kinderbescherming van groot gewicht ge
bleken door de spiegel, die dit en andere onderzoeken - die overigens op
initiatief van instellingen uit het veld zelf werden gehouden en gepubli
ceerd - aan het werk voorhielden. Al even insnijdend als het onderzoek
van mevrouw Clemens Schröner naar de resultaten van de gezinsvoogdij
was het rapport Koekebakker, Verzorging en opvoeding in kinderh uizen,
dat in 1957 werd gepubliceerd. Hierin schreven de onderzoekers onder
meet: ‘Allereerst moet worden vastgesteld, dat het dagelijks verzorgings
systeem, in het gros der inrichtingen, geen ruimte laat voor een indivi
dualiserende behandeling. Een analyse van de dagcyclus doet duidelijk
uitkomen, hoe op tal van tijdstippen eenvoudig geen rekening gehouden
kan worden met de fundamentele bio-sociale behoeften van het kind’
(geciteerd in De Rooy, 1982, p. 123). Onder de bewoners van deze tehui
zen waren er vele, geplaatst met een OTS. In hetzelfde jaar 1957 ver
scheen Oud-pupillen antwoorden, het verslag van een enquête onder
pupillen van de voogdijvereniging ‘Tot Steun’. De Amsterdamse kinder
rechter W.P.C. Knuttel schreef in het woord vooraf: ‘Maatschappelijk zijn
verreweg de meeste pupillen goed geslaagd. Zij verwierven een behoor
lijke positie; zij stichtten nette gezinnen, die gunstig bekend staan en zij
geven hun kinderen een goede opvoeding. Met deze resultaten mag “Tot
Steun” voor den dag komen. En toch stemt het ons droef, want in wezen
is het resultaat niet goed. Wij vinden bij de geënquêteerden een tekort
aan levensvreugde, verwrongen persoonlijkheden, een sterke rancune
(geciteerd in De Rooy, p. 124)’.

De jaren zestig en daarna

In het gedenkboek 75 Jaar kindertvetten (1980) wordt de periode na 1955
kort gekarakteriseerd als een van ‘kritiek, vertwijfeling en bezinning’.
Daar was niets teveel mee gezegd. Vooral in de jaren zestig en zeventig
verschenen er talrijke plannen, nota’s en discussiestukken, van de kant
van de overheid en vanuit de kinderbescherming zelf. De Langste Dag,
De Kortste Weg, de commissie-Mik, Release, Bond voor Minderjarigen,
AKK, JAC: onder grote publieke belangstelling werd er gediscussieerd,
werden conflicten uitgevochten, bezettingen begonnen en beëindigd, al
dan niet met de hulp van de politie. Achteraf kan vastgesteld worden, dat
veel van de publieke belangstelling minder veroorzaakt werd door aan
dacht voor de kinderen dan doordat het terrein zich zo hij uitstek bleek
te lenen voor het uitvechten van conflicten met een symbolische waarde.
Wat was meer autoritair dan dwangopvoeding van staatswege? En hoe
weinig innerlijk gezag bleken de gezagsdragers te bezitten? De jaren zes
tig deed een grote groep Nederlanders op het toneel verschijnen, die de

9 75 Jaar Kinderwetten 1905-1980, Zwolle, 1980, p. 1.
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oorlog zelf niet hadden meegemaakt en voor wie ook de crisis van de ja
ren dertig niet meer dan een schim uit het verleden was. Zoals hun
ouders dat fijntjes en niet zonder verborgen afgunst uitdrukten: zij had
den eigenlijk helemaal niets meegemaakt. Maar de generatie van de
geboortegolf liet zich niet meer zoveel vertellen; ze konden zich veel
meer permitteren dan hun ouders ooit voor mogelijk hadden gehouden,
in moreel opzicht, in financieel opzicht. En ze hadden meer geleerd, kre
gen veel meer vrije tijd dan ooit. De houding tegenover gezag werd niet
langer gevoed door vrees voor werkloosheid en armoede. De ‘permissive
society’ leek slecht te passen bij een ouderwetse opvatting van gezag en
gedrag. De veranderde houding tegenover gezag, tegenover ingrijpen
door justitie, is af te lezen aan de daling in het uitgesproken onder
toezichtstellingen.

In 1955 was er sprake van 19.150 ondertoezichtstellingen, in 1960
21.459, nog geen tien jaar later, in 1978 was dat aantal gehalveerd: 10.725
(Mewijn, 1980, p. 81). De stijging van het aantal uitgesproken ots’en is
daarna weer begonnen, tegenwoordig ligt het aantal weer op het niveau
van de jaren vijftig. Dat weerspiegelt vooral de maatschappelijke ontwik
kelingen; de samenleving roept weer luider om duidelijke maatregelen,
grenzen en discipline - vooral waar het anderen betreft.

De optimistische ideeën in de jaren zestig over de maakbaarheid van
de samenleving werden weerspiegeld binnen de kinderbescherming
door de versterking van het professionele apparaat. Sociale academie,
pedagogie, andragogie en psychologie: een geheel nieuwe generatie
kinderbeschermers kwam op het toneel, die niet langer bindingen had
met de oude armenzorg. Deskundigheid werd belangrijker dan betrok
kenheid, gestandaardiseerde aanpak won het van intuïtief improviseren.

Gevaarlijke kinderen en kinderen in gevaar hebben meestal ouders,
waarvan de opvoeding tekortschiet. Gezinsvoogden moeten die kinderen
en hun ouders heropvoeden. De vraag is: hoe doen ze dat? In feite wor
den ze voortdurend geconfronteerd met een dubbele pedagogische pa
radox (uitvoerig hierover: Weijers, 2001). Het kenmerk van volwassen
heid is, in de woorden van de pedagoog Langeveld ‘zeifverantwoordelijke
zeifhepaling’. Wie kinderen opvoedt, spreekt hen aan op een verantwoor
delijkheid, die er in feite nog niet is, maar die juist het product zou moe
ten zijn van die opvoeding. Opvoeders doen, alsof het kind al verant
woordelijkheid kan dragen, alsof het al persoon’ is. En juist daardoor
wordt die verantwoordelijkheid van een mogelijkheid tot steeds meer
een feitelijkheid. Wanneer nu gezinsvoogden ouders heropvoeden, staan
zij voor hetzelfde fenomeen. Ouders zijn tekortgeschoten in hun verant
woordelijkheid voor de opvoeding, en hun moet worden geleerd dat ze
verantwoordelijkheid dragen - maar, getuige de oplegging van een maat
regel, dat zij die op dat moment nog onvoldoende aankunnen. Ouders
worden daarmee als het ware opnieuw ‘kinderen’ van de betrokken
voogdij-instelling. Dat vooronderstelt dat de gezinsvoogd weet hoe hij
die opvoedingsdynamiek kan hanteren. Ouderlijke opvoeding heeft als
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voorwaarden nabijheid, vertrouwen, contact - en daar ontbreekt het
vaak aan in de opvoeding die scheefgaat. Maar hoe kan een gezinsvoogd
nabijheid, vertrouwen, contact opbouwen wanneer verreweg het groot
ste deel van zijn tijd opgaat aan administratieve handelingen, verricht
binnen kantoortijd? En die aspecten van zijn werk zijn er na 1995 niet
eenvoudiger op geworden. Veel behandelingsplannen zijn niet af binnen
de daarvoor gestelde termijn van zes weken. En het geven van aanwij
zingen’, schriftelijke bevelen aan ouders, wordt maar zelden zo gehan
teerd als de bedoeling was.’°

Een ander punt moet nog worden genoemd. De maatschappelijke la
gen waarmee de kinderbescherming in contact komt, zijn aanzienlijk
gedifferentieerder geworden dan voor de jaren zestig van de vorige eeuw.
Het aantal echtscheidingen is sinds die tijd astronomisch gestegen.
Daardoor zijn veel kinderen en hun ouders in aanraking gekomen met
de kinderbescherming, uit milieus die traditioneel niet tot het werkter
rein hadden behoord. Het afwegen van de belangen van alle betrokken
partijen leidde dikwijls tot teleurstelling en kritiek. Bemoeizucht, bu
reaucratisch handelen, pedagogische incompetentie en machtsmisbruik
wordt de kinderbescherming vaak verweten. De aard van verwaarlozing,
en de aard van de jeugdcriminaliteit zijn beide gedifferentieerder dan in
het verleden. Dat lijkt vooral zichtbaar te worden in de toegenomen
ernst van vermogensdelicten, en in de sterke stijging van steeds ernstiger
geweldsmisdrijven (zie bijvoorbeeld Komen, 1999, pp. 154 e.v.).

Een heel andere maatschappelijke ontwikkeling is de groei van het
aantal allochtonen in Nederland. Pas in de jaren tachtig wordt van over
heidswege officieel erkend dat Nederland een immigratieland is gewor
den. Binnen de kinderbescherming is een disproportioneel groot ge
deelte van de klanten van buitenlandse aficomst. Overigens een gegeven
dat heel goed te vergelijken is met de oververtegenwoordiging van kinde
ren uit de lagere sociaal-economische groepen, zoals die van oudsher
binnen de kinderbescherming vast te stellen is. En ook nu zijn onderzoe
kers geneigd de relatieve oververtegenwoordiging terug te voeren op
groeiende sociale ongelijkheid in Nederland, eerder dan op de kloof tus
sen autochtonen en allochtonen als zodanig (Komen, 1999, p. 159).

In de Kinderbescherming tof de jeugdbescherming) gaat het om kin
deren, maar vooral over jongeren. Jongeren in de leeftijd van twaalf tot
zeventien jaar. Het kan niet genoeg benadrukt worden, dat die fase in het
leven er een is van ontzaglijk grote en snelle veranderingen, op allerlei
gebied: fysiek, sociaal, seksueel emotioneel, relationeel. Een benadering
van jeugd, enkel vanuit een juridische optiek, zonder aandacht voor die
jeugd zelf, is te eenzijdig. De adolescentiefase is er een van dramatische

10 Zie het proefschrift van Annemieke Schuytvlot, Een dynamische driehoek, Amsterdam, 1999,
waarvoor zij een jaar lang ouders, kinderen en voogden heeft gevolgd. Uit haar onderzoek
komt nog eens naar voren, hoe weinig direct contact van de gezinsvoogd met de betrokken
kinderen en hun ouders in feite voorkomt.



Meer dan een eeuw kinderbescherming 27

veranderingen, vooral voor de jongeren zelf. Maar ook hun omgeving
heeft daar weet van, zoals elke ouder van opgroeiende kinderen kan bea
men, en zoals ook introspectie kan leren. Daar is in de eerste plaats de
grote beïnvloedbaarheid van jongeren, door de ouders (ook al zullen die
dat zelf vaak niet geloven), door de school, en door de peergroup. Die
gevoeligheid voor anderen kan allerlei verschillende resultaten hebben,
positief of negatief, creatief of juist afstompend. Wie die beïnvioedbaar
heid alleen manipulatief zou willen inzetten om perfecte jongeren te
scheppen, zou uiteraard bedrogen uitkomen - niets is minder voorspel
baar dan een adolescent. Maar een adolescent heeft recht op zijn eigen
persoonswording. Daarmee hangt samen dat niet elke minne streek, elke
overtreding, elke ontsporing, noodzakelijk een voorteken is dat het wel
bergafwaarts zal gaan. Gewone, alledaagse baldadigheid leidt maar zel
den tot een carrière in de misdaad, daar is veel meer voor nodig. En in
geen enkele leeftijdsfase is er zoveel puur idealisme aanwezig.

Wat aan de adolescentiefase zo’n enorme dynamiek geeft is de snelle
cumulatie van ervaringen en gevoelens, mede veroorzaakt door de nog
gebrekkige mogelijkheid tot relativering en tot realistisch vooruitkijken
die deze fase kenmerkt. Wat verder niet mag worden vergeten is de ex
treme range in variaties, tussen, maar ook binnen individuen. Dat maakt
opvoeden, en zeker opvoeden door vreemden, ook zo lastig. Voor vol
wassenen is een adolescent vaak helemaal niet te volgen.

Tot slot

De kinderbescherming stamt uit de praktijk van de negentiende-eeuwse
armenzorg en wordt geregeld door wetten die in een ver verleden tot
stand zijn gekomen. Het meest saillante gedeelte uit de kinderwetten van
1901 was de mogelijkheid om ouders uit de ouderlijke macht te ontzet
ten of te ontheffen. Wie de cijfers ziet, beseft dat daarvan weinig gebruik
is gemaakt. Veel meer is de OTS gebruikt, maar de werking daarvan was
bij lange na niet zoals men dat had gewenst: het begeleiden en herop
voeden van de ouders bij de opvoeding van het kind. De frequente uit
huisplaatsing na een OTS getuigt daarvan. Het proefschrift van Doret de
Ruyter maakt nog eens duidelijk hoe ingewikkeld, pedagogisch gezien,
het opleggen van hulp is (De Ruyter, 1993). En tegelijkertijd, dat (gezins)-
pedagogische overwegingen een steeds belangrijker rol zijn gaan spelen.
Immers, zo constateert zij, het uitspreken van een ots wordt als laatste
middel gebruikt ‘om hulpverlening te realiseren nadat vrijwillige hulp
verlening is mislukt’ (De Ruyter, 1993, p. 21). Dat zou als een pleidooi
voor een versterking van de vrijwillige hulpverlening kunnen worden
gezien. Zuiver juridisch gedacht hoeft dat geen voordeel te zijn; in de
vrijwillige hulpverlening is de rechtsbescherming van de minderjarige
per definitie minder omlijnd. Overigens, als er iets is dat de geschiedenis
ons leert, dan is het wel dat elke oplossing nieuwe en onvoorziene pro
blemen genereert.
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Jeugdbescherming als

speerpunt van jeugdbeleïd
*

J.CJ. Boutellier

Met enige regelmaat wordt Nederland opgeschrikt door ernstige inciden

ten rond kinderen. Op een zeker moment komt dan ook altijd de rol van

de kinderbescherming aan de orde. En zelden is dat in waarderende zin.

Recent trokken de gebeurtenissen rond de meisjes Rikkers de aandacht.

Het is zinvol wat nauwkeuriger naar de commotie te kijken. Aan de orde

is de vraag waar Rochelle, het zusje van het op gruwelijke wijze omge

brachte ‘meisje van Nulde’, moest worden ondergebracht: bij de vader,

de grootouders of in een psychiatrisch kinderziekenhuis. De Raad van de

Kinderbescherming gelastte het laatste op advies van prof. W. Wolters.

Het blijkt een omstreden besluit: het echtpaar Kohnstamm - beiden

ontwikkelingspsycholoog, NRC-Handelsblad-columniste Beatrijs Rit

sema (sociaal psychologe) en vele duizenden burgers (via een handteke

ningenactie van een Haarlemse huisvrouw) tekenden protest aan tegen

het besluit.
‘Gebrek aan moed en zeltkritiek’, verwijt het echtpaar Kohnstamm de

kinderbescherming, blijkens een interview in De Telegraaf (Hurkmans,

2002). Kinderbeschermers moeten durven zeggen: ‘Ik weet het ook niet

precies, maar laten we het eens proberen met dit kind en deze ouder’.

Daarvoor is wijsheid nodig; je moet durven afwijken van de uitkomsten

van de meetinstrumenten - aldus de Kohnstamms. De kinderbescher

ming wordt door de kritikasters een te drastische ingreep verweten. Ook

Wolters treedt met zijn beoordeling van de zaak naar buiten in het pro

gramma Nova van 5 augustus. Het in het openbaar elkaar in de haren

vliegen van gerespecteerde deskundigen lijkt een opmerkelijke nieuwe

ontwikkeling.’
Behalve deze expertenstrijd valt de grote betrokkenheid van burgers

bij de zaak op. Naast de genoemde handtekeningenactie deed een aantal

betrokkenen nog op een andere manier van zich spreken. Een tiental

‘dwaze vaders’ deed op 19 augustus een poging het bureau Jeugdzorg te

bezetten. Zij droegen borden met teksten als ‘Jeugdzorg - crimineel’ en

spraken zelfs van ‘terreur van de voogdij-instellingen’. Toen twee vaders,

met behulp van pepperspray, werden afgevoerd, riepen omstanders ‘Was

Pimmetje er nog maar’, aldus een verslag in het Rotterdams Dagblad, 20-

8-2002. Hoewel de kinderbescherming al vaker werd geconfronteerd met

De auteur is verbonden aan het ministerie van Justitie alsmede aan de Vrije Universiteit van

Amsterdam. Het artikel werd op persoonlijke titel geschreven.
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zwartboeken en protesterende ouders, vallen in deze zaak de heftigheid
en de breedheid van de protesten op.

Nog een ander geval trok recent de aandacht. Hierbij gaat het om de
brandstichting van een vader in Roermond, waarbij zes van zijn kinderen
om het leven kwamen. Het onderzoek van de Inspectie Jeugd
hulpverlening en Jeugdbescherming concludeerde dat de gebrekkige
samenwerking tussen de betrokken instanties debet was aan het uitblij
ven van interventies in het gezin. Het Bureau ]eugdzorg Limburg kwam
echter tot de conclusie dat er nooit sprake was geweest van enig signaal
dat de ouders kun kind zoiets zouden kunnen aandoen. De beslissingen
waren weloverwogen, verantwoord en multidisciplinair’ genomen
(NRC-Handelsblad, 2002). In een interview met NRC-Handelsblad (De
Koning, 2002) wijst directeur Verbugt van Bureau Jeugdzorg op de
dilemma’s van kinderbescherming: ‘Je haalt een kind nooit op tijd uit
huis. Het is of te vroeg of te laat ... Er moet oog zijn voor kritiek, maar ook
voor wat je als hulpverlener kan en mag’.

Twee recente gebeurtenissen waarover geen simpele oordelen zijn te
vellen. Ze zijn in zekere zin typerend voor kinderbescherming. Het is
nooit goed of het deugt niet. Iedere beslissing heeft een arbitrair karakter,
elke goede bedoeling kan in zijn tegendeel verkeren. De kinderbescher
ming lijkt slechts vijanden te hebben, omdat zij moet opereren vanuit
het besef een noodzakelijk kwaad te zijn. Nieuw zijn de openlijke one
nigheid van deskundigen en de heftige bemoeienissen van burgers. De
kinderbescherming is, met in haar kielzog de brede jeugdzorg, hard op
weg de gang van het strafrecht te gaan. Grote media-aandacht, publieke
discussie en grote verontwaardiging zijn haar deel. Kinderbescherming
lijkt een zaak van iedereen te worden.

De justitiële kinderbescherming is inmiddels een eeuw oud; de maat
regelen ontheffing en ontzetting werden in 1901 ingevoerd (bij wet in
1905). Maar er lijkt weinig reden voor een trotse viering van een eeuw
feest. Kinderbescherming deelt met het strafrecht de ongemakkelijke
positie van staatsinterventie tegen wil en dank. En toch zal iedereen het
erover eens zijn dat het hier om noodzakelijke interventies gaat. De tijd
dat enkele criminologen dachten dat we het ook zonder het strafrecht
konden ligt inmiddels ver achter ons. Hetzelfde geldt voor de kinderbe
scherming. Als ze niet zou bestaan, zou ze opnieuw worden uitgevon
den. Maar hoe, dat is de vraag die ik in deze beschouwing zou willen be
handelen.

Daartoe wil ik een aantal van de spanningen beschrijven die naar mijn
mening centraal staan in het denken over kinderbescherming. Achter
eenvolgens wil ik aandacht besteden aan de relatie tussen vraaggerichte
zorg en probleemgerichte inten’enties, de ogenschijnlijke tegenstelling

1 In Het Parool van 20 augustus beoordeelt het Hoofd van de Forensisch Psychiatrische
Dienst van Amsterdam N. Duits het media-optreden van Wolters en Kohnstamm als
anti-professioneel, beschamend en ijdeltuiterij.



Jeugdbeschemiing als speerpunt van jeugdbeleid 37

tussen de cMele jeugdzorg en het jeugdstrafrecht en de verhouding tus
sen de vrijwillige en de dwingend opgelegde jeugdzorg. Steeds zal blijken
dat twee perspectieven op de jeugdzorg tegenover elkaar staan, het
welzijns- en het beschermingsperspectief. Bij een nieuw uit te vinden
kinderbescherming zou deze tegenstelling dienen te worden overbrugd,
door haar meer tot speerpunt van de jeugdzorg te maken.

Vraaggericht of probleemgericht werken

Vraaggericht werken vormt momenteel het adagium van de hulpverle
ning. Het is een begrip dat voor vele misverstanden vatbaar blijkt te zijn.
Het roept het beeld op van een hulpverlening die zich laat leiden door
wat de klant wil’ in plaats van zich te richten op wat de problemen zijn.
Dat is een karikaturale voorstelling van zaken. Het vraaggerichte werken
komt voort uit de gedachte dat niet de belangen, de Organisatie en het
(willekeurige) aanbod centraal moeten staan in de hulpverlening, maar
de behoeften en mogelijkheden van de betrokken cliënten. In die zin
vormt het vraaggerichte werken een verre echo van de genadeloze kritiek
die Achterhuis begin jaren tachtig in De markt van welzijn en geluk
(1983) formuleerde. In hoofdstukken als ‘Hoe meer welzijnszorg hoe
meer problemen’ en ‘Van de wieg tot het graf: de totale preventie’ haalde
hij de welzijnswereld onderuit, die onder het mom van ‘het goede doen’
naar zijn mening ‘het eigen belang’ nastreefde.

Achterhuis’ analyse kwam er in wezen op neer dat het aanbod de vraag
creëert en zal leiden tot een ‘oneindige behoefte aan oneindige zorg’

(Schnabel, geciteerd door Achterhuis, p. 103). Zijn kritische geluid paste
bij een verzorgingsstaat die op zijn einde liep. De voorzieningen die na
de Tweede Wereldoorlog tot ontwikkeling waren gekomen werden als
geldverslindend en ineffectief beoordeeld. Drastische herzieningen wer
den ingezet waarbij ook de hulpverleningswereld de taal van het
bedrijfsmatige en klantgerichte werken ging hanteren. Vraaggestuurd
werken beoogde in principe het omgekeerde van Achterhuis’ kritiek te
bewerkstelligen. De hulpverlener richt zich naar de behoeften van de
cliënt in plaats van deze zelf te definiëren. Ten aanzien van dejeugdzorg
werd dit standpunt nog eens nadrukkelijk bevestigd door de commissie
Günther. Deze adviescommissie kwam in 1999 met haar lang verbeide
rapport Van antwoord naar vraag; een nieuwzichtopjeugdzorg.

‘Naar de mening van de commissie dient in de nieuwe wet de vraag
naar zorg leidend te zijn voor het hulpaanbod ... Als de hulp vraag-

gestuurd moet zijn, dient de invloed van de hulpvragers op de analyse

van het probleem, de diagnostiek en de hulp(-verleningsplannen) ver

groot te worden’. De inbreng van ouders en jeugdige dient in

hulpverleningsovereenkomsten te worden vastgelegd. ‘Deze uitgangs

punten en wijze van werken zullen in de jeugdreclassering en bij de

jeugdbescherming een andere invulling krijgen’, voegt de commissie hier

aan toe, zonder daar verder op in te gaan (Commissie Günther, 1999, pp.



Justitiële verkenningen, jrg. 28, nr. 9, 2002 32

15-16). Deze terloopse opmerking van de commissie wijst op een cru
ciale probleem voor de jeugdbescherming. Haar functie begint immers
niet bij een hulpvraag van gezin, maar bij een melding vanuit de omge
ving van dat gezin. De Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt ver
volgens of aan dit signaal daadwerkelijk een problematische situatie ten
grondslag ligt.

Indien de kinderbescherming een situatie aantreft die een ernstige
bedreiging’ vormt voor de ontwikkeling van het kind kan zij de rechter
verzoeken een maatregel op te leggen. In de meeste gevallen betreft het
een ondertoezichtstelling, waarbij het kind een voogd krijgt toegewezen.
In het jaar 2000 stonden 20.837 jeugdigen onder toezicht.2 Het is vervol
gens aan de gezinsvoogd de problemen van het gezin nader in kaart te
brengen en het gezin te ondersteunen. Deze aanvangssituatie voor ge
zinsvoogdij is niet vraaggestuurd, maar probleemgestuurd. In veel geval
len heeft het gezin - om wat voor redenen dan ook - niet gevraagd om
overheidsbemoeienis, maar is deze afgedwongen. Een knappe gezins-
voogd zal wellicht in staat zijn de problemen van het gezin in een vraag-
gerichte bemoeienis om te zetten. Maar veelal zal dat nauwelijks het ge
val kunnen zijn.

Deze spanning tussen methodische vraagsturing en probleemsturing
wordt in pedagogische geschriften weinig onderkend. De angst voor be
tutteling en directief optreden is in de jaren zeventig diepgeworteld ge
raakt. De veranderingen in gezagsverhoudingen hebben - volgens Van
Nijnatten (1995) - in de gezinsvoogdij geleid tot een houding van ‘afstan
delijke betrokkenheid’. Het gezagsaspect wordt als het ware gescheiden
van de zorg voor kind en gezin. ‘Veel gezinsvoogden hebben een nega
tieve conceptie van gezag en ontkoppelen de repressieve en ondersteu
nende aspecten van hun taak ... IZij] gaan ervan uit dat als ze hun posi
tieve kanten als hulpverlener maar voldoende naar voren laten komen
deze schaduwzijde van hun taak minder duidelijk en pijnlijk wordt. Het
tegendeel is vaak het gevolg ...‘ (Van Nijnatten, 1995, p. 205). Het ada
gium van de vraagsturing staat in feite haaks op de opdracht van de ge
zinsvoogd. Kinderbescherming begint bij een probleem dat door de be
trokkenen vaak nauwelijks wordt gezien of anders wordt gedefinieerd.

Een vraaggestuurde aanpak, geïnitieerd op basis van een
kinderbeschermingsmaatregel, krijgt het karakter van een enigszins hy
pocriete onderneming waarin niet wordt gezegd ‘wij weten wat goed
voor u is’ (dat was de kritiek van Achterhuis), maar ‘u mag zeggen wat wij
weten dat goed voor u is’. Een dergelijke dubbele bodem zal waarschijn
lijk worden doorzien door de betrokken ouders, of zal - indien dat niet
het geval is - leiden tot een onontwarbare knoop van tegenstrijdige ver
wachtingen, verborgen agenda’s en rolconflicten bij de gezinsvoogd. De

2 Het aantal onder toezicht gestelde kinderen is over de periode 1990-2000 met driekwart
toegenomen, van 11.875 jeugdige in 1990 tot 20.837 in 2000 (Jaarboek Preventie, Jeugd en
sancties, 2001).
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jeugdbescherming heeft er alle belang hij een probleemgezin met open
vizier tegemoet te treden. De boodschap luidt in feite: Wij zijn vertegen
woordigers van een samenleving die de situatie waarin u uw kinderen
grootbrengt onacceptabel vindt. Om die reden dient u onze aanwijzin
gen te volgen. Wij zouden van u graag willen weten welke problemen u
daarbij ondervindt.’ Pas daar begint de vraag van de betrokken ouders.

Bescherming van kinderen en samenleving

Het onderscheid tussen civielrechtelijke en strafrechtelijke bemoeienis
met het kind heeft in kinderbeschermingsland een vanzelfsprekend ka
rakter. De civiele bescherming van het kind tegen de ouders is een doel
stelling in zichzelf, die nauwelijks voor discussie vatbaar is. Er is klaar
blijkelijk een categorie ouders die niet bij machte of niet van zins is haar
kinderen in optimale omstandigheden te doen opgroeien. De kinderbe
scherming is als civiele partij aangewezen om aan de rechter een uit
spraak te ontlokken over de meest wenselijke maatregel om hier veran
dering in te brengen. Daarnaast staat de interventie naar aanleiding van
strafrechtelijk relevant gedrag van kinderen. Vanaf twaalf jaar is het kind
hiervoor vervolgbaar volgens de wetgeving van het jeugdstrafrecht.

Van Montfoort (1994) heeft de tegenstelling tussen deze twee doelstel
lingen, met bijbehorende procedurele consequenties geanalyseerd. Hij
beschrijft de geschiedenis van de kinderbescherming als een perma
nente worsteling met dit onderscheid. De rechten van het kind staan
naar zijn idee in feite haaks op de belangen van de samenleving - of zou
den dat moeten staan. Kinderbescherming mag niet als een verkapte
vorm van criminaliteitspreventie worden begrepen. Toch is het de vraag
of een dergelijk onderscheid houdbaar of zelfs wenselijk is. Daarvoor is
een aantal redenen aan te voeren.

In de eerste plaats lopen in de uitvoering beide motieven nogal eens
door elkaar. Gezinsvoogdij en jeugdreclassering zijn bij dezelfde instel
ling ondergebracht, hetgeen nog eens wordt versterkt door het samen
gaan in de Bureaus Jeugdzorg. In residentiële settingen zitten kinderen
op een strafrechtelijke of een civielrechtelijke titel vaak door elkaar
(Boendermaker, 1999). Dat heeft een praktische reden van plaatsings
mogelijkheden,3 maar ook een kwalitatieve. Het pedagogische onder
scheid tussen bescherming van het kind en van de samenleving is veelal
flinterdun. OTS-kinderen maken zich bijvoorbeeld vaak tevens schuldig
maken aan criminele gedragingen. Omgekeerd zijn strafrechtelijk gedra
gingen meestal (mede) terug te voeren op problemen in de pedagogische
context waarbinnen het kind opgroeit. De risicofactoren die aan crimi
neel gedrag ten grondslag liggen zijn voor een belangrijk deel te kwalifi

3 Kinderrechters kiezen nogal eens voor een strafrechtelijke maatregel omdat het kind dan
eerder kan worden geplaatst.
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ceren als factoren die de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigen.
Dit geldt onverkort voor de beschermende factoren.4

Crimineel gedrag van kinderen betekent in zichzelf een serieuze be
dreiging van het kind. Het kind wordt er (in ieder geval op langere ter
mijn) niet beter van, het ontwricht vaak het gezinssysteem en het treft
liet slachtoffer en de samenleving. In het pedagogische karakter van het
jeugdstrafrecht wordt het belang van liet kind ook onderkend. De straf
rechtelijke interventie pretendeert een verbeterend karakter te hebben
en staat primair in liet teken van het belang van het kind. Het vergel
dende karakter van de sanctie wordt meestal verpakt in een pedagogi
sche motivering en uitvoering. Het verschil tussen beide procedures be
treft in feite vooral de leeftijd van het kind en de positie van de ouders.
Onder de twaalf jaar bestaan er slechts civiele mogelijkheden voor inter
ventie; daarboven ook strafrechtelijke.5 Belangrijker is dat de ouders in
het strafrechtelijke traject buiten zicht taken.

Hoewel politie, Justitie en Halt de ouders dienen te informeren en hij
voorkeur te betrekken bij de gebeurtenissen rond hun kind, komt daar in
de praktijk vaak weinig van terecht (Hakkert, 1999). Om die reden werd
in de nota Niet-vrijblijvende vormen van opvoedingsondersteuning(mi
nisterie van Justitie, 2000) ervoor gepleit ook het politiebureau als ‘vind
plaats’ voor probleemgezinnen te gaan benutten. Indien daar problemen
worden gesignaleerd kan de relatie gelegd worden met de vrijwillige
gezinshulpverlening. Met enig gezag kan in de crisissituatie, die het
politiecontact in een gezin veroorzaakt, worden doorverwezen. Het straf-
traject wordt hier direct gekoppeld aan de jeugdzorg.

Vrijwilligheid en dwang

De twee adviesrapporten Jeugd en gezin van Junger-Tas (1996 en 1997)
aan de minister van Justitie betekenden een steen in een vijver. Op basis
van een uitgebreide beschrijving van de rol van de opvoeding in het ont
staan van crimineel gedrag van kinderen, pleitte zij voor een ‘lichtere
kinderbeschermingsmaatregel’. Zij was van mening dat op grond van
evidente risico’s ouders konden worden gedwongen opvoedings
ondersteuning te accepteren. Het voorstel leidde tot veel commotie
waarin termen als ‘staatsopvoeding’ werden gebezigd. Ook werd naar
voren gebracht dat ‘hulpverlening onder dwang’ eerder een averechts
effect zou hebben. De honderdjarige kinderbeschermingspraktijk van
‘hulp onder dwang’ werd daarbij over het hoofd gezien. Voorzover deze
in de argumentatie werd betrokken, werd erop gewezen dat alleen ‘em-

4 Het geringe verschil tussen civiel en strafrechtelijk geplaatste werd beschreven in het
onderzoek van Boedermaker (1999).

5 Met de zogenoemde Stop-reactie is een tussenvariant gecreëerd voor kinderen onder de
twaalf jaar.
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stige bedreiging’ van de ontwikkeling van het kind de gang naar de kin
derrechter zou kunnen legitimeren.

Inmiddels is steeds duidelijker dat tussen het domein van de vrijwillige
hulpverlening aan gezinnen en de maatregelen opgelegd door de kinder
rechter een gat gaapt. Voordat sprake is van ‘ernstige bedreiging’ kan er
een hoop mis zijn in een gezin. Veel ouders staan met hun handen in het
haar bij het gedrag van hun kinderen, maar weten de weg naar de hulp
verlening niet te vinden, of voelen zich niet hij machte deze te gaan.
Hoewel vanuit de hulpverlening diverse projecten zijn gestart van zoge
noemde bemoeizorg, is een systematisch beleid in dezen nooit van de
grond gekomen. Dit heeft een financiële achtergrond, maar wellicht ook
een ideële, of beter gezegd het gebrek daaraan. De centrale vraag bij ie
dere van vorm van opgedrongen zorg’ is immers ‘waar bemoeien we ons
eigenlijk mee?’ Op welke gronden acht de hulpverleningsinstantie het
noodzakelijk zich op te dringen en wat heeft zij in het verlengde daarvan
eigenlijk te bieden?

De veel gebezigde frase ‘in het belang van het kind’ vormt een te vage
aanduiding van wat men eigenlijk voor heeft met de hulpverlening. Van
uit een beschermingsperspectief is hiervan nog wel een redelijke in
schatting te maken: verwaarlozing en misbruik zijn evidente ernstige
bedreigingen van kinderen. Maar met systematisch te laat naar bed, zon
der eten naar school, ‘s avonds laat op straat of de hele dag televisie kij
ken wordt dat al ingewikkelder. Bij iedere vorm van hulpverlening, die
zonder rechtstitel plaatsvindt, en niet wordt geïnitieerd door de ‘vraag’
van de ouder, voelt de samenleving i.c. de hulpverlener een grote mate
van onzekerheid. Onze cultuur heeft historisch gesproken een ongekend
grote mate van normatieve vrijheid verworven. Oordelen over wat een
‘wenseljke opvoeding’ zou moeten zijn, worden als moraliserend be
schouwd. Het verlies van het geloof in een culturele waarheid heeft ons
terughoudend gemaakt in onze opvattingen over ‘een goede opvoeding’.

In het advies van de Raad voor maatschappelijke ontwikkeling werd
een ‘gat in de opvoeding’ geconstateerd (RMO, 2001). Veel kinderen ont
breekt het aan voldoende pedagogische begeleiding in een cultuur die
juist zo buitengewoon gecompliceerd is voor opgroeiende kinderen.
Maar wie dient er in dit gat te springen? Zolang de pedagogische struc
tuur van de samenleving niet zo omvattend is als wenselijk zou zijn, zal
de neiging groot zijn om vanuit de beschermingsgedachte dit gat te vul
len. Zowel in de keten van jeugdstrafrecht als in de civiele jeugdketen zal
er een tendentiële druk naar voren bestaan, om te voorkomen dat kinde
ren met zwaardere maatregelen dienen te worden geconfronteerd. En
indien de civiele jeugdbescherming onvoldoende accuraat weet op te
treden, zal zelfs de druk op een verlaging van de leeftijdsgrens van het
jeugdstrafrecht toenemen.



Justitiële verkenningen, jrg. 28, nr. 9, 2002 36

Een offensief jeugdbeleid

Ik heb hiervoor enigszins uit de losse pois drie spanningen beschreven
die de huidige jeugdzorg domineren: vraagsturing versus probleem
gerichtheid; bescherming van kinderen versus bescherming van de sa
menleving; vrijwilligheid versus dwang. Deze drie spanningen worden
naar mijn mening overkoepeld door een groter cultureel probleem, na
melijk de onzekerheid over de vraag naar wat een goede opvoeding’ ei
genlijk is. Met de secularisering en de individualisering van de cultuur is
ook deze vraag vrijwel volledig in handen komen te liggen van de indivi
duele pedagoog - de ouder, onderwijzer, badmeester, voetbalteamleider,
buurthuiswerker, jongerenwerker, residentieel groepsleider, politieman,
jeugdpsychiater, Halt-medewerker, gezinsvoogd, buurvrouw/man, de
oom/tante, kortom iedere burger die zich beroepshalve of privé met kin
deren bezighoudt.

Vanzelfsprekend wordt binnen instituties of tussen burgers besproken
wat goed is voor kinderen, maar in feite is ieder antwoord goed genoeg -

als er maar een soort van antwoord is. Het adagium dat ieder voor zich
zelf weet wat het beste voor hem is, is in belangrijke mate ook de wereld
van de opvoeding gaan kleuren. De beroemde onderhandelings
huishouding - naar een woord van De Swaan - is gemeengoed geworden
in de brede middenklasse van de Nederlandse samenleving. Het is echter
de vraag of deze door pedagogen genoemde authoratieve opstelling (niet
te verwarren met autoritaire) van de opvoeders nog voldoet. Opmerkelijk
is dat veel instituties, scholen, verenigingen, zwembaden en dergelijke,
zich inspannen om heldere regels te formuleren voor ontoelaatbaar ge
drag.

De onderhandelingshuishouding dient begrensd te worden om leef
baar te zijn. Op beslissende momenten is het noodzakelijk een grens te
formuleren en deze ook daadwerkelijk te handhaven. Vanaf de jaren ze
ventig is een gestage toename zichtbaar van justitiële bemoeienis met
kinderen. Met het corrigeren van ongewenst gedrag - van kinderen en
van hun ouders - wordt net zolang gewacht tot er interventies van de
overheid aan te pas moeten komen. Als er sprake is van een gat in de op
voeding dan zou ik dat willen definiëren als het tekort schieten van het
corrigerend vermogen van de samenleving. Dat is niet in het belang van
de kinderen, die behoefte hebben aan structuur. Het is ook niet in belang
van ouders, die zich met hun kinderen vaak geen raad weten. En het is
niet in het belang van de scholen en al die andere instanties, die worste
len met onhandelbare jongeren.

Het opschroeven van het corrigerend vermogen van de samenleving
regardeert tevens de instanties van de jeugdzorg. Het principe van de
vraagsturing schiet hiervoor tekort; veel ouders dient hun toezichthou
dende taak nu eenmaal te worden bijgebracht. In de opvoedings
ondersteuning ontbreekt het aan inzichten en materiaal om ouders hij te
staan in hun corrigerende taak. Ook de tegenstelling tussen civiele be
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scherming en het beschermen van de samenleving (criminaliteits
preventie) staat het in de weg. Een verwaarloosd kind heeft nu eenmaal
een grotere kans om crimineel gedrag te gaan vertonen. En omgekeerd
verwijst strafbaar gedrag vaak naar een problematische gezinssituatie.
Het is in feite zeer onpraktisch dit onderscheid geforceerd te handhaven.

Het is in de pedagogiek overigens gebruikelijk een onderscheid te ma
ken tussen enerzijds toezicht en controle en anderzijds liefde en toewij
ding. Hier is naar mijn mening sprake van een eigenaardige misvatting.
Een toegewijde opvoeder stelt zich naar mijn mening per definitie op als
een corrigerende instantie. Als we in onze huidige cultuur iets verloren
hebben, dan is het wel het besef dat de correctie liefdevol kan zijn, een
uiting van toewijding en respect, van het serieus nemen van de betrok
kene en van het verantwoordelijkheid stellen voor het eigen gedrag. In
dien de kinderbescherming opnieuw zou moeten uitgevonden dient zij
naar mijn mening het sluitstuk te vormen op een pedagogische structuur
die kinderen binnen grenzen ruimte biedt. Dit betekent in feite dat niet
de kinderbescherming zich laat leiden door de jeugdhulpverlening, maar
het omgekeerde. De jeugdhulpverlening zou zich in haar opstelling en
werkhouding veeleer moeten richten naar de intenties van de kinderbe
scherming teneinde haar interventies te voorkomen.

Tot slot

Maatregelen van kinderbescherming zijn een noodzakelijk kwaad. Zoals
veel onderdelen van Justitie groeit de jeugdbescherming tegen wil en
dank. Naar mijn mening heeft dit vooral te maken met het in gebreke
blijven van de pedagogische instanties die aan haar voorafgaan. In de
gegeven situatie zou ik een aantal uitgangspunten voor een nieuw te ont
wikkelen kinderbescherming te formuleren. Ik geef deze hieronder kort
weer.

Aangrijpingspunt voor jeugdhulpverlening en kinderbescherming is
het gezin; in dit verband dient niet gesproken te worden van Bureaus
Jeugdzorg, maar van Bureaus Gezins- en Jeugdzorg. Zorg voor kinderen
begint bij versterking en ondersteuning van de gezinssituatie. In diverse
landen staat deze notie voorop (Veldkamp, 2001). Indien het aankomt op
gedwongen interventies in het gezin dient geen onderscheid te worden
gemaakt in de uitvoering tussen civiele of strafrechtelijk opgelegde maat
regelen. Hoewel de titel verschilt, is het onderscheid in de praktijk niet
relevant. In beide gevallen dienen de ouders betrokken te worden, en
soms centraal te staan in de hulpverlening.

Teneinde zware interventies in het gezin te voorkomen dienen ook
lichtere vormen van ‘gedwongen’ opvoedingshulp te komen, zoals cur
sussen of trainingen. Dit kan binnen het kader van de OTS. Maar indien
dit in de praktijk niet werkt, is de invoering van een lichtere maatregel,
op te leggen door de kinderrechter, gewenst. Ten behoeve van al dan niet
gedwongen opvoedingsondersteuning dient cursus- en trainings
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materiaal te worden ontwikkeld om ouders te helpen bij controle op,
toezicht op en correctie van kinderen. De Bureaus Jeugdzorg zouden
overigens ook nadrukkelijk contact moeten zoeken met vertegenwoordi
gers van minderheidsgroepen, die op hun eigen wijze kunnen bijdragen
de opvoedingskwaliteit van hun etnische verwanten te verbeteren.

Tenslotte opereert de kinderbescherming in de richting van de vrijwil
lige hulpverlening aan jeugd en gezin vanuit een missie over de ‘grenzen
aan de opvoeding’, dat wil zeggen over wat opvoeding in ieder geval nièt
moet zijn. Meer dan welke andere instantie ook kan zij de problemen
zien aankomen. Dit brengt haar in de positie om jeugdzorgcollega’s te
wijzen op de noodzaak van interventie en het belang van toezicht en cor
rectie van ongewenst gedrag. Deze preventieve missie van de jeugd-
bescherming heeft vanzelfsprekend alleen zin, indien zij adequaat en
betrouwbaar reageert bij een beroep op haarzelf.

In dit verband is het wenselijk om meer openbaarheid te creëren rond
rekesten en opgelegde maatregelen. Met inachtneming van de privacy
van betrokkenen zouden de (normatieve) gronden waarop maatregelen
worden opgelegd dienen te worden gepubliceerd en zo mogelijk te wor
den geannnoteerd door buitenstaanders. Men denke aan de functie die
de publicatie van jurisprudentie in het strafrecht heeft. Juist omdat de
publieke bemoeienis met de kinderbescherming is toegenomen, is het
wenselijk meer inzicht — en daarmee consensus — te krijgen in de peda
gogische opvattingen die schuilgaan achter de door de kinderrechter
opgelegde interventies. Een groter zelfbewustzijn begint bij een scherper
zelfinzicht.
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Vasthoudend en effectief
vernieuwen van jeugdzorg
T. van Yperen*

In de afgelopen jaren is een discussie op gang gekomen over effectieve
aanpak van jeugdcriminaliteit en de rol die jeugdbeschermings
maatregelen in dat verband kunnen spelen. Onder meer is de vraag gere
zen of nieuwe, lichtere soorten justitiële maatregelen een bijdrage kun
nen leveren aan het tijdig interveniëren in gezinssituaties. Deze discussie
komt in een tijd waarin een ingrijpende herziening van het jeugdzorg
stelsel in volle gang is. Momenteel (medio 2002) worden de venvorven
heden in dit traject verankerd in een nieuwe Wet op de jeugdzorg.

In dit artikel staat de vraag centraal wat deze stelselherziening bete
kent voor de (verdere) uitbouw van een doeltreffend stelsel van jeugd-
beschermingsmaatregelen en de aanpak van jeugdcriminaliteit. De focus
is daarbij niet gericht op de vraag welke nieuwe jeugdbeschermings
maatregelen aan die stelselherziening zouden moeten worden toege
voegd. De aandacht gaat hier uit naar de mogelijkheden en de lacunes
die de huidige stelselherziening laat zien. Er wordt een pleidooi gehou
den om her stelsel in dat kader eerst goed op orde te brengen, en terug
houdend te zijn met de ontwikkeling en invoering van weer nieuwe
jeugdbeschermingsmaatregelen. Eerst lichten we kort toe hoe — volgens
de beleidsvoornemens — de nieuwe jeugdzorg eruit moet komen te zien.
Daarna spitsen we de discussie toe op een aantal thema’s die in dit ver
band de aandacht verdienen.

Blik op het nieuwe stelsel1

De stelselherziening, in 1994 begonnen onder de naam ‘Regie in de
jeugdzorg’, is ingezet als antwoord op een reeds jarenlang bestaande bi
tiek op de versnippering, het inefficiënt functioneren en gebrek aan zicht
op de doeltreffendheid van de hulp (zie onder anderen Coenen en Ver-
haak, 1994). Het regeringsbeleid is erop gericht om een meer centrale
toegang te creëren waar alle vragen om ondersteuning en hulp voor
jeugdigen en opvoeders kunnen worden aangemeld. Ook is het streven
het ondersteunings- en zorgaanbod van de sector transparanter te laten
zijn. Zorgprogramma’s moeten de samenhang in de uitvoering van het
aanbod garanderen. Een betere registratie moet meer inzicht bieden in
de doelmatigheid en doeltreffendheid van het stelsel. Tegelijk is het be

* De auteur in werkzaam bij Nededanda Inatituut voor Zorg en Welzijn tcentmm Jeugd) te
Utrecht.
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leid erop gericht de zogeheten ‘voorliggende voorzieningen’ (zoals alge
meen maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk, jeugd
gezondheidszorg, politie) te versterken. In de nieuwe Wet op de
jeugdzorg staan vooral de verankering van de nieuwe toegang en het
zorgaanbod centraal. We gaan op die onderdelen van de vernieuwing
hier wat dieper in.

In de oude situatie van de jeugdzorg had in feite elke instelling zijn
eigen intake. Een deel van de instellingen was uitsluitend toegankelijk
via erkende plaatsers. Die hadden zo elk hun eigen circuit van verwijzin
gen. Goede hutpvormen waren daardoor niet altijd bereikbaar voor die
jeugdigen die dat nodig hadden. Het gevolg was dat hulpverleners, inclu
sief (gezins)voogden en jeugdreclasseerders, geregeld met cliënten
moesten leuren om hulp te regelen. Met name de moeilijkste doelgroe
pen, zoals licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen met gedrags
problemen, vielen vaak tussen wal en schip. Algemene coördinatie van
hulp die door instellingen moest worden geboden (tegelijk of achtereen-
volgend) ontbrak vaak. Met de komst van de Bureaus Jeugdzorg moet dat
veranderen. Kortweg komt het erop neer dat de cliënten nog maar twee
aanmeidpunten voor de jeugdzorg hebben:
- HetBureauleugdzorg. Hier kan iedereen terecht die denkt jeugdzorg
nodig te hebben. Het Bureau vormt de toegangspoort tot alle voorzienin
gen van de jeugd-geestelijke gezondheidszorg, de jeugdhulpverlening en
psychosociale hulp en steun bij jeugdigen met een licht verstandelijke
handicap. Tevens vormt het Bureau het voorportaal voor meldingen bij
de Raad voor de Kinderbescherming. Verder zijn in het Bureau Jeugdzorg
de (gezins)voogdij en de jeugdreclassering ondergebracht. Een cliënt
krijgt hulp van de gespecialiseerde voorzieningen voor jeugdzorg als het
Bureau Jeugdzorg daar een indicatiebesluit voor heeft afgegeven. Dat
besluit geeft de cliënt recht op zorg. Als er verschillende jeugdzorg
voorzieningen bij de hulp aan een cliënt betrokken zijn, moeten ze de
cliënt en het Bureau Jeugdzorg laten zien hoe zij die hulp in een samen
hangend hulpverleningsplan integreren en wie de coördinatie over de
uitvoering op zich neemt.
- Het AMK Bij dit aanmeidpunt is men gespecialiseerd in het omgaan
met vermoedens van kindermishandeling. Hier wordt bekeken wat er bij
een melding van dergelijke vermoedens het beste kan gebeuren. Dat kan
betekenen dat er wordt doorverwezen naar het Bureau Jeugdzorg, maar
het kan ook zijn dat men bijvoorbeeld de politie of de Raad voor de Kin
derbescherming inschakelt, of de huisarts. Ook kan beslist worden niets
te ondernemen. De Raad voor de Kinderbescherming is in principe niet
meer rechtstreeks toegankelijk, uitzonderingen daargelaten. De bedoe
ling is dat het Bureau Jeugdzorg, alvorens een jeugdige bij de Raad aan te
melden, nagaat of er voldoende grond is om een dergelijke aanmelding

1 Bronnen: Projectgroep Toegang(1 999); Projectgroep Zorgprogrammering(2000); Taskforce

Wet op de jeugdzorg(2000); Wetsvoorstel Wet op de jeugdzorg (2001).
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te rechtvaardigen. De toetsing of een zaak inderdaad in onderzoek wordt
genomen blijft een verantwoordelijkheid van de Raad.

De aanbieders van jeugdzorg die achter het Bureau Jeugdzorg zitten, bie
den hun diensten in het nieuwe stelsel op een andere manier aan dan
voorheen. In het oude stelsel werden cliënten naar jeugdzorginstetlingen
verwezen. Voor de pleegzorg, residentiële en semi-residentiële hulp gold
dat behandeling en verblijf nauw aan elkaar gekoppeld waren. Alleen als
een jeugdige in de instelling was opgenomen, konden de jeugdige en zijn
opvoeders over de behandelingen en begeleidingsvormen van de instel
ling beschikken, anders niet. In de nieuwe opzet worden de functies be
handeling en verblijf meer losgekoppeld. Instellingen maken hun behan
delingen en verblijfsvormen transparant en flexibel inzetbaar door ze in
modules aan te bieden. Naast bijvoorbeeld de module 24-uurs verblijf
biedt de residentiële instelling de module pedagogische thuis-
behandeling apart aan. Zo is de pedagogische thuisbehandeling die
voorheen alleen in combinatie met de leefgroep kon worden aangebo
den nu naar behoefte ook elders inzetbaar. Voor modules die veel in
combinatie met elkaar worden aangeboden zijn doelgerichte, samen
hangende zorgprogramma’s te maken. Bijvoorbeeld: een verblijf en een
intensieve behandeling in een justitiële jeugdinrichting worden gevolgd
door een module begeleide kamerbewoning en een module arbeidstoe
leiding met als doel een nieuwe ontsporing van de jeugdige te voorko
men. Bij dergelijke programma’s worden op inhoudelijk, organisatorisch
en financieel vlak standaard-afspraken gemaakt om de samenhang in de
uitvoering te garanderen. Eventueel hebben deze programma’s een
instellings- en sectoroverstijgend karakter. In dit artikel gaan we op de
vorming van de Bureaus Jeugdzorg en de nieuwe Organisatie van het
jeugdzorgaanbod nader in. Daarin zal duidelijk worden dat de herzie
ning van het stelsel nog niet ten volle wordt benut.

Bureau Jeugdzorg: (aan)meldpunt en drempel?

Een belangrijke vraag is of de hierboven geschetste nieuwe opzet van
Bureau Jeugdzorg de meest effectieve manier is om de toegang tot de
jeugdbescherming en de aanpak van jeugdcrimînaliteit gestalte te geven.
Die vraag is op grond van ervaringsgegevens op dit moment nog moeilijk
te beantwoorden. De vorming van de Bureaus is immers nog lang niet af.
Voor de voortgang is onder meer nodig dat er een nieuwe wet in werking
treedt die de taken en de bevoegdheden van het Bureau vastiegt. Maar in
principe zijn Bureaus Jeugdzorg hoe dan ook een verbetering ten op
zichte van de oude situatie. Was voorheen het jeugdzorgstelsel zeer ver
snipperd. nu komt er een herkenbaar punt waar jeugdigen, opvoeders en
verwijzers zich kunnen melden.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Wil men dit voordeel van de Bu
reaus Jeugdzorg uitbuiten als het gaat om de preventie en uitvoering van
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jeugdbeschermingsmaatregelen en de aanpak van jeugdcriminaliteit,

dan moet volstrekt helder zijn wat de maatschappelijke functie van dit

Bureau is in het hete stelsel van voorzieningen voor jeugdigen en opvoe

ders. In dat opzicht zijn er met het nieuwe bureau twee problemen. Het

eerste probleem is dat de nieuwe Wet op de jeugdzorg maar voor een

deel een einde maakt aan de versnippering van de voorzieningen voor

hulp bij opgroei- en opvoedingsvragen. Bij de start van het traject ‘Regie

in de jeugdzorg’ in 1994 was het de bedoeling om een centraal aanmeld

punt te maken voor alle jeugdigen en opvoeders met een (dreigend)

opgroeÎ- of opvoedingsprobleem. De cliënten of hun verwijzers hoefden

dan niet zelf te zoeken bij welke instelling ze het beste te rade kunnen

gaan; het idee was dat dit ene centrale loket zou moeten uitzoeken welke

instelling het beste hulp kan bieden. Lichte, ambulante interventies zou

door dat loket zelf geboden moeten worden, in de overige gevallen ver

wijst het loket door naar de meest passende hulpvorm bij gespeciali

seerde voorzieningen.
In de nieuwe Wet op de Jeugdzorg is dat principe maar voor een deel

verankerd. De wet gaat er van uit dat voorzieningen in het lokale en pre
ventieve jeugdbeleid (ook wel ‘lokale voorzieningen’of ‘voorliggende

voorzieningen’ genoemd) de eerste opvang doen bij lichte opgroei- en

opvoedingsproblemen. Het gaat dan om voorzieningen als de consulta

tiebureaus, de jeugdgezondheidszorg, het algemeen maatschappelijk

werk, het schoolmaatschappelijk werk, het buurtwerk, de kinderopvang

enzovoort. Bureau Jeugdzorg is volgens de wet vooral de toegangspoort

is naar de intensievere vormen van hulp.
Het probleem is nu dat het veld van de lokale voorzieningen — net als

de jeugdzorg — erg versnipperd is. Niet alleen zien we dat hier veel instel

lingen opereren, maar ook dat er een enorme hoeveelheid projecten in

dat veld wordt uitgevoerd (zie onder andere ministerie van Justitie, z.j.;

Windt e.a., 1998). De nieuwe wet schept in dit veld van lokale voorzienin

gen geen orde. Voor jeugdigen en opvoeders blijft het daarom onvol

doende helder waar zij voor hun problemen het beste kunnen aanklop

pen. Deze onduidelijkheid is een slechte zaak, omdat dit soort

voorzieningen een belangrijke rol kunnen spelen hij de vroegtijdige on

derkenning en interventie hij lichte problemen die — als er niets wordt

gedaan — tot veel grotere problemen kunnen leiden. Daarom moet er in

het verlengde van de nieuwe wet alsnog een heldere keuze worden ge

maakt: 6f het Bureau Jeugdzorg moet het centrale (aan)meld- en steun-

punten voor eenvoudige opgroei- en opvoedingsvragen vormen, 6f er

moet een ander lokaal, duidelijk herkenbare punt voor dit soort vragen

komen. Doorgeleiding van de cliënten naar ondersteunings- en
interventievormen is dan minder aan toevallige, vaak projectmatige

samenwerkingsrelaties onderhevig dan nu in de praktijk het geval is. Het

pleit ervoor dergelijke meld- en steunpunten sterk lokaal te organiseren

— hetzij als dependances van het Bureau Jeugdzorg, hetzij als gemeente-
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lijke voorziening - omdat dit niveau zich gemakkelijker leent voor een
aansluiting op het gewone’ sociale netwerk van jeugdigen en gezinnen.

Ook is er veel voor te zeggen dat deze meld- en steunpunten werken
met professionals die outreachend, actief en vasthoudend kunnen wer
ken in gevallen waarbij er zorgen zijn over tekortschietende opvoedings
situaties of waarbij jeugdigen dreigen te ontsporen. Maar hoe dan ook is
een belangrijke voorwaarde voor een effectief stelsel van jeugd-
bescherming en de preventie van jeugdcriminaliteit dat de toegang tot
de voorzieningen helder en eenduidig is geregeld. Als het Bureau Jeugd-
zorg niet de ptek is waar eenvoudige opgroei- en opvoedingsvragen
thuishoren, moet het meld- en steunpunt voor dit soort vragen alsnog
goed worden georganiseerd.

Het tweede probleem met Bureau Jeugdzorg heeft te maken met de
functie van dit bureau als poortwachter voor intensieve (ingrijpende en
veelal ook dure) hulpvormen. Of het nu gaat om doorgeleiding naar de
Raad voor de Kinderbescherming of allerlei intensieve hulpvormen, het
is de taak van het Bureau Jeugdzorg om aan die doorgeleidingen een de
gelijke besluitvorming vooraf te laten gaan. Het Bureau moet — maat
schappelijk gezien - een drempel opwerpen tegen het oneigenlijk of
voorbarig inzetten van zware middelen. Als lichte hulp volstaat, moet
een jeugdige of een opvoeder niet belast worden met zware interventies.
Er moet alleen een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming
komen als vrijwillige hulp niet mogelijk is gebleken. Er moet alleen tot
uithuisplaatsing worden overgegaan als hulp in het gezin niet mogelijk of
effectief blijkt. De vraag is hier of een dergelijke drempel de jeugd-
bescherming en de aanpak van jeugdcriminaliteit in de weg staan. Als
het goed is niet. ‘Baat het niet dan schaadt het niet’, gaat hier niet op. Het
niet-selectief, niet doelgericht of niet-effectief inzetten van maatregelen
of intensieve hulp levert wel degelijk schade op: jeugdigen en gezinnen
worden immers belast met bemoeienis of hulp die zijn doel voorbij
schiet; bovendien worden er gemeenschapsmiddelen verspild. Maar het
selectief, doelgericht en effectief inzetten van maatregelen of intensieve
hulp kan alleen als de indicatiestelling voor deze inzet van goede kwali
teit is. Alleen dan krijgen de jeugdigen en de opvoeders de hulp die echt
past bij wat ze nodig hebben. Onderzoek laat zien dat er op dit punt nog
veel te verbeteren valt aan het functioneren van de Bureaus Jeugdzorg
(zie onder anderen Eijgenraam e.a., 2001; Booy e.a., 2002). Dat probleem
is overigens niet ontstaan met de vorming van deze Bureaus. De kwaliteit
van de besluitvorming over welke interventie het beste past bij welk pro
bleem is al langer een groot punt van zorg (zie onder anderen Rispens,
1996; Ten Berge, 1998). Met de vorming van het Bureau is dit vraagstuk
alleen maar keihard op tafel gekomen. Wil men met de Bureaus Jeugd-
zorg een serieuze drempel in het jeugdzorgstelsel inbouwen, dan ver
dient de aanpak van dit vraagstuk een zeer hoge prioriteit.
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De Organisatie van de uitvoering

Het tweede thema dat we hier aan de orde stellen betreft de vraag of de
nieuwe Organisatie van het aanbod de aanpak in de jeugdbescherming

en de bestrijding van jeugdcriminaliteit ten goede komt.
Kern van de vernieuwing is dat het aanbod vraaggerichter, transparan

ter en flexibeler wordt ingericht. Veel instellingen zijn overgegaan tot een

uiteenrafeling van hun aanbod in functies en modules. Basisprincipe is

dat de functies behandeling en verblijf meer worden gescheiden. Per
functie geven modulebeschrijvingen aan welke behandelïngs- of
verblijfsvormen er zijn, elk gespecificeerd naar de gebruikelijke doelen,

de methodiek, duur van de interventie, intensiteit, betrokken specialis

men en kosten. Dit moet bijdragen tot een betere ‘etalage’ van het aan
bod van zorgaanbieders. Ook is het langs deze weg beter mogelijk om
elke module op kwaliteit te toetsen: Maakt men gebruik van een effectief

gebleken methodiek? Wegen de kosten op tegen het doel en het werke
lijke resultaat? Is in de module een systeem voor kwaliteitsbewaking in
gebouwd? De ervaring leert dat dit soort transparantie een belangrijke

bijdrage levert aan de schifting van het aanbod in enerzijds onderont

wikkelde interventies en anderzijds veelbelovende of effectieve
interventievormen (zie onder anderen mce e.a., 2001; Berger en Menger,
2002).

Transparantie is echter niet voldoende. Ook moet het aanbod flexibel,
in samenhang en naar behoefte ingezet kunnen worden. Op dat aspect

valt nog een hele weg af te leggen. Veldexperimenten van de Project
groep Zorgprogrammering hebben laten zien dat er een groot knelpunt
ligt bij de gebrekkige mogelijkheden om een zorgcoördinatie van de
grond te krijgen die over de grenzen van instellingen en sectoren heen
reikt (Van Burik en Grubben, 2000). Het effectief schakelen van hulp, bij
voorbeeld in het kader van nazorg of een bij multimodale aanpak van
probleemjongeren en hun gezinnen, wordt daardoor vaak een buitenge
woon moeizame en frustrerende aangelegenheid. Dat geldt zowel voor
de vrijwillige hulpverlening als voor de hulp in een gedwongen kader. De
bevoegdheden van een coördinator houden nu eenmaal op hij de gren
zen van zijn instelling, tenzij de betrokken organisaties speciale regelin

gen treffen. De nieuwe Wet op de jeugdzorg biedt hieraan een impuls

door te bepalen dat de zorgaanbieders een samenhangend
hulpverleningsplan moeten opstellen en een coördinator moeten aan
wijzen. Maar dit geldt alleen voor de instellingen waarvoor Bureau
Jeugdzorg kan indiceren.

Stel nu dat een jeugdige en zijn gezin hulp nodig hebben van de resi

dentiële jeugdhulpverlening, de ambulante opvoedingsondersteuning,

de verslavingszorg, het algemeen maatschappelijk werk en de school.
Voor de drie laatstgenoemde bijdragen kan het Bureau Jeugdzorg geen
indicatie afgeven. Het is in dat soort gevallen maar hopen dat de instel
lingen elkaar kunnen vinden en bereid zijn samen te werken. Hoe dan
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ook geeft de Wet op de jeugdzorg geen enkele instantie de bevoegdheid
om hier ongevraagd en stevig de coördinatie ter hand te nemen als de
samenwerking nergens op lijkt. Dat is duidelijk een maas in de wet die
hoe dan ook gedicht moet worden.

Relatie met ‘voorllggende’ voorzieningen

Zoals hier eerder is gezegd, is in de Wet op de jeugdzorg voor de voorzie
ningen in het lokale en preventieve jeugdbeleid (jeugdgezondheidzorg,
algemeen maatschappelijk werk en dergelijke) een belangrijke rol weg
gelegd. Zij moeten een belangrijk deel van de jeugdigen en gezinnen met
‘lichte problemen’ opvangen. Deze voorzieningen vervullen om die re
den een sleutelrol in de preventie van jeugdcriminaliteit. Ze moeten door
een vroegtijdige signalering en interventie voorkomen dat de lichte pro
blemen uitgroeien tot zwaardere problemen. Pas als de problemen voor
de lokale voorzieningen te zwaar worden, is een doorverwijzing naar de
jeugdzorg aan de orde, zo is de gedachte. De lokale voorzieningen wor
den om deze reden vaak als ‘voorliggend’ aangeduid. De aanduiding van
de lokale voorzieningen als ‘voorliggend’ is echter veel te beperkt. Eigen
lijk nemen deze voorzieningen ten opzichte van de jeugdzorg grofweg
drie posities in.
- Voorliggend. Het gaat hierbij om de verwijzende functie van de voorzie
ningen naar de jeugdzorg. Vanuit de jeugdzorg geredeneerd gaat het hier
om voorzieningen die kunnen voorkomen dat jeugdigen en opvoeders in
de problemen raken door bijvoorbeeld risicojeugdigen en —gezinnen
adequaat te ondersteunen. Ook geldt dit veld voor de jeugdzorg als
‘vindplaats’ van jeugdigen die ontsporen en intensieve aandacht nodig
hebben en van opvoedingssituaties die de ontwikkeling van jeugdigen
ernstig bedreigen.
- NaastÏiggend. Jeugdigen en opvoeders die hulp krijgen van de jeugd-
zorg hebben vaak al contacten met een lokale voorziening, bijvoorbeeld
het schoolmaatschappelijk werk. Het kan zeer onverstandig zijn om die
contacten gedurende de uitvoering van de jeugdzorg te verbreken. De
lokale voorzieningen maken deel uit van deze omgeving en vormen
bronnen van steun die burgers normaal gesproken tot hun beschikking
hebben. In die zin is de jeugdzorg te beschouwen als een tijdelijke ver
sterking van de gewone bronnen van steun. Na beëindiging van de
jeugdzorg moet de cliënt weer met deze bronnen verder. Als een cliënt
dus al vôi5r de jeugdzorg contacten had met die bronnen van steun, kan
het omwille van de continuïteit van belang zijn om die contacten aan te
houden en te benutten.
- Achterliggend. Jeugdzorg stopt niet bij de achterdeur. De jeugdzorg
instellingen moeten ervoor zorgen dat de resultaten die zij hebben be
haald beklijven. Lokale instellingen kunnen een belangrijke rol vervullen
in het bieden van nazorg. Meer in het algemeen — en zeker bij de aanpak
van jeugdcriminaliteit — moeten de jeugdzorginstellingen als doel stellen



Vasthoudend en effectief vernieuwen van jeugdzorg 47

dat de cliënten meer en beter gebruik maken van de gewone bronnen

van steun die de lokale voorzieningen bieden, zodat de kans groter wordt

dat de cliënten uit de problemen blijven. Een deel van de hulp moet

daarom gericht zijn op activering van cliënten, zodat ze deze lokale in

stellingen beter weten te benutten. Ook kan een deel van de hulp zijn

gericht op de activering van lokale voorzieningen zodat zij zich (letterlijk

en figuurlijk) indringender met jeugdigen en gezinnen bezig kunnen
houden die (nog steeds) een verhoogd risico lopen.

Belangrijk is dus de lokale voorzieningen helder ten opzichte van de
jeugdzorg te plaatsen en bij deze plaatsbepaling niet eenzijdig het accent

te leggen op de voorliggende functie. Deze gedachte is duidelijk nog geen

gemeengoed. Het is bovendien een forse opgave voor de voorzieningen

om deze gedachte te concretiseren in effectieve ketens van ondersteu

ning. Maar hoe dan ook is het van belang dat de jeugdzorg niet als een

parkeerplaats of een eindstation voor de meest problematische groepen

wordt gezien. De jeugdzorg is een sector die speciale hulp — bij voorkeur

tijdelijk - kan toevoegen aan de diensten die de gewone’ lokale voorzie

ningen bieden. De lokale voorzieningen zijn er voor om die meest pro

blematische groepen ook tijdens en na die speciale hulp te ondersteu

nen.

Conclusie

Overzien we de ontwikkelingen, dan blijkt de ingezette vernieuwing in

de jeugdzorg nog zeker niet afdoende. Het zou de slagvaardigheid en ef

fectiviteit van het stelsel ten goede komen als Bureau Jeugdzorg een plek

krijgt naast een lokale, laagdrempelige en eenduidige toegang voor pro

blemen die (nog) licht van aard zijn. Bij deze lokale meld- en steunpun

ten moeten hulpverleners klaar staan die in een vroegtijdig stadium en —

waar nodig — outreachend, actief en vasthoudend hun diensten aan de

jeugdigen opvoeders aanbieden om verergering van de problemen te
voorkomen. Meer in het algemeen zal veel aandacht moeten uitgaan

naar een verbetering van de kwaliteit van de toegang als het gaat om de

indicatiestelling voor de verschillende hulpvormen.
Tegelijk is een verdere verheldering van het aanbod in termen van

functies en modules nodig. Dat vormt immers de basis voor de opbouw

van een vraaggericht, transparant en flexibel stelsel. Ook levert deze ex

plicitering een belangrijke bijdrage aan de schifting van het aanbod in

enerzijds onderontwikkelde interventies en anderzijds veelbelovende of

effectieve interventievormen. Daarnaast valt er nog veel winst te behalen

in de verbetering van de coördinatie van de hulpverlening over grenzen

van instellingen heen en een betere schakeling van jeugdzorg en lokale

voorzieningen. Voor dat laatste geldt dat de lokale instellingen als de ge

wone bronnen van steun’ voor jeugdigen en gezinnen kunnen worden

gezien. Deze instellingen moeten dan ook niet alleen als voorliggend’
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ten opzichte van de jeugdzorg geplaatst worden, maar ook een nadruk
kelijke functie krijgen als ‘naast- en achterliggende’ voorzieningen.

Het herzien van het stelsel van voorzieningen voor jeugdigen en op
voeders biedt beslist nog geen garantie dat de inhoud van de zorg en on
dersteuning ook goed is. Het stelsel is een middel om deze zorg en on
dersteuning gestalte te geven. Maar met alle noodzakelijke
stelselverbeteringen op een rij rijst wel de vraag of er voldoende argu
menten zijn aan te dragen voor de ontwikkeling van nieuwe jeugd
beschermingsmaatregelen. Kernvraag is: valt een dergelijke uitbreiding
maatschappelijk te verdedigen als het bestaande stelsel van preventie en
hulpverlening nog duidelijk niet op orde is? Met alle respect voor goede
bedoelingen, belangrijk is het om te voorkomen dat burgers met nieuwe
jeugdbeschermingsmaatregelen te maken krijgen, die feitelijk als een
stoplap fungeren voor een inadequate organisatie en inzet van het be
staande stelsel van voorzieningen. Jeugdbescherming en aanpak van
jeugdcriminaliteit vraagt om een slagvaardig en doeltreffend stelsel. Er
kunnen nog zoveel op zich uitstekend werkzame projecten, hulpvormen
en maatregelen zijn, als de toeleiding ertoe en de samenhang tussen de
jeugdzorg en de voorliggende, naastliggende en achterliggende
ondersteunings- en interventievormen niet goed geregeld zijn, loopt
men voortdurende tegen de beperkingen van het stelsel aan. Anders ge
zegd, de werking van beschermingsmaatregelen, preventie- en zorg-
vormen kan te zeer beperkt worden als het uitvoeringsstelsel op essen
tiële punten niet op orde is. Het ligt dan ook voor de hand om in ieder
geval die orde te scheppen.

Literatuur

Berge, 1. ten
Besluitvorming in de kinderbescherming
Delft, Eburon, 1998
Berger M., R. Menger
Op weg naar veelbelovende en
effectieve programma’s voor
risicojongeren
Utrecht, NIZW, 2002
Booy, Y, N. Cohen de Lara-Kroon
e.a.
Zorgtoewijzingsorganen in kaart
Den Haag, Landelijk Platform
Jeugdzorg. 2002
Burik, A. van, L Grabben
Zorgprogrammering in de praktijk;
eindrapportage ‘monitoring veld-
projecten jeugdzorg’ Amsterdam,

Van Dijk, Van Soomeren en partners,
2000
Coenen, A.W.M., P.M. Verhaak
Vooronderzoek doelmatigheid

jeugdhulpverlening
Leiden, Research voor Beleid, 1994
Eijgenraam, K., II. van Deur e.a.
lndicaties voor kwaliteit; onderzoek naar
de ontwikkeling van de kwaliteit van de
indicatiestelling
Bureaus Jeugdzorg agglomeratie
Amsterdam
Utrecht, NIZW, 2001
mce, D., M. Beumer e.a.
Veelbelovend en effectief; overizcht van
preventieve projecten en programma’s
in de domeinen gezin, school, jeugd,



Vasthoudend en effectief vernieuwen van jeugdzorg 49

wijk
Utrecht, NIZW, 2001
Ministerie van Justitie
Vasthoudend en effectief (Bijlage 2.
Resultaat van onderzoek decentrale
projecten)
Den Haag, ministerie van Justitie, z.j.
Projectgroep Toegang
Eindadvies Toegang tot dejeugdzorg
Den Haag/Utrecht, ministerie van VWS
/ NIZW, 1999
Projectgroep Zorgprogmmmering
(2000)
Moules en programma.t in de
jeugdzorg; eindadvies
Den Haag/Utrecht, ministerie van VWS
/ NIZW, 2000
Rispens, J.
Wat is er beter aan diagnostiek volgens
een afsprakenmodel?
In: P. van Geert en S. Sybrandy tred.),
Afspraken in de hulpverlening; het
contractmodel bij ontwikkelings-, leer-
en opvoedingsproblemen, Houten,
Bohn Stafleu Van Loghum, 1996
Taskforce Wet op de jeugdzorg
Beleidskader Wet op de jeugdzorg
Den Haag, ministerie van VWS, 2000
Wetsvoorstel Wet op de jeugdzorg
Tweede Kamer vergaderjaar 2001-2002,
nr. 28 168
Windt, N., N. de Bruyn e.a.
Vrij toegankelijke jeugdzorg; een
terrein verkenning
Utrecht, NIZW, 1998



50

Wat werkt in de
gezinsvoogdij?

*

J. Hermanns

Hoeveel ook geïnvesteerd zal worden in opvoedingsondersteuning en
preventieve jeugdzorg, er zullen altijd ouders zijn die niet voldoen aan de
minimale eisen die aan opvoeders gesteld moeten worden. Het kind
heeft er dan recht op dat de overheid ze beschermt tegen de gevaren en
bedreigingen die het leven in hun gezin met zich meebrengt. Om deze
bescherming mogelijk te maken, bestaat in Nederland een stelsel van
kinderbeschermingsmaatregelen en voorzieningen voor jeugd-
bescherming. De gezinsvoogdij is een van de vormen waarin deze be
scherming gegoten wordt. Er wordt een tijdelijke justitiële maatregel, de
ondertoezichtstelling ofwel OTS, genomen waardoor het gezin gedu
rende een korte periode (één jaar) met een verregaande vorm van
bemoeiopvoeding te maken krijgt.

Na het uitspreken van de OTS begeven we ons als samenleving op een
glibberig pad. Als wij, als Nederlandse samenleving, gebruik makend van
de mogelijkheden die de wet geeft, vinden dat ouders hun kind zo slecht
opvoeden dat dit ernstige schade aan het kind toebrengt en zeggen dat
dit zo niet langer kan duren en dat er hulp komt om het beter te doen,
gaan we als samenleving een zware verplichting aan. De impliciete be
lofte aan het kind dat het vanaf nu beter zal gaan, moet waargemaakt
worden, anders maken we onszelf collectief belachelijk. Als de pogingen
om de situatie te verbeteren mislukken, krijgen we een tweede kans om
onszelf belachelijk te maken door te zeggen dat de situatie, waarin het
kind schade toegebracht wordt eigenlijk nÔg wel langer kan duren, de
OTS verlengen en door te gaan met falende hulp.

Een serie recente onderzoekingen naar de effectiviteit van de gezins
voogdij (Mertens, 1996; Hoogsteder en Suurmond, 1997; Slot e.a., 2002)
laat zien dat er helaas veel vraagtekens te plaatsen zijn bij de effectiviteit
van de gezinsvoogdij. Daarnaast blijkt de gemiddelde duur van de OTS
landelijk ruim vier jaar te zijn. De gezinsvoogden zelf wijzen al jaren op
de ontoereikende omstandigheden en randvoorwaarden waarbinnen ze
hun moeilijke werk moeten doen.

Een samenleving die een ondertoezichtstelling (OTS) uitspreekt, heeft
echter de dure plicht om die ondertoezichtstelling dan ook zo uit te voe
ren dat binnen de afgesproken termijn de beoogde verbetering bereikt is.

* De auteur is hoogleraar Opvoedkunde aan de Universiteiten van Amsterdam en partner in
bureau CO ACT. Dit artikel is de bewerking van een lezing op het congres Een reus moet
Ieren bukken, nieuwe visies op de toekomst van de jeugdbescherming in Nederland
georganiseerd door SWP, RAI Amsterdam, 28 mei 2002.
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Als die verbetering niet bereikt kan worden, mag het kind verwachten
dat er ingegrepen wordt en dat het in een ander gezin terechtkan waar
het wel krijgt waar het recht op heeft. Het relatief snel bereiken van ver
anderingen, ook wel (om recht te doen aan het gedwongen kader, waarin
het werk plaatsvindt) in de gezinsvoogdij recentelijk leidinggeven aan
veranderingen’ genoemd, is dus een essentieel kenmerk van de jeugd-
bescherming. Deze situatie vraagt om een hoge mate van professionali
teit en een grote kennis van veranderingsprocessen in de jeugd-
bescherming in het algemeen en bij de indivjduele gezinsvoogden.

In deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag wat de gezinsvoogdij no
dig heeft om veranderingen in gezinnen te bewerkstelligen waardoor er
(weer) condities ontstaan waarin ouders weer op een acceptabele ma
nier kunnen opvoeden en kinderen op een acceptabele manier kunnen
opgroeien. Daarbij wordt uitgegaan van wat bekend is over de effectivi
teit van methodieken van hulpverlening aan gezinnen met ernstige pro
blemen op het terrein van het opvoeden.

Hierbij moeten we ons realiseren dat die veranderingen moeten
plaatsvinden in situaties waarin de zaken behoorlijk uit de hand gelopen
zijn, waarin er van alles aan de hand is, waarin de problemen zich vaak al
jaren voordeden voordat er ingegrepen werd. Voor de niet
jeugdbeschermers onder de lezers een voorbeeld (ontleend aan Her
manns, Mordang e.a., 2002) van waar het zoal over kan gaan.

Het betreft een jonge moeder (23 jaar), Bianca, met partner John, (21
jaar) en drie jonge kinderen. De twee oudste jongens zijn van een eer
dere relatie van moeder en het jongste meisje van de huidige relatie. Bi
anca is in haar jeugd mishandeld en heeft een groot deel van haar jeugd
in internaten doorgebracht. Met haar moeder is het contact zeer wisse
lend; dit tot grote teleurstelling van Bianca die haar best doet om te be
antwoorden aan de verwachtingen van haar moeder. John is een zwak-
begaafde man die door een instelling voor verstandelijk gehandicapten
begeleid wordt en nu in een beschermde werkvorm getest wordt met
betrekking tot zijn mogelijkheden. De biologische vader van de jongens
veroorzaakt veel onrust door negatief over Bianca te praten en tijdens de
week-endbezoeken van de jongens zo veel alcohol te gebruiken dat de
veiligheid van de jongens in het geding is. De signalen van de huisarts,
school en consultatiebureau van verwaarlozing, ontwikkelingsachter
stand, en mishandeling waren aanleiding voor een onderzoek door de
Raad voor de Kinderbescherming en uiteindelijk een ondertoezichtstel
ling.

Wat helpt nu in zon situatie? Het goede nieuws is dat het wel degelijk
mogelijk blijkt om in zo’n situatie aanzienlijke verbeteringen van de po
sitie van het kind te realiseren. Het slechte nieuws is dat het professio
nele handelen, om effectief te kunnen zijn aan een aantal eisen moet vol-
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doen en dat het maar de vraag is of de huidige gezinsvoogdij aan de
eisen kan voldoen.

In deze bijdrage wordt nu eerst besproken welke aanpak effectief is.
Wat werkt nu eigenlijk en wat werkt niet als we kinderen, jongeren en
hun ouders willen helpen bij het bereiken van soms aanzienlijke veran
deringen in hun leven? Hierbij wordt een voorbeeld beschreven van een
nieuw ontwikkelde en effectieve vorm van gezinsvoogdij. Tot slot wordt
kort ingegaan op de huidige discussie om onder de noemer gedwongen
opvoedingsondersteuning’ lichtere vormen van ondertoezichtstellingen
in het leven te roepen.

Effectief werken

In de nationale en internationale onderzoeksliteratuur ontstaan inmid
dels langzaam de contouren van methodieken die effectief zijn bij de
aanpak van ernstige en langdurige problemen in gezinnen. Er kunnen
zeven criteria genoemd worden. Hulpverlening aan de zogenaamde mul
tiprobleemgezinnen zal effectiever zijn:
- naarmate deze goed doordacht, gestructureerd, gestandaardiseerd en
geëvalueerd en dus ‘erkend’ is;
- naarmate er een evenwicht is tussen de omvang van de problematiek
en de intensiteit van de beschikbare inzet;
- naarmate deze aansluit bij de wijze waarop ouders, kinderen en jonge
ren hun problemen ervaren;
- naarmate deze gericht is het weer greep krijgen op het eigen leven van
ouders, kinderen en jongeren;
- naarmate deze beschikbaar is in de eigen leefsituatie van ouders, kin
deren en jongeren;
- naarmate de deze gericht is op overeenstemming over concrete doelen;
- naarmate deze sociale netwerken rond ouders, kinderen en jongeren
activeren.

Hierbij geldt dat voor een effectieve interventie aan alle voorwaarden
voldaan moet zijn. Ik zal de voorwaarden in deze volgorde bespreken.

Goed doordachte, gestructureerde en gestandaardiseerde en
geaccepteerde methodieken gebruiken

Als gezinsvoogden gevraagd worden naar de methodieken die ze toepas
sen, is de kans groot dat ze antwoorden dat ze in de loop der jaren hun
eigen unieke, persoonlijke methodiek hebben opgebouwd. Dat is hun
niet kwalijk te nemen, want pas onlangs verscheen een eerste ‘hand-
boek’ over het werken in de gezinsvoogdij (Van Hout en Spinder, 2001).
Het zoeken naar gedeelde ‘good practices’ zou echter veel voordelen
voor de gezinsvoogdij kunnen hebben, zonder dat er meteen een uni
forme werkwijze nagestreefd hoeft te worden. Al sinds 1936 is immers in
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de psychotherapie het Dodo-vogel principe bekend. Dit effect is ge
noemd naar vogel Dodo, een personage in het boek Alice in Wondertand,
die de uitspraak doet: everybody bas won, and all must have prizes’. Het
Dodo bird effect in de psychotherapie houdt in dat iedere erkende psy
chotherapie effectief kan zijn, mits geprotocolleerd uitgevoerd. Of je nu
twee jaar op een sofa een psychoanalyse ondergaat, twee maanden ge
dragstherapie krijgt, een jaar lang Rogeriaans gecounseld wordt of een
mix van dat alles ondergaat: de effecten blijken vergelijkbaar, mits dein
dicatie professionee] gesteld is en de behandeling geprotocolleerd wordt
uitgevoerd.

Goed doordacht, systematisch en geprotocolleerd: dat klinkt eenvou
dig, maar impliceert: gezond verstand, logisch denken, zo concreet mo
gelijk uitwerken en in protocollen gieten. Ook de training van nieuwelin
gen moet geregeld zijn. Meegenomen is als de gedachten kloppen met
wat in wetenschappelijk onderzoek is ‘gebleken’. De relatie tussen weten
schap en hulpverlening is echter een problematische. Soms kunnen we
tenschappelijke begrippen zelfs obstakels zijn in de hulpverlening. De
attachment of hechtingstheone is in de ontwikkelingspsychologie zeer
productief en inzichtgevend. Toegepast in de praktijk van bijvoorbeeld
de pleegzorg heeft dit concept echter veel jonge kinderen beroofd van
een gelukkige jeugd in een pleeggezin omdat hulpverleners meenden dat
de aanwezigheid van hechtingsstoornissen een contra-indicatie zijn voor
het opgroeien in een gezin.

Gezond verstand en systematisch werk van de ontwikkelaars van de
interventie, ervaring en vakmanschap bij het toepassen ervan zijn eigen
lijk de kernen van deze voorwaarde. Bij systematisch werken hoort daar
naast ook dat je toetst, cijfers verzamelt en dus je resultaat durft te me
ten.

Evenwicht tussen de omvang van de problematiek en de
intensiteit van de beschikbare inzet

Het is heel aantrekkelijk te denken dat na een uitgebreide analyse van de
situatie door één briljant advies de hele situatie kan veranderen. De wer
kelijkheid is anders. Veranderingen bewerkstelligen in onder toezicht
gestelde gezinnen is hard werken en vreet tijd. Als we kijken naar effec
tieve programma’s voor gezinnen met ernstige en chronische opgroei- en
opvoedingsproblemen, dan moet er twee tot drie dagen per week enkele
uren contact mogelijk zijn. Als de veranderingen geheel van de contact
uren van de gezinsvoogdij afhankelijk zijn, lijkt een caseload van vijf het
maximum. Als aiideren meehelpen en de gezinsvoogd meer het accent
legt op casemanagent, kan dat naar verhouding natuurlijk meer zijn,
maar een caseload van meer dan zestien gezinnen kan, gegeven de pro
blemen waar de gezinnen mee worstelen, slechts zelden tot effectieve
interventies leiden.
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Aansluiten bij de wijze waarop ouders, kinderen en jongeren hun
problemen ervaren: vraaggerichtheid

Traditioneel is de jeugdzorg en daarbinnen zeker de jeugdbescherming
altijd erg sturend geweest in de veranderingen die in gezinnen moesten
plaatsvinden. De professionals in de jeugdzorg definieerden de proble
men, waarbij psychodiagnostiek en orthopedagogische diagnostiek een
dominante rol speelden. De professionals maakten ook de
hulpverleningsplannen, en voelden zich verantwoordelijk voor het berei
ken van het resultaat. Inmiddels is het geloof in de maakbaarheid van
gezinnen afgenomen en het geloof in de noodzaak om aan te sluiten wat
mensen zelf bezig houdt, toegenomen. Het diagnosegestuurde model
lijkt langzaam te worden vervangen door het vraaggestuurde model.

De Amerikaanse hulpverleners en onderzoekers Trivette en Dunst
(1995) die nogal wat werk gemaakt hebben van de emancipatie van de
cliënten in de jeugdzorg, onderscheiden ‘family-oriented program mo
dels’ in vier typen: professionalty centered modellen (experts bepalen de
behoeften van kind en gezin);family attied modellen (gezin is verleng
stuk hulpverleners); famityfocussed modellen (professionals helpen ge
zin keuzen te maken uit beschikbare professioneel ontworpen opties);
farnity centered modellen (professionals zijn instrumenten voor gezin bij
het bereiken van zelfgekozen doelstellingen). Zij zijn van mening dat ef
fecten van het begeleiden van gezinnen groter zijn naarmate de eigen
vragen en problemen van het gezin meer het uitgangspunt zijn. Defa
to ity cen tered modellen zouden het meest effectief zijn. Steeds meer On
derzoek ondersteunt deze visie.

Gericht op het weer greep krijgen op het eigen leven van ouders,
kinderen en jongeren fempowernielit)

De problemen van jeugdbeschermingsgezinnen zijn meestal talrijk. Voor
ieder van deze problemen is er wel een sociale, psychologische, pedago
gische, psychiatrische, economische, of fysieke oorzaak aan te wijzen. De
oplossingen liggen, vanuit dit perspectief dan ook op al deze terreinen.
Men kan ook wat fundamenteler kijken en jeugdbeschermingscliënten
zien als gewone mensen die geconfronteerd zijn met een opeenstapeling
van problemen in hun leven. Deze problemen overschrijden hun draag
kracht waardoor een aantal zaken in hun leven fout beginnen te lopen.
Ze verliezen de greep op hun leven en op de opvoeding van hun kinde
ren of, als het gaat om de kinderen en jongeren zelf, ze raken het spoor
bijster en verliezen de greep op hun eigen gedrag en ontwikkeling. De
taak van de jeugdzorg is niet om de problemen van deze mensen op te
lossen, maar om ze de greep op hun eigen leven terug te geven. Het
woord ‘empowerment’ wordt dan ook steeds meer gemeengoed in de
jeugdzorg.
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Voor de jeugdzorg heeft dit paradigma de volgende consequenties.
Uitgangspunt is dat vrijwel alle ouders, kinderen en jongeren in staat zijn
hun eigen boontjes te doppen. De vereiste motivatie en de vereiste vaar
digheden worden in principe aanwezig geacht. Het zelfregulerend en
adaptîeve vermogen van mensen in hun eigen context is immers aange
tast en moet hersteld worden. Psychische, pedagogische, fysieke, sociale
en pedagogische problemen spelen hierbij wel een rol, maar zijn niet de
kern van het op te lossen probleem.

In een twee jaar geleden gepubliceerd groot onderzoek naar de effecti
viteit van 56 Amerikaanse gezinsbegeteidingsmethodieken, door Mac
Leod en Nelson werden ook tien verschillende ‘Intensive Family Preser
vation Programs’ betrokken. Dit zijn intensieve programma’s waarin
gezinnen thuis zeer intensief begeleid worden gericht op het voorkomen
van uithuisplaatsing. Eén van de conclusies was: the findings of this
study strongly indicate that IFPS interventions with an empowerment,
strengths-base focus are more effective than those wich are expert
driven and deficit based’. In gewoon Nederlands: ga niet uit van wat
mensen niet goed doen, maar ga uit van wat ze wel kunnen; vertrouw op
de mogelijkheden die mensen zelf hebben en probeer niet hun leven
vanuit jouw deskundigheid in te vullen.

Inmiddels zijn er ook in Nederlands onderzoek aanwijzingen dat wer
ken vanuit de empowerment gedachte bijdraagt aan de effectiviteit. Een
eerste aanwijzing komt uit een onlangs door Hetty Verzaal (2002) gepu
bliceerd onderzoek naar de effecten van intensief gezinsbegeleidings
programma, namelijk farnities first. In dit onderzoek werden enkele tien
tallen Familiesfirst-huisbezoeken op video gezet en geanalyseerd. Wat er
tijdens de bezoeken gebeurde werd gerelateerd aan de uiteindelijke ef
fecten van Farnities first. Eén van de conclusies van Verzaal was dat ge
drag van hulpverleners dat gekenmerkt werd door een open houding,
door ondersteuning en positieve bekrachtiging, gepaard gaande met het
ontbreken van negatieve bekrachtiging, een empowermentbevorderend
effect heeft en de effectiviteit van de interventie verhoogt. Hoe meer em
powerment in het gedrag van de hulpverlener, des te tevredener de cliën
ten en de hulpverleners, des te kleiner het risico op uithuisplaatsing, des
te groter de afname in de gezinsbelasting en des te minder daadwerke
lijke uithuisplaatsingen.

Zeer recent lieten de Nijmeegse onderzoekers Jan Willem Veerman en
Harm Damen zien in een groot onderzoek naar vijf programma’s voor
intensieve pedagogische thuishulp bij multiprobleem gezinnen dat deze
hulp zeer effectief kan zijn. Ook zij vonden dat zowel hulpverleners als
cliënten tevredener zijn en meer effectiviteit ervaren naarmate empo
werment en vraagsturing een belangrijkere rol in de hulpverlening Spe
len. Alle hier genoemde methodieken en programma’s zijn overigens met
vergelijkbaar succes toegepast in zowel vrijwillige als niet-vrijwillige
hulpverlening.
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Beschikbaarheid van de hulp in de eigen leefsituatie van ouders,
kinderen en jongeren

Problemen van kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk worden
opgelost waar ze zich voordoen. Voorkomen moet worden dat kinderen
in instellingen moeten worden opgenomen. Dat is één van de uitgangs
punten van de gezinsvoogdij. En terecht. Buitenlandse studies suggere
ren dat er nogal wat aantoonbare negatieve effecten zijn van een uithuis
plaatsing in een internaat. Roy, Rutter e.a. (2000) vonden dat, in
vergelijking met een pleeggezinplaatsing, een internaatsplaatsing zorgt
voor extra risico’s voor hyperactiviteit, aandachtsstoornissen, emotionele
stoornissen en moeilijke opvoedbaarheid.

Hulp moet dus zoveel mogelijk thuis gegeven worden. Maar niet alleen
maar thuis. Problemen van gezinnen die onder toezicht gesteld zijn,
hebben meer dan we ons voorheen gerealiseerd hebben, niet alleen te
maken met problemen op het individuele niveau van de gezinsleden en
hun onderlinge communicatie en relaties, maar ook met de wijze waarop
de gezinnen ingebed of niet ingebed zijn in hun sociale context. Uit in
ventarisaties van welke problemen deze gezinnen ervaren, blijkt dat een
groot deel van deze problemen te maken heeft met sociale isolatie, con
flicten met buren en familieleden, problemen met vrije tijd, vrienden
kring, problemen met scholen, problemen met werk, (uitkerings) instan
ties, instellingen voor gezondheidszorg, huisvesting, schulden,
veiligheid, enzovoort. Deze problemen kunnen niet genegeerd worden
als het doel is om de greep van de gezinsleden op hun eigen leven te ver
groten. Werken aan deze aspecten van de sociale en fysieke context van
de gezinnen zal daarom de effectiviteit van de hulp vergroten.

Het bereiken van overeenstemming over concrete doelen

Eigenlijk volgt deze voorwaarde uit een aantal andere. Als gestreefd moet
worden naar een acceptabele opvoedings- en opgroeisituatie voor kinde
ren en jongeren, als die moet aansluiten bij de concrete problemen in en
buitenshuis, dan zal het ook nuttig zijn deze doelen expliciet te formule
ren. Het is dan ook wel handig als de hulpverleners, casu quo de gezins-
voogd, en de gezinsleden het eens zijn over deze doelen of ze in ieder
geval accepteren als legitiem. In een recent gepubliceerd onderzoek van
Slot en een aantal collega’s (2002) naar de doelmatigheid van de onder
toezichtstelling wordt het belang van het stellen van concrete, haalbare
en meetbare doelen nog eens onder de aandacht gebracht. In het eerder
genoemde methodisch handboek voor het gezinsvoogdijwerk van Van
Hout en Spinder gebeurt hetzelfde.

In de praktijk van de gezinsvoogdij bleek overigens uit het onderzoek
van Slot en collega’s dat gezinsvoogden vaak andere problemen zien dan
gezinsleden. Dat maakt het des te noodzakelijker het eens te worden
over te bereiken doelen. Het heeft immers weinig zin een veranderings
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proces op gang te brengen als de betrokkenen het niet eens kunnen wor
den over wat er zou moeten veranderen. Er zal dan onderhandeld moe
ten worden en er zullen afspraken gemaakt moeten worden. Een aantal
doelen zijn daarbij niet onderhandelbaar en worden door de gezins-
voogd als een gegeven ingebracht, maar zullen wel door het gezin aan
vaard moeten worden. Als dit onderhandelen niet leidt tot een voor alle
partijen acceptabel stel doelen, heeft het weinig zin om met de uitvoe
ring van de OTS te beginnen. Het kind heeft er dan recht op dat er op een
andere manier ingegrepen wordt.

Er is nôg een probleem met het stellen van doelen. De neiging bestaat
om doelen in ontwikkelingspsychologische normatieve termen te formu
leren. Zo zijn er voor de verschillende leeftijdsgroepen rijtjes van
ontwikkelingstaken. Het probleem daarvan is het volgende. Als de ont
wikkelingspsychologie ons één boodschap meegeeft is het wel dat ont
wikkeling van kinderen, zeker als die zich al in een problematisch traject
bevindt, extreem moeilijk te beïnvloeden is. Je mag van ouders eisen dat
ze hun best doen, dat ze zich laten adviseren, dat ze tijd in hun kinderen
steken, dat ze er goed op letten, dat ze netjes met ze omgaan, dat ze van
ze houden, dat ze zich aanpassen aan het unieke van hun eigen kind, dat
ze hun kind het onderwijs en de professionele zorg laten krijgen die het
nodig heeft enzovoort. Daar mag je ouders ook op afrekenen. Je mag de
ouders echter niet afrekenen op het resultaat in termen van sociale vaar
digheden van kinderen, van hun intelligentie of schoolloopbaan, van
psychische gezondheid, hun vermogen zelfstandig te functioneren, hun
levensgeluk, het wel of niet aanwezig zijn van psychopathologie.

Natuurlijk hoop je en verwacht je dat het kind profiteert van een ver
betering van zijn opvoedingssituatie. Vaak valt dat echter tegen. Omdat
er al te veel fout gegaan was. Of omdat het kind nu eenmaal moeilijk op
te voeden is. Te vaak hebben we in de geschiedenis van de
ontwikketingspsychopathologîe de schuld aan ouders gegeven, om er
later achter te komen dat aanleg of factoren die buiten de invloedssfeer
van ouders liggen de hoofdrol speelden. Veel onderzoek dat laat zien dat
de effecten van hulp groter is naarmate de doelen concreter zijn is er
niet. Wel is het zo dat de meest effectieve methodieken vrijwel allemaal
met concrete doelen werken.

Het activeren van sociale netwerken rond ouders, kinderen en
jongeren

De kracht van sociale netwerken en sociale ondersteuning in de jeugd-
zorg lijkt nog maar kort ontdekt of herontdekt te zijn. Het werken aan
beoogde veranderingen lijkt een onderonsje te zijn van hulpverleners en
cliënten. Daarmee worden belangrijke mogelijkheden gemist om die ver
anderingen tot stand te brengen en ze ook te laten beklijven. De steun
die gevonden kan worden in de netwerken om cliënten heen kan van
groot belang zijn. Uit vele studies blijkt dat steunende netwerken
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rondom gezinnen een sterke buffer vormen tegen allerlei problemen.
Gezinnen met steunende netwerken voeden hun kinderen beter op en
hun de kinderen ontwikkelen zich ook beter.

Een voorbeeld. In een onderzoek onder Amerikaanse, laag opgeleide
alleenstaande moeders uit een etnische minderheidsgroep werd de aan
wezigheid van een steunend sociaal netwerk gerelateerd aan verschillen
in opvoedingsgedrag. Naarmate de vrouwen meer mensen in hun eigen
omgeving konden noemen waar ze hulp aan konden vragen als er pro
blemen waren, werden de kleuters in het gezin minder geslagen en meer
geknuffeld en waren de schoolvorderingen beter. Naarmate de leef
omstandigheden van de vrouwen slechter waren, was het effect van de
buffer groter.

Deze sociale steun kan georganiseerd worden. Men kan contacten op
gang brengen met anderen, men kan netwerken organiseren, men kan
met groepen werken. De eigen kracht’ conferenties zijn een mooi voor
beeld van hoe juist het netwerk om het kind heen geactiveerd kan wor
den om effectief te werken aan veranderingen. In het al eerder genoemde
overzichtsartikel van MacLeod en Nelson bleek dan ook dat methodie
ken voor intensieve pedagogische thuishulp effectiever waren naarmate
er meer gebruik gemaakt werd van het activeren of organiseren van so
ciale steun.

Fantasie of werkelijkheid?

De vraag is nu of het wel mogelijk is de Nederlandse gezinsvoogdij te la
ten voldoen aan de methodische eisen die hierboven gesteld zijn. Het
lijkt al snel dat de afstand tussen de huidige praktijk en het werken vol
gens bovenstaande lijnen zo groot is dat het voorlopig bij fantaseren over
een effectieve gezinsvoogdij moet blijven. Recente ervaringen met inno
vatie in de jeugdzorg laten echter zien dat het wel degelijk anders kan, en
in tegenstelling tot wat men op het eerste gezicht zou denken, effectieve
methodieken minder geld kosten dan we nu uitgeven aan de deze gezin
nen.

In de gezinsvoogdij wordt het inhoudelijke werk langs twee lijnen ont
wikkeld. De ene lijn is de lijn van het casemanagement, waarin de ge
zinsvoogdij een plannende, coördinerende en bewakende rol heeft en de
uitvoerende hulpverlening vooral door anderen wordt uitgevoerd. De
andere lijn is die van de intensieve gezinsvoogdij, waarin de gezinsvoogd
niet alleen plant en coördineert, maar ook het leeuwendeel van de in
houdelijke hulp voor zijn rekening neemt. In het eerste geval wordt mo
menteel gestreefd naar een caseload van vijftien gezinnen en in het
tweede van vijf gezinnen.

In de casemanagementlijn kan gezinsvoogdij gecombineerd worden
met intensieve vormen van pedagogische thuishulp, waardoor de ‘zeven
werkzame bestanddelen’ binnen het bereik van de gezinsvoogdîj worden
gebracht. Een voorbeeld van deze werkwijze is onlangs gerapporteerd
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door Hermans, Morden e.a. (2002). Ruim honderd gezinnen (waarvan de
meeste met een OTS) werden intensief (caseload drie!) ambulant bege
leid volgens de hierboven beschreven principes. De doelgroep van het
project bestond uit kinderen die in feite al uithuisgeplaatst waren. Voor

dat een kind in een instelling werd opgenomen, werd het gezin Jeugd-
zorg Thuis’ als alternatief voor de uithuisplaatsing aangeboden.

Er vond persoonlijke en intensieve hulp plaats. Een gezin had één
hulpverlener, die enkel malen per week thuis kwam. Met ieder gezin
werd zo snel mogelijk geïnventariseerd wat er zou moeten veranderen
zodat het kind weer thuis opgevoed zou kunnen worden, Op dit punt
wordt het verschil met het ‘diagnostiekgestuurde behandelmodel’ erg
duidelijk. Een onderzoek naar doelen die in het kader van de hulpverle

ning werden afgesproken, bleek meer dan de helft van de doelen te ma
ken te hebben met algemene problemen in het gezinsfunctioneren.

Daarmee worden bedoeld problematische familie- of buurtcontacten,

problematische relaties tussen ouders en kinderen, relatieproblemen

tussen ouders en problemen met de financiële situatie van het gezin.

Minder dan 10% van de doelen had betrekking op gedragsproblemen en
psychopathologie zoals internaliserend of externaliserend gedrag van
het kind. De hulpverlener heeft vaak contact met het sociale netwerk van
het gezin, met de scholen van de kinderen, woningcorporaties,

uitkeringsinstanties, politie, kinderpsychiaters enzovoort. De hulpverle

ning duurde vrijwel nooit langer dan zestien maanden. Van alle aange
melde gezinnen bleek 80% zoveel greep op de eigen situatie te krijgen

dat door de gezinsvoogden en/of het Bureau Jeugdzorg een uithuis

plaatsing niet meer nodig werd geacht. De kostenbesparing van de uit
huisplaatsing (met gemiddelde kosten van zo’n 35.000 per kind per jaar)

rechtvaardigt alleen al de inzet van de intensieve pedagogische thuishulp

ongeveer 23.000 per jaar.
De Stichting jeugd en Gezin Flevoland heeft samen met een groep van

vijf gezinsvoogden en een aantal deskundige adviseurs de werkwijze in

tensieve gezinsvoogdij ontwikkeld en zit daarmee op de tweede lijn,

waarin de gezinsvoogd met een caseload van vijf gezinnen zowel case
manager’ als inhoudelijk hulpverlener is. Door een vraaggerichte werk

wijze, het werken met concrete doelen en het benadrukken van compe
tenties van gezinnen werd inhoudelijk een nieuwe koers gekozen. De
ervaringen met de eerste gezinnen zijn zeer bemoedigend (Hilhorst,

2002).’ In het eerste jaar van het project werden 34 gezinnen onder toe
zicht gesteld. In de helft van de gevallen bleek het mogelijk de OTS bin
nen dat jaar af te ronden (bij de controlegroep in 6% van de gevallen).

Iets meer dan de helft van de gevallen had een positieve uitkomst in die
zin dat het kind of de jongere naar het oordeel van de Raad voor de Kin
derbescherming thuis kon blijven wonen. De kosten van de intensieve

1 Een uitgebreid onderzoeksverslag zal worden uitgebracht door Pl. Research van de Vrije

Universiteit van Amsterdam.
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gezinsvoogdij zijn weliswaar hoog, maar uiteindelijk per gezin waar
schijnlijk lager dan de kosten van een reguliere OTS. Dit komt omdat de
duur van de intensieve gezinsvoogdij aanzienlijk korter is (in beginsel
nooit langer dan één jaar) dan die van de huidige werkwijze (gemiddeld
4,2 jaar).

In beide innovatieve vormen van jeugdzorg is opvallend dat de werk
wijze in samenwerking met de hulpverleners en gezinsvoogden zelf is
ontwikkeld. Dit wijst er op dat het niet aan de inzet van de werkers, aan
hun opleiding, competenties of capaciteiten ligt dat de gezinsvoogdij
momenteel zo onder vuur ligt. Onder de juiste randvoorwaarden en met
de juiste begeleiding is de omslag naar een andere, meer effectieve werk
wijze snel te maken.

Hulp en gezag

Een van de vragen die regelmatig opkomen bij de nieuwe ontwikkelin
gen in de gezinsvoogdij is of ‘het gezag’ van de gezinsvoogd niet onder
mijnd wordt door het intensieve, vraaggerichte en ondersteunende con
tact met het gezin. In de praktijk zijn de ervaringen anders. Juist het feit
dat er veel aandacht en steun voor het gezin is, maakt het ook mogelijk
om grenzen te stellen. Het accepteren van de boodschap dat bijvoor
beeld het uit school houden van kinderen niet mag, is makkelijker hij
iemand die je goed kent en waarvan je weet dat hij zich voor jou inzet
dan van iemand die ééns in de zoveel weken komt ‘controleren’. Gezins
voogden in het project in Flevoland rapporteren daarnaast dat maatrege
len zoals uithuisplaatsing van kinderen beter bespreekbaar en meer in
harmonie verlopen dan bij het gebruikelijke gezinsvoogdijwerk met een
caseload van meer dan twintig gezinnen. Ook blijkt het nemen van de
‘harde’ maatregel uithuisplaatsing niet veel minder vaak voor te komen
in de intensieve gezinsvoogdij dan in de reguliere gezinsvoogdij: (44%
tegenover 53%).

De toekomst van de gezinsvoogdij

Duidelijk zal zijn dat de onder toezicht gestelde kinderen, hun ouders, de
gezinsvoogdij en uiteindelijk dus ook de samenleving veel te winnen
heeft bij een gezinsvoogdij die volgens de ‘zeven effectiviteitprincipes’
werkt. Merkwaardigerwijs is het niet zo dat deze effectievere aanpak
duurder hoeft te zijn dan de huidige, minder effectieve. Waarschijnlijk
zullen de kosten per gezin zelfs geringer zijn.

Door de voorgestelde benadering te volgen, kan de OTS waarmaken
waarvoor ze bedoeld is: door een in tijd beperkt overheidsingrijpen in
het gezinsleven, gericht op het (door hulpverlening) acceptabel maken
van de condities waaronder kinderen worden opgevoed. De recente dis
cussie over de mogelijkheid om onder de noemer ‘gedwongen
opvoedingsondersteuning’ lichtere voogdijmaatregelen te kunnen tref-



Wat werkt in de gezinsvoogdij?
67

fen zoals ‘voorlopige gezinsvoogdij’ of gezinscoaches’ komt daarmee in
een ander daglicht te staan. De gezinsvoogdij zoals hier voorgesteld is
immers vanuit de beleving van het gezin ‘lichter’. De OTS duurt immers
aanzienlijk korter, is minder bevoogdend, meer ondersteunend, meer
vraaggericht, meer gericht op concrete problemen en meer ingebed in de
fysieke en sociale context van de gezinnen dan de huidige werkwijze. De
vraag is dan ook of de voorstanders van een ‘lichtere’ voogdijmaatregel
niet eigenlijk pleiten voor een innovatie zoals hierboven beschreven van
de huidige ondertoezichtstelling.
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Jeugdzorg in het perspectief
van internationale
rechtsnormen

*

S. Meuwese

Honderdnegen artikelen maar liefst bevat het ontwerp van de Wet op de
Jeugdzorg, dat staatssecretaris van VWS Vliegenthart en staatssecretaris
van Justitie Kalsbeek op 18 december 2001 naar de Tweede Kamer zon-
den. Desondanks blijft onduidelijk wat nu jeugdzorg precies is. Even on
duidelijk blijft wie nu de cliënt van de jeugdzorg is: de minderjarige of de
ouders of allebei. Het wetsontwerp spreekt van 6f’, daarmee doelend op
hetzij een jeugdige hetzij diens ouders. Daarbij komt dat ouders de wet
telijk vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen zijn en dus ook
twee verschillende rollen kunnen hebben.

Deze bijdrage wil een antwoord geven op de vraag waarom menige
bepaling in het wetsontwerp Jeugdzorg zo vaag is geformuleerd. Voorts
wordt bekeken hoe de nieuwe wet zich verhoudt tot het door Nederland
goedgekeurde VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VRK). Daar
bij ga ik in op de vraag of jeugdzorg als kinderrecht kan worden opgevat.
Vervolgens worden twee uitspraken van het Europese Hof voor de Rech
ten van de Mens over jeugdzorg in Groot-Brittannië besproken en verge
leken met het drama in Roermond, waarbij zes kinderen omkwamen na
dat hun vader het huis in brand had gestoken. Het falen van
hulpverleners in al deze gevallen roept onvermijdelijk de vraag op of er
in de jeugdzorg sprake is van een gebrek aan professionaliteit. En of het
wetsontwerp Jeugdzorg genoeg juridische garanties biedt voor bevorde
ring van professionaliteit, gemeten naar de eisen die het VRK hierom
trent stelt.

Jeugdzorg als kinderrecht

De indiening van het wetsontwerp Jeugdzorg was de afronding van een
lang proces van overleg en beraad. Het regeerakkoord van Paars II be
vatte reeds de afspraak om tot een jeugdzorgwet te komen. In het wets
ontwerp wordt het recht op jeugdzorg vastgelegd. Jeugdzorg wordt gede
finieerd als: ondersteuning van en hulp aan jeugdigen, hun ouders,
stiefouders ofanderen, die dejeugdige als behorend tot hun gezin verzor
gen en opvoeden, bij opgroei- en opvoedproblemen ofdreigende zodanige
problemen.

* De auteur is directeur van Oefence for Children International Nederland.
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In paragraaf 1.5 van de Memorie van Toelichting wordt ingegaan op de
rechten van kinderen. Volgens de indieners is de Wet op de Jeugdzorg de
realisatie van een aantal artikelen uit het VN-Verdrag inzake de Rechten
van het Kind (VRK). De Wet op de Jeugdzorg sluit aan bij verdragsartikel
3 (het belang van het kind als leidend beginsel), verdragsartikel 5
(opvoedingsverantwoordelijkheid van de ouders), verdragsartikel 12
(hoorrecht), verdragsartikel 18 (opvoedingsondersteuning voor ouders)
en verdragsartikel 25 (periodieke toetsing van uit huis geplaatste kinde
ren).

In artikel 2 VRK wordt gelijke toegang tot de voorzieningen van het
verdrag zonder onderscheid aan alle kinderen toegekend. Maar in de
Memorie van Toelichting wordt gesteld: een recht op jeugdzorg zoals liet
wetsvoorstel introduceert, is niet voorzien in het verdrag. Deze zin is in het
bijzonder noodzakelijk om het recht op jeugdzorg te kunnen onthouden
aan minderjarige vreemdelingen. De redenering is dus als volgt: met de
wet wordt het verdrag gerealiseerd, maar het recht op jeugdzorg staat
niet in het verdrag. En dus kan het recht op jeugdzorg volgens het wets
ontwerp onthouden worden aan bepaalde groepen kinderen.

Het is opvallend dat bepaalde artikelen uit het VN-Verdrag inzake de
Rechten van het Kind niet in de Memorie van Toelichting van het wets
ontwerp worden genoemd: artikel 6, lid 2 (kinderen hebben recht op ont
wikkeling in de ruimst mogelijke mate), artikel 19 (kindermishandeling
moet effectief worden aangepakt), artikel 20 lid 1 (een kind dat niet bij de
ouders kan wonen heeft recht op extra zorg), artikel 23 (kinderen met
een handicap hebben recht op extra zorg), artikel 24 (kinderen hebben
recht op gezondheid en gezondheidszorg), artikel 27 (kinderen hebben
recht op een minimumlevensstandaard), artikel 37 (kinderen mogen al
leen in het uiterste geval in een gesloten setting worden geplaatst) en
artikel 39 (kinderen die slachtoffer zijn van uitbuiting, misbruik en ver
waarlozing hebben recht op hulp). Ik heb geen moeite om in al de bo
vengenoemde verdragsartikelen in onderlinge samenhang het recht op
jeugdzorg te lezen.

Jeugdzorg voor alle kinderen in Nederland?

De wat benepen interpretatie in de Memorie van Toelichting is vooral
ingegeven door het feit dat men doende is een soort jeugdzorg
koppelingswet te introduceren: kinderen zonder verblijfsvergunning
wordt zo veel mogelijk de toegang tot jeugdzorg onthouden. Dat blijkt
ook uit artikel 3 lid 1: ‘Cliënten, behoudens niet rechtmatig in Nederland
verblijvende vreemdelingen, hebben aanspraak op jeugdzorg’. Bovendien
kunnen op basis van artikel 3 lid 7 de aanspraken op jeugdzorg hij alge
mene maatregel van bestuur nog beperkt worden voor bepaalde catego
rieën rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen. Hier wordt
gedoeld op de positie van alleenstaande minderjarige asielzoekers
(Ama’s) en wellicht ook op de kinderen van asielzoekers. Wat mij betreft
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een wat spastische, verkrampte benadering van ‘illegale’ kinderen en
minderjarige asielzoekers en regelrecht in strijd met het VN-Verdrag in
zake de Rechten van het Kind.

Naast het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind is het Haags
Kinderbeschermingsverdrag van 5 oktober 1961 van belang. Dit
internationaal-privaatrechtelijk verdrag geeft in artikel 1 de Nederlandse
staat de bevoegdheid ldnderbeschermingsmaatregelen te treffen jegens
alle minderjarigen die in Nederland hun ‘résidence habituelle’ hebben.
De kinderbeschermingsmaatregel van ondertoezichtstelling kan op
grond van artikel 1:254 BW alleen worden toegepast als ‘andere middelen
ter aftvending van deze dreiging (van de zedelijke of geestelijke belangen
of gezondheid) hebben gefaald of naar te voorzien is, zullen falen’. Het
Haags Kinderbeschermingsverdrag legt de verantwoordelijkheid voor
kinderbescherming bij de Staat van de ‘gewone verblijfplaats’ en het Bur
gerlijk Wetboek vereist voor toepassing van gedwongen hulpverlening
eerst vrijwillige hulpverlening. Deze twee regels samengenomen bevesti
gen onverkort de plicht van de overheid jeugdzorg beschikbaar te stellen
aan alle minderjarigen die zich in Nederland bevinden.

Jeugdzorg beoordeeld in Straatsburg

In mei 2001 heeft het Europees Hof voor de Rechten van Mens twee uit
spraken gedaan over jeugdzorg (of het gebrek hieraan) in het licht van
het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens (EVRM). Het betrof
in beide gevallen zaken tegen de Britse regering.

Ernstige verwaarlozing in Bredfordshire

Het gaat om een aanklacht van vier kinderen (Z. 1982, A. c3 1984, 8. d
1986, C. 1988). De situatie van het gezin waarin deze kinderen opgroei
den kwam in 1987 onder de aandacht van de welzijnsvoorzieningen,
door een rapport van een wijkverpleegkundige, waarin onder meer stond
dat het meisje Z. was betrapt op het stelen van eten (voor de goede orde:
de ‘social services’ en de ‘health visitor’ zijn in het Engeland onderdeel
van het overheidsapparaat). Daarna is dit gezin vierenhalf jaar onder eni
gerlei vorm van toezicht geweest van de welzijnsdienst. In 1989 werd in
liet huis van de familie (die met vakantie was) ingebroken. Dit was een
aanleiding voor de politie om een kijkje te nemen in de woning. De agen
ten troffen de kamers van de kinderen aan in een smerige staat; zo waren
de matrassen doordrenkt met urine. Een halfjaar later was er een mel
ding van school dat het meisje Z. uit de vuilnisbakken eten aan het ‘ste
len’ was. Weer een halfjaar later, september 1990, werd gemeld dat de
jongetjes A. en B., op dat moment zes en vier jaar oud, blauwe plekken
op hun gezicht hadden. Er waren voorts diverse meldingen dat de kinde
ren opgesloten werden in hun kamers en de ramen daarvan met poep
besmeurden. Uiteindelijk werden de kinderen op 10juni1992 in een
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crisispleeggezin geplaatst, omdat de moeder duidelijk had laten merken
dat als er niets zou gebeuren, ze de kinderen iets aan zou doen.

Ernstige verwaarlozing van de kinderen door de ouders, maar ook em
stige verwaarlozing van de autoriteiten van dit gezin? Het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens in Straatsburg oordeelde uiteindelijk van
wel. In een uitspraak van 10 mei 2001 werd de Engelse overheid verweten
dat zij te weinig had gedaan om te voorkomen dat deze kinderen onder
worpen werden aan ‘onmenselijke en vernederende behandeling’, zoals
geformuleerd staat in artikel 3 EVRM. Het Hof kende de vier kinderen in
totaal een schadevergoeding van UKP 320.000 (ongeveer 500.000 euro)
toe plus UKP 39.000 (ongeveer 60.000 euro) voor de kosten.

Uith uisplaatsing in Neteham tLonden)

Op 10 mei 2001 deed het Europees Hof voor de Rechten van de Mens nog
een tweede uitspraak. Het ging om een uithuisplaatsing van een kind dat
slachtoffer zou zijn van seksueel misbruik door de vriend van de moeder.
K, een meisje van vier, wordt op 13 november 1987 ondervraagd door
een kinderpsvchiater in aanwezigheid van een maatschappelijk werker.
Het meisje vertelt dat zij misbruikt is door iemand met de naam X. De
vriend van de moeder heet XY. De psychiater en de maatschappelijk wer
ker concluderen dat het meisje is misbruikt door de vriend van de moe
der. Dat wordt de moeder meegedeeld en het kind wordt onmiddellijk uit
huis geplaatst. Deze interventie wordt bevestigd door de rechtbank. De
moeder, die intussen ‘excluded all men from her home’, kreeg een be
perkt omgangsrecht met haar dochter.

De advocaten van de moeder vroegen de video op en constateerden
toen dat het meisje de naam van X had genoemd en niet XV. Uiteindelijk
kwam het meisje na ongeveer een jaar weer thuis bij de moeder. Het on
zorgvuldig optreden van de hulpverleners werd door het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens als een inbreuk beschouwd op het recht op
gezinsleven zoals vastgelegd in artikel 8 EVRM. De moeder en het meisje
(inmiddels negentien jaar) kregen ieder UKP 10.000 (15.970 euro) scha
devergoeding plus UKP 25.000 (39.910 euro) voor de kosten.

Deze beide uitspraken geven in onderlinge samenhang het dilemma van
de jeugdzorg weer. Te laat ingrijpen versus lichtvaardig ingrijpen.

Drama in Roermond

Het is wellicht dienstig om in het licht van de beide uitspraken over de
Engelse rechtszaken nog eens terug te kijken naar het drama in Roer
mond van juli 2002. Er is een rapport van de Inspectie Jeugd
hulpverlening en Jeugdbescherming beschikbaar, een quickscan, die ta
melijk snel na het drama is gepubliceerd.
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Op 20 februari 2000 ontvangt het Advies- en Meldpunt Kindermishan
deling (AMK) in Venlo een melding over een gezin aan de Jupiterstraat in
de wijk Sterreberg in Roermond. Het gaat met de zeven kinderen in dat
gezin, Dav Pascal, Robin, Chayenna, Rowene, Sandelina en Sharissa,
niet goed. Het AMK verzamelt informatie over het gezin. In mei 2001
vindt een gesprek plaats door het AMK met de moeder (niet met de va
der). De moeder vertelt dat het gezin is afgesloten van gas, water en elek
tra. Het gezin blijkt ook bekend bij de Raad voor de Kinderbescherming.
De mensen van het AMK (vertrouwensarts en maatschappelijk werker)
treffen verder de kinderen goed verzorgd aan, het huis is netjes en vader
heeft een baan. Er zijn wel schulden. Maar zonder energie-aansluiting
kunnen de kinderen niet douchen en kan er geen warm eten bereid wor
den, zo kan ieder weldenkend mens bedenken. Het AMK belt met de be
windvoerder over de energieaansluiting, echter zonder resultaat. Het
AMK stuurt aan op vrijwillige hulpverlening.

Later in 2000 wordt een zoon gearresteerd door de politie. Deze jongen
maakt de problematische situatie thuis duidelijk. De politie neemt con
tact op met de Raad voor de Kinderbescherming, die in juni 2000 een
onderzoek start. In september 2000 constateren het AMK en de Raad dat
ze in hetzelfde gezin actief zijn. Het overleg resulteert in de afspraak dat
het AMK zijn bemoeienis voortzet. De Raad meldt per brief aan de
ouders dat, als zij niet meewerken aan vrijwillige hulpverlening, het
raadsonderzoek wordt herstart. Er vindt overigens geen uitwisseling van
informatie tussen Raad en AMK plaats.

Het AMK stelt in oktober 2000 aan de moeder een vorm van vrijwillige
hulpverlening voor. Daartoe wordt het project Activum van de Stichting
Jeugdzorg Limburg ingeschakeld. Activurn is een speciaal team gericht
op het in gang zetten van vrijwillige hulpverlening aan niet-
gemotiveerde gezinnen. Het AMK bevestigt de betrokkenheid van Acti
r’urn schriftelijk aan het gezin. In december 2000 constateert Activum,
dat ‘de latente hulpvraag niet meer aanwezig is’. De medewerker van Ac
tivurn ziet geen tekenen van slechte verzorging. Activum rapporteert niet
aan het AMK. In februari 2001 belt hetAMK met Activum hoe het er mee
staat. Acüvum bevestigt drie maanden later schriftelijk dat zij niets kun
nen doen. In mei 2001 krijgt het AMK een nieuwe melding binnen. Deze
melding wordt eerst aan Activum doorgestuurd; het was kennelijk onvol
doende duidelijk dat Activum niet meer actief was.

Het AIvIK is van plan de zaak door te geleiden naar de Raad, maar on
dertussen zijn er verschillende berichten en wisselende indrukken van
diverse betrokken instanties over wat er in het gezin gaande is. Dit gaat
een hele tijd door. Het leidt er uiteindelijk toe, dat een jaar later in juni
2002 een ronde-tafelconferentie wordt georganiseerd met het AMK, de
Raad, leerplichtambtenaar, huisarts, de scholen, de Sociaal-
Pedagogische Dienst en schoolartsen.

Het onderzoek door de Raad wordt noodzakelijk geacht. Een zoon zou
uit huis geplaatst worden. De moeder gaat daarmee akkoord, maar is
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tegen een raadsonderzoek. Op 28juni2002 meldt de Stichting Jeugdzorg
de uit huis te plaatsen zoon aan bij het Riagg voor onderzoek. De Raad
voor de Kinderbescherming meldt aan het gezin, dat de Raad een onder
zoek gaat instellen. Dit onderzoek gaat op 7juli 2002 van start.

In de nacht van 12juli2002 steekt de vader het huis in brand. Zes van
de zeven kinderen komen om; het meisje dat het drama overleefde was
aan het logeren bij een vriendinnetje. Volgens de kranten was de vader
verslaafd aan drank en de moeder aan gokken; de moeder zou ook meer
dere minnaars gehad hebben. Buurtbewoners vertelden aan de pers dat
de kinderen soms tot ‘s avonds laat en op blote voeten over straat zwier
ven.

De Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming concludeerde
dat 2,5 jaar bemoeienis van jeugdzorginstanties er niet toe geleid heeft
dat de leef- en opvoedingssituatie van de kinderen aantoonbaar is verbe
terd. Bij de overdracht van verantwoordelijkheid van de ene naar de an
dere instantie blijkt dat informatie niet is overgedragen. Afspraken tus
sen betrokken instanties zijn verschillend geïnterpreteerd en daardoor
niet nagekomen.

Professionaliteit als norm

Kinderen hebben recht op zorg. Dat blijkt overduidelijk uit het VN-
Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De overheid heeft de plicht om
voor passende hulpverlening te zorgen. ‘We doen het altijd verkeerd’,
zegt directeur Verbugt van Stichting Jeugdzorg Limburg in het tijdschrift
0-25 over de Roermondse zaak. Hij krijgt gelijk, als hij de twee Straats
burgse uitspraken op de verkeerde manier met elkaar verbindt. De eis
die uit de beide Engelse zaken naar voren komt is dat interventies op
zorgvuldige wijze dienen te gebeuren. Professioneel dus. Professioneel
betekent in ieder geval handelen naar de maatstaven van de codes, stan
daarden en protocollen van de sector. Professioneel betekent over het
algemeen ook handelen op basis van kwalificaties gebaseerd op een mi
tiële opleiding. En wellicht zit hier nu juist het probleem.

Het wetsontwerp Jeugdzorg kent geen bepaling over de kx.valificaties
voor werkers in de jeugdzorgsector, dit in tegenstelling tot de gezond
heidszorg met de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet Big)
en de regelingen betreffende de ondenvijsbevoegdheden in de
onderwijswetgeving. Dit gemis aan formele beroepskwalificaties in de
jeugdzorg is geen toevallige omissie, maar een teken van structurele twij
fel aan de ‘aard, inhoud en omvang’ van de jeugdzorg zelf. Artikel 3 lid 3
van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind luidt: ‘De Staten die
partij zijn, waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen
die verantwoordelijk zijn voor de zorg voor of de bescherming van kinde
ren voldoen aan de door de bevoegde autoriteiten vastgestelde normen,
met name ten aanzien van de veiligheid, de gezondheid, het aantal per
soneelsleden en hun geschiktheid, alsmede bevoegd toezicht’. Dit
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verdragsartikel is nagenoeg letterlijk terug te vinden in artikel 3 van het
Besluit Kwaliteitsregels Jeugdhulpverlening (KB van 6 september 1990,
Staatsbiad 503), gebaseerd op de huidige Wet op de Jeugdhulpverlening.
Dit artikel luidt: ‘Het bestand van personeel in dienst van de voorziening
en van personen die anderszins bij de voorziening als beroepskracht
werkzaam zijn, is zowel kwalitatief als kwantitatief afgestemd op de op
basis van de doelstelling uit te oefenen functies en werkzaamheden en
op de doelgroep’.

In de toelichting bij dit Besluit Kwaliteitsregels Jeugdhulpverlening
staat nog de volgende open deur te lezen: ‘Het personeel van een uit
voerder dient te beschikken over voldoende deskundigheid en ervaring’.
En verder: ‘Concrete eisen met betrekking tot opleiding en ervaring zijn
voor het merendeel opgenomen in de voor de desbetreffende voorzie
ningen geldende CAO’s. Nadere regeling in dit besluit achten wij overbo
dig’.

Voor de regeling van de kwaliteit in de sector voogdij en gezinsvoogdij
zijn soortgelijke regels met dezelfde uiterst globale normen vastgesteld.
Kortom, de professionaliteit van de jeugdzorg is uiterst marginaal gere
geld. De beide Engelse zaken laten zien, dat beroepskrachten niet ade
quaat zijn opgetreden. Gaat het nu om een persoonlijke fout binnen een
redelijk georganiseerd systeem? Of een standaardinterventie binnen een
onvoldoende uitgebalanceerd stelsel? In de Bredfordshire-zaak ziet men
een heel systeem inadequaat functioneren, In de Newham-zaak is er een
onprofessioneel optreden van twee hulpverleners. De Roermondse zaak
lijkt meer overeenkomsten te hebben met de Bredfordshire-zaak dan de
Newham-zaak: het systeem functioneerde niet.

In de Roermondse zaak dringt zich de vraag op of de nalatigheid van
het jeugdzorgsysteem het niveau van het verwijtbare nadert. Artikel 255
van het Wetboek van Strafrecht stelt strafbaar ‘hij die opzettelijk iemand
tot wiens onderhoud, verpleging of verzorging hij krachtens wet of over
eenkomst verplicht is, in een hulpeloze toestand brengt of laat’. ‘Hulpe
loos’, letterlijk van toepassing: zonder hulp. Ik begrijp, dat het idee van
strafbaarheid ver reikt, maar Roermond kan wat mij betreft in het doden-
lijstje met Enschede en Volendam geplaatst worden. Zoals de gemeente
Enschede de lont niet in het kruitvat en de gemeente Volendam de aan
steker niet hij de kerswersiering heeft gehouden, zo hebben de Lim
burgse jeugdhulpverleners (en hun financiers en toezichthouders) het
woonhuis aan de Jupiterstraat niet in brand gestoken. Gelijktijdig was de
bemoeienis niet professioneel, niet effectief en uiteindelijk te laat.

In de Voortgangsrapportageleugdzorg 2003-2006, gepresenteerd op de
Prinsjesdag 2002, zeggen de betrokken bewindslieden lessen te willen
trekken uit dit Midden-Limburgse drama, maar wie de lijst van 34 actie-
punten voor de invoering van de nieuwe jeugdzorgwet bekijkt, ziet nau
welijks iets dat beoogt de professionaliteft van de jeugdzorg te vergroten.
Allerlei rapporten, best practices, onderzoeken, adviezen, arrangemen
ten en projecten passeren de revue, maar het probleem van de jeugdzorg



ieugdzorg in het perspectief van internationale rechtanormen 69

is voor de wetgever vooral een reguleringsprobleem en geen professiona
liteitsprobleem. En daarmee wordt naar mijn mening voorbij gegaan aan
de kernproblematiek van de jeugdzorg: er is een definitieprobleem met
betrekking tot jeugdzorg, er is een identiteitsprobleem van de jeugdzorg
en er is dus ook een professionaliteitsprobleem.

Conclusie

Tien jaar geleden publiceerde de FICE-Nederland, lid van de internatio
nale Organisatie O het terrein van de jeugdhulpverlening, een viertalig
Internationaal Woordenboek Jeugdhulpverlening: vaktermen in liet Ne
derlands, Duits, Engels en Frans. Het meest curieuze feit is dat het woord
‘jeugdhulpverlening’ niet in de lijst voorkomt, want - zo wordt in de in
leiding verklaard — jeugdhulpverlening, dat is typisch Nederlands en on
vertaalbaar. Neem zelf maar eens de proef op de som en vertaal in het
Engels: ‘In Nederland wordt de Wet op de Jeugdhulpverlening vervangen
door de Wet op de Jeugdzorg’; de conclusie van de buitenlandse lezer
kan zijn dat er in Nederland niets verandert.

Jeugdzorg is volgens de Memorie van Toelichting bij het ontwerp van
Wet op de Jeugdzorg geen recht op grond van het VN-Verdrag inzake de
Rechten van Kind, ten onrechte naar mijn opvatting. Er zou liet idee
kunnen postvatten dat jeugdzorg geen internationaal erkend begrip en
geen internationaal gegarandeerde voorziening zou zijn.

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens stelt hoge eisen op het
gebied van professionaliteit aan de jeugdzorg. Het VN-Verdrag inzake de
Rechten van het Kind verplicht de overheid kwalitatief adequate jeugd-
zorg beschikbaar te hebben voor alle kinderen die in Nederland verblij
ven. Het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind schept in de artike
len 3 en 4 tin de ruimste mate waarin de hun ter beschikking staande
middelen dit toelaten) ook verplichtingen met betrekking tot de kwanti
tatieve beschikbaarheid van voorzieningen. De internationale toets van
de wachtlijstenproblematiek valt buiten het bestek van deze beschou
wing. Samengevat: de huidige en toekomstige Nederlandse jeugdzorg
wetgeving komt in onvoldoende mate tegemoet aan de internationale
standaarden op het terrein van kinderbescherming en jeugdzorg.
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Jeugdbeschermïng als

rechtsbeschermïng
*

B. van Roermund

Wie binnen de justitiële jeugdbescherming grondig probeert na te den

ken over een goed stelsel van maatregelen, wordt bijna elke dag gecon

fronteerd met zulke schrijnende en dringende zaken dat het denken je

snel vergaat. De Roermondse vader die zijn gezin doodt door het huis in

brand te steken, de tragiek van de kinderen Rikkers, de in de steek gela

ten Luca — het is de top van een spreekwoordelijke ijsberg, waarvan de
kilte noopt tot optreden, ingrijpen, handelen. Wie lang nadenkt komt te
laat, maar wie kort nadenkt denkt niet grondig.

Toch vraagt de huidige discussie over het stelsel van kinderbescher
mingsinaatregelen om een grondige bezinning. Ik wil proberen daaraan
een bijdrage te leveren, die noodzakelijkenvijs beperkt is. Vanuit mijn
vak houd ik mij bezig met de grondslagen van het recht. Dat verklaart
niet alleen mijn beperkte invalshoek, maar ook mijn bescheiden preten
tie om oplossingen voor te stellen in wat toch eerst en vooral een domein
is van praktische ervaring: een domein met schrijnende maatschappe
lijke problemen, met juridische voetangels en klemmen, met politieke
onwil en opvoedkundig onvermogen. Ik heb alleen maar groot respect
voor wie zich op dat terrein staande houdt.

Dat gezegd zijnde wil ik eerst enkele rechtstheoretische lijnen uitzetten
die mij van belang lijken bij de praktische keuzes die moeten worden
gemaakt. Zij ondersteunen mijn pleidooi voor een duidelijke markering
van het moment waarop er binnen de jeugdzorg met het recht in de
hand wordt opgetreden. Die helderheid zal moeten worden bereikt door
een strikte hantering van minder maatregelen en door een zwaardere
motivatieplicht bij deze hantering. Ik neem daarmee stelling tegen een
wijdverbreide haasje-over praktijk, waarbij rechtsbescherming van jeug
digen en (gezins-) maatschappelijk werk elkaar beurtelings als bok ge
bruiken. Op het eind voeg ik een tweetal voorstellen toe, die aanhaken
bij wat mij de belangrijkste uitgangspunten voor beleid lijken: zorg dat
een juridische ingreep zoveel mogelijk voorkomen wordt, en signaleer zo
vroeg mogelijk waar zulk een ingreep onvermijdelijk dreigt te worden.
Deze voorstellen betreffen een andere opzet van de kinderbijslag en een
nauwere integratie van jeugdbescherming in het onderwijssysteem. Ik
doe die voorstellen om niet in filosofische wijsneuzigheid te blijven ste
ken, in de hoop dat praktijkmensen zich op hun beurt de grondslagen
van het recht te binnen zullen brengen.

De auteur is als hoogleraar rechtsfilosotie verbonden aan de Universiteit van Tilburg.
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Rechtsbescherming heeft een prijs

De eerste stap om samenhang te zien heet: onderscheiden. Beweer dat
alles met alles samenhangt, bescherming van jeugdigen en beteugeling
van jeugdcriminaliteit bijvoorbeeld, en je hebt op voorhand gelijk. Maar
wat schiet je ermee op als je niet snapt dat die twee zaken door verschil
lende principes beheerst worden? Welke brokken kun je niet maken als je
jeugdzorg enkel beschouwt als criminaliteitsbestrijding, of bestrijding
van jeugdcriminaliteit als jeugdhulpverlening? In het onderstaande kijk
ik vooral naar het welzijn van jeugdigen, nauwelijks naar hun eventueel
criminele gedrag.

Justitiële jeugdzorg is een vorm van rechtsbescherming: rechtsbe
scherming van jeugdige burgers. Op voorhand mag je verwachten dat er
samenhang zal bestaan tussen enerzijds justitiële bekommernis om het
welzijn van jeugdigen, en anderzijds al die andere vormen van bekom
mernis die men wel eens samenvat onder de noemer ‘opvoeden’. Maar
opnieuw: eerst het onderscheid. Als justitiële jeugdzorg een vorm van
rechtsbescherming is, dan heeft ze noodzakelijk iets gemeen met andere
vormen van rechtsbescherming, bijvoorbeeld rechtsbescherming van
arbeiders of van asielzoekers. Wat? Wel, rechtsbescherming heeft haar
prijs, en de prijs wordt betaald in een heel specifieke muntsoort:
systeembehoud. Wie of wat er ook rechtens beschermd moet worden,
steeds moet ook het systeem van het recht beschermd worden. Optreden
in naam van het recht lost dus niet alleen problemen op, het veroorzaakt
ook problemen. Wie een betoep doet op het recht wint niet alleen maar
verliest ook.

Een paar voorbeelden. Een vakbond kan een hoop meer doen in het
juridisch verkeer als ze rechtspersoon is, bijvoorbeeld kortingen bedin
gen voor zijn leden. Maar de prijs is dat hij aansprakelijk kan worden ge
steld bij gebruik van één van zijn belangrijkste politieke pressiemidde
len: staking.’ Een asielzoeker is gebaat bij een status van rechtswege om
een nieuw leven op te bouwen in een vreemd land. Maar de prijs is dat
hij of zij past in het beeld dat die vreemde samenleving van zichzelf
heeft.2 Een kind wordt — gelukkig maar — via een ondertoezichtstelling
tots) van rechtswege beschermd tegen tekortschietende ouders. Maar de
prijs is dat de regie over zijn of haar opvoeding wordt uitgeoefend door
een functionaris met een institutionele rol in plaats van een mens aan
wie het gehecht is. Natuurlijk: alleen in allerlaatste instantie komt met
zo’n functionaris ook datgene in huis wat het recht kenmerkt in onder
scheid van andere normatieve systemen: dwang. Maar dat uiterste mo
ment, ja het uitstel ervan, doet zich al veel eerder gevoelen in de ge
daante van formulieren, procedures, termijnen, categorieën en

1 Daarom willen de Belgische vakbonden tot op de dag van vandaag geen rechtspersoon
zijn:

2 Vergelijk Th. Spijkerboer. Gender and Refugee Status. Nijmegen, 1999.
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condities. Kortom: rechtsbescherming van jeugdigen is ook altijd be
scherming van het recht als systeem, inclusief de vervreemding die dat
met zich meebrengt.

Wie de justitiële jeugdbescherming verwijt dat zij rechtsbescherming
dreigt te worden3, moet beseffen dat het nooit anders is geweest of zal
zijn. Er kunnen hoogstens wat scherpe kantjes afgesleten worden. Op
algemeen beteidsniveau gezien is de belangrijkste taak om ervoor te zor
gen dat de justitiële jeugdbescherming niet aan bod hoeft te komen.
Maar binnen de justitiële jeugdzorg is de eerste zorg te tonen dat er een
kritische grens bereikt is zodra de rechtsorde zich met opvoeden gaat
bemoeien. Justitiële jeugdzorg is geen voortzetting van de maatschappe

lijk zorg met andere middelen; het is een breuk daarmee, of we dat willen
of niet. Vandaar dat het optreden van ‘het recht’ in de jeugd
hulpverlening heel duidelijk moet worden gemarkeerd: zo weinig moge
lijk maatregelen, maar zo duidelijk mogelijk toegepast, gehandhaafd en
gemotiveerd.

Problemen met rechten

Zeker, er zijn tegenwoordig principiële grenzen gesteld aan de prijs die
het rechtssysteem kan vragen. Er zijn principiële waarden waarmee ie
dereen te maken krijgt die bij de opvoeding van jeugdigen betrokken is.
Die waarden en grenzen zijn geformuleerd in ‘de rechten van het kind’
en ze zijn zelfs bij verdrag vastgesteld. Ze vormen de kern van de jeugd-
bescherming, of dat nu juridische, sociale of pedagogische bescherming

is. Is er dan wel reden voor de scherpe markering van justitiële bemoeie

nis?
Ik zal de laatste zijn om het belang van deze rechten te ontkennen,

maar toch: rechten maken de bescherming ook problematischer. Ik ga
het niet hebben over normen en waarden, en of die zomaar op één hoop

gegooid mogen worden. Het begrip ‘rechten’ is op zichzelf al ingewikkeld

genoeg. Waarom? Praten over ‘rechten’ is een heel bijzondere politieke
tactiek, waarmee we aan het begin van de Moderne Tijd — zeg: de l8’
eeuw - begonnen zijn. Aanvankelijk was dat ‘rechtendiscours’ een gewel
dig inzicht in waar het in een rechtsorde om gaat. Een rechtsorde wordt
gewoonlijk beschouwd als een bestendige verdeling van rechten en
plichten onder het motto ‘ieder het zijne’. Wie ‘mensenrechten’ erkent
zegt daarmee dat zo’n rechtsorde alleen maar kan bestaan als je eerst
ieder menselijk wezen al een onaantastbare positie geeft van waaruit hij
of zij zelf aan die verdeling deel kan hebben. Vandaar dat ‘mensenrech

ten’ niet alleen de eerbiediging van het leven inhielden, maar van meet af

aan ook allerlei politieke, sociale en culturele dimensies kregen.

3 Ik vat rechtsbescherming anders op dan 1CM. Wit ems doet (We zal de opvoeders

opvoeden? Kindermishandeling en het recht op persoonswording. S.l., s.n., 1998 (diss.

Maastricht)), als hij het gelijkstelt aan ‘bescherming van de relatief sterkeren’.
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Maar om drie redenen leidde dit geweldige inzicht tot problemen. In
de eerste plaats was het inzicht ook weer niet z6 nieuw. In feite leek het
sterk op toepassing van de oude soevereiniteitsrechten, maar dan voor
ieder menselijk individu. Die rechten bleven dezelfde teneur hebben: het
waren eerst en vooral ‘rechten om bevelen uitte delen’. De revoluties,
maar ook de restauraties van de 19e eeuw wisten daar wel raad mee.

Ten tweede werden pas na de Tweede Wereldoorlog mensenrechten
weer gewaardeerd, juist omdat ze zo met voeten getreden waren door
het totalitarisme. Al gauwwerden er steeds meer subjecten’ uitgevonden
die allemaal hun eigen rechten hadden: aanvankelijk alleen maar ‘men
sen’, maar al spoedig ook vrouwen, minderheden, consumenten, dieren,
ja zelfs planten. En inderdaad, ook kinderen. Toen bleek dat het praten
over rechten niet aan het recht als verdeling vooraf ging, maar zelf juist
zon verdelingsprobleem creëerde. En ten derde: mét dat verdelings
probleem kwam ook de behoefte op de proppen aan een hogere macht
die zo’n verdeling tot stand kon brengen, afdwingen en handhaven. Pra
ten over rechten kwam in toenemende mate neer op een verkapt beroep
op ‘een hoogste macht’ in plaats van een grens aan zo’n hoogste macht.

Daarom: rechten van kinderen komen op een moment dat het
rechtendiscours op het punt staat aan zijn succes ten onder te gaan.
Symptoom daarvan is de volslagen verwarring in het gebruik van de term
‘rechten’ in de jeugdbescherming. Kennelijk gaat het allang niet meer
alleen om de rechten van kinderen, maar bijvoorbeeld ook om de rech
ten van ouders om hun eigen kind op te voeden. Wat aan de kant van de
ouders eerst een plicht en een verantwoordelijkheid was, gekoppeld aan
een recht in de zin van een bevoegdheid of competentie, wordt nu gelei
delijk gezien als een vrijheid, gekoppeld aan een recht in de zin van een
aanspraak of zelfs een voorrecht. Zo komt er naast het recht van een kind
op een gezinsleven ook een recht van (elk van de ouders) op een gezins
leven te staan, om maar niet te spreken van het recht van grootouders,
stiefouders, pleegouders op een gezinsleven. Als al deze rechten tegen
elkaar afgewogen moeten worden, kun je meteen twee conclusies trek
ken. Allereerst gaan rechten van kinderen kennelijk helemaal niet v56r
op de normale verdeling van rechten en plichten die in een rechtssys
teem aan de orde is. En ten tweede zal er steeds meet een beroep worden
gedaan op de rechterlijke instanties (rechter, Raad voor de Kinderbe
scherming, gezinsvoogdij) om een bepaalde verdeling te bewerkstelligen,
te veranderen of te handhaven. Wie het tij wil keren, zal heel erg princi
pieel moeten kiezen: als kinderen rechten hebben, dan zijn het ‘troeven’
op welke rechten van ouders ook.

Het ‘recht’ van ouders?

Waar hebben we het trouwens over bij dat veronderstelde ‘recht’ van
ouders om hun eigen kinderen op te voeden? Eerst en vooral hebben
ouders, zoals gezegd, niet het recht maar de plicht om hun kinderen op
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te voeden, en de rechtsorde kan hen in beginsel ter verantwoording roe
pen wanneer zij die plicht niet nakomen. De criteria daarvoor zijn wat ze
bij alle andere rechtsplichten zijn: je hoeft niet het maximale te doen, je
mag ook niet het allerlaagste niveau aanhouden, je moet het doen op
een ‘behoorlijk’ niveau, overeenkomstig de eisen van de sociale omge
ving waarin je verkeert. In feite is dat de basis voor justitieel toezicht op
opvoeding. Een vaag criterium misschien, maar het houdt in ieder geval
geen ‘recht’ in. Trouwens ook geen eenvormigheid.

Wie tekort geschoten is in de vervulling van een rechtsplicht is aan
sprakelijk. Van schuld hoeft daarbij niet altijd te blijken. Men staat als
ouder ‘in’ voor de opvoeding van zijn kinderen, en wel tegenover het so
ciale verband waarvan men de publieke goederen incasseert. Daar is uit
een oogpunt van algemeen belang maar één reden voor: de kinderen
hebben aanspraak op diezelfde publieke goederen op voorwaarde dat ze
aan de instandhouding ervan (kunnen gaan) bijdragen. Als ouders
tekortschieten in de opvoeding van hun kinderen, volgt niet alsnog een
‘recht’ om ze op te voeden tegenover degenen die de taak overnemen
(bijvoorbeeld de pleegouders). Het recht van zeggenschap over de op
voeding van de eigen kinderen geldt ten opzichte van derden zolang men
de plicht tot opvoeding nakomt. Wie ernstig tekort geschoten is kan
hoogstens verzoeken die plicht weer op zich te mogen nemen, en het is
niet raar dat er dan vanwege de gemeenschap eisen worden gesteld in
plaats van rechten worden erkend. Ik zou dus menen dat de ouderlijke
plichten geijkt moeten worden volgens het principe ‘geen bevoegdheid
zonder verantwoording’.

De boze wereld en het ouderlijk gezag

Maar dit principe werkt alleen als ook het spiegelbeeld geldt: ‘geen ver
antwoordelijkheid zonder bevoegdheid’. Daar wordt de zaak lastig. Het
ouderlijk gezag als rechtsgezag is maar een heel dunne aanpunting van
het opvoedend gezag waarmee ouders hun kinderen dienen groot te
brengen. Ouders beklagen zich dat zij hun gezag over hun kinderen al
vroeg kwijt raken, omdat die zelf uitmaken wat ze doen of laten. Het valt
inderdaad moeilijk te ontkennen. Maar het probleem is van alle tijden.
Dus is het wel een beetje gemakkelijk om daar de grote boze wereld de
schuld van te geven. Kinderen grootbrengen bestaat voor een belangrijk
deel in het véérleven van een zekere distantie tot de wereld: daéidoor
blijkt pas of en hoe de wereld ‘boos’ is. Je gezag als ouder verspeel je dan
ook het vlugst door je kinderen de indruk te geven dat je als volwassene
maar één regel kent: doen waar je zin in hebt als je de kans krijgt. Die
regel begrijpen kinderen inderdaad al heel vroeg. Je moet als ouder al
leen niet verbaasd staan als hij dan ook vroeg tegen je gebruikt wordt. Je
moet ook niet verbaasd zijn als het uit de hand loopt. Want criminaliteit
is geen perversiteit. Het is eigenlijk gewoon datzelfde beginsel conse
quent toegepast: doen waar je zin in hebt als je de kans krijgt.
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Eerder zou je als ouder dan ook stelling moeten nemen tegen het vol
strekt idiote beeld dat volwassenen op die manier van zichzelf geven.’
Kinderen zien die beelden als uitingen van een wereld waarvan hun
ouders de eerste representanten zijn, dus van ouderlijk gezag. Ik ver
moed dat hier evenveel problemen uit voortkomen als uit ouderwets
ouderlijk dictatorschap. Beleidsgerichte waarschuwingen vanuit het ge
organiseerde veld zouden in dit opzicht veel vanzelfsprekender moeten
zijn en veel ernstiger genomen moeten worden. Wie het moraliseren
noemt zou eens een tijdje moeten meelopen met de jeugdhulpverlening.
Hoe lang heeft het trouwens ook al weer geduurd voordat er van over
heidswege waarschuwende teksten op de sigaretten moesten?

Instrueren of voorleven?

Eigenlijk geloof ik helemaal niet in opvoeden’. Kinderen dienen vooral
niet opgevoed maar alleen grootgebracht te worden; dat is al moeilijk
genoeg. Ik bedoel natuurlijk alleen maar zachtjes tegen te spreken wat
tegenwoordig onder opvoeden’ wordt verstaan: een onophoudelijke en
verbaal begeleide manipulatie van kinderen onder verwijzing naar hun
veronderstelde welbevinden en naar al even veronderstelde affecties. In
plaats van hun liefde tot uiting te laten komen in de zorg voor een grond-
toon, een ritme, een lijn in je eigen leven waarin je kinderen laat delen,
vindt menig ouder dat er ieder uur van iedere dag weer andere leukig
heid verzonnen en vooral uitgelegd moet worden, desnoods (zo niet
liefst) in hun opdracht. Deze gedachte ligt ook ten grondslag aan wat je
het opvoedingswezen kunt noemen: allerlei boeken en bladen, cursus
sen en programma’s die suggereren dat er aan kinderen geduwd en ge
trokken moet worden, dat opvoeden een toepassing is van opvoedkunde
en opvoedkunde een toepassing van project-management.

Nu zal er heus wel zoiets als opvoedkunde bestaan, dat je kunt stude
ren tot je er professor van wordt. Maar de professor in de opvoedkunde
heeft niet vanzelf een praktisch voordeel boven de gemiddelde f-jes
trainer, net zomin als de theoloog geloviger is dan de gemiddelde kerk
ganger of de ethica beter leeft dan haar gemiddelde student. Opvoeden
is niet het toepassen van theoretisch inzicht, laat staan het uitvoeren van
instructies die op het inzicht van derden zijn gebouwd, en al helemaal
niet het koeterwaalsen daarover tegen je kinderen. Het valt wel een
beetje te leren van anderen, maar het minst van alles door het volgen van
een cursus. Wie, zoals een gezinsvoogd, de verantwoordelijkheid krijgt
voor de opvoeding van kinderen van wie de ouders ernstig zijn tekort-
geschoten, zal beseffen dat je er met instructies heel dikwijls niet bent,
ook al worden ze met de beste bedoelingen gegeven en aanhoord. En als
case-management neer zou komen op het geven van instructies voor
instructies, dan ben je nog wat verder van huis, ook al zal niemand ont

4 Bijvoorbeeld in de even onnozele als eindeloze geweiddadige cartoonseries op IV.
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kennen dat je beter één persoon kunt hebben die de hulpverlening voor
een gezin coördineert dan een heleboel hulpverleners die door elkaar
lopen. Waar het om gaat is dat hulpverlening bij opvoeding geen instruc
tie vergt, maar investering: investeren in hechting aan mensen en ... het
weer los kunnen laten van die hechting.

De kinderbijslag naar achter

Ik wil twee voorstellen doen op basis van deze overdenkingen. Het eerste
is erop gericht justitiële jeugdbescherming minder nodig te maken, het
tweede om ze, als ze toch nodig is, effectiever te maken. Beide voorstel
len zijn wild’, dat wil zeggen onuitgewerkt, tegen het zere been, onbe
taalbaar en nog zo wat. Men beschouwe ze als denkoefeningen die alleen
maar zoden aan de dijk kunnen zetten als ze door deskundigen worden
opgepikt.

Het eerste voorstel gaat in op het belangrijkste probleem van de justi
tiële jeugdzorg: hoe voorkom je dat kinderen erin terechtkomen? Die
vraag loopt voor een belangrijk deel parallel met een andere vraag: hoe
bevorder je dat ouders meer verantwoordelijkheid tonen in het opvoe
den van hun kinderen? Eén van de mogelijke antwoorden is het anders
instellen van de kinderbijslag en/of-aftrek: niet meer als staatssteun
voor het verwekken van kinderen, maar voor het grootbrengen van kinde
ren. Het algemeen belang van de kinderbijslag ligt immers niet hij het
bestrijden van de kosten van hun levensonderhoud, maar bij hun bege
leiding tot zelfstandige leden van de samenleving. Je zou de kinderbijslag
naar achteren kunnen verschuiven onder behoud van het totale bedrag
per kind: hij gaat bijvoorbeeld pas in vanaf het tiende levensjaar, maar je
krijgt veel meer per jaar. Op die manier worden verschillende effecten
bereikt.
- Het besluit om kinderen op de wereld te zetten zal moeten worden ge
nomen op basis van de financiële verantwoordelijkheid die ouders de
eerste jaren zelf kunnen dragen. Allicht zal dat dus een zwaarder besluit
worden.
- Ouders en kinderen krijgen een langlopend gezamenlijk belang bij
winstmogelijkheden voor het gezin. Deze winstmogelijkheden zijn in
onderhandeling te brengen tussen ouders en kinderen op een moment
dat kinderen geïnteresseerd raken in geld. Het lijkt mij niet onmogelijk
het uit te keren bedrag de vorm te geven van een ‘trust’, een doel-
vermogen van het kind zelf, waarover de ouders het bestuur voeren in
het belang van het kind.

-

Op dit vermogen is verhaal mogelijk wanneer door het kind bijvoor
beeld moedwillig letsel is toegebracht aan derden. Ouders krijgen groot
belang bij toezicht en het voorkomen van crimineel gedrag. Zij zullen
inventief worden in het verzinnen van preventiemaatregelen, veel inven
tiever dan de overheid ooit kan worden, wat wellicht besparingen ople
vert, onder andere in het Halt-wezen. Die eventuele besparingen zouden
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moeten worden aangewend ter verhoging van het budget ‘kinderbijslag,
zodat het ook op macro-niveau interessant wordt om criminaliteit tegen
te gaan. Uiteraard ben ik niet blind voor de problemen bij dat boetestel
sel: iemand is pas schuldig als dat rechtens is bewezen, niet als het van
overheidswege is geregistreerd. Maar daar valt vast een Juridische mouw
aan te passen.

Ik benadruk overigens dat ik niet pleit voor bezuinigingen op de kin
derbiJslag c.q. -aftrek, maar voor concentratie op een later moment dan
thans, onder verhoging van het periodieke bedrag.

Gezinsvoogdij via de school

Het tweede voorstel raakt aan de nagenoeg onmogelijke positie van de
gezinsvoogdij. De gezinsvoogd zit in tenminste drie spanningsvelden.
Men moet een opvoedkundig gezag aan de dag leggen terwijl men uit
eindelijk het rechtsgezag vertegenwoordigt. Bovendien moet men zich
opstellen als hulpverlener in dienst van kinderen en hun ouders, terwijl
men tegelijk als ‘professional’ pretendeert hun belangen beter te kennen
dan zijzelf. Recent is daar nog het spanningsveld bijgekomen tussen uit
oefening van dat professionalisme in de rol van case-management (in
clusief kostenbeheersing en efficiëntie) dan wel in de rol van operatio
nele inzet (waarbij eigenlijk alleen het belang van het kind telt). Die
laatste spanning is wellicht de meest bedenkelijke. Maar terwijl men
daar over discussieert, verergert het basisprobleem: hoe signaleer je het
vlugst wanneer kinderen in de knel komen en hoe zet je de meest effi
ciënte middelen in om dat om te buigen?

Ik ben van mening dat zeker voor kinderen in de leerplichtige leeftijd
‘de school’ een belangrijk deel van het antwoord is. De school is voor kin
deren — na het gezin — in het algemeen de meest natuurlijke, omvattende,
deskundige en stabiele opvoedingsomgeving die onze samenleving kent.
Bovendien ontwikkelt zij zich in toenemende mate tot een pedagogisch
centrum dat een veelvormig aanbod integreert: niet alleen Idassikaal On
derwijs, maar ook remedial teaching, onderwijs in eigen taal en cultuur,
naschoolse opvang, enzovoort.

Het lijkt mij goed om dieper na te denken over een natuurlijke aanslui
ting van de gezinsvoogdij bij de school, dus over de rol die schoolmensen
zouden kunnen spelen in de gezinsvoogdij of gezinsvoogden in de
school. Dat geldt temeer nu de gezinsvoogdij zich ontwikkelt naar case
management en er aan de onderkant van de hulpverlening gaten dreigen
te vallen. Hoe die rol er precies moet uitzien weet ik niet. Ik zou mij kun
nen voorstellen dat een flink stuk van de ukvoeringstaak van de gezins
voogdij naar scholen wordt overgeheveld, of dat de gezinsvoogdij als
uitvoeringsinstantie zich veel meer in scholen gaat nestelen.

Dit klinkt natuurlijk belachelijk in een tijd dat scholen niet eens aan
personeel kunnen komen. Ik pleit er dan ook niet voor dat scholen er
nog maar een taak bijnemen; ik pleit ervoor dat zij middelen en be
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voegdheden krijgen om er een taak hij te gaan nemen die te zeer in de
sfeer van het maatschappelijk in plaats van het pedagogisch werk is te
rechtgekomen. Een taak die het werken aan een school overigens aan
trekkelijker kan maken: er zou meer afwisseling, differentiatie en cumu
latie van functies mogelijk worden, zodat het carriëreperspectiefminder
eenzijdig gericht zou zijn op het eeuwige management; er zouden aan
pedagogische academies meer opleidingstrajecten kunnen komen. Of de
politiek wil investeren in deze verzwaring van de rol van scholen is een
andere zaak: een zaak van keuzes bij de verdeling van immer schaarse
middelen. De middelen voor zowel de gezinsvoogdij als de scholen
schieten momenteel sowieso tekort. Het is treurig te zien dat allerlei be
drijven en instellingen de kans krijgen om maatregelen te nemen die
misschien hun winst verhogen, maar het zorgvuldig beheer van de open
bare ruimte en de sociale infrastructuur waarin kinderen moeten op
groeien, verkwanselen.° Deze afschuiving van kosten op openbare mid
delen zou onmiddellijk wegbelast moeten worden. Maar dit terzijde. De
kern van mijn voorstel betreft een gedeeltelijke overheveling van de ge
zinsvongdij vanuit het maatschappelijk werk naar het schoolwerk.

Een andere zaak is of de privacy van het gezin (stigmatisering) zich
niet verzet tegen uitoefening van (een deel van de huidige) gezinsvongdij
via de school? Het ligt er maar aan hoe je over rechten van kinderen
denkt, zou ik zeggen. Als die rechten werkelijk iets voorstellen, zijn kin
deren toch op zijn minst een soort preferente crediteuren bij het
opvnedingsfailliet van hun ouders. Dat dit failliet bekend is op een
school (dat is het meestal toch wel) betekent niet alleen een nadeel; het
kan ook voordelen met zich meebrengen, bijvoorbeeld dat ouders van
vriendjes ingeschakeld kunnen worden bij een deel van de opvang of een
deel van de oplossing, dat de betreffende ouders gesteund worden door
ouders die zij kennen, dat hun isolement niet voor privacy wordt versle
ten, enzovoort.

Samenvatting

De kinderbijslag naar achter, bundelen in een doelvermogen en koppe
len aan jeugdcriminaliteit, de gezinsvoogdij de scholen in, onder toevoe
ging van extra middelen en bevoegdheden, heldere markering van het
justitiële moment in de jeugdzorg (minder maatregelen, maar nauwkeu
riger gemotiveerd en strikter toegepast) — dat zijn mijn suggesties. Dit
alles vanuit het besef dat opvoeden geen toegepaste opvoedkunde maar
vôérleven is, dat rechten van kinderen troeven, zij het zeer beperkte troe
ven, bieden op plichten en rechten van ouders, en dat het rechtssysteem
altijd een niet geringe prijs vraagt voor de bescherming die het biedt.

5 Een sociaal-effect-rapportage zou bij maieure beslissingen (bijvoorbeeld vervangen van

mensen door automaten) wettelijk verplicht moeten ziin.
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Een frisse kijk op de
kinderbescherming
Over verzwegen vanzelfsprekendheden

A. van Dantzig*

De kinderbescherming is onbekend terrein voor mij. Wel heb ik mij de
laatste jaren bezig gehouden met het probleem van kindermishandeling
en wat daaraan te doen, daartoe geïnspireerd door het prachtige proef
schrift van Willems (1998) Wie zat de opvoeders opvoeden? Ik kijk dus met
een frisse blik naar de huidige discussie over hervorming van het stelsel
van kinderbeschermingsmaatregelen. En ik doe dat met de instelling
waarmee ik ook naar mijn patiënten luister: ik hoor wat zij zeggen, maar
vooral ook wat zij niet zeggen, omdat zij daar bang voor zijn; of omdat zij
wat niet wordt gezegd zô vanzelfsprekend vinden, dat zij niet beseffen
dat dat hun uitgangspunt is.

Opvallend is dat bij alle maatregelen die genomen zijn of worden voor
gesteld, het als vanzelfsprekend wordt beschouwd dat overheids
bemoeienis is bedoeld om te verbeteren wat er mis is gegaan. De impli
ciete vanzelfsprekendheid hier is dat ouders hun kinderen goed kunnen
opvoeden, daar geen hulp bij nodig hebben, zodat hulp alleen is aange
wezen wanneer er iets niet goed gaat.

Dat is eigenlijk een boude stelling, zoals iedereen weet die kinderen
opvoedt, en iedereen weet die is opgevoed. Wie van ons betreurt niet dat
zijn of haar ouders iets hebben nagelaten waardoor het thuis rustiger,
prettiger, veiliger geweest zou zijn dan het was. Natuurlijk is dat vaak niet
heel erg, en we kunnen, zeker als we zelf kinderen hebben, veel begrijpen
en daarom veel vergeven. Maar het blijft jammer dat misschien met een
kleine verheldering, een paar gesprekken, betere voorlichting, kortom
opvoedingsondersteuning, veel gewone narigheid had kunnen worden
voorkomen, en veel erge narigheid vroeg was gevonden.

Een andere vanzelfsprekendheid ligt verborgen in het uitgangspunt
van respect voor de primaire opvoedingssituatie’, ofwel het ouderlijk ge
zag. De verzwegen boodschap hierachter is dat bemoeienis in principe
ongewenst is en daarom alleen kan worden gelegitimeerd door iets ergs.

Men realiseert zich dan niet dat op andere terreinen van de opvoeding
die inmenging als een groot goed wordt gewaardeerd, door alle ouders.
Bij de lichamelijke zorg voor het kind wordt de hulp van consultatiebu
reaus, schoolartsen, noem maar op, als een voorrecht ervaren. En het
zelfde geldt voor de intellectuele ontwikkeling van het kind. Er is wel een

De auteur is psychiater te Amsterdam.
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leerplicht, maar veruit de meeste ouders vinden het een voorrecht hun
kind naar school te kunnen sturen om daar te leren wat nodig is om aan
het maatschappelijk leven te kunnen deelnemen.

Maar dat geldt niet voor de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind.
Bemoeienis daarmee wordt gezien als een inbreuk op privacy, en die
kwalificatie is voldoende om de consequenties daarvan — de gruwelen
van kindermishandeling bijvoorbeeld — jaren te laten bestaan, en genoe
gen te nemen met ontoereikende maatregelen als melding bij het Advies-
en Meldpunt Kindermishandeling.

In dat begrip privacy ligt nog een vanzelfsprekendheid verborgen, na
melijk dat de gemeenschap, de publieke sfeer, een vijand is van de beslo
tenheid van de privé-sfeer. En het is waar dat de bemoeienis met het ge
zin vanwege de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind de ouders
veel persoonlijker aan zal spreken dan dat gebeurt bij de school of de
gezondheid. Dat zou een technisch probleem kunnen zijn — hoe pakken
we dat het beste aan? - maar het wordt principiëler gesteld. Ouders heb
ben het recht en de macht, zij zijn de heersers in hun kleine rijk, en wie
binnen wil moet wel een heel goede reden hebben.

Met deze redenering wordt de weg naar juridische regeling van deze
bemoeienis geopend, en is dan alleen toegankelijk voor die instanties die
misstanden trachten te bestrijden. Daarmee is een vicieuze cirkel geslo
ten, want aan ouders wordt dan, alleen al door die benadering, meege
deeld dat zij waarschijnlijk tekort schieten, en dat zouden wij ook niet
leuk vinden. Deze visie wordt bevestigd door het feit deze bemoeienis
vaak wordt gekarakteriseerd als preventie, over voorkômen dus van ont
sporing van het kind. Daarmee worden de ouders niet alleen gediscrimi
neerd, maar ook het te verdedigen belang wordt onduidelijk. Veel be
moeienis heeft als motief het voorkômen van criminaliteit, en dergelijke
maatschappelijke ongewenstheden. Dan is niet duidelijk wiens belang
hier gediend wordt, dat van de privé- of van de publieke sfeeL

Gezin en gemeenschap

Uit deze overwegingen zal duidelijk worden dat ik meen dat er een fun
damenteel tekort verscholen zit in de regulering van de verhouding tus
sen gezin en gemeenschap. Om dat, in navolging van Willems, juridisch
te formuleren: de gemeenschap heeft bij wet aan ouders niet alleen het
recht gegeven, maar ook de plicht opgelegd, hun kinderen, laten we het
heel algemeen zeggen, een goede opvoeding te geven. Maar de gemeen
schap heeft daaruit niet de conclusie getrokken dat zij daarmee ook zich
zelf een plicht heeft opgelegd, namelijk te zorgen dat ouders daar goed
genoeg toe in staat zijn. De vraag wordt dus hoe de gemeenschap zich
van deze taak zou kunnen kwijten. Ik kom daar op terug, maar wil het
eerst nog over een andere vanzelfsprekendheid hebben.

Iedereen die zich bezig houdt met kinderbescherming ziet kinderen
die al jaren lang blootgesteld zijn geweest aan gruwelijke toestanden,
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zoals we ons die voor onze eigen kinderen niet moeten indenken. Be
denk eens hoe de samenleving zou reageren als er kinderen werden ge
vonden die al jaren lang aan tuberculose leden, of die schurft hadden.
Iedereen zou aan de bel trekken, er zou een publieke verontwaardiging
opsteken. Ongeacht de kosten zouden maatregelen worden genomen,
net zoals enige tijd geleden bij de ontdekking van de meningococcenin
fectie, die resulteerde in een alomvattende inentingscampagne waarvoor
meteen geld beschikbaar was.

Maar dat werkt niet zo als het gaat om problemen die tot het werkter
rein van de kinderbescherming hehoren, en meer in het algemeen van
de geestelijke gezondheidszorg. Daar worden problemen niet structureel
aangepakt. Stel dat men een wijdverbreide tuberculose-infectie bij kin
deren vond. Dat zou niet alleen leiden tot genezing van die kinderen,
maar ook tot opsporing van de infectiehaard, maatregelen om die uit te
roeien alsmede maatregelen om herhaling te voorkomen, bijvoorbeeld
door betere voorlichting over hygiëne en dergelijke.

Dat gebeurt in de kinderbescherming niet. Waarom niet? Ik gaf al als
reden dat iedereen het vanzelfsprekend vindt dat het zo gaat. Dat wordt
wel wat minder, maar werkelijk structureel wordt er nog zelden gedacht.
Een andere reden is dat niemand zich voldoende verantwoordelijk voelt
om er toe te komen een structurele aanpak voor te staan. Belemmerin
gen te over, ik noemde al de privacy, die het gezin eigenlijk ontoeganke
lijk maakt voor bemoeienis. Wie dat hoog in het vaandel heeft, neemt de
nadelen daarvan voor lief, zoals we de verkeersdoden voor lief nemen in
plaats van het autorijden te verbieden of een maximumsnelheid in te
voeren van veertig kilometeL

Maar wie dat in de kinderbescherming anders zou willen wordt met
een geconfronteerd met zijn machteloosheid. Het budget van de zorg
wordt door de regering vastgesteld, en heeft grenzen door de beschik
bare middelen (dat is natuurlijk, zoals alle geld, een kwestie van prioritei
ten, maar zolang er geen politieke onrust is over de misstanden met kin
deren worden die geen prioriteit.) Er ontstaan wachtlijsten of
taakinkrimpingen, die als onvermijdelijk worden beleefd. De werkers
zijn druk bezig, en kunnen niet meer doen dan ztj doen. Bovendien geldt
voor alle mensen die hier bij betrokken zijn dat zij dus meer willen dan
zij kunnen, en dan gaat het mechanisme van de cognitieve dissonantie
werken: als men niet kan wat men wil, gaat men wat anders willen.

Ik heb daar een tragikomisch voorbeeld van meegemaakt. Ik werd op
gebeld door een vrouwelijke collega, een consultatiebureauarts, die mij
verontwaardigd vertelde dat ik had gezegd dat de consultatiebureaus
tekort schoten in zorg, maar dat die bureaus er juist voor waren om al dat
te doen waarvan ik gezegd had dat ze het niet deden. Ik antwoordde dat
ik wist dat de CBs daarvoor waren, ‘maar’, vroeg ik, ‘kunt U dat ook alle
maal doen?’ En toen begon die collega te huilen en zei: ‘Dat is nu juist zo
vreselijk, dat je maar zo weinig kinderen kunt helpen’. De cognitieve dis
sonantie was door mijn vraag even opgeheven.
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Maar wezenlijk aan dit gebeuren is dat de splitsing tussen belofte en
werkelijkheid wordt doorgezet in de splitsing in de geesten van de wer
kers in de kinderbescherming en de geestelijke gezondheidszorg. Zij we
ten dat zij maar weinig vermogen tegen de omvang van de problemen,
maar in het dagelijks werk nemen zij daarmee genoegen, scheppen hun
voldoening in wat zij wèl kunnen, en verbannen hun onvrede naar het
limbo van de onmogelijkheden.

Het verdrietige daarvan is dat op die manier iedereen die in de huidige
zorg werkt, meehelpt het bestaande ontoereikende systeem in stand te
houden. Om het duidelijk te zeggen, zij, wij, bedrijven daardoor liefda
digheid, zoals de armenzorg diende om de ergste uitwassen te voorko
men, maar het levenspeil van de onderste lagen van de bevolking niet
verbeterde. Zo behandelen wij met kinderbescherming wel de ergste ge
volgen voor de betrokken kinderen van de toestanden waaraan zij door
hun ouders zijn blootgesteld, maar wij weten niet de ouders zo te beïn
vloeden dat die niet tot deze uitwassen hoeven te komen. Ik zou dat geen
preventie noemen. Zoals — ik heb dat eerder gezegd — leren lezen niet al
leen bedoeld is als preventie van analfabetisme.

Wat te doen?

Kritiek is makkelijk, hoe moet het dan wel? Ik zei al dat het proefschrift
van Willems mij tot nadenken over kindermishandeling heeft gebracht.
Ik kwam tot de conclusie dat kinderen een machteloze, en vaak gediscri
mineerde groep zijn, en dat zo’n groep alleen maar tot een betere maat
schappelijke positie komt door een emancipatiestrijd, zoals dat gegolden
heeft voor arbeiders, vrouwen en homoseksuelen. Maar kinderen kun
nen dat zelf niet, en vroeger mishandelden zijn daartoe vaak niet in staat.
Ik kwam tot de conclusie dat de hulpverlening deze emancipatie tot haar
taak zou moeten gaan rekenen, omdat zij anders genoegen neemt met
liefdadigheid, met dweilen met de kraan open. En met hulpverleners be
doel ik in dit verband iedereen die zich met slecht behandelde kinderen
bezighoudt, dus iedereen die bij kinderbescherming betrokken is, waar
onder bijvoorbeeld ook rechters, advocaten en natuurlijk de hulpverle
ners in engere zin.

Om dat te bereiken hebben Willems en ik de Stichting Raak opgericht,
daarbij geholpen door mr. Stan Meuwese, directeur van DCI, Defence for
Children International, en later door televisieproducente Carla Tromp en
docent maatschappelijk werk Thomas Heyman. De doelstelling van de
Stichting is eenvoudig: wij verzoeken aan de regering een proefregio in te
stellen waar de hulpverlening alles kan doen waarvoor zij in haar statu
ten de opdracht heeft gekregen, niet belemmerd door beperkingen van
mankracht, deskundigheid of organisatie. Het verheugt mij te kunnen
zeggen dat voor ons plan onlangs het groene licht is gegeven door het
ministerie van VWS en dat het zal worden uitgevoerd onder leiding van
professor 10 Hermanns, een van Nederlands vooraanstaande deskundi
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gen op het gebied van kinder- en jeugdzorg. De eerste en voornaamste
zorg van de hulpverlening in deze regio zal zijn er voor te zorgen dat ie
dere ouder in contact komt met de zorg, en dit contact beleeft als een
handreiking, als een recht, zoals de school en het consultatiebureau dat
zijn, en niet als een ongewenste inmenging.

Als dat lukt is behalve de verbetering van de kansen op een goede op
voeding ook nog een eerste begin gemaakt met een andere culturele ver
nieuwing. Tot nu toe is de eerste reactie op ons plan altijd: wil je dan in
ieder gezin een politieagent zetten? Dat de gemeenschap zich op posi
tieve, welkome manier met gevoel en relatie zou bezighouden is een
nieuwe manier van kijken naar deze verhouding. Mocht dit lukken, en
onderdeel worden van de landelijke zorg, dan is daarmee bijgedragen
aan het bevorderen van de cohesie van de samenleving. Die cohesie is
namelijk een probleem in een democratie, die door de gelijkheid meer
met instemming dan met oplegging moet werken.

Onder de zuilen werd ieder kind van de wieg af aan opgevoed door
ouders en gemeenschap, de kerkelijke gemeenschap, samen. Dat is voor
een groot deel weggevallen. Het herstel van zo’n band zou vèrreikende
gevolgen kunnen hebben, die zich over generaties uitstrekt — zoals nu de
slechte gevolgen van verkeerde opvoeding dat ook doen. Het moge Min-
ken als een utopie, maar het zal een steeds reëlere mogelijkheid worden
naarmate meer mensen en meer instellingen zich achter deze visie zou
den scharen en daardoor het politieke draagvlak voor deze aanpak tot
stand zouden helpen brengen. Ik vind dat iedereen die zich met de zorg
voor kinderen bezig houdt, en zeker zij die zich met gemaltraiteerde kin
deren bezig houden, dit als een wezenlijk deel van hun taak zouden
moeten beschouwen.

Conclusie

Mijn redenering berust op het uitgangspunt dat bij het oplossen van een
probleem in de zorg altijd moet worden gekeken naar vanzelfsprekend
heden, die het juiste zicht op het probleem verdoezelen. Voor de kinder
bescherming zie ik twee van die vanzelfsprekendheden.

De eerste is, dat de aanvoer van kinderen die onder de kinderbescher
ming vallen niet als een probleem van kinderbescherming, i.c. van het
ministerie van Justitie wordt gezien. Daardoor leidt het bestaan van kin
derbescherming wel tot verbetering van het lot van individuele kinderen,
maar zolang aan de oorzaken van de instroom niet wordt gewerkt is kin
derbescherming eerder een middel om een slechtwerkend systeem in
stand te houden dan een bijdrage aan de oplossing van het probleem
van gemaltraiteerde kinderen.

De tweede vanzelfsprekendheid is dat er grote tekorten in de hulpver
lening binnen de kinderbescherming zijn. Er zijn te weinig voogden en
gezinsvoogden, te weinig maatschappelijk werkers, kortom het gebrek
aan kwaliteit lijkt vanzelfsprekend. Deze tekortkoming is ook zo te for-
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muleren: wanneer een maatregel ter verandering wordt voorgesteld bin
nen een structuur waarvan de randvoorwaarden een volwaardige hulp
verlening onmogelijk maken zullen alle voorstellen ter verbetering
slechts bestuurlijke maatregelen blijken te zijn, met geen of onvoldoende
effect.

Beide uitgangspunten samen leiden mij tot de conclusie dat de vrese
lijke, ons land onwaardige toestand waarin tienduizenden kinderen ver
keren, iedereen die in deze sector werkzaam is, vanaf de minister en
staatssecretaris tot aan de werkers op de werkvloer, er toe zou moeten
brengen zich persoonlijk en via zijn of haar organisaties in te zetten voor
een principiële, structurele aanpak van het probleem van kindermishan
deling. En dit moet gebeuren door het bevorderen van gezamenlijke ver
antwoordelijkheid, van ouders en gemeenschap, voor de opvoeding van
onze kinderen. Dat is dus mijn voorstel voor een frisse aanpak.
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Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published nine times a
year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry
of Justice in co-operation with the publishing house Kluwer Each issue
focuses on a central theme related to criminal law, criminal policy and
criminology. The section Summaries contains abstracts of the
internationally most relevant articles of each issue. The central theme of
this issue (vol. 28, nr. 9, 2002) is: Child protection.

Child protection: how to go on?
RH.M. Deijkers
In this article the author summarizes the current discussion in the
Netherlands on the desirability of extending the present system of child
protection measures with a minor preventive measure. This minor
measure could, apart from measures like placing under supervision and
deprivation of parental rights, be imposed by the judge. The author
observes that nowadays the capacities of parents to raise their children
in a proper way are under a lot of strain. It is a task of the government
to support parents in raising their children, if necessary. 1f this
assistance is not provided in the first place, how can more drastic
intrusive measures taken by the government be legitimate? The new law
on Youth Care has to tackle the problem that a lot famhy support comes
too late nowadays. The new law provides for an easily accessible offer of
support in upbringing. The author also stresses the importance of a
good judicial motivation in case of the imposition of child protection
measures. This motivation is important because there is more at stake
than just the legal security of parents and their children. Clarity on why
a child protection measure is being imposed and on its purpose, can
also contribute to the effectivity of the measure.

‘Strictness can be love as well’; more than a century of child protec
tion
B. Kruithof
Based on secondary sources, a short history of the Dutch legal system
regarding child protection is sketched, from the nineteenth century
until the present day. In this system, fear of state intervention as far as
education is concerned based on principal - usually religious - grounds,
is intricately interwoven with a growing tendency to lean heavily on
professionals and on governmental interventions on the other hand.
The Law on children’s misbehaviour was enacted in 1905 and is still,
albeit adapted in some ways, in force. In 1920, specialised judges were
installed to deal with dangerous children, as well as with children at
risk. Even more important was the possibility to supervise the
upbringing of children by guardians, appointed by these magistrates in
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juvenile court (ondertoezichtstelling’, ots). Mthough popular as a
measure - nowadays used for approximately. Twenty thousand children
per year - resuits are hard to gauge, and the use of this measure
depends as often as not on the general climate with regard to punish
ment. E.g. in the seventies, when aothority was under fire, an all time
low in the imposition of this measure can be seen, while in the nineties
calls were heard for more discipline, especially with regard to young
sters.

Child protection as feature of child care
J.C.J. Boutellier
The central statement of the article is that child care should be more
oriented on prevention of the need for child protection. In the
Netherlands the Minister of Justice is responsible for child protection;
the Minister of Welfare for childcare. The author states that these two
perspectives work competitive. He discusses three oppositions hetween
the welfare and the justice perspective: demand versus problem based
intervention; child versus society protection; voluntariness versus
compliance. In practice these oppositions are an obstacle for close
cooperation and an effective system of child care. The author beliefs
that this obstacle can be overcome if (prevention of) chfld protection
interventions becomes a major goal of the childcare system.

Effective revision of youthcare
T van Yperen
The system of youthcare in the Netherlands is subject of a major
revision. This article discusses the meaning of this revision for the
development of the child protection services and the prevention of
youth delinquency. The author states that, on the one hand, the revision
of the system does not guarantee adequate quality of the contents of
the prevention and care. On the other hand, the question is whether
new measures of child protection are defendable if the existing system
of prevention and youth care itself is still not brought to order. The
author notes that new measures of child protection should not be a
fihling of an inadequate organisation and use of the system.

What works in child custody?
1. Hermanns
Legally imposed help, in the form of a family supervision order, places a
heavy responsibilky on the child custodian to offer effective family
support. Seven principles of affective family support are described: the
use of evidence based and standardized methods; a bahance between
severity of the problem and investment of personal and financial
resources; applying demand-oriented help-giving practices; the use of
empowerment and strength based interventions; multisystemic
strategies; goal directedness; activation of formal and informal social
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networks. Applying these principles to child custody services leads to a
redesign of the organization and content of this work. It is shown that,
keeping the supervisor status of the custodian intact and without
exuberant financial claims, effective and brief child custody is
attainable. The recently formulated need for new forms of imposed help
is consequently unnecessary.

Youthcare in the light of international legal norms
S. Meuwese
The new legislation on child care in the Netherlands gives the right to
child care to minors or their parents. In its explanation paper to the
draft-law, the government states that this right to child care is in
accordance with the UN-Convention of the Rights of the Child (CRC),
but a specific article on the right to child care is not part of the CRC.
This is a topic for discussion. The right to child care can be constructed
using more and other articles than the government has mentioned. The
reason the government denies the basis for a right of child care in the
CRC lies in the fact that the government wants to limit this right for
certain categories of minors, especially asylum seeking minors and
children without a permit to stay in the Netherlands. This is not only a
violation of the CRC, but also of the The Hague convention on child
protection (1961). The European Court of Human Rights bas contribu
ted to standards for child care in two judgements (both of 10 May 2001)
in cases against the United Kingdom. In one case, the child care
agencies acted inefficiently and too late, in the other case the interven
tion was based on carelessly gathered information. The Court sets with
these both judgements the limits within which the child care agencies
have to operate. In luly 2002 six children died in the Dutch city of
Roermond when the family house was set on fire by the father; the
father, the mother and one child survived this drama. The family was
already known to child care agencies. A report of the Inspection of Child
Care and Child Protection describes how a variety of child care agencies
had gotten involved with this family. The question is to what extent the
child care sector is based on real professionalism. Judging from the legal
side, there are only ven’ general and vague standards in the existing and
future Dutch legislation. This is very questionable in the light of article
3 CRC: the state party has the obligation to ensure that the child
protection services shali conform with the standards in the number and
suitability of their staff. The Dutch legislation on child care is not
meeting the relevant international standards.

Youth protection as legal protection
B. van Roermund
Youth protection by law in the Netherlands is under considerable
pressure, generated by family disintegration, polkical indifference, and
institutional reorganisation. In spite of this pressure, principled
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reflection is needed in order to make the right practical choices. In
contrast to other views, this article argues that specifically legal
intervention in youth protection calls for a limited number of regimes,
applied by official markings and dear argumentation, rather than a
diffuse spectre of ïntertwinements with social welfare. It does so on the
basis of three theses: legal protection is inherently ambiguous, it can
only work if it also maintains the system, sometimes at the cost of the
child’s interests; children’s rights are tmmps on parental rights,
whatever the latter may be; if parents prove unable to educate their
chïldren, legal officials should not try and educate the parents but
rescue the children by mobilising alternative educators. The author
adds two practical policy proposals in embryonal form: enhancing the
stakes of governmental family allowance and integrating legal youth
protection organisation into schools.

A fresh look on child protection; on implicit presuppositions
A. van Dantzig
The author names and discusses the implicit presuppositions that
underlie the debate on the reform of the system of child protection
measures. The parents’ need for help in raising their children is still
seen as a proof of their incapacity, while it is common knowledge that
raising children is not always an easy thing to do. The author also
questions the emphasis that is put on the protection of privacy of
parents and their children. In his view the relations between families
and the community bas gone crooked. Nowadays parents are much
more on their own when It comes to raising their children, whereas
decades ago problems in raising children were discussed within the
community, church or family. The author himself is involved in a pilot
project in Amsterdam that aims at informing parefits with children on
the possibilities of getting advise and support in bringing up their
chuldren. The people that took this initiative see It as their goal to make
it as normal for parents to ask for support in raising their children as it
is for them to go see a docter or childrens health centre.
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Het WODC op Internet: wwwwodc.nl

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (VODC) van
het ministerie van Justitie is via
Internet bereikbaar. Het WODC is een
kenniscentrum op justitieel terrein dat
een wetenschappelijk bijdrage levert
aan de ontwikkeling en de evaluatie
van justitiebeleid. Op deze nieuwe site
is de volgende informatie te vinden:

1. Doelstelling en Organisatie (o.a.
organogram, beschrijvingen van de
verschillende afdelingen en de namen
van de medewerkers);

2. Producten en diensten:
- overzicht en uitgebreide samenvat
tingen van de nieuwste rapporten:
- inhoudsopgaven en voorwoord met
korte samenvattingen van artikelen in
het tijdschrift Justitiële verkenningen:
- jaarlijsten van rapporten en
genoemde tijdschriften;
- elektronische publicaties (o.a.
onderzoeksprogrammering van
justitie);

3. Interessante verwijzingen
(overzichten van congressen en
studiedagen];

In de toekomst wordt de aangeboden
informatie uitgebreid met specifieke

producten als databases Oiteratuur
bestand] en aan producten en
diensten gekoppelde bestel-
mogelijkheden (via e-mail) en/of
aanvraagformulieren.
Voor vragen over producten en
diensten van het WODC en voor het
snel en efficiënt leveren van
statistische en literatuur-informatie
kunt u terecht bij de WODC
informatiedesk te-mail: wodc
informatiedesk@minjus.nl).

Wij hopen op deze wijze bij te dragen
aan de verspreiding van relevante

kennis en informatie buiten het
ministerie van Justitie.
Hans van Netburg lVODC-webmaster)
tel.: 070-3 70 69 19
fax: 070-3 70 79 48
e-mail: c.j.van.netburg@minjus.nI

WODC-thesaurus ‘Het
criminaliteitsvraagstuk (geheel
herziene uitgave)

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum VODC) van
het ministerie van justitie heeft een
geheel herziene druk uitgebracht van
de WODC-thesaurus. Deze gestructu
reerde standaard trefwoordenlijst

inzake het criminaliteitsvraagstuk
bestrijkt de volgende terreinen:
criminologie, victimologie,
criminaliteitspreventie, delicten/
criminaliteitsvormen, politie, justitie,
openbaar ministerie, rechterlijke
macht, strafrechtspleging, gevangenis
wezen en reclassering. Na het
uitkomen van de eerste uitgave van de
WODC-thesaurus in 1993 is deze met

succes toegepast als instrument bij het
toegankelijk maken van publicaties op
het gebied van het criminaliteits
vraagstuk. Niet alleen bij de Afdeling
Documentaire Informatievoorziening

van het WOOC maar ook op andere
afdelingen binnen het ministerie van
justitie wordt de WODC-thesaurus
gebruikt Daarnaast maken andere
organisaties waaronder politie-
bibliotheken, het openbaar ministerie,

gevangenisbibliotheken en de
rechterlijke macht gebruik van dit
hulpmiddel.
De afgelopen jaren is de hoeveelheid
publicaties op het terrein van justitie

en politie sterk toegenomen, zowel
nationaal als internationaal. De
IRT-affaire en de daaruit voort
vloeiende commissies Wierenga en
Van Traa brachten nieuwe vormen van
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opsporingsmethodieken aan het licht.
Het jeugdstrafrecht werd gewijzigd.
Allerlei grensoverschrijdende
criminaliteitsvormen zijn meer in de
belangstelling komen te staan. Nieuwe
alternatieven voor de vrijheidsstraf
werden en worden getest om de
problemen rond de celcapaciteit op te
lossen. Nieuwe termen als integriteit,
integrale veiligheid, fenomeen
onderzoek, proactieve opsporing,
forensische accountancy, taaksttaf,
internet, televerhoor, stelselmatige
daders en zelfredzaamheid zijn de
afgelopen jaren veelvuldig gebruikt
Natuurlijk zijn er ook termen die
verouderen of termen die belangrijk
leken maar niet of nauwelijks gebruikt
werden. Deze zijn uit de thesaurus
verwijderd of vervangen door andere
termen. Hier en daar is de schrijfwijze
van een begrip aangepast Dit alles
heeft ertoe geleid dat een grondige
herziening van de WODC-thesaurus
noodzakelijk was. Hopelijk zal de
herziene thesaurus de komende jaren
weer een nuttig instrument zijn voor
de ontsluiting van de nog steeds
groeiende informatiestroom rondom
het criminaliteitsvraagstuk.
Als extra hulpmiddel is bij deze
uitgave een geografische thesaurus als
bijlage toegevoegd. Deze thesaurus is
oorspronkelijk samengesteld door de
Centrale Bibliotheek van het ministerie
van justitie en nu in samenwerking
met het WODC aangepast met behulp
van de in augustus 1996 uitgegeven
officiële lijst van landennamen van de
Nederlandse Taalunie.
Inlichtingen:
Hans van Netburg
tel.: 070-3 70 69 19
e-mail: c.j.van.netburg@minjus.nl

Beste/wijze.
De WODC-thesaurus 1997 kost_ 30,-
pet ex.
tel.: 070-3 70 65 54 [mw. A. Eind)
Fax: 070-3 70 79 48
e-mail: a.eind@minjus.nl

Themanummers Justitiële
verkenningen

Regelmatig worden, bij voorbeeld ten
behoeve van het onderwijs, grote
aantallen exemplaren van Justitiële
verkenningen nabesteld. Voor de
bepaling van de oplage is het
wenselijk vroegtijdig op de hoogte te
zijn van de mogelijke vraag. Om die
reden geven wij, onder voorbehoud, de
thema’s die de redactie op dit moment
in voorbereiding heeft. Over de inhoud
van de nummers kan met de redactie
contact worden opgenomen. Ook
personen die een bijdrage willen
leveren aan een van de aangekon
digde nummers worden verzocht
contact op te nemen met de redactie.

JV1, 2003, januari/februari: De rechter
en de samenleving
JV2, 2003, maart: Criminaliteit op zee
iV3, 2002, april: Schelden
JV4, 2003, mei: Polen
JV5, 2002, juni: Wraak

Congressen

Nieuwe regels voor camera-
toezicht; wijziging van de
Gemeentewet
De Raad van State adviseert de
Tweede Kamer op korte termijn over
een nieuwe bepaling in de gemeente
wet. Heimelijk cameratoezicht was al
strafbaar, maar de wijziging legt de
nieuwe tegels voor cameratoezicht in
de Openbare ruimte wettelijk vast.
Door de wetswijziging wordt het
mogelijk voor gemeenten om bij
algemene maatregel van bestuur
nadere regels en technische eisen aan
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cameratoezicht te stellen. Wilt u weten

wat dit betekent voor uw gemeente,

kom dan naar dit congres! Bent u
degene die de voorstellen voor
cameratoezicht beoordeelt, dan moet u
met deze regels rekening houden. U

hoort deze middag hoe de beslissing-

bevoegdheid voor gemeenten vorm

krijgt en wat dit voor consequenties

heeft voor de uitvoering van
cameratoezicht. Deskundige sprekers

gaan in op de discussie over privacy

en veiligheid. Vervolgens discussiëren

ze over de voor- en nadelen van
cameratoezicht. U krijgt praktische tips

over hoe cameragebruik in de praktijk

het gemeentetoezicht kan versterken.

Tot slot hoort u hoe u tot een
verantwoorde inzet van cameratoezicht

en informatieverzameling komt
Burgemeesters, wethouders, griffiers,

gemeentesecretarÏssen, raadsleden,

directie, hoofden en beleids-
medewerkers Openbare orde en
veiligheid bij gemeente, provincie en

rijk, hoofden en medewerkers
bestuurszaken en algemene zaken bij

gemeenten, korpschefs, bureau- en

districtchefs en overige politie
functionarissen, het Openbaar
Ministerie, bestuurskundigen en allen

die geïnteresseerd zijn in de veiligheid

van het publieke domein.
Datum: Donderdag 9 januari 2003
Plaats: Steigenberger Kurhaus Hotel,

Gevers Deynootplein 30, 2586 CK Den

Haag
Inlichtingen: Inhoudelijk: Drs. Nina

Nannini, congresontwikkelaar;
Organisatorisch: Barbara Dekker,

projectassistente, telefoon 070-441 57

24; e-mail: b.dekker@ebi.nl;

Brochure-aanvraag: 070-441 57 80;
Algemene informatie: 070-441 57 95.

Cursusdag Familiebanden en
familie-eer in het Midden-Oosten
en Turkije
Binnen Turkse en Arabische families
en tussen streek- en dorpsgenoten is
er sprake van veel sterkere banden
dan onder Nederlanders. Naast allerlei
positieve aspecten die deze sociale
cohesie met zich meebrengt, speelt ze
niet alleen een belangrijke rol in de
wijze waarop deze mensen zich
crimineel organiseren en in kwesties
rond eer- en bloedwraak, maar ook in
conflicten binnen het gezin. Ook de
verschillen tussen de omgangsregels
in het Midden-Oosten en in Nederland

kunnen in de contacten met politie en
justitie een rol spelen. Het doel van de
cursusdag is het geven van verklarin

gen voor het sociale gedrag van
mensen uit het Midden-Oosten aan de
hand van een beschrijving van de
omgangsregels, achtergrondinformatie

over Islam en geschiedenis van het
Midden-Oosten en Turkije en
vervolgens een diepgaande behande

ling van de groepscultuur en
familie-eer. In dit kader komen
onderwerpen aan de orde als de
positie van de vrouw en eer- en
bloedwraak. Programma: Omgangs

regels in het Midden-Oosten -

Inleiding Islam / Geschiedenis
Midden-Oosten - Groepscultuur -

Familie-eer. Aantal deelnemers per
cursusdag: maximaal 24. Cursusleiders:

Drs. AH. Nauta (gerechtelijk
deskundige inzake Turkse cultuur) en

Dr. R.J.H.M. Ermers [tolk en beëdigd
vertaler Arabisch en Turks).
Plaats: Roermond (7/2/2003),

Driebergen (28/2 en 28/3 2003)
Informatie/aanmelding: Midden Oosten
Cultureel, via www.mo-cultureel.nl,

alwaar meer informatie, of via Postbus

16067, 2301 GB Leiden, fax: 073 - 623

55 37, e-mail: info@mo-cultureel.nI
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Algemeen
Strafrecht en stratrechtspleging
Criminologie
Gevangeniswezen/tbs
Reclassering
ieugdbeschemiing en
-delinquentie
Politie
Verslaving
Slachtofferstudies
Preventie van criminaliteit

Literatuur-informatie

Van de artikelen die in deze rubriek
zijn samengevat, kunnen bij de
documentatie-afdeling van het
Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum van het
ministerie van justitie tegen betaling
kopieën worden aangevraagd. Wij
attenderen u erop dat volgens art. 1 6b,
lid 1 van de Auteurswet 1912, de
kopieën uitsluitend mogen dienen tot
eigen oefening, studie of gebruik. Door
de documentatie-afdeling worden
boeken, tijdschriftartikelen, rapporten
en jaarverslagen met betrekking tot
bovengenoemde gebieden toegankelijk
gemaakt De documenten die vanaf
1987 zijn verschenen, worden
ingevoerd in een geautomatiseerd
systeem. Op aanvraag kunnen
literatuurlijsten m.b.t specifieke
onderwerpen worden toegestuurd.
Boeken en rapporten kunnen te leen
worden gevraagd. Tijdschriftartikelen
kunnen in beperkte mate tegen
vergoeding gekopieerd en toegezon
den worden. In beide gevallen kan
men zich wenden tot de Informatie
desk van het WOOC, Postbus 20301,
2500 EH ‘s-Gravenhage, tel.: 070-370
65 53 (09.00u.-15.00uj. Email:
wodcinfo@wodc.minjust.nl

Criminologie

Glover, AJ., Di. Nicholson e.a.
A comparison of predictors of general
and violent recidivism among high-risk
federal offenders
Criminal justice and behavior, 29e jrg.,
nr 3, 2002, pp. 235-249
Doel van dit artikel is het vergelijken
van de accuraatheid van tien
statistische instrumenten gericht op
het voorspellen van recidive. Aan dit
Canadese onderzoek deden 106
delinquenten mee. Het overall-recidive
niveau bij deze groep lag op 58%, dat
van gewelddadige recidive op 32,1%.
De meeste voorspellers correleerden
significant zowel met elkaar als met
gewelddadige en algemene recidive.
Alleen de CAT, de PCL-R, de ASPD-S
en de PCL-RF1 correleerden niet
significant met gewelddadige recidive.
De beste drie schalen waren de
GSIR-S, de VRAG en de VRAG-C.
Deze onderzoeksresultaten pleiten
sterk voor het gebruik van deze drie
schalen en wat minder sterk voor
CD-S, VSIR, PRSF en PCL-RF2. Tot slot
wijzen de auteurs erop dat de door
hen getoetste instrumenten uitsluitend
uit statische risicofactoren bestaan.
Toekomstige testen zouden zich ook
moeten richten op dynamische
factoren zoals attitudes en omgang
met deviante anderen.
Met literatuuropgave.

2
Kleinhans, M.
Criminaljustice approaches to
paedophllic sex offences
Social & legal studies, lie jrg., nr. 2,
2002, pp. 233-255
Ideeën over wat wezenlijk wordt
geacht in het kind’ en ‘de kindertijd’
liggen ten grondslag aan hoe de
samenleving pedofiele sexuele
delinquenten bestraft. Centraal in deze
ideeën over kind en kindertijd ligt het
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concept van het onschuldige kind’:
een onschuld en puurheid die
samengaat met asexualiteit. De auteur
neemt in haar artikel stelling tegen
een dergelijk conceptualisering. Zij
meent ook dat het eerder de
gewelddadigheid (macht, misbruik,
dominering] van de pedofiel is, en niet
zijn pedofiele geaardheid, die een
bedreiging vormt voor kinderen.
Uitgaande van haar benadering van de
concepten kind’, kindertijd’ en
‘kinderlijke sexualiteit’ bespreekt de
auteur de huidige bestraffing van
pedofielen en welke functie ‘de
crimineel’ heeft in vorming van de
publieke moraal. Zij is het eens met
Aldous Huxley: degenen die niet
strijden voor de God in henzelf, maar
tegen de duivel in anderen, slagen er
nooit in de wereld te verbeteren.
Met literatuuropgave.

Kocsis, R.N., R.W. Cooksey e.a.
Psychological profihing of offender
characteristics from crime behaviors in
serial rape offences
International journal of offender
therapy and comparative criminology,
46e jrg., nr. 2, 2002, pp. 144-169
Er wordt bij politie-onderzoek al veel
gebruik gemaakt van daderprofielen,
ondanks het feit dat er nog weinig
empirisch onderzoek naar is verricht.
Bij het bestuderen van serie-
verkrachtingen, gericht op het
opstellen van daderprofielen is er tot
op heden sprake van weinig origineel,
kwalitatief wetenschappelijk
onderzoek. In deze Australische studie
analyseren de onderzoekers 62
gevallen van serieverkrachting. De
data werden door middel van
multidimensionele onderverdeling in
een model van vijf soorten gedragspa
tronen van serieverkrachters
geclusterd. Ten eerste werd een
centraal cluster onderscheiden,
waarbinnen dié gedragspatronen

vallen die gelden voor alle gevallen
van serieverkrachting. Daaromheen
liggen vier, empirisch te onderscheiden
clusters (of patronen], elk met
verschillende misdaadkenmerken.
Hieraan konden de volgende
descriptieve labels worden gehangen:
gewelddadigheïd (gedrag waarbij
sprake was van woede-explosie bij de
verkrachting]; ritueel (waarbij op
rituele wijze gedrag werd getoond
gelieerd aan seksueel sadisme];
geslachtsgemeenschap (waarbij het
voornaamste doel seksueel contact
was en er sprake was van een minder
agressieve vorm van verkrachting]; en,
chaotisch (een impulsief en geweldda
dig gedragspatroon, niet zelden wreed
en met dodelijke afloop). Daarnaast
konden uit deze gedragspatronen ook
verschillende daderkenmerken worden
gedestilleerd, waardoor het gebruik
van empirisch sterke daderprofielen in
toekomstig onderzoek met betrekking
tot serieverkrachtingen mogelijk wordt.
Met literatuuropgave.

4
Lee, M., G. Ousey
Size matters; examining the link
between small manufacturing,
socioeconomic deprivation, and crime
rates in nonmetropolitan communities
The sociological quarterly, 42e jrg., nr.
4, 2001, pp. 581-602
Uit onderzoek is een sterk verband
gebleken tussen het criminaliteits
niveau in stedelijke gebieden en
verschillende niveaus van economi
sche deprivatie. Vanwege de obsessie
van sociologen voor stedelijke
gebieden is weinig bekend over deze
relatie in plaflelandsgebieden. Dit
onderzoek probeert in deze lacune te
voorzien. Bovendien richt de aandacht

zich op de specifieke structuur van de
arbeidsmarkt Verondersteld wordt dat
het bestaan in een bepaald
plattelandsgebied van kleine — en
middenbedrijven de relatie tussen
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criminaliteit en sociaal-economische
deprivatie vermindert. Uit de resultaten
van het grootschalige onderzoek blijkt
sociaal-economische deprivatie
gerelateerd te zijn aan verschillende
soorten ernstige criminaliteit. Terwijl de
aanwezigheid van verwerkende
industrie een reducerende invloed
heeft op de misdaadcijfers, blijkt dit
nog sterker het geval te zijn voor de
aanwezigheid van veel kleine
bedrijven. In het bijzonder doodslag,
roof, inbraak en autodiefstal komen
aanmerkelijk minder voor in gebieden
met veel kleine bedrijven. Bovendien
wordt de relatie tussen sociaal-
economische deprivatie en criminaliteit
sterk verminderd door de aanwezig
heid van kleine bedrijven. De auteurs
bespreken de consequenties van hun
bevindingen voor theoretie en
onderzoek.
Met literatuuropgave.

5
Martens, W.
Criminality and moral dysfunctions;
neurologicat biochemicat and genetic
dimensions
International journal of offender
therapy and comparative criminology,
46° jrg., nr. 2, 2002, pp. 170-182
Om een betere behandeling van
moreel gestoorde criminelen mogelijk
te maken, is het nodig de relaties te
ontwarren tussen de neurologische,
genetische, emotionele en mentale
aspecten van moraliteit. Die relaties
zijn nogal ingewikkeld en circulair.
Neurologische functies interacteren op
verschillende niveaus met mentale en
emtionele functies en hebben invloed
op rationele en sociale vaardigheden,
het geweten, motivaties enzovoort Al
onze lichaamsfuncties kunnen een
bijdrage leveren aan ons morele
systeem. Zo kunnen intellectuele
capaciteiten en emoties niet werkelijk
van elkaar gescheiden worden. Moreel
disfunctioneren is vaak gerelateerd

aan het plegen van crimineel gedrag.
Helaas worden neurologische
stoornissn bij criminelen nog te weinig
betrokken in de overwegingen van de
rechter. De auteur pleit ervoor dat
rechters meer kennis opdoen over de
mogelijke neurobiologische correlaten
van crimineel gedrag. Dit is niet alleen
belangrijk voor de beantwoording van
de schuldvraag, maar ook ter bepaling
van de op te leggen straf of
behandeling. Bij de tenuitvoerlegging
van straf of behandeling moeten
neurologische experts worden
betrokken.
Met literatuuropgave.

6
Mailhew, T., R. Martinez e.a.
Does immigration increase homicide;
negative evidence from tree border
di/es
The sociological quarterly, 420 jrg., nr.
4, 2001, pp. 558-580
In dit artikel gaan de auteurs in op de
vraag in hoeverre er een relatie
bestaat tussen immigratie en
criminaliteit. Ondanks de enorme groei
van het aantal immigranten in de
Verenigde Staten sinds de jaren zestig,
is deze relatie nooit empirisch
onderzoek. Wel huldigen politici en
beleidsmakers de opvatting dat een
restrictief immigratie-beleid vanuit de
overheid gewenst was als een middel
om criminaliteit te voorkomen. Zowel
vanuit de beleidsmakers als ook vanuit
de wetenschappelijke sociologische
theorie-vorming ging men uit van de
notie dat immigratie leidt tot een
toename van de criminaliteit in die
gebieden waar immigranten zich
vestigen. Uit een onderzoek in drie
buurten in een aantal grenssteden —

waaronder Miami en San Diego — naar
de relatie tussen immigratie en
criminaliteit blijkt dat er geen
aantoonbare relatie was tussen
immigratie en criminaliteit: zo bleek
het aantal moorden niet toe te nemen
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als gevolg van de komst van de
Latijns-Amerikaanse en Afro
Amerikaanse immigranten in deze drie
wijken. De auteurs stellen vast dat de
resulaten van dit onderzoek aantonen
dat het beeld van de criminele
immigrant een stereotype is, die niet
gestaafd wordt door de feiten. Ook
logenstraft het onderzoek de notie dat
immigratie als sociaal proces een
desintegrerende invloed zou hebben
op de lokale gemeenschap en zou
leiden tot meer criminaliteit

Palermo, G.B.
Murderous parents
International journal of offender
therapy and comparative criminology,
46e jrg., nr. 2, 2002, pp. 123-143
Dit artikel biedt een breed overzicht
van de historische, psychologische en
onderzoeksdimensies ten aanzien van
moord op eigen kinderen. Op basis
van de leeftijd van de nakomeling
wordt het doden van kinderen
onderverdeeld in moord op pasgebo
renen (binnen 24 uur na de geboorte);
moord op peuters (tot één jaar oud);
moord op jonge kinderen (van één tot
twaalf jaar) en oudere kinderen (van
dertien tot achttien jaar). Uit eerder
onderzoek blijkt dat zowel vaders als
moeders in staat zijn hun kinderen te
doden. Moeders zijn vaker betrokken
bij de dood van pasgeborenen en
peuters, terwijl vaders vaker hun
kinderen tussen de één en de achttien
jaar ombrengen, zo laat de onderzoe
ker aan de hand van een litera
tuuroverzicht zien. Vervolgens
presenteert en becommentarieert hij
een aantal zorgvuldig gekozen
gevalsbeschrijvingen, met als doel
dergelijke afschuwelijke, onmenselijke
misdaden beter te kunnen begrijpen.
Vele factoren blijken eraan ten
grondslag te kunnen liggen, zoals
jalousie, vermoeden van ontrouw van
de partner, een ziek of gehandicapt

kind en slechte economische of
sociale omstandigheden. Daarnaast
komen persoonlijkheidsstoornissen bij
de betreffende ouder en psychische
ziekten bij met name de betrokken
moeders vaak voor. Door inzicht in
deze factoren wordt het mogelijk om
ouders die een risico vormen in een
vroeg stadium te identificeren.
Met literatuuropgave.

8
Piquero, A., G. Pogarsky
Beyond Sta iford and Warr’s reconcep
tualization of deterrence; personal and
vicarlous experiences, impulsivity, and
offending behavior
Journal of research in crime and
delinquency, 39C jrg., nr. 2, 2002, pp.
153-186
Sinds de Verlichting vragen wij ons af
of de dreiging met straf mensen
afschrikt van misdaad. Uit het
onderzoek tot dusver is gebleken dat
vooral de gepercipieerde strafdreiging
mensen kan weerhouden van het
plegen van delicten. Stafford en Warr
hebben vier mogelijke afschrikkings

mechanismen onderscheiden: de
persoonlijke ervaring dat een delict
werd gevolgd door straf, de persoon
lijke ervaring dat na het plegen van
een delict een straf is vermeden, en de
ervaring van anderen dat na het
plegen van een delict een straf is
gevolgd of vermeden. In het
onderhavige onderzoek zijn deze vier
mechanismen nader onderzocht aan
de hand van rijden onder invloed. Uit
de resultaten blijkt dat zowel de
persoonlijke ervaring als de ervaring
van horen zeggen dat een straf is
vermeden, positief is gerelateerd aan
het plegen van delicten. De ervaring
van straf en het vermijden van straf
hebben invloed op het gedrag via de
percepties van de kans op een straf.
De combinatie van een geringe
persoonlijke en plaatsvervangende’
strafvermijding heeft een sterk



Justitiële verkenuingen jrg. 28, nr. 9, 2002 98

ontmoedigend effect op delinquentie.
Wanneer men al eerder delicten heeft
gepleegd, is de invloed van de
persoonlijke ervaring van straf en het
vermijden daarvan sterker dan de
plaatsvervangende ervaring van
anderen. Impulsieve mensen zijn
gevoeliger voor eigen ervaringen en
minder impulsieve mensen letten meer
op de ervaringen van anderen.
Toekomstig delinquent gedrag wordt
eerder aangemoedigd dan ontmoedigd
door strafervaringen. Dit merkwaardige
resultaat wordt verklaard uit de
neiging van de gestrafte te denken dat
hij het slachtoffer is geweest van een
zeldzaam toeval, dat zich niet zo gauw
opnieuw zal voordoen.
Met literatuuropgave.

Gevangeniswezen/tbs

9
Berg-Lotz, Y. Vanden, B. Ie Grand
e.a.
Intimacy training in a forensic
psychiatric setting; an experiment
International journal of offender
therapy and comparative criminology,
46e jrg., nr. 2, 2002, pp. 249-266
De auteurs doen verslag van
intimiteitstraining in twee forensische
ziekenhuizen: Hoeve Boschoord en de
Pompekliniek. Het artikel gaat over de
ervaringen en de resultaten met twee
sexuele delinquenten. Doel van het
Ieren omgaan met intimiteit en erotiek
was het verminderen van het risico
van recidive. De methode is gericht op
het Ieren hanteren van de eigen
gevoelens en het leren van bepaalde
vaardigheden. Tijdens de sessies
ontkleden de patiënt en de therapeute
zich, gaan samen onder de douche en
doen sexuele spelletjes. De sessies
gaan niet zover dat het een en ander
leidt tot gemeenschap. Wat betreft de
ene patiënt, Gerard, concluderen de
auteurs dat vanwege het feit dat hij
toch recidiveerde het doel niet was

bereikt. Maar volgens de therapeute
was hij toch veranderd in positieve zin
omdat hij gevoeliger was geworden
voor vrouwen. Over de andere patiënt,
Nick, kunnen nog geen conclusies
worden getrokken. Ten tijde van het
schrijven van het artikel was dat nog
niet goed mogelijk, maar uit
observaties valt op te maken dat hij nu
wat minder gespannen op vrouwen
reageert. In totaal participeerden tien
patiënten in de training. Bijna allen
zeiden dat ze zich zekerder voelen in
hun omgang met vrouwen.
Met hteratuuropgave.

70
DaIIey, LP.
Policy implications relating to inmate
mothers and their children, will the past
be prologue?
The prison journal, 82e jrg., nr. 2, 2002,
pp. 234-269
Historisch gezien werden vrouwen
zelden naar de gevangenis gestuurd.
Dit is echter niet langer het geval:
gedurende de negentiger jaren
groeide het aantal vrouwelijke
gedetineerden drastisch: met 106%
tegen een stijging van 75% onder de
mannelijke gedetineerden. Ook het
aantal kinderen met een ouder in de
gevangenis steeg dramatisch
gedurende de negentiger jaren. In
1991 werd het aantal kinderen met
een gedetineerde ouder geschat op
een half miljoen; in 1999 bedroeg dit
aantal anderhalf miljoen. Criminologen
en sociologen voeren een aantal
oorzaken voor deze stijging aan,
waaronder de richtlijnen voor het
vonnissen en het sexe-neutrale
vonnissen. Het behoeft geen betoog
dat de politiek op het gebied van
vonnissen heeft geleid tot een
verslechtering van de moeder-kind
relatie onder gedetineerden en een
stijging van de sociale, emotionele en
criminele problemen van deze
kinderen. Dit artikel is gebaseerd op
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een studie onder drie vrouwen-
gevangenissen in Montana en
interviews met bewakers. De
belangrijkste conclusie is dat het
merendeel van de gedetineerde
moeders met hun kinderen zal worden
herenigd en dat velen er niet in zullen
slagen misdaad-vrij en drugsvrij te
leven of stabiele relaties met hun
kinderen te onderhouden. Het doel van
dit artikel is dan ook om gegevens te
presenteren die de aanbevelingen voor
veranderingen van de policy andere
staten ertoe te bewegen verdere
hechtenis te voorkomen en een
positieve moeder-kind relatie te
vergemakkelijken.
Met literatuuropgave.

17
Griffin, M.L.
The influence of professional orientation
on detention officers’ attitudes toward
the use of force
Criminal justice and behavior, 29e jrg.
nr. 3, 2002, pp. 250-277
Over hoe bewaarders staan tegenover
het gebruik van geweld tegen
gevangenen zijn nog weinig
onderzoekresultaten beschikbaar. Om
dat te bestuderen veizond de auteur
aan alle 772 bewaarders van de zeven
gevangenissen in Maricola County
(Arizona] een vragenlijst. De response
was bijna 80 procent De auteur legde
bij haar operationalisatie van de
variabele ‘professionele oriëntatie’ de
nadruk op drie aspecten: oriëntatie op
de bewakersrol, op het geven van straf
en op rehabilitatie. Naast de invloed
van individuele kenmerken van
bewaarders werden ook die van de
werkomgeving onderzocht. Ras en
opleiding bleken van weinig invloed.
Leeftijd enigzins, dat wil zeggen jonge
bewaarders hadden een wat sterkere
punitieve oriëntatie. Vrees voor
victimisatie, kwaliteit van het
management en zich door dat
management gesteund weten, bleken

een belangrijke invloed te hebben op
de drie dimensies van professionele
oriëntatie. Zo toonden bijvoorbeeld
bewaarders die tevreden waren met
hun leidinggevenden een relatief grote
bereidheid geweld te gebruiken. Dat
bleek ook te gelden voor bewaarders
met een oriëntatie op het geven van
straf en op de bewakersrol, maar niet
voor hen die zich laten leiden door het
motief van rehabilitatie. De auteur pleit
voor onderzoek naar hoe bewaarders
de beperkingen van hun formele
toezichthoudende rol kunnen
overstijgen door het aanleren van
sociale vaardigheden.
Met literatuuropgave.

12
Jacoby, i.E.
The endurance of failing correctional
instititions; a worst case study
The prison journal, 82e jrg., nr. 2. 2002,
pp. 168-188
Hoe komt het dat als justitiële
correctieve organisaties falen in het
bereiken van hun doelen, ze er dan
toch vaak in slagen voort te bestaan
ondanks overvloedige bewijzen van dat
falen? Die vraag over hoe organisaties
overleven beantwoordt de auteur met
de theorie van Robert Merton over
latente en manifeste functies. Hij
maakt een casestudy van het Farview
State Hospital (Pennsylvania), een
inrichting voor psychisch gestoorde
criminelen. Begin jaren zestig
begonnen advocaten journalisten,
politici en zelfs filmmakers steeds
indringender te wijzen op de talrijke
mistoestanden in de inrichting. De
auteur laat met documenten zien hoe
erg het management faalde in
werkelijk alle opzichten. Maar het
ziekenhuis bleef open, ondanks dat
bepaalde maatschappelijke krachten
met man en macht en met ongekende
volharding probeerden het te sluiten.
Een van de redenen was dat het de
belangrijkste bron van werkgelegen
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heid was in de regio. Daardoor was
voor bepaalde politïci het ziekenhuis
publiekelijk steunen dé winnende
strategie bij verkiezingen. Een andere
reden was het feit dat het ziekenhuis
een bepaalde categorie mensen
(geestelijk gestoorden zonder politieke
invloed) van de rest van de maat
schappij afzonderde. Als zelfs zo’n
bizar slecht geleide Organisatie weet te
overleven, zo verzucht de auteur, hoe
moeten dan de minder slecht
presterende aangepakt worden?
Met literatuuropgave.

13
Walters, G., M. Trgovac e.a.
Assessing change with the psychologi
cal inventonJ of criminal thinking styles
Criminal justice and behavior, 29e jrg.,
nr. 3, 2002, pp. 308-331
Verslag wordt gedaan van een
onderzoek naar de gevoeligheid van
de Psychological lnventoiy of Criminal
Thinking Syles voor veranderingen bij
mannen in gevangenissen, die
meededen aan een psychotherapeu
tisch programma. Die gevoeligheid is
groot, wat blijkt uit drie afzonderlijke
onderzoeken bij verschillende
gevangenispopulaties. De PICT blijkt
veranderingen in de manier van
denken van gedetineerden goed weer
te geven. Gedetineerde mannen die
het programma volgden bleken
significant lager te scoren op de PICT
dan gedetineerde mannen die nog op
de wachtlijst stonden voor het
programma. Bovendien bleek dat
programma’s van korte duur minstens
ZO effectief waren als langere
programma’s. De gunstige resultaten
waren niet gebonden aan een
specifieke gevanigenis, maar bleken
zich ook voor te doen in andere
penitentiaire inrichtingen. De gegevens
wijzen erop dat psychotherapeutische
interventie een verandering teweeg
kunnen brengen in de opvattingen van
gedetineerden.

Met literatuuropgave.

Jeugdbescherming en
-delinquentie

74
Eitle, D., RJ. Turner
&posure to community vio/ence and
young adult crime; the effects of
witnessing violence, traumatic
victimization, and other stressful life
events
Journal of research in crime and
delinquency, 39e jrg., nr. 2, 2002, pp.
214-237
Omdat Amerikaanse jongeren
regelmatig getuige zijn van geweld,
zowel thuis als in de openbare ruimte,
is onderzoek nodig naar de gevolgen
daarvan. In dit artikel wordt verslag
gedaan van zon onderzoek. De
onderzoeksgroep bestaat uit een
representatieve steekproef van
jongvolwassenen in Zuid-Florida, met
een ondervertegenwoordiging van
vrouwen. De helft is Spaanstalig, een
kwart blank en het resterende kwart
zwart. Onderzocht werd de relatie
tussen het getuige zijn van geweld
enerzijds en het plegen van
geweldsdelicten anderzijds, waarbij
werd gecontroleerd voor het direct
slachtoffer zijn van het geweld
waarvan men getuige was. Uit de
resultaten blijkt dat de kans op het
plegen van delicten aanmerkelijk
vergroot wordt door de recente en
nabije blootstelling aan geweld in de
publieke ruimte, samen met de
blootstelling aan traumatiserende
berichten (bijvoorbeeld over een
kennis die verkracht is), direct
slachtofferschap in de publieke ruimte,
recente traumatiserende levens-
gebeurtenissen en de omgang met
criminele vrienden. De onderzoekers
zeggen dat uit hun gegevens niet kan
worden afgeleid binnen welke theorie
ze het beste passen. Ook is onduidelijk
of de statistische verbanden ook
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oorzakelijke relaties weergeven. Het is
bijvoorbeeld best mogelijk dat het
getuige zijn van geweld voortvloeit uit
de neiging van delinquente jongeren
om de plaatsen op te zoeken waar
gewelddadig gedrag regelmatig
voorkomt.
Met literatuuropgave.

15
Pridemore, W.A.
Social problems and patterns ofjuvenile
de/inquency in transitional Russia
Journal of research in crime and
delinquency, 39e jrg., nr. 2, 2002, pp.
187-214
De grote sociale en economische
veranderingen in Rusland hebben,
mede gelet op de structuur van de
criminaliteit sinds het uiteenvallen van
de Sovjet Unie, de aandacht afgeleid
van de jeugddelinquentie in dit land.
Gedurende de overgangstijd is echter
delinquentie onder jeugdigen, in de
vorm van geweld, dronkenschap,
drugscriminaliteit en andere misdrijven
die karakteristiek voor jeugdigen zijn,
een steeds toenemend probleem
geworden. In dit artikel worden de
sociale problemen en de jeugddelin
quentie gedurende de overgangstijd in
Rusland nader onder de loep
genomen. Hoewel de misdaad in de
Russische pers een geliefd onderwerp
is, wordt er relatief weinig aandacht
besteed aan criminaliteit onder
jeugdigen. Dit artikel beoogt een
introductie hiertoe te zijn. De auteur
geeft een overzicht van de huidige
stand van zaken van verscheidene
instituties zoals de economie, educatie
en familie en van specifieke
onderwerpen als alcohol, drugs
gebruik, ontspanningen en het
ontbreken van een echt jeugd-
strafrecht. Dit artikel is gebaseerd op
officiële gegevens van het Russische
ministerie van binnenlandse zaken en
gaat dus alleen uit van de officieel
geregistreerde criminaliteit Het

ministerie geeft zelf toe dat de niet
geregistreerde criminaliteit vele malen
hoger zal liggen, in het bijzonder voor
verkrachting en drugsgerelateerde
criminaliteit De studie van de
jeugdcriminaliteit in Rusland vraagt om
specifieke culturele en linguïstische
deskundigheid en samenwerking met
Russische collega’s die eveneens
onderzoek doen naar dit fenomeen.
Met literatuuropgave.

16
Raskin White, H, P.C. Tice e.a.
i/egal acts committed by adolescents
under the inf/uence of a/cohol and
drugs
Journal of research in crime and
delinquency, 39 jrg., nr. 2, 2002, pp.
13 1-152
Dit artikel gaat in op de resulaten van
een longitudinaal onderzoek onder 506
jong-volwassenen naar de relatie
tussen het gebruik van alcohol en
drugs en het plegen van strafbare
feiten in Pittsburg in de Verenigde
Staten. Respondenten die aangaven
zich wel eens schuldig gemaakt te
hebben aan geweldsdelicten, bleken
vaker onder invloed van alcohol en
drugs te zijn dan respondenten die
zich wel eens schuldig gemaakt
hadden aan diefstal. Verder konden de
zogenaamde agressieve delicten vaker
in relatie worden gebracht met
alocholgebruik dan met het gebruik
van marihuana. Ook bleken delicten
die door jong-volwasenen onder
invloed werden gepleegd vaker in
groepsverband plaats te vinden en
was de pakkans ook groter in
vergelijking met jong-volwassenen die
niet onder invloed waren ten tijde van
het plegen van het delict. Delicten
onder invloed werden vaker gepleegd
door zware alcohol- en drugs
gebruikers, zware criminele jong-
volwassenen, en sterke impulsieve
jong-volwassenen of jongeren met
deviante leeftijdgenoten. De auteurs
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concluderen dat hoewel het onderzoek
een aantal interessante relaties
aantoont tussen alcohol- en
drugsgebruik en het plegen van
strafbare feiten door jong-
volwassenen, nader empirisch
onderzoek gewenst is, bijvoorbeeld om
beter te kunnen differentiëren naar de
invloeden van alcohol en drugs op het
plegen van criminaliteit

Politie

17
Finn, MA, LJ. Stalans
Poilce handling of the mentally min
domestic violence situations
Criminal justice and behavior, 29e jrg.,
nr 3, 2002, pp. 278-307
Hoe om te gaan met geestelijk
gestoorden in situaties van huiselijk
geweld is een uitdagend aspect van
het politiewerk. Toch zijn er betrekke
lijk weinig studies die hier dieper op
ingaan. De auteurs deden een
onderzoek onder 257 agenten, die een
hypothetisch scenario lazen over een
dergelijke situatie. In totaal maakten
de auteurs gebruik van twaalf
scenario’s, waarin het vooral ging om
drie situatiekenmerken: de geestelijke
toestand van de verdachte (een man),
de sfeer tijdens het incident
(samenwerking of tegenwerking) en
de toestand van het slachtoffer (wel of
geen verwonding). De respondenten
werden gevraagd hun gedachten op
papier te zetten en vervolgens een
aantal vragen te beantwoorden over
wat zij gedaan zouden hebben en
waarom. Over het algemeen bleken de
agenten niet vaker dan in andere
situaties geneigd te zijn tot arrestatie.
Dat waren ze wel wanneer de vrouw
of vriendin van de verdachte gewond
was of gevaar liep wanneer de
verdachte thuis zou blijven. Hoe
agenten denken over de effectiviteit en
de efficiëntie van psychiatrische
ziekenhuizen bleek over het algemeen

niet van invloed te zijn op hun
beslissing om wel of niet te besluiten
tot ‘civil commitment’. Wel belangrijk
voor agenten als ze besluiten tot ‘civil
commitment’ is hun perceptie van de
bereidheid van deze ziekenhuizen om
gewelddadige personen op te nemen.
Met literatuuropgave.

18
Uppens, R., P. van Calster
Poilcing as foresüy? Re-imagining
poilcing in Belgium
Social & legal studies, lie jrg., nr 2,
2002, pp. 283-305
Volgens de auteurs voltrekken alle
verschijnselen van maatschappelijke
veranderingen zich tegen de
achtergrond van de ‘wereld van het
imaginair& In dïe wereld zijn het
emoties en psychisch (half-) bewuste
voorstellingen (beelden) waarin
veranderingen in de samenleving hun
oorsprong vinden. Zo’n verandering
vond plaats toen Marc Dutroux na zijn
vlucht uit het gerechtsgebouw in
Neufchâteau in april 1998 gevonden
werd door een boswachter Het is dit
beeld van het werk van de boswachter
dat de auteurs als analogie gebruiken
voor de door hen gewenste politie-
organisatie. Ze beschrijven de recente
organisatieveranderingen bij de
Belgische politie die geleid hebben tot
nieuwe wetgeving inzake een
geïntegreerde politie beschrijven. Hun
beschrijving begint in de jaren tachtig
toen België in de greep was van het
Kwaad: de bende van Nijvel.
Politie-onderdelen uit die periode
werkten als mollen ondergronds en
waren verwikkeld in een uitzichtloze
interne loopgravenoorlog. Dit Kwaad
kreeg een nieuw gezicht in de jaren
negentig: Marc Dutroux. De media
gaven veel aandacht aan de manier
waarop hij na zijn vlucht werd gepakt:
niet door de politie maar door een
boswachter Het innerlijke beeld van
de boswachter verbrak de betovering
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waarin België sinds de bende van
Nijvel gevangen was. Daarmee
veranderden definitief ook de innerlijke
beelden van de Belgen over opsporing
van de misdaad.
Met literatuuropgave.

Verslaving

Dowden, C., K. Blanchette
An evaluation of the effectiveness of
substance abuse programming for
female offenders
International journal of offender
therapy and comparative criminology,
46e jrg., nr. 2, 2002, pp. 220-230
Resultaten van eerdere studies wijzen
erop dat vrouwelijke delinquenten
vaak problematische drugsgebruiksters
zijn. Dit drugsgebruik is een
voorspellende factor voor recid ive. Een
recentelijk uitgevoerde meta-analyse
laat zien dat behandeling van deze
vrouwen voor hun drugsgebruik kan
leiden tot enige vermindering van
recidief gedrag. Maar deze analyse
had slechts betrekking op vier
behandelingstoetsen. Het doel van dit
onderzoek is het bestuderen van de
relatie tussen het deelnemen aan
behandelingsprogramma’s voor
drugsgebruik en de resultaten ervan
na beëindiging van het programma.
Gebruikmakend van gegevens
afkomstig van Canadese gevangenen,
werd verondersteld dat vrouwelijke
delinquenten die drugs gebruikten-
(zoals vastgesteld bij de intake) en die
deelnamen aan een behandelings
programma tijdens hun detentie
(N=58] een significante vermindering
van recidivisme zouden laten zien in
vergelijking met gedetineerde vrouwen
die geen relevante behandeling
ondergingen (N=40). Na statistische
analyse blijkt dat er ten aanzien van
recidivisme in z’n algemeenheid
sprake was van een significant
verschil. De behandeling was effectief

bij zowel vrouwen met een hoog als
laag risico op delinquent gedrag én
voor blanke en niet-blanke vrouwelijke
delinquenten. Tenslotte bleek dat
gewelddadig recidief gedrag ook
verminderde bij de behandelingsgroep,
in vergelijking met de groep vrouwen
die niet werd behandeld voor hun
drugsgebruik, hoewel dit verschil
statistisch gezien niet betrouwbaar
was.
Met literatuuropgave.

20
Piquero, A.R., C.L Gibson e.a.
Maternal cigarette smoking during
pregnancy and life-course-persistent
offending
International journal of offender
therapy and comparative criminology,
46e jrg., nr. 2, 2002, pp. 231-248
Onderzoekers die zich richten op de
ontwikkeling en progressie van
asociaal gedrag, beginnen aandacht te
krijgen voor prenatale en perinatale
risicofactoren. Eén van de risicofacto
ren is het roken van sigaretten door de
aanstaande moeder. Er zijn weten
schappelijke aanwijzingen dat er een
verband bestaat tussen het roken van
de aanstaande moeder en het latere
criminele gedrag van hun kinderen. Bij
eerdere pogingen om dit verband in
een theoretisch raamwerk te plaatsen,
baseerde men zich op Moffit’s
ontwikkelingstaxonomie met
betrekking tot asociaal gedrag (1993).
Hierbij wordt het roken van de
aanstaande moeder algemeen
beschouwd als een potentieel
verstorende factor bij de neuropsycho
logische ontwikkeling van hun kind.
Wat vervolgens in verband kan worden
gebracht met wetoverschrijdend
gedrag gedurende de hele levensloop
van hun kinderen. Deze studies
brachten een aantal beperkingen met
zich mee, die de onderzoekers hier
zullen vermijden. Zij maken gebruik
van gegevens afkomstig van 987
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Afrikaans-Amerikaanse vrouwen die
deelnamen aan een Nationaal
Perinataal Project in 1959 tot en met
1962. De kinderen van deze vrouwen
werden door een onderzoekteam van
de universiteit van Pennsylvania tot in
de volwassenheid gevolgd. De
resultaten bieden enige steun voor het
veronderstelde verband, maar dit is
wel afhankelijk van de wijze waarop
het concept wordt geoperationaliseerd.
Met literatuuropgave.

21
Taxman, F.S., J.A. Bouffard
Assessing therapeutic integrity in
modified therapeutic communities for
drug-involved offenders
The prison journal, 82e jrg., nr. 2, 2002,
pp. 189-212
Therapeutische gemeenschappen
waarin druggebruikers hun leven weer
op de rails trachten te krijgen, blijken
succesvol te zijn als middel om
recidive en drugsgebruik te reduceren.
De auteurs willen met hun onderzoek
de feitelijke implementatie van de in
deze gemeenschappen gehanteerde
behandelprogramma’s nader
bestuderen. Zij doen dat met een
specifiek voor dit doel door hen
ontwikkelde methode. Bij deze
methode gaat het om observatie en
evaluatie van organisatorische
processen met behulp van weten
schappelijk verantwoorde data-
verzameling. De methode bouwt voort
op de ‘Correctional Program
Assessment lnventory maar heeft niet
de nadelen daarvan. Zes programma’s
van gemeenschappen van tussen de
drie- en negenhonderd participanten
werden in het onderzoek betrokken.
De methode gaf de auteurs een goed
zicht op de inhoud, de stijl en het
proceskarakter van de programma’s.

Zij achten de methode dan ook zeer
bruikbaar voor degenen die uit de
eerste hand willen ervaren wat er in
therapeutische gemeenschappen
werkelijk gebeurt.
Met literatuuropgave.
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leen worden aangevraagd bij het
Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum, Koninginne
gracht 19, Den Haag,
email: a.eind@minjus.nl;
tel.: 070-3 70 65 54/3.

Beijer, A., AH. Klip e.a.
Evaluatie van het Nationaal Opsporings
team Voor Oorlogsmisdrjven
(NO VO) Utrecht, Willem Pompe
Instituut voor Strafrechts
wetenschappen, 2002
Blossfeld, H-P, R. Götz
Techniques of event histoiy mode/ing;
new approaches to causal analysis
Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum
Associates, 2002
Bottoms, A., M. Tonry fred.)
Ideo/ogy crime and criminal justice; a
symposium in honour of Sir Leon
Radzinowicz
Cullompton, Willan Publishing, 2002
Bouw, A., 1. van Dijk
Verantwoord beslissen; besluitvorming
binnen de gezinsvoogdij
Amsterdam, SWP, 2002
Campbell, S.
A review of anti-social behaviour orders
London, Home Office Research,
Development and Statistics Director
ate, 2002
Carrington, K., R. Hogg
Critical criminology; issues, debates,
challenges
Cullompton, Willan, 2002
Duyne, P.C. van, K. von Lampe
fred)
Uppeiworid and undenivorid in
cross-border crime
Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2002
Engbersen, G., R. Staring e.a.
Illegale vreemdelingen in Nederland;
omvang, overkomst, verblijf en uitzetting
Rotterdam, Risbo, 2002
Farrington, D.P., J. Ditchfield e.a.
Evaluation of two intensive regimes for
young offenders

London, Home Office Research,
Development and Statistics Director
ate, 2002
Fijnaut, C., 1. Huberts fred.)
Corruption, integrity and law enforce
ment
Den Haag; Londen; New York, Kluwer
Law International, 2002
Freilich, J.D., G. Newman e.a. fred.)
Migration, culture conflict and crime
Hampshire, Ashgate, 2002
Hakkert, A. e.a.
Huiselijk geweld en straatgeweld; een
verkenning naar de relatie tussen beide
geweldsvormen
Den Haag, ministerie van Justitie,
Directie Jeugd en Criminaliteits
preventie, 2002
IsHak, W.W., T. Buil e.a. fred.)
Outcome measurement in psychiatry; a
critical teview
Washington, DC; Londen, American
Psychiatric Publishing, 2002
Karsten, L, E. Kuiper e.a.
Oases in het beton; aandachtspunten
voor een jeugdvriendeljke openbare
ruimte
Assen, Koninklijke Van Gorcum, 2002
Kingma, S.
Het gokcomplex; veizelfstandiging van
vermaak (proefschrift)
Amsterdam, Rozenberg Publishers,
2002
Liebel, HJ., J. Grau e.a.
l3ter-Opfer-Interaktion bei Kapitalanla
gebetrug; Replikationsstudie 2000
Neuwied, Luchterhand, 2002
Newburn, T., A. Crawford
The introduction of referral orders into
the youth justice system; final report
London, Home Office Research,
Development and Statistics Director
ate, 2002
Nieuwbeerta, P. (redj
Crime victimization in comparative
perspectvie; results from the
International Crime Victims Survey,
1989-2000
Den Haag, Boom Juridische Uitgevers,
2002
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Seabrook, J.
Nergens veilig; extraterritoriale
wetgeving in de praktijk; de vervolging
van kindersekstoeristen in eigen land
Amsterdam, SWP, 2002
Stessens, G.
Money laundering; a new international
law enforcement model
Cambridge, Cambridge University, 2002
Waring, E., D. Weisburd tred.)
Crime and social organization
New Jersey, Transaction publishers,
2002
Wortley, R.
Situational prison control; crime
prevention in correctional institutions
Cambridge, Cambridge University, 2002

De WODC-rapporten

Om zo veel mogelijk belanghebbenden
te informeren over de onderzoeksre
sultaten van het WODC wordt een
beperkte oplage van de rapporten
kosteloos verspreid onder functionaris
sen, werkgroepen en instellingen
binnen en buiten het ministerie van
Justitie. Dit gebeurt aan de hand van
een verzendlijst die afhankelijk van het
onderwerp van het rapport opgesteld
wordt.
De rapporten in de reeks Onderzoek
en Beleid (O&B] zijn tot en met nr. 161
uitgegeven door Gouda Guint BV en
zijn voor belangstellenden, die niet
voor een kosteloos rapport in
aanmerking komen, te bestellen bij
Gouda Quint BV, postbus 23, 7400 GA
Deventer, telefoon: 0570-63 31 55. Een
complete lijst van de WODC-rapporten
is te vinden op de WODC-lnternetsite
(www.wodc.nfl. Daar zijn ook de
uitgebreide samenvattingen te vinden
van alle vanaf 1997 verschenen
WODC-rapporten. Volledige teksten
van de rapporten (vanaf 1999) zullen
met terugwerkende kracht op de
WODC-site beschikbaar komen.
Hieronder volgen de titelbeschrijvingen

van de in 2000, 2001 en 2002
verschenen rapporten.

Onderzoek en Beleid

Heiden-Attema, N. van der, M.W.
Bol
Moeilijke jeugd; risico- en protectieve
factoren en de ontwikkeling van
delinquent gedrag in een groep
risicojongeren
2000, O&B 183
Bunt, F1,6, van de, i.M. Nelen (red.)
De toekomst van de bijzondere
opsporingsdiensten
2000, O&B 1B4
Eshuis, RJJ., N. Dijkhoif
Nevenfuncties zittende magistratuur
2000, O&B 185
Leuw, Ed., 1.1. Motiuk (bijdragen
van); inleiding van HJ.C. van Marie
Toezicht op seksuele geweldplegers na
invrijheidstelling — Safe reintegration of
sexual offenders
2000, O&B 186
Kesteren, J. van, P. Mayhew en P.
Nieuwbeerta
Criminal Victimisation in Seventeen
lndustrialised Countries; key findings
from the 2000 International Crime
Victims Survey
2000, O&B, 187
Vervaele, J.A.E., A.H. Klip (red.),
AJ. Berg, N.M. flane, OJ.D.M.L
Jansen
Administratieve en strafrechtelijke
samenwerking inzake fraudebestrijding
tussen justitiële en bestuurlijke
instanties van de EU-lidstaten
2000, O&B 188
Huis, F.W.M., M.M. Schreuders,
M.H. Ter Horst-van Breukelen, F.P.
van Tulder (red.)
Criminaliteit en rechtshandhaving 2000;
ontwikkelingen en samenhangen
2001, O&B 189
Jungmann, N., E. Niemeijer, MJ. ter
Voert
Van schuld naar schone lei; evaluatie
Wet Schuldsanering natuurlijke
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personen
2001, O&B 190
Ed. Leuw en N. Mertens
Evaluatie beginselenwet Tbs/wet
Fokkens
2001, O&B 191

Huijbregts, G.L.A.M., F.P van Tulder,
D.ÉG. Moolenaar
Model van justitiële jeugdvoorzienigen
voor prognose en capaciteit
2001, O&B 192
Kruissink, M., C. Verwers
Het nieuwe jeugdstraftecht; vijfjaar
esvaring in de praktijk
2001, O&B 193
Verrest, P.A.M.
Ter vergelijking; een studie naar het
Franse voorondeaoek in strafzaken
2001, O&B 194
Kamphorst, P.A., GJ. Terlouw
Van vast naar mobiel; een evaluatie van
het experiment met elektronisch
huisarrest voor minderjarigen als
modaliteit voor de voorlopige hechtenis
2002, O&B 195
Moolenaar, D.ÉG., F.P. van Tulder,
G.LA.M. Huijbregtsen W. van der
Heide
Prognose van de sanctiecapaciteit tot
en met 2006
2002, O&B 196
Bokhorst, RJ., C.H. de Kogel en
C.F.M. van der Meij
Evaluatie van de Wet 808; fase 7
2002, O&B 197
Kleemans, E.R., M.E.l. Brienen, H.G.
van de Bunt m.m.v. R.F. Kouwen
berg, G. Paulides en J. Barendsen
Georganiseerde criminaliteit in
Nederland
2002, O&B 198
Voert, M. ter, i. Kuppens
Schijn van partijdigheid rechters
2002, O&B 199
Daalder, A.L.
Het bordeelverbod opgeheven;
prostitutie in 2000-2001
2002, O&B 200

RJ. Bokhorst, C.H.de Kogel, C.F.M.
van der Meij
Evaluatie van de wet 808 - fase 1: de
eerste praktijkervaringen met de Wet
Bijzondere opsporingsbevoegdheden
2002, O&B, 197
E.R. Kleemans, M.EJ. Brienen, H.G.
van de Bunt, m.m.v. R.F. Kouwen
berg, G. Paulides, i. Barensen
Georganiseerde criminaliteit in
Nederland; tweede rapportage op basis
van de WODC-monitor.
2002, O&B, 198
MJ. ter Voert, J.M.M. Kuppens
Schijn van partijdigheid Rechters
2002, O&B, 199
A.L. Daalder
Het bordeelverbod opgeheven:
prostitutie in 2000-200 7
2002, O&B 200
A. Klijn
Naamrecht
2002, O&B 201
M. Kruissink en C. Venwers
Jeugdreclassering in de praktijk
2002, O&B 202
R]J. Eshuis
Van rechtbank naar kanton; evaluatie
van de competentiegrensverhoging voor
civiele handelszaken in 1999
2002, O&B 203

Onderzoeksnotities

Beenakkers, E.Th.M.
Effectiviteit van sanctieprogramma ‘5:

bouwstenen voor een toesingskader;
een literatuurstudie
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 1, 2000
Bijleveld, C., A. Taselaar
Motieven van asielzoekers om naar
Nederland te komen; verslag van een
expert meeting
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 2, 2000
Verrest, P.A.M.
De sturing en controle van de politie in
het Franse en Nederlandse vooronder
zoek in strafzaken
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 3, 2000
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Eshuis, RJJ., M.N. van Es
Werklast versnelliong handelszaken
WODC, Onderzoeksnotities nr. 4, 2000
Meijer, B.G.
Cameratoezicht in het publieke domein
in EU-landen
WODC, Onderzoeksnotities nr. 5, 2000
Heiden-Attema, N. van der, B.SJ.
Wartna
Recidive na een verblijf in een JBl; een
vervoigstudie naar de geregistreerde
criminaliteit onder jongeren die werden
opgenomen in een justitiële behandel
inrichting
WODC, Onderzoeksnotities nr. 6, 2000
Breugel, A.M.M. van, 1. Boender-
maker
Eisen in jeugdzaken; een inventarisatie
van meningen over de ‘requireerrichtljn
in kinderzaken’
WDDC, Onderzoeksnotities nr. 7, 2000
Baas, NJ.
Rekrutering en (permanente) educatie
van de zittende magistratuur in vijf
landen; een internationale verkenning
WODC, Onderzoeksnotities nr. 8, 2000
Heiden-Attema, N. van der, B.SJ.
Wartna
Recidive na een strafrechtelijke
maatregel; een studie naar de
geregistreerde criminaliteit onder
jongeren met een pibb, een jeugd-tbr
of een pij
WODC, Onderzoeksnotities nr. 9, 2000
Beenakkers, E.M.Th.
Effectiviteit van sanctieprogramma ‘s; op
zoek naar intenienties die werken; met
name bij zeden- en gewelds
delinquenten en delinquenten met
cognitieve tekorten - een literatuuron
derzoek
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 1, 2001
Heide, W. van der, D.E.G. Mooie
naar, F.P. van Tulder
Prognose van de sanctiecapaciteit
2000-2005
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 2, 2001
Kruissink, M. en A.A.M. Essers
Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit;
periode 7980-1999

WODC, Onderzoeksnotities, nr. 3, 2001
Moolenaar, D.E.G.
Tussen uitspraak en detentie; een
verklaring voor het verschil tussen twee
methoden om de behoefte aan
sanctiecapaciteit te meten
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 4, 2001
Bernasco, W.
Trajectvorming in en rond de justitiële

jeugdinrichtingen
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 5, 2001
Baas, N.
Probleemouders, probleemkinderen?
Een literatuurstudie van transgene
rationele overdracht van problemen die
tot kinderbeschermingsmaatregelen
(kunnen) leiden
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 6, 2001
Beke, B.M.W.A., WJ.M. de Haan,
GJ. Terlouw
Geweld verteld; daders, slachtoffers en
getuigen over ‘geweld op Straat’
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 7, 2001
Smit, P.R., S. van der Zee, W. van
der Heide, F. Heide
Moord en doodslag in 1998
WODC, Onderzoeksnotitie, nr. 8, 2001
Ginkel, E.C. van
Telling beslag op zeeschepen in
Nederland en de omringende landen
WODC, Onderzoeksnotitie, nr. 1, 2002
Jacobs, MJ.G., A.A.M. Essers, R.F.
Meijer
Daderprofielen van autodiefstal; een
vooronderzoek met behulp van de
WODC-Strafrechtmonitor en het
Herkenningsdienstsysteem
WODC, Onderzoeksnotitie, nr. 2, 2002
Verrest, P.A.M., E.M.Th. Beenakkers
Evaluatie Wet Herziening gerechtelijk
vooronderzoek; eerste fase van het
onderzoek
WODC, Onderzoeksnotitie, nr. 3, 2002
Bol, M.W.
Jeugdcriminaliteit over de grens; een
literatuurstudie naar ontwikkeling,
wetgeving, beleid, effectieve preventie
en aanpak (ten aanzien) van
jeugdcriminaliteit buiten Nederland
WODC, Onderzoeksnotitie, nr. 4, 2002
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NJ. Baas
Mediation in civiele en bestuurs
rechteljke zaken: een internationaal
literatuuronderzoek
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 5, 2002
i. Winter, U. Noack, P Bissara, D.
Trevisan, J. Bates, J.S. Christensen,
M. van Ginneken
Cross Border Voting in Europe: the
expert group on cross-border voting in
Europe: final report
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 6, 2002
M. Sïepermann, M. van Ooyen
Houben
Gebruik en aanschaf van cannabts door
16- en 1 7-jarigen
WODC, Onderzoeksnotities, nr. 7, 2002



110

Tijdschrïftenlijst
WODC-documentatie

Onderstaande tijdschriften werden in 2002 geraadpleegd ten behoeve
van de selectie van artikelen voor het literatuuroverzicht van Justitiële
Verkenningen.

Adolescence
Advocatenblad
Algemeen politieblad
American journal of orthopsychiatry
American journal of sociology
American sociological review
Ars aequi
Australian and New Zealand journal of criminology
Balans
British journal of criminology
Canadian journal of criminology
Chfld welfare
Contemporary sociology
Corrections compendium
Crime and delinquency
Crime & justice international
Crime, law and social change
Criminal behaviour and mental health
Criminal justice
Criminal justice and behavior
Criminal justice ethics
Criminal law review
Criminologie
Criminologv
Criminology & public policy
Custodes
Delikt en delinkwent
Deviant behavior
Eurocriminology
European journal of crime, criminal law and criminal justice
Evaluation review
Facta
Federal probation
Handhaving
Howard journal of criminal justice
International journal of drug policy
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International journal of offender therapy and comparative criminology
International journal of the sociology of law
International review of victimology
Intersec
Journal of contemporanj criminal justice
Journal of crime and justice
Journal of criminal justice
Journal of criminal law and criminology
Journal of family violence
Journal of law and society
Journal of quantitative criminologv
Journal of research in crime and delinquency
Journal of Scandinavian studies in criminology and crime prevention

Jurimetrics journal
Justice quarterly
Kriminalistik
Kriminologisches Bulletin
Kriminologisches Journal
Law and human behavior
Maandblad geestelijke volksgezondheid
Migrantenrecht
Migrantenstudies
Modus
Monatsschrift fik Kriminologie und Strafrechtsreform
Nederlands juristenblad
Nederlands tijdschrift voor de psychologie en haar grensgebieden
Nemesis
Neue Kriminalpolitik
New England journal on criminal and civil confinement
Nul tot 25
Opportuun
Panopticon
Perspectief
PIP magazine
Police journal
Policing & society
Politie journaal
Politie magazine
Polizei, die
Prison journal
Prison service journal
Probation journal
Proces
Recht der werkelijkheid
Rechtsgeleerd magazijn Themis
Rechtshulp
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Recherchemagazine
Reclassering
Revue de droit pénal et de criminologie
Revue de la gendarmerie nationale
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé
Sancties
SEC; kwartaaiblad voor samenleving en criminaliteit
Security journal
Security management
Social and legal studies
Social forces
Social justice
Social problems
Sociological quarterly
Sociologische gids
Theoretical criminology
Tijdschrift voor criminologie
Tijdschrift voor de politie
Tijdschrift voor de sociale sector
Tijdschrift voor psychiatrie
Transnational organized crime
Trema
Trends in organized crime
Vigiles
Violence and victims
Zeitschrift Rk die gesamte Strafrechtswissenschaft
Zeitschrift für Rechtssoziologie
Zeitschrift für Strafvolizug und Straffalhigenhilfe
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Boer, J. de
Scoren met kinderen; handel in jeugdige voetballers 3 31

Boer, M. den
Bestrijding georganiseerde misdaad in Europa; een vergelijkend

perspectief 2 25

Bonta, i.
Recidivepreventje bij delinquenten, een oveizicht van de huidige

kennis en een visie op de toekomst 8 20

Boone, M., R. Poort
Wat werkt (niet) in Nederland? De What Works principes

toegepast op het programma-aanbod van de Reclassering 8 48

Bos, W., II. de Doelder
Berechting van ‘sportief’ wangedrag; aspecten van straf- en

tuchtrecht in de sport 3 59

Boutellier, .JC].

Jeugdbescherming als speerpunt van jeugdbeleid 9 29

Bovenkerk, F.
Multiculturele misdaad en Nederlands strafrecht 5 50

Brants, C., K. Brants

Vertrouwen en achterdocht; driehoeksverhouding justitie-media-

burger 6 8

Bunt, H.G. van de
Nota Criminaliteitsbeheersing; investeren in meer van hetzelfde 4 8

Cliteur, P.B.
Dat zeg 1ff’ Ploerten en heiligen heb je in iedere cultuur 5 19

Corstens, GJ.M.
Europees strafrecht; een Europees O.M en het subsidiariteitsprin

cipe 2 103

Dantzig, A. van
Een frisse kijk op de Kinderbescherming; over verzwegen

vanzelfsprekendheden 9 81

Deijkers, E.
De kinderbescherming. hoe nu verder? 9 10

Duijkersloot, A.RW., RJ.G.M. Widdershoven

Europa en bestuurlijke handhaving; trends en uitdagingen 2 68

Fijnaut, C.
De aanslagen van 11 september 2001 en de reactie van de

Europese Unie 4 26

Fijnaut, CJ.C.F.
Europol en Eurojust; politiële en justitiële samenwerking in

strafzaken 2 11
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Galenkamp, M.
De multiculturele samenleving in het geding; op zoek naar
fundamenten 5 75
Gestel, B. van
Media en criminaliteitsbestrjders; wie beïnvloedt wie? 6 29
Haan, E.
Over emigratie en welvaart; de economische ontwikkelingen van
Curaçao en Aruba vanaf 1986 1 35
Heere, B.
Malversaties in de voetbalwereld; amateurisme, verdeeldheid en
de schimmige transfermarkt 3 20
Hermanns, J.
Wat werkt in de gezinsvoogdij? 9 50
Hofstede, 6.
Culturele diversiteit in de hedendaagse samenleving 5 9
Hoogenboom, A.B.
De Matrix; over de toekomst van misdaad en de inlichtingen-
functie van de politie 4 15
Hughes, 6., É McLaughlin en J. Muncie
Aan de rand van de afgrond, de toekomst van misdaadbestrjding
en publieke veiligheid 4 63
Hulst, J.F.
Burgudu; postkoloniale stnjd omwaardigheid 1 21
Koers, J.
Het E.U-rechtshulpverdrag; wederzijdse samenwerking in
strafzaken 2 43
Kortenhorst, P.C., P.A.M. Verrest
De magistrat de liaison; een pionier in de internationale
samenwerking 2 56
Kwithof, B.
‘Dat strengheid ook liefde is meet dan een eeuw kinderbescher
ming 9 17
Lent, L van
Beeldvorming in de strafrechtspleging; openbaarheid, legitimiteit
en appearances 6 42
Manen, N.F. van
Integratie of identiteit; een onvermijdelijke keuze 5 26
Mans van Sandelingenambacht, C.W.
‘Ik heb mijn naam gezuiverd over eerwraak en cultureel verweer 5 61
Meuwese, S.
Jeugdzorg in het perspectief van internationale rechtsnormen 9 62
Munneke, H.
Staatsrecht in de Cariben; van lokaal speelterrein naar aanpassing
aan de internationale orde 1 47
Nijboer, i.F.
Recommendations; over het ‘zachte’ (straf)recht van de Raad van
Europa 2 81
Nijboer, J.F.
Westenwind en strafklimaat; de symboolwaarde van recidive als
algemene strafverzwaringsgrond 8 9
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Nijboer, J.F., WJJ.M. Sprangers

Forensische expertise; Europese harmonisatie 2 88

Oostindie, GJ.
Een antwoord op de Curaçaose exodus? 1 9

Örücü, E.
Waar wet en cultuur elkaar ontmoeten; cultureel pluralisme,

juridisch pluralisme en pragmatisme 5 96

Panhuis, PJ.A. van
De betekenis van risicotaxatie; overschat én onderschat 8 94

Periy, D.
Bewijsgerelateerde praktijk en bewijsgerelateerd beleid;

modernisering van de reclassering in Engeland en Wales 8 36

Philipse, M., T. van Erven en J. Peters

Risicotaxatie in de tbs; van geloof naar empfrie 8 77

Reijntjes, i.M.
Bestraffing op de Antillen; hoge strafmaat, harde stra[executie 1 67

Roermund, B. van
]eugdbescherming als rechtsbescherming 9 71

Rutten, S.WE.
Nederlands recht op een multiculturele grondslag 5 85

San, M. van
‘Mijn vader is ook geen engeltJe Curaçaose jeugdige delinquen

ten en hun opvoeders 1 79

Scheepmaker, M.P.C.
lustitie heeft een imagoprobleem een gesprek met Peter R. de

Vries 6 63

Schnabel, P.
Vervelende feiten; criminaliteit onder aiochtone Jongens 4 88

Schrils, J.
Nêt loke falta; Rapport Adviescommissie Antilliaans medeburger

schap 1 90

Slotboom, A.
Naar een strafrechtelijk Europa; de USA. als leermodel 2 112

Staveren, H.T. van
De Juridische basis van het ‘dopingverbod’ in de sport 3 46

Stokvis, R.
Sport en corruptie 3 29

Theeboom, M.
Vechtsporten; leren vechten of leren niet te vechten? 3 73

Veithoven, B.CJ.
Pakkansen, stra[maten, en het ‘marktmodel’ van Ehrlich;

economische invaishoeken voor het criminaliteitsonderzoek 4 45

Wartna, B.SJ.
De WODC-recidivemonitor; meer inzicht in de werking van

strafrechtelijke interventies 8 64

Wijkerslooth, J.L de, J. Simonis
Voorlichters, communicatieadviseurs en media-managers; de

etaleurs van de overheid? 6 52

Willemse, H.M., E.H.F. Backbier

Etnische botsingen met de strafwet 5 38
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Yperen, T. van
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