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Colofon 
 
Dit onderzoeksrapport is opgesteld door SenseGuide.  
SenseGuide heeft een onderzoek naar de ervaringen met preventieve jeugdbescherming 
uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam in samenwerking met een 
projectteam bestaande uit beleidsadviseurs van de gemeente en Jeugdbescherming 
Regio Amsterdam. 
 
Voor vragen en opmerkingen over dit rapport en het onderzoek kunt u contact opnemen 
met Dave van Mourik via dave.van.mourik@senseguide.nl of 06 3190 2336.   
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Samenvatting 
 

Achtergrond en aanleiding 
 
Preventieve Jeugdbescherming 
Gemeenten zijn volgens de Jeugdwet van 2015 verantwoordelijk om kinderen bescherming 
te bieden in geval van (vermoedens van) onveiligheid. Hierbij worden vaak de termen 
‘dwang en ‘drang’ gebruikt. Onder dwang worden formele kinderbeschermingsmaatregelen 
als ondertoezichtstelling (OTS), voogdij en jeugdreclassering verstaan. De gemeente 
Amsterdam zet de expertise van gecertificeerde instellingen (GI) daarnaast ook binnen een 
vrijwillig kader in, om de veiligheid van kinderen te borgen. In Amsterdam wordt daarvoor 
de term ‘preventieve jeugdbescherming’ gehanteerd. 
 
De Ouder Kind Teams, Samen Doen (beide wijkteams) en Veilig Thuis verwijzen, als ze 
daartoe aanleiding zien, rechtstreeks naar de GI. Daarbij is samenwerking tussen het gezin 
en de gecertificeerde instellingen steeds vrijwillig; het gezin kan altijd besluiten om hier niet 
aan mee te werken. Een GI gaat samen met verwijzer en de gezinsleden in gesprek over de 
veiligheidssituatie van de kinderen en werkt met het gezin aan verbetering van de situatie.  
 
Jeugdbescherming Regio Amsterdam (Jeugdbescherming) hanteert als GI een intensieve 
gezinssysteemgerichte methodiek. Als het niet in voldoende mate of snel genoeg lukt om 
de veiligheidssituatie van de kinderen te verbeteren kan Jeugdbescherming de Raad voor 
de Kinderbescherming verzoeken om een onderzoek naar de noodzaak van een OTS te 
doen; de rechter kan daarna een OTS uitspreken. Bij 70 procent van de bij 
Jeugdbescherming aangemelde gezinnen is er vanaf de start sprake van preventieve 
jeugdbescherming, bij 55 procent van de gezinnen blijft dit kader tot aan het eind van de 
begeleiding het enige kader1.  
 
Landelijke tussenevaluatie en berichtgeving vanuit de media 
In de landelijke tussenevaluatie (Januari 2018) van de Jeugdwet door ZonMW e.a. in 
opdracht van de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport, wordt gesignaleerd dat de 
uitbreiding van preventieve jeugdbescherming in de jeugdhulp problemen oplevert met de 
toepassing van drang door gecertificeerde instellingen. Gezinnen zouden hierbij te maken 
hebben met begeleiding die niet vrijblijvend is en zonder uitspraak van een rechter. Dit 
laatste zou de rechtsbescherming van gezinnen kunnen aantasten. Deze rechtspositie van 
gezinnen in het preventieve kader is wettelijk gezien namelijk niet vastgelegd en zorgt voor 
onduidelijkheid over de bevoegdheden van gecertificeerde instellingen. Daarnaast is er 
berichtgeving vanuit de media2 dat preventieve jeugdbescherming niet juist wordt 
uitgevoerd, dat de begeleiding te lang duurt, te weinig doelgericht is en drang meer een 
doel op zich wordt dan een middel ter voorkoming van dwang.  
 
 
 
 

 
1 Monitor rapportage Jeugdbescherming Regio Amsterdam Q1 en Q2, 2019 
2 Zie Deel 2: methode en onderzoeksresultaten, bijlage 2 
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Focus van dit onderzoek 
De gemeente Amsterdam en Jeugdbescherming geloven in de aanpak waarbij wordt 
ingezet op preventieve jeugdbescherming. Onderzoek3 toont aan dat verandering in de 
gezinssituatie vanuit de kracht en motivatie van het gezin het meest oplevert. Zonder 
dwang. Jeugdbescherming gebruikt daarom de methodiek van Intensief Systeemgericht 
Casemanagement4 (een doorontwikkeling van Functional Family Parole5), waarbij 
gezinsmanagers van Jeugdbescherming samen met het gezin werken aan de veiligheid van 
de kinderen. Uitgangspunten in deze werkwijze zijn: verbinding maken met het gehele 
gezinssysteem, inspelen op aanwezige krachten in plaats van angsten, het voorleggen van 
keuzes en het gezin verantwoordelijk maken voor daadwerkelijke verandering.  
  
Om te onderzoeken wat goed werkzame factoren in de aanpak bij het werken vanuit een 
preventief kader zijn en waar er doorontwikkeld en verbeterd kan worden, heeft de 
gemeente een narratief onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen met preventieve 
jeugdbescherming. 
 
De centrale onderzoeksvraag is: hoe beleven gezinnen en gezinsmanagers de preventieve 
jeugdbescherming en in welke mate ervaren zij vrijwilligheid en transparantie?  
Onder vrijwilligheid wordt in dit onderzoek verstaan: hoe wordt het vrijwillige kader door 
gezinnen en gezinsmanagers ervaren. Onder transparantie wordt verstaan: hoe duidelijk is 
het voor gezinnen wat Jeugdbescherming doet, wat zij kunnen verwachten, welke 
verantwoordelijkheid ze zelf hebben, welke rechtsbescherming ze hebben en waar ze 
eventueel een klacht kunnen indienen.  
 
Aan het onderzoek hebben 50 gezinnen (45 ouders en 5 jeugdigen, aangemeld bij 
Jeugdbescherming en waar geen jeugdbeschermingsmaatregel is opgelegd) en 42 
gezinsmanagers deelgenomen. De 45 ouders en 5 jeugdigen (vanaf nu: gezinnen) en 
gezinsmanagers vertellen vrijuit over wat ze hebben meegemaakt en duiden dit vervolgens 
zelf door het beantwoorden van vragen over hun ervaring. Dit resulteert in een 
samenhangende combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve data voor analyse en 
betekenisgeving. Conclusies en aanbevelingen zijn tot stand gekomen na gezamenlijke 
betekenisgeving van de onderzoeksresultaten met cliëntenraad, bestuurders, 
beleidsadviseurs, teammanagers en gezinsmanagers van Jeugdbescherming, medewerkers 
van Samen Doen en vertegenwoordigers van de gemeente.  
  

 
3 Rowland M. 2009, Alexander J. et al. 2013   
4 I. Busschers, proefschrift Child Safety Now, 2018 
5 www.fftllc.com/ffp 
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Conclusies en aanbevelingen 
Het onderzoek toont aan dat er door gezinnen en door gezinsmanagers verhalen worden 
verteld waarin het lukt om gezinnen in het preventieve kader te motiveren en 
verantwoordelijkheid te nemen voor het borgen van de veiligheid van hun kind(eren).  
Onder gezinnen is er een evenwichtige verdeling van positieve en negatieve ervaringen te 
zien. Dat lijkt, gezien wat genoemd is in de tussenevaluatie en beeldvorming ten aanzien 
van ‘drang en dwang’, wellicht verassend. Voor de gemeente Amsterdam en 
Jeugdbescherming is het beeld niet onverwacht. Een evenwichtige verdeling van positieve 
en negatieve ervaringen onder gezinnen is gezien de complexiteit van de problematiek bij 
deze gezinnen een beeld dat aansluit op de dagelijkse realiteit en is gegeven de beelden die 
over jeugdbescherming bestaan beter dan verwacht. 
 
Werkzame factoren preventieve jeugdbescherming 
De kern van de bedoeling van preventieve jeugdbescherming zien we terug in de praktijk. 
Gezinsmanagers benoemen in hun ervaringen veelvuldig het nut van de Functional Family 
Parole (FFP) methodiek: een gezinsmanager richt zich op de samenwerking met het gehele 
gezinssysteem en betrekt daarbij ouders en kind(eren) en de rest van het betrokken 
netwerk (informeel en professioneel). De methodiek gaat uit van een relationele focus 
tussen de gezinsleden en hun netwerk, in plaats van individuele problemen. We zien dat de 
basishouding achter deze methode oplevert dat een groot deel van de gezinnen zelfstandig 
en gemotiveerd meewerkt aan de hulpverlening. Werkzame factoren zijn: een klik hebben 
met het gezin, gevoel geven van gelijkwaardigheid, een vertrouwensrelatie opbouwen, 
duidelijkheid geven over wat er gaat gebeuren, bereikbaar zijn, snel handelen, benoemen 
van krachten, keuzes voorleggen en het gezin verantwoordelijk maken voor verandering.  
 
Doorontwikkeling 
De onderzoeksresultaten wijzen echter ook uit dat er verhalen zijn waarin gezinnen zich 
gedwongen voelen in hun samenwerking, beslissingen voor hen worden genomen en er 
onduidelijkheid is over de rol en taak van de gezinsmanager. Gemeente en 
Jeugdbescherming zien daarom ruimte voor doorontwikkeling op de onderstaande punten: 
 
Reflectie op taal en gesprekstechnieken in uitleg preventieve jeugdbescherming 
Het blijkt voor een aantal gezinnen soms onduidelijk te zijn wat het betekent om met 
Jeugdbescherming samen te werken in het kader van preventieve jeugdbescherming. 
Gezinsmanagers motiveren ouders om eigen verantwoordelijkheid en regie te nemen voor 
de veiligheid van hun kinderen. Ze doen dat in een vrijwillige situatie. Ouders kunnen 
immers op elk moment besluiten te stoppen. De bedoeling is dat de gezinsmanager de 
ouders steeds uitlegt wat ze van de begeleiding mogen verwachten en wat hun eigen 
verantwoordelijkheden en rechten zijn. Vanuit hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid 
van kinderen kan er een moment komen dat de gezinsmanager het noodzakelijk acht een 
onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming te laten doen naar de noodzaak voor 
gedwongen kader. Het luistert zeer nauw hoe hierin wordt gecommuniceerd. Aanbeveling 
is om de reflectie op de gebruikte taal en gesprekstechnieken te blijven ontwikkelen die 
nodig zijn vanaf de beslissing om Jeugdbescherming in te zetten, preventieve 
jeugdbescherming uit te voeren tot het moment waarop het noodzakelijk is om de Raad 
voor de Kinderbescherming in te schakelen, mocht dat in een gezinssituatie noodzakelijk 
zijn.  
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Dit geldt voor gezinsmanagers maar vooral ook voor de medewerkers van de wijkteams en 
Veilig Thuis die Jeugdbescherming kunnen inzetten door gezinnen te verwijzen. De door de 
verwijzers gekozen taal is van groot belang voor de samenwerkingsrelatie tussen de 
gezinnen en Jeugdbescherming.  
 
Beeldvorming door gezinsmanager en verwijzers 
Uit het onderzoek blijkt dat gezinsmanagers in veel gevallen eerst zoeken naar oplossingen 
door middel van samenwerking, ondersteuning of begeleiding van ouders. Echter, sommige 
gezinnen ervaren de samenwerking nog als dwingend vanuit de gedachte dat als ze niet 
meewerken hun kind(eren) worden afgepakt. Dit ligt aan de beeldvorming, die deels al start 
bij degene die de gezinnen introduceert bij of verwijst naar Jeugdbescherming. Een deel van 
de gezinnen ervaart dat gezinsmanagers dit niet altijd wegnemen en mogelijk 
zelfs versterken door te snel de mogelijkheid van een rechterlijke maatregel of een 
uithuisplaatsing ter sprake te brengen. Aanbeveling is om samen met de verwijzers en de 
gezinsmanagers periodiek te reflecteren op de beeldvorming naar de gezinnen, ofwel de 
wijze waarop de gezinsmanagers en verwijzers met de gezinnen communiceren. Met de 
nadruk op het creëren van oplossingen, in plaats van het benoemen van consequenties die 
al snel als bedreigingen kunnen overkomen.  
 
Handelingssnelheid vergroten 
Het opstellen van het gezinsplan met de gezinnen duurt soms te lang of wordt te weinig 
samen met de gezinnen gedaan. Ook is er na het vaststellen van het plan soms te weinig 
concrete opvolging doordat bijvoorbeeld de juiste hulp of begeleiding niet direct 
beschikbaar blijkt. In de ervaring van gezinnen verdwijnt de kern van de problematiek dan 
naar de achtergrond. Ook dit kan weer zorgen voor weerstand. Aanbeveling is om te borgen 
dat het navolgbaar is dat het gezinsplan altijd samen met het gezin wordt opgesteld en 
daarbij duidelijke afspraken worden gemaakt over de inzet van hulp en ondersteuning.  
 
Duidelijkheid voorkomt weerstand 
In de beschreven succeservaringen in dit onderzoek weet de gezinsmanager duidelijkheid te 
scheppen voor het gezin: over wat preventieve jeugdbescherming is, wanneer gezinnen wat 
kunnen verwachten en wat de bereikbaarheid en reactietijd van gezinsmanagers is. Als 
ouders geen duidelijkheid ervaren hebben ze het gevoel regie te verliezen over wat er met 
het kind(eren) gebeurt. Als ze regie verliezen schieten ze in de weerstand. Aanbeveling is 
dat gezinsmanagers langer stil staan bij de weerstand en de zaken die onduidelijk zijn. Zorg 
dat duidelijk is wanneer de gezinsmanager bereikbaar is, hoe snel hij of zij reageert op een 
vraag en wanneer het gezinsplan klaar is. Geef specifiek aandacht aan waar ouders met 
klachten terecht kunnen. In de verhalen van de gezinnen zijn dit de meest genoemde 
oorzaken van weerstand. Organiseer navraag over hoe uitleg wordt ontvangen en 
begrepen.  
 
Blijf leren van praktijkverhalen 
Het onderzoek toont het belang aan van regelmatige reflectie op verhalen uit de praktijk 
om te leren hoe de bedoeling van preventieve jeugdbescherming wordt ervaren. 
Aanbeveling is om de doorontwikkeling aan de hand van praktijkverhalen te volgen. Bepaal 
een referentiekader van verhalen, voortbordurend op de ervaringen uit dit onderzoek, die 
wenselijk en niet wenselijk zijn. Monitor periodiek in welke richting nieuwe verhalen zich 
ontwikkelen en doe dit samen met cliënten, medewerkers en opdrachtgevers. Dit sluit ook 



Ervaringen preventieve jeugdbescherming Amsterdam-Amstelland 7 

 

aan bij de werkwijze van Jeugdbescherming waarbij gezinsmanagers regelmatig casenotes 
maken als ze barrières ervaren in hun werk met gezinnen of netwerkpartners. Ze leren 
hiervan als individu en als team. Jeugdbescherming zou deze casenotes ook op een niveau 
hoger kunnen analyseren om van te leren. Hetzelfde geldt voor de analyse van de klachten 
die teammanagers behandelen, de uitkomsten van bemiddelingsgesprekken kunnen op 
gelijke wijze worden geanalyseerd en gebruikt om van te leren. 

 

Onderzoeksresultaten 
 
Het onderzoek bestaat uit een deelonderzoek onder gezinnen en een deelonderzoek onder 
gezinsmanagers. In deze paragraaf beschrijven we als eerste de resultaten uit het 
deelonderzoek onder gezinnen en daarna de resultaten uit het deelonderzoek onder 
gezinsmanagers. De resultaten zijn een combinatie van kwantitatieve data (de 
beantwoording van vragen over de ervaring) en kwalitatieve data (beeldvorming aan de 
hand van ervaringen).  
 

Resultaten gezinnen 
 
In dit deel beschrijven we de resultaten uit het deelonderzoek onder gezinnen.  
 
Evenveel positieve als negatieve ervaringen onder gezinnen 
Aan het onderzoek hebben 50 gezinnen, 45 ouders en 5 jeugdigen, deelgenomen. We 
noemen deze in het vervolg ‘gezinnen’. Gezinnen delen een ervaring die sterk is bijgebleven 
over de samenwerking met hun gezinsmanager. De helft van de gezinnen heeft deze 
ervaring geduid als een positieve en de andere helft als een negatieve ervaring.  
 
Duidelijkheid en eerlijkheid belangrijkste succesfactoren 
Gezinnen geven aan dat positieve ervaringen hen vooral sterker maken. Daarnaast is 
opluchting een veel gekozen emotie. De begrippen duidelijkheid en eerlijkheid komen vaak 
in de verhalen voor. Gezinnen geven daarmee aan te weten waar ze aan toe zijn en hebben 
ook het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt. Ook krijgen ze van hun gezinsmanagers 
opties aangereikt waar zij zelf over kunnen nadenken en keuzes kunnen maken. De 
gezinsmanager maakt verbinding met het gezin en weet een vertrouwensrelatie op te 
bouwen. In die zin zien we de uitgangspunten van de methodiek terug in de dagelijkse 
praktijk.  
 
Verschillen van mening zijn bespreekbaar, onduidelijk waar klachten indienen 
De gezinsmanager is benaderbaar bij verschil van inzicht, maar uitleg over waar gezinnen 
terecht kunnen met klachten is een punt van aandacht. Dit blijkt uit de reacties op twee 
vragen. Op de vraag of gezinnen verschil van inzicht met een gezinsmanager kunnen 
bespreken geeft 78 procent aan dat ze dat met de gezinsmanager kunnen bespreken. Op de 
vraag of gezinnen weten waar ze een klacht moeten indienen, geeft 32 procent aan volledig 
of enigszins te weten waar ze moeten zijn, 42 procent daarentegen weet dat niet of 
nauwelijks.  
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Als het gaat om hoe de gezinsmanager bepaalde zaken uitlegt geeft 54 procent van de 
gezinnen dit zeer goed tot goed te begrijpen en 22 procent vindt de uitleg minder 
begrijpelijk tot onbegrijpelijk. 
 
Meer positieve ervaringen als samenwerking is afgesloten 
De gezinssysteemgerichte methodiek van Jeugdbescherming bestaat uit drie fasen; het 
maken van het gezinsplan, uitvoeren van het gezinsplan en het borgen van het gezinsplan. 
Daarna wordt de samenwerking afgesloten. Een aanzienlijk deel positieve ervaringen komt 
van gezinnen waarmee de samenwerking met Jeugdbescherming, op moment van het 
onderzoek, is afgesloten. Uit de verhalen blijkt dat er ook meestal een concreet resultaat is 
geboekt door interventie van de gezinsmanager.  
 
Mate en kwaliteit van contact bepalend in negatieve ervaringen 
Iets meer dan de helft van alle negatieve ervaringen wordt door de gezinnen als zeer 
negatief geduid. Frustratie, bezorgdheid en boosheid zijn daarbij de meest genoemde 
emoties. Uit een aantal verhalen komt bijvoorbeeld naar voren dat de onderzoeksfase vaak 
lang duurt of dat een gezin lang moet wachten op een gezinsplan, terwijl er behoefte is aan 
een concrete oplossing op korte termijn. In dit type verhalen worden weinig 
contactmomenten met de gezinsmanager ervaren en is er bijvoorbeeld sprake van 
veelvuldige wisseling van gezinsmanager. Deze gezinnen weten vervolgens niet waar ze 
aan toe zijn en hebben het gevoel dat er niet naar hen geluisterd wordt. In een paar gevallen 
is het beeld dat afspraken niet worden nagekomen en dossiers in de ogen van de gezinnen 
niet kloppen.  
 
In negatieve ervaringen spelen gevoelens van ongelijkwaardigheid, partijdigheid en 
bevooroordeling een rol 
In sommige negatieve ervaringen wordt geen gelijkwaardigheid in de samenwerking met 
een gezinsmanager ervaren. Ook worden bijvoorbeeld termen als partijdigheid en 
bevooroordeling gebruikt. Als de gezinsmanager in de ogen van de ouders te veel bezig is 
met wat het beste is voor Jeugdbescherming in plaats van het beste voor het kind(eren) of 
ouder(s), zijn de ervaringen negatief.   
 
Meer negatieve ervaringen in de uitvoering van het gezinsplan 
Het grootste deel van de negatieve ervaringen komt van gezinnen tijdens de fase van 
uitvoering van het gezinsplan. Er is dan in de verhalen vaak sprake van weerstand tegen 
samenwerking.  
 
Jeugdbescherming: hulp of hindernis? 
Op de vraag hoe gezinnen Jeugdbescherming ervaren geeft 28 procent aan dit als een 
hindernis te zien waarbij 85 procent van deze gezinnen hun verhaal ook duidt als een 
negatieve ervaring.  Er is een correlatie tussen een negatieve ervaring en Jeugdbescherming 
als een hindernis ervaren.  
 
10 procent van de gezinnen geeft op deze vraag aan Jeugdbescherming als hulp te zien. 80 
procent van deze gezinnen duidt hun verhaal ook als een positieve ervaring. Er is een 
correlatie tussen een positieve ervaring en Jeugdbescherming als hulp ervaren. 62 procent 
van de gezinnen geeft op deze vraag aan dat hun ervaring een evenwichtige combinatie is 
van hindernis en hulp. 
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Afbeelding 1 – duidingsvraag: hoe wordt Jeugdbescherming ervaren 

 
In welke mate ervaren gezinnen vrijwilligheid? 
Om een beeld te krijgen in welke mate gezinnen vrijwilligheid ervaren zijn vier vragen 
gesteld die daar indirect mee te maken hebben: 
 

 
Afbeelding 2 – duidingsvraag: hoe wordt samenwerking met gezinsmanager ervaren 

 

 
Afbeelding 3 – duidingsvraag: hoe worden woorden en gedrag van gezinsmanager ervaren 

 

 
Afbeelding 4 – duidingsvraag; hoeveel invloed heeft gezin op gebeurtenissen in het verhaal 

 

 
Afbeelding 5 – duidingsvraag: hoeveel invloed heeft gezin op beslissingen die worden genomen 

Bij dit type vragen verplaatst een ouder of jeugdige de stip in het midden intuïtief naar een 
positie op de schaal.  
 
Op de vraag hoe gezinnen de samenwerking met de gezinsmanager ervaren, geeft 38 
procent van de gezinnen aan de samenwerking te ervaren als een bepaalde mate van 
moeten samenwerken en 20 procent ervaart het als een bepaalde mate van willen 
samenwerken. 40 procent van de gezinnen geeft aan dat het een enigszins evenwichtige 
combinatie is van moeten en willen samenwerken. 2% geeft aan de vraag niet van 
toepassing te vinden op de ervaring die is gedeeld.  
 
Op de vraag hoe de woorden en het gedrag van de gezinsmanager worden ervaren, geeft 36 
procent van de gezinnen aan dit als dwingend tot enigszins dwingend van aard te ervaren. 
22 procent ervaart dit als bemoedigend tot enigszins bemoedigend van aard. 42 procent 
ervaart een enigszins evenwichtige combinatie van beide.   
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Op de vraag hoeveel invloed een gezin heeft op wat er in hun verhaal gebeurt, geeft 36 
procent van de gezinnen aan weinig tot geen invloed te ervaren. 14 procent ervaart wel 
enige tot veel invloed. 50 procent ervaart een enigszins evenwichtige combinatie.   
 
Op de vraag wie beslissingen neemt over wat het beste voor de kinderen is, geeft 42 
procent van de gezinnen aan dat ze daarin weinig tot niet in betrokken worden. 26 procent 
ervaart enige tot volledige betrokkenheid. 32 procent ervaart een enigszins evenwichtige 
combinatie.  
 
De verhalen schetsen een beeld van uiteenlopende ervaringen. In twee verhalen geven 
ouders in hun eigen woorden aan door preventieve jeugdbescherming sterker te zijn 
geworden. In negen verhalen wordt een gevoel van blijdschap geuit. In twee verhalen laten 
gezinnen weten zich gehoord te voelen, opties aangereikt krijgen en zelf de mogelijkheid 
hebben om invloed te hebben op de ontwikkeling van hun kind. In twee verhalen geven 
ouders aan dat gezinsmanagers dreigen met consequenties. In vijf verhalen geven ouders 
aan dat zij voorafgaand aan het eerste contact met Jeugdbescherming dachten dat hun 
kind(eren) uit huis worden geplaatst of bang waren dat hun kinderen van hen worden 
afgenomen. Ook is er in één verhaal een gevoel van gedwongen samenwerking en 
machtsmisbruik.  
 
Positieve verwachtingen over veiligheid van het kind(eren) 
Slechts 2 procent ervaart de huidige veiligheidssituatie van het kind(eren) als zeer onveilig 
en 14 procent als enigszins onveilig. 40 procent ervaart de huidige veiligheid als zeer 
veilig. Van de gezinnen geeft 36 procent aan dat zij verwachten dat de veiligheid van het 
kind(eren) over een jaar beter tot veel beter zal zijn. 54 procent verwacht dat de 
veiligheidssituatie min of meer hetzelfde is.  
 
Negatieve beeldvorming van gezinnen voorafgaand aan eerste contact met 
Jeugdbescherming  
Gezinnen geven voor een groot deel (42 procent) aan dat voorafgaand aan het eerste 
gesprek met Jeugdbescherming zij het beeld hebben dat het kind(eren) bij de ouder(s) 
worden weggehaald. 22 procent denkt dat Jeugdbescherming er is om het gezin te helpen. 
Ook denkt 50 procent dat de samenwerking met Jeugdbescherming verplicht is, 14 procent 
denkt dat het vrijwillig is. De beeldvorming wordt vooral beïnvloed door familie, vrienden, 
kennissen en de media d.w.z. kranten, televisie en internet (social media). Wijkteams en 
Veilig Thuis hebben minder invloed op de beeldvorming. 
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Resultaten gezinsmanagers 
 
In dit deel worden de resultaten uit het deelonderzoek onder gezinsmanagers beschreven.  
 
Gezinsmanagers zijn overwegend positief over preventieve jeugdbescherming 
Aan het deelonderzoek onder gezinsmanagers namen 42 gezinsmanagers deel, hier na te 
noemen ‘gezinsmanagers’. Gezinsmanagers hebben overwegend (76 procent) positieve 
ervaringen met preventieve jeugdbescherming. De belangrijkste emoties die hierbij horen 
zijn hoop, tevredenheid en trots. 24 procent van de gezinsmanagers heeft een negatieve 
ervaring.  
 
Goede klik en vertrouwensrelatie 
In de positieve ervaringen komt vooral naar boven dat gezinsmanagers een goede klik 
hebben met het gezin en een vertrouwensrelatie weten op te bouwen. 76 procent van de 
gezinsmanagers geeft aan erin te slagen verbinding te maken met het gezin. Dit ontstaat 
als gezinnen het gevoel hebben dat er naar hen wordt geluisterd, er duidelijkheid is over de 
stappen die gezet worden en de zorgen die een gezinsmanager constateert bijvoorbeeld de 
onveilige situatie van het kind. Gezinsmanagers ervaren dat ouders eerder willen 
meewerken (54 procent) dan dat ze meewerken omdat dit moet (31 procent).  
 
Openheid, transparantie en keuzes voorleggen 
In 60 procent van de ervaringen voelt de gezinsmanager in het eerste gesprek vooral 
weerstand. Uitleg over wat Jeugdbescherming is, wat er van het gezin verwacht wordt en in 
welk kader er gewerkt wordt dragen eraan bij dat ouders open staan voor samenwerking en 
verandering. 50 procent van de gezinsmanagers geeft aan dat juist taalgebruik de 
samenwerking bevordert. De gezinsmanager schetst de opties voor het gezin en legt de 
verantwoordelijkheid voor verandering bij het gezin waardoor zij zelf de keuze maken om te 
veranderen. 64 procent van de gezinsmanagers geeft aan veranderingen aan te moedigen 
in plaats van af te dwingen (16 procent). In 76 procent van de verhalen geeft de 
gezinsmanager aan dat in hun ogen het gezin betrokken is in de beslissingen die genomen 
worden. Gezinsmanagers geven aan dat in de meeste gevallen (74 procent) zij denken dat 
gezinnen weten waar ze een klacht in kunnen dienen.  
 
Bedoeling van preventieve jeugdbescherming 
Gezinsmanagers benoemen in hun ervaringen dat de FFP (Functional Family Parole) 
methode hen in staat stelt gezinnen te motiveren en patronen te doorbreken. 96 procent 
van de gezinsmanagers geeft aan verandering eerder te bereiken door in te spelen op de 
krachten van het gezin in plaats van angsten (2 procent). Bijna alle gezinsmanagers (93 
procent) verwachten dat dankzij hun begeleiding de veiligheid van het kind(eren) over een 
jaar beter tot veel beter zal zijn. Zij geven ook aan dat in 38 procent van de ervaringen de 
veiligheid van het kind(eren) onveilig tot zeer onveilig is.  
 
We constateren dat de kern van de bedoeling van preventieve jeugdbescherming in de 
dagelijkse praktijk van gezinsmanagers goed tot zijn recht komt.  Voor de meeste 
gezinsmanagers (86 procent) is ook het duidelijk wat de bedoeling is van preventieve 
jeugdbescherming en welke bevoegdheden zij daarin wel en niet hebben (84 procent).  
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Motiveren van ouders 
Driekwart van de gezinsmanagers geeft aan verbinding te maken met het gezin en hen te 
motiveren samen aan verandering te werken. Er zijn ook een aantal verhalen waarin 
gezinsmanagers aangeven dat het benoemen van consequenties ertoe bijdraagt dat ouders 
meewerken. Hierbij gaat het dan over de gedachte aan een formele 
kinderbeschermingsmaatregel. In één verhaal wordt dit motivatie op het randje van 
preventieve jeugdbescherming genoemd. In een ander verhaal geeft een gezinsmanager 
aan het prettig te vinden iets ‘achter de hand’ te hebben mocht het niet lukken.  
 
Negatieve ervaringen als ouders er onderling niet uitkomen 
Negatieve ervaringen komen vooral uit verhalen waarbij ouders er onderling niet uitkomen 
of één van de ouders niet bereid is om mee te werken. Dit is in dit type verhalen meestal 
gerelateerd aan een scheiding. Gezinsmanagers moeten dan een constructie bedenken om 
te zorgen dat het kind zo min mogelijk last heeft van de scheiding.  
 
Afhankelijk van jeugdhulpverlening 
Uit de verhalen blijkt dat de afhankelijkheid van gespecialiseerde jeugdhulp kan leiden tot 
gevoelens van machteloosheid onder gezinsmanagers. Een jeugdhulpaanbieder maakt in 
dit soort verhalen ook zelf een inschatting wat passende hulp is of is niet in staat de 
gevraagde hulp te bieden. Gezinnen moeten dan nog langer wachten op hulp of samen met 
gezinsmanager nieuwe alternatieven zoeken. Deze problematiek speelt op het moment van 
het onderzoek in de jeugdzorg zowel in Amsterdam als in de rest van Nederland.  
 
Dwangkader is niet altijd te voorkomen 
In negatieve ervaringen gaat het meestal om gezinnen die de problematiek niet of 
onvoldoende kunnen of willen inzien waardoor het patroon in stand blijft. Dit soort 
gezinnen komen uiteindelijk in een dwangkader terecht. 
 
 
 

 
  



 


