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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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Leeswijzer 
 
Deel 2 van het onderzoeksrapport over ervaringen met preventieve jeugdbescherming in de 
regio Amsterdam-Amstelland is bedoeld om de lezer mee te nemen in het gevolgde proces 
en inzicht te geven in de resultaten en verhalen waarmee de belangrijkste inzichten, 
conclusies en aanbevelingen tot stand zijn gekomen.  
 
Deel 2 van het onderzoeksrapport is als volgt opgebouwd:  
 
Hoofdstuk 1 licht de opzet van het onderzoek toe en is vooral bedoeld om inzicht te krijgen 
in de gebruikte methode en het gevolgde proces.  
 
Hoofdstuk 2 geeft alle resultaten en de belangrijkste inzichten uit de verhalen van het 
onderzoek gedetailleerd weer, opgedeeld naar de twee deelonderzoeken; gezinnen en 
gezinsmanagers.   
 
In hoofdstuk 3 zijn verhaalfragmenten opgenomen die te maken hebben met twee centrale 
thema’s uit de onderzoeksvraag: vrijwilligheid en transparantie.  
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1 Opzet van het onderzoek 
 
In dit onderzoek is gebruikt gemaakt van een narratieve onderzoeksmethode. In deze 
methode gaat het om het verzamelen van ervaringsverhalen uit een representatieve 
steekproef. Het zijn korte verhalen over een gebeurtenis die de verteller sterk is 
bijgebleven. Dit soort verhalen stellen ons in staat in te leven in het dagelijks leven van 
mensen: we krijgen een beter begrip van hun gedragingen, drijfveren en de leef- of 
werkomstandigheden. 
 
Verhalen worden getriggerd op basis van een beperkt aantal open vragen, waarna de 
verteller dit verhaal voorziet van betekenis door een aantal duidingsvragen over het verhaal 
en over zichzelf te beantwoorden. Dit levert kwalitatieve informatie op (het verhaal) die is 
gekoppeld aan kwantitatieve informatie (de antwoorden op de duidingsvragen. De 
onderzoekersbias is minimaal doordat de verteller de kwalitatieve informatie zelf duiding 
geeft. 

1.1 Kansen en beperkingen van de onderzoeksmethode 
 
Deze methode is zeer geschikt om mensen op grote schaal te bereiken en kwalitatief 
hoogwaardige beleidsinformatie te krijgen. Op statistisch niveau ontstaat een beeld van 
wat leeft, de onderliggende verhalen verrijken het beeld en vertellen waarom iets leeft. Een 
belangrijk kenmerk van de methode is om belanghebbenden uit het werkveld te betrekken 
bij de opzet van het onderzoek, de analyse en betekenisgeving (sensemaking) van de data.  
Dit draagt bij aan de acceptatie van de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek in 
het werkveld. 
 
Kwalitatieve informatie uit dit type onderzoek is niet te vergelijken met dat van een diepte-
interview. De interviewer houdt zich strikt aan de stimuleringsvraag (de vraag om een 
verhaal op gang te krijgen) en 4 tot 5 vooraf bedachte vragen die het verhaal helpen te 
vormen. In een verhaal staat een gebeurtenis centraal die de verteller sterk is bijgebleven. In 
deze methode gaat het om het vinden van patronen en verbanden in grote hoeveelheden 
van dit type verhalen. In die zin levert een verhaal op zichzelf minder diepgaande 
kwalitatieve informatie op dan wat uit een diepte-interview kan worden gehaald. Aan de 
andere kant worden diepte-interviews meestal niet op grote schaal uitgevoerd waardoor er 
vaak sprake is van gebrek aan significantie.  
 
Kwantitatieve informatie uit dit type onderzoek zijn over het algemeen zachte indicatoren 
die iets zeggen over gevoelens, houding en gedrag van de doelgroep. Kwantitatieve 
informatie zijn in die zin over het algemeen geen harde prestatie-indicatoren aan de hand 
van proces- of transactiedata. Een verhaal kan soms ook een dubbelzinnige betekenis 
hebben of tegenstrijdig zijn met hoe het door de verteller wordt geduid. Dat maakt dat de 
combinatie van verhaal en duiding van het verhaal niet altijd per se een logisch verband 
hebben.   
 
Het analyseren van verhalen is daarom primair het werk van mensen. Hoewel het mogelijk 
is om ook met specifieke natuurlijke taalverwerkingsalgoritmes verhalen te analyseren op 
gelijksoortigheid in taalgebruik, wordt de voorkeur gegeven om de analyse en interpretatie 
van verhalen aan mensen over te laten. Dit betekent ook dat subjectiviteit een onderdeel is 
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van het analyse- en betekenisgevingsproces. Dit wordt ondervangen door een diverse 
groep aan betrokkenen uit het werkveld aan dit proces te laten deelnemen.  

1.2 Projectteam 
Voor dit onderzoeksproject is een projectteam samengesteld bestaande uit 
beleidsadviseurs van de gemeente en Jeugdbescherming. Dit projectteam is 
verantwoordelijk geweest voor de planning, opdrachtbewaking, coördinatie en organisatie 
van activiteiten en de projectcommunicatie. Ook is het projectteam betrokken geweest bij 
het ontwerpen van het onderzoek, de analyse en betekenisgeving van de data. Het 
projectteam is begeleid door een procesbegeleider van SenseGuide. De procesbegeleider is 
eindverantwoordelijk voor het onderzoeksontwerp, de methodiek, dataverzameling, 
datavisualisatie en het onderzoeksrapport. Hij begeleidde tevens het analyse- en 
betekenisgevingsproces.  
 

1.3 Voorbereiding 
Om een zinvolle en samenhangende combinatie te maken tussen kwantitatieve en 
kwalitatieve informatie, moeten de gestelde vragen relevant zijn voor het vraagstuk. Deze 
set met duidingsvragen noemen we ook wel het conceptuele raamwerk. Voor het opstellen 
van een dergelijk raamwerk is het nodig inzicht te krijgen in de thema’s rondom de 
onderzoeksvragen.  
 
Deze thema’s zijn afgeleid uit notities, beleidsevaluaties, artikelen1 en uit ervaringen van 
mensen in het werkveld. Een aantal vertegenwoordigers van diverse organisaties2 is 
daarom uitgenodigd voor een workshop om ervaringen met preventieve jeugdbescherming 
met elkaar te delen, te duiden en in thema’s te clusteren.  
 
Op basis van de geformuleerde thema’s zijn uiteindelijk drie versies van het conceptuele 
raamwerk gemaakt: één voor ouders, één voor jeugdigen en één voor gezinsmanagers. 
Hiermee bekijken we de onderzoeksvraag met perspectieven van de belangrijkste actoren 
in het werkveld: gezinnen (ouders en jeugdigen) en gezinsmanagers.   
 

1.4 Conceptueel raamwerk 
Om gezinnen en gezinsmanagers een ervaringsverhaal te laten vertellen, wordt aan het 
begin van het onderzoek een open vraag gesteld (de stimuleringsvraag), die enerzijds niet 
sturend dient te zijn maar anderzijds wel een bepaald kader moet aangeven om te zorgen 
voor voldoende relevantie. Het verhaal wordt door middel van een aantal vragen 
vormgegeven. Een belangrijk verschil met een diepte-interview of focusgroepgesprek is dat 
er niet op aspecten uit het verhaal worden doorgevraagd. Bij het onderzoek van gezinnen is 
een interviewer aanwezig om het verhalen vast te leggen en vorm te geven. Hierbij vraagt 
de interviewer in sommige gevallen om verheldering of toelichting van begrippen of 
uitspraken.  

 
1 Zie bijlage 2 
2 Aan deze workshop deden 14 deelnemers mee bestaande uit: cliëntenraad, bestuurder, 
beleidsadviseurs, gedragsdeskundige, teammanagers en gezinsmanagers van 
Jeugdbescherming en beleidsadviseurs van de gemeente.  
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De stimuleringsvraag voor ouders luidde als volgt: 
 
U heeft contact met … (naam gezinsmanager), een gezinsmanager van Jeugdbescherming. We 
zijn benieuwd naar hoe u het contact ervaart of heeft ervaren. Neemt u even de tijd hierover na 
te denken. Als u denkt aan dit contact, welke ervaring staat u dan het sterkst bij. Waar werd u 
heel blij van of heel boos over?  Wat gebeurde er precies?”  
 
Om het verhaal verder vorm te geven werden de volgende vragen gesteld: 
 

• Wat vond u heel fijn of wat maakt u boos? 
• Waardoor kwam dat? 
• Wat gebeurde er vervolgens? 

 
De stimuleringsvraag voor jeugdigen is op de opening na hetzelfde. De opening luidde: Jij 
en jouw ouders/opvoeders hebben contact met … (naam gezinsmanager), een gezinsmanager 
van Jeugdbescherming. De rest van de stimuleringsvraag is hetzelfde als voor ouders maar 
dan in de jij-vorm geadresseerd.  
 
Gezinsmanagers zijn gevraagd om hun ervaringsverhaal digitaal te delen. Hierbij is geen 
interviewer aanwezig. De stimuleringsvraag voor gezinsmanagers luidde als volgt: 
 
Denk terug aan jouw samenwerking met een gezin waar preventieve jeugdbescherming (drang) 
wordt ingezet. Welke positieve of negatieve ervaring, iets wat echt heeft plaatsgevonden, 
staat je dan het sterkst bij?   
 
Lees voordat je begint te schrijven de onderstaande vragen en gebruik deze om je verhaal vorm 
te geven. Beantwoord ze niet afzonderlijk. Vermijd een mening, visie of algemeen beeld. Schrijf 
over een specifieke gebeurtenis waar je sterke gevoelens bij hebt. 
 

• Wat gebeurde er precies? 
• Waarom was het een positieve of negatieve ervaring? 
• Wat was het resultaat/gevolg?  

 
  
Gezinsmanagers werden vervolgens gevraagd te reflecteren op de beschreven ervaring:  
 
Beantwoord aan de hand van jouw ervaring ook de volgende vragen: 
 

• Waardoor was de ervaring positief of negatief? 
• Wat deed jij? 
• Wat deden ouders en/of kind(eren)? 

 
Nadat gezinnen en gezinsmanagers hun verhaal hebben verteld of beschreven worden zij 
gevraagd het verhaal een zelf bedachte titel te geven.  
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Duidingsvragen zijn een set van abstracte concepten en meerkeuzevragen waarmee de 
respondent zijn of haar verhaal van betekenis voorziet en data genereert voor kwantitatieve 
analyse. Duidingsvragen volgen nadat het verhaal verteld is. 3 
 
We onderscheiden de volgende typen duidingsvragen: 
 
Schuifvragen kunnen ingezet worden als differentialen (afbeelding 1) of als schalen 
(afbeelding 2)  
 

 
 
Afbeelding 1 - voorbeeld duidingsvraag / schuifvragen / differentialen 

 
 
Afbeelding 2 - voorbeeld duidingsvraag / schuifvragen / schaal 

Schuifvragen zijn nuttig om hypotheses te verbergen en niet te snel in categorieën te 
denken. Bij schuifvragen ontbreken de schaalwaarden. Schuifvragen zet de doelgroep aan 
om op een vraag te reflecteren en intuïtief te antwoorden.  
 

 
Afbeelding 3 - voorbeeld duidingsvraag / driehoeksvragen 

Driehoeksvragen zijn voor respondenten over het algemeen een nieuw vraagconcept en 
activeren de hersenen (‘dit is anders’). Bij driehoeksvragen is niet snel te herleiden wat het 
sociaal wenselijke antwoord is. Ze zijn daarom vooral interessant om abstracte concepten 
uit theorie en praktijk van het werkgebied te toetsen en ambiguïteit toe te laten in het 
geven van antwoorden. De dimensies van een driehoeksvraag zijn altijd gelijkwaardig ten 
opzichte van elkaar. Dit zet de respondent zoveel mogelijk aan tot introspectie en 

 
3  Van der Merwe et al., Making Sense of Complexity: Using SenseMaker as a Research Tool, 
Systems 2019  
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nuancering om de juiste balans tussen de dimensies te kiezen. Afwijkingen in de driehoek 
zijn cruciale posities voor het identificeren van zwakke signalen; relevant voor 
risicomanagement en innovatie.  
 
Vragen met enkelvoudige en meervoudige keuzemogelijkheden worden gebruikt om 
ervaringen van context en sociaal-demografische gegevens te voorzien. 
 

  
Afbeelding 4 - voorbeeld duidingsvraag / enkelvoudige keuzevragen  

 

 
Afbeelding 5 - voorbeeld duidingsvraag / meervoudige keuzevragen 

In het onderzoek bestaan de duidingsvragen uit een combinatie van enkelvoudige-, 
meerkeuze- , schaal- en driehoeksvragen.     

1.5 Dataverzameling 
Om de ervaringsverhalen bij de doelgroepen te verzamelen is van tevoren een inschatting 
gemaakt over de bereikbaarheid van de doelgroepen en de vaardigheid om een relevant 
ervaringsverhaal te kunnen vertellen. Zo werd verwacht dat een online survey tot een lage 
respons onder gezinnen zou leiden en dat deze doelgroep ook hulp nodig heeft om 
ervaringen in bruikbare verhalen uit te drukken.  
 
Gekozen is daarom korte interviews te doen en dit in eerste instantie studenten Sociale 
Pedagogiek van de Hogeschool van Amsterdam onder ouders en jeugdigen te laten 
uitvoeren. Zij kregen instructies en een training voor het vastleggen van verhalen. Zij 
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gebruikten hiervoor een app (SenseMaker®) op een mini-tablet. Van de gezinsmanagers 
werd verwacht dat zij via een online survey hun ervaringen konden delen en duiden.  

1.5.1 Onderzoek gezinnen 
Voor dit onderzoek zijn er door Jeugdbescherming vanuit hun database 780 gezinnen 
geselecteerd die een preventief traject hebben doorlopen of zich nog steeds hierin 
bevinden. Onder deze gezinnen zitten dus ook afgesloten gezinnen. We hebben hierbij 
gekozen voor gezinnen die maximaal 3 maanden geleden zijn afgesloten zodat hun ervaring 
nog enigszins vers was. De 780 gezinnen omvatten ongeveer 55 procent van alle gezinnen 
bij jeugdbescherming.  
 
Voor het benaderen van de gezinnen is er gekozen om dit via de gezinsmanagers van 
jeugdbescherming te doen. Zij kennen de gezinnen en op voorhand leek dit de effectiefste 
methode om gezinnen te motiveren aan het onderzoek mee te doen. Dit heeft de voorkeur 
gekregen boven het rechtstreeks versturen van een uitnodigingsbrief naar de gezinnen 
omdat de verwachting was dat de respons daardoor lager zou uitvallen. Ook is gekozen het 
onderzoek in twee fasen uit te voeren zodat eventuele bijsturing nog mogelijk was. Voor de 
eerste fase zijn willekeurig 390 gezinnen geselecteerd. Het proces is als volgt verlopen: 
 
Steekproef 1 (390 gezinnen) 

1. Gezinsmanager overhandigd uitgeprinte uitnodigingsbrief van de gemeente om 
deel te nemen aan het onderzoek aan het gezin 

2. Gezin wil de brief voor het deelnemen aan het onderzoek wel of niet ondertekenen 
en invullen 

3. De gezinsmanager retourneert de ondertekende brief aan het projectteam waarna 
een interviewer contact opneemt met het gezin voor het maken van een afspraak. 

 
Al snel was duidelijk dat de respons erg laag was. Hierbij bleek dat gezinnen die deelnamen 
afkomstig waren van een kleine groep gezinsmanagers. 45 procent van de gezinsmanagers 
heeft niet laten weten of zij hun gezinnen ook daadwerkelijk hebben benaderd. De 
gezinnen die nog niet benaderd waren door hun gezinsmanager hebben we in de tweede 
fase toegevoegd wat heeft geresulteerd in tweede steekproef van 430 gezinnen.  
 
In de tweede steekproef hebben we de tijd die het een gezinsmanager zou kosten om een 
gezin te benaderen aanzienlijk verkort. Dit is gedaan omdat gezinsmanagers desgevraagd 
aangaven weinig tijd te hebben voor het benaderen van de gezinnen. We hebben het 
overhandigen van een brief vervangen door het versturen van een mail. Het selectieproces 
bij steekproef 2 kwam er daardoor als volgt uit te zien: 
 
Steekproef 2 (430 gezinnen) 

1. Gezinsmanager verstuurt mail naar gezin met de vraag of ze mee willen doen aan 
het onderzoek 

2. Gezin mailt terug of ze wel of niet willen deelnemen waarna het projectteam direct 
contact opneemt. 

 
Ook bij de tweede steekproef heeft ongeveer de helft van de gezinsmanagers niet laten 
weten of gezinnen ook daadwerkelijk zijn benaderd. De exacte non-respons op het 
onderzoek is daarom niet vast te stellen.  
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Deelname aan het onderzoek 
 
Uit de eerste steekproef hebben 19 gezinnen aan het onderzoek deelgenomen. Hierbij was 
de interviewer een student van de Hogeschool van Amsterdam. Uit de tweede steekproef 
hebben 31 gezinnen deelgenomen aan het onderzoek. De studenten van de Hogeschool van 
Amsterdam waren voor de tweede steekproef niet meer beschikbaar. Dit deel van het 
onderzoek werd daarom afgenomen door een recent afgestudeerde socioloog met ervaring 
in antropologisch onderzoek.  
 
Een minimale deelname van 50 gezinnen aan het onderzoek werd door het projectteam als 
voldoende acceptabel beoordeeld om patronen in de kwantitatieve resultaten zichtbaar te 
maken. Uiteindelijk deden 50 gezinnen mee aan het onderzoek. Hiervan waren 45 ouders 
en 5 jeugdigen. Aanvankelijk waren hiervoor twee verschillende vragenlijsten gemaakt. De 
vragen waren op één vraag na hetzelfde alleen verschillend geformuleerd naar doelgroep. 
Hierdoor konden we de resultaten van beide vragenlijsten samenvoegen tot één 
databestand voor analyse. In dit onderzoeksrapport nemen we het dan ook steeds het gezin 
als uitgangspunt.   
 
De interviewers zijn geïnstrueerd om met een aantal vooraf opgestelde open vragen ervoor 
te zorgen dat het verhaal bruikbare elementen bevat (het zogeheten G-schema: 
gebeurtenis, gedrag, gevolg, gevoel en gedachte). Verder geeft de interviewer waar nodig 
toelichting bij het beantwoorden van de duidingsvragen. In geen geval mogen zij het 
verhaal en de beantwoording van de duidingsvragen inhoudelijk sturen of beïnvloeden.  
 
Het verhaal is met audio-opname op een mini-tablet vastgelegd, waarna de verteller (ouder 
of jeugdige) zelf de duidingsvragen via de tablet kon beantwoorden. De audio-opname 
werd later volledig uitgeschreven, geredigeerd en als tekst weer aan de antwoorden van de 
duidingsvragen gekoppeld.  
 
Van de gezinnen zijn tijdens het onderzoek geen persoonlijke gegevens gevraagd. Wel 
heeft elk interview een identificatienummer gekregen waarmee een verband gelegd kan 
worden tussen de deelnemer aan het onderzoek en diens persoonlijke gegevens zoals 
geregistreerd bij Jeugdbescherming. Deelnemers zijn hiervan op voorhand van op de 
hoogte gesteld waarbij ook is aangegeven dat gegevens anoniem en op geaggregeerd 
niveau worden gebruikt voor analyse. Hiervan is voor dit onderzoek echter geen gebruik 
gemaakt. Tevens zijn deelnemers geïnformeerd dat hun gegevens tot maximaal 6 maanden 
na afloop van het onderzoek bewaard worden.   

1.5.2 Onderzoek gezinsmanagers 
Binnen Jeugdbescherming werken ongeveer 150 gezinsmanagers samen met gezinnen in 
preventieve jeugdbescherming. Deze gezinsmanagers kregen medio april 2019 een 
uitnodiging per e-mail van één van de bestuurders van Jeugdbescherming om aan het 
onderzoek deel te nemen. Zij konden tot 27 juni hun verhaal delen en duidingsvragen 
beantwoorden. In totaal hebben 42 gezinsmanagers deelgenomen aan het onderzoek.   
Van de 42 gezinsmanagers die aan het onderzoek hebben deelgenomen werkt 31 procent 
tussen de 2 en 5 jaar als gezinsmanager. 26 procent heeft 1 tot 2 jaar ervaring als 
gezinsmanager, 24 procent langer dan 5 jaar en 19 procent korter dan een jaar.  
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Afbeelding 6 - gezinsmanagers deelgenomen aan het onderzoek naar werkervaring 

1.6 Analyse en betekenisgeving  
 
Nadat de fase van het verzamelen van data is afgerond volgt een proces van analyse en 
betekenisgeving (sensemaking) van de data. Het projectteam verricht een eerste analyse 
van de data. Het proces begint met een analyse van de kwantitatieve resultaten. Er wordt 
nog niet naar de verhalen gekeken. Het doel is om in eerste instantie opvallende trends en 
patronen te signaleren om richting te vinden voor het lezen van de vele verhalen. 
Teamleden hebben de beschikking over een softwareapplicatie waarmee directe interactie 
met de data mogelijk is; het toepassen van filters en het maken van selecties om daarmee 
de eerste inzichten op te doen en deze inzichten verder te verfijnen.  
 
Gezamenlijk zijn de kwantitatieve resultaten en individuele observaties hiervan door de 
leden van het projectteam besproken, waardoor een gemeenschappelijk beeld ontstond 
van de belangrijkste inzichten op kwantitatief niveau.  Vervolgens is het projectteam 
begonnen met het lezen van alle verhalen en het markeren van opvallende 
verhaalfragmenten. De analyse van de kwalitatieve gegevens door het projectteam eindigt 
in een groepsdiscussie waarin inzichten uit de verhalen worden besproken en wordt 
gekeken naar de samenhang met de kwantitatieve resultaten. Dit resulteert in een 
overzicht van de belangrijkste inzichten uit de onderzoeksresultaten.  
 
Een tweede stap is het betrekken van een brede vertegenwoordiging van 
belanghebbenden4 bij de betekenisgeving van de data. Hiervoor is een workshop 
georganiseerd met als doel het vinden van een antwoord op de centrale onderzoeksvraag: 
hoe beleven gezinnen en gezinsmanagers de preventieve jeugdbescherming en in welke 
mate ervaren zij vrijwilligheid en transparantie?  
 
Na presentatie van de resultaten en belangrijkste inzichten van het projectteam kregen 
deelnemers een selectie van verhaalfragmenten uitgereikt. Dit zijn de verhaalfragmenten 
die het projectteam heeft gemarkeerd en gekoppeld zijn aan de thema’s vrijwilligheid en 
transparantie. Deelnemers aan de workshop werden willekeurig in drie groepen verdeeld en 
kregen de volgende vragen voorgelegd: “wat valt op?”, “wat gaat goed?” en “wat kan 
beter?”. De groepen presenteerden plenair hun inzichten waarna een groepsdiscussie 
volgde over overeenkomsten en verschillen.  
 
De procesbegeleider verwerkte alle inzichten en uitkomsten uit zowel de analyses en de 
workshop tot een samenvattend geheel. Samen met het projectteam is een definitieve 

 
4 Aan deze workshop deden 16 deelnemers mee, bestaande uit: cliëntenraad, bestuurders, 
beleidsadviseurs, teammanagers en gezinsmanagers van Jeugdbescherming, medewerkers 
van Samen Doen (wijkteams) en beleidsadviseurs van de gemeente.  
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versie van de samenvatting vastgesteld zoals in dit rapport is te lezen. Hierna heeft de 
procesbegeleider het onderzoeksrapport samengesteld.  

1.7 Bruikbaarheid van de resultaten 
 
De methode bestaat uit het gelijktijdig verzamelen van kwalitatieve en kwantitatieve data. 
Het principe erachter is om statistisch significante inzichten uit kwantitatieve data van 
betekenis te voorzien met samenhangende kwalitatieve data. Voor het kwantitatieve deel 
kunnen voor statistische significantie en betrouwbaarheid dezelfde eisen en 
randvoorwaarden worden gesteld als aan kwantitatieve enquêtes. Voor het kwalitatieve 
deel gelden echter dezelfde beperkingen als voor diepte-interviews en focusgroepen: bias 
en (inter)subjectiviteit van de onderzoekers. Het is daarom bij de beoordeling van de 
betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van de met deze methode behaalde resultaten 
altijd van belang om met deze eigenschappen van de onderzoeksmethode rekening te 
houden.   
 
Betrouwbaarheid 
De methode maakt het mogelijk om in korte tijd op grote schaal mensen te bereiken voor 
het verzamelen van kwalitatief hoogwaardige beleidsinformatie. Uitgangspunt voor dit 
onderzoek is geweest om data te verzamelen met steekproeven van voldoende acceptabele 
omvang voor een indicatief beeld. Hierbij zijn geen eisen gesteld aan een 
steekproefomvang voor het beoordelen van statistisch significante verbanden en 
verschillen. Ook is door Jeugdbescherming aangegeven dat gezinnen over het algemeen 
moeilijk te bewegen zijn om aan onderzoek deel te nemen. Hier is met het bepalen van de 
steekproefomvang rekening gehouden. Voor het vaststellen van een steekproefomvang 
voor een indicatief beeld bestaat geen vast referentiekader. Dit komt in onderling overleg 
tot stand op basis van wat als haalbaar wordt geacht en als voldoende groot wordt ervaren.  
 
Validiteit 
Voor het onderzoek kwamen alle gezinnen in aanmerking die zijn aangemeld bij 
Jeugdbescherming en waarvoor geen van de kinderen een kinderbeschermingsmaatregel 
heeft of waarvoor een jeugdreclasseringsmaatregel van toepassing is op het moment van 
verwijzing of ten tijde van het interview. Volgens de werkwijze5 van Jeugdbescherming zijn 
dit gezinnen vanaf fase 1 met een vaste gezinsmanager. Daarnaast zijn gezinnen betrokken 
waarmee de samenwerking vanaf Mei 2018 is afgerond zonder dat een van de genoemde 
maatregelen van toepassing is geweest. Zie paragraaf 1.5 voor de steekproefaanpak. In 
deze aanpak beoordeeld de gezinsmanager of de (veiligheids)situatie het toelaat een gezin 
voor onderzoek te benaderen. De overige gezinnen zijn willekeurig benaderd voor zover 
een gezinsmanager aan het onderzoek heeft meegewerkt. Zoals in paragraaf 1.5.1 is 
gebleken heeft ongeveer de helft van de gezinsmanagers niet laten weten of zij gezinnen 
ook benaderd hebben.  
 
Alle ongeveer 150 gezinsmanagers die met gezinnen werken in preventieve 
jeugdbescherming kwamen in aanmerking om aan het onderzoek deel te nemen.  
 

 
5 Werkwijze Jeugdbescherming, www.jeugdbescherming.nl  
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Voor het ontwerp van het onderzoek en de betekenisgeving van de resultaten zijn 
vertegenwoordigers uitgenodigd van belanghebbende afdelingen van Jeugdbescherming 
en organisaties bij het onderzoek; cliëntenraad, dagelijks bestuur, beleidsadviseurs, 
gedragsdeskundigen, teammanagers en gezinsmanagers van Jeugdbescherming, 
beleidsadviseurs van de gemeente en vertegenwoordigers van Veilig Thuis, Samen Doen en 
Ouder Kind Team (OKT). Verder zijn studenten en een onafhankelijke interviewer ingezet 
om gezinnen ongestuurd en vormvrij hun verhalen te laten vertellen.  
 
De wijze van bevraging in het onderzoek is indirect en er opgericht om ambiguïteit toe te 
laten en nieuwe invalshoeken te vinden. De gedachte erachter is om de sociaal 
wenselijkheid van verhalen en antwoorden op de duidingsvragen te minimaliseren. Hoe 
abstracter de vragen, hoe meer we bias reduceren, hoe meer we zaken ontdekken waar we 
van tevoren niet aan dachten. Dit verschilt sterk van een directe bevraging, zoals in veel 
onderzoeksmethodes het geval is, waarbij de respondent vaak al kan inschatten wat het 
achterliggende doel is van de vraag en waardoor sociaal wenselijkheid altijd een factor is 
om rekening mee te houden.   
 
Bruikbaarheid 
Er zijn data verzameld conform de vastgestelde steekproefomvang voor het zichtbaar 
maken van patronen in kwantitatieve data. De verhalen zijn door het projectteam 
beoordeeld als kwalitatief hoogwaardig en bruikbaar voor analyse en betekenisgeving. Er is 
sprake van selectiebias doordat de gezinsmanager een inschatting maakt wie voor het 
onderzoek benaderd kunnen worden en doordat ongeveer de helft van de gezinsmanagers 
niet aan het onderzoek heeft meegewerkt. Dit kan een vertekend beeld van de resultaten 
geven.  
 
Met participatieve analyse en betekenisgeving hebben we een gemeenschappelijk beeld 
gekregen van de inzichten van verschillende belanghebbenden. Dit is gedaan met 
werkvormen voor individuele analyse, gezamenlijke betekenisgeving en groepsdiscussie. 
Hiermee controleert de procesbegeleider of verkregen resultaten uit één werkvorm 
samenhangen met de resultaten uit een andere vorm.  
 
Indicatief en richtinggevend beeld  
Voor het exploreren van een indicatief beeld van ervaringen met preventieve 
jeugdbescherming onder gezinnen en gezinsmanagers is de onderzoeksmethode en opzet 
door opdrachtgever en projectteam als voldoende acceptabel beoordeeld. De conclusies en 
aanbevelingen zijn daarom richtinggevend voor beleidsvorming.   
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2 Resultaten 
 
In dit hoofdstuk kijken we naar de kwantitatieve resultaten en de belangrijkste inzichten uit 
de verhalen van het onderzoek vanuit twee perspectieven; gezinnen en gezinsmanagers. 
Het omvat de resultaten van alle vragen die aan gezinnen en gezinsmanagers zijn gesteld in 
volgorde van de vragenlijst. Sommige van deze resultaten zijn gefilterd op een bepaalde 
variabele indien dit in de analyse heeft geleid tot een bepaald inzicht.  
 
Belangrijk om te onthouden bij het lezen van dit hoofdstuk: 

1. De kwantitatieve data is het resultaat van de duiding die gezinnen en 
gezinsmanagers zelf geven aan hun verhaal door een aantal vragen over hun verhaal 
te beantwoorden.  

2. Deze duiding gebeurt direct nadat zij hun verhaal verteld of beschreven hebben.  
3. Sommige resultaten worden versterkt met inzichten uit verhalen die gerelateerd zijn 

aan het (kwantitatieve) resultaat. Het is namelijk mogelijk voor elk resultaat te 
filteren op diverse variabelen en daarmee selecties te maken van verhalen die bij dit 
resultaat horen.  

2.1 Resultaten gezinnen 
 

 
Afbeelding 7  - gezinnen: indexering ervaring  

Gezinnen delen een ervaring die sterk is bijgebleven over de samenwerking met hun 
gezinsmanager. Precies de helft van de gezinnen heeft deze ervaring geduid als een 
positieve en de andere helft als een negatieve ervaring. 
 

 
Afbeelding 8 – gezinnen: emoties bij ervaring 
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Afbeelding 9 - gezinnen: emoties gefilterd naar indexering verhaal 

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. 
 
Iets meer dan de helft van alle negatieve ervaringen wordt door de gezinnen als zeer 
negatief geïndexeerd. Frustratie, bezorgdheid en boosheid zijn daarbij de meest genoemde 
emoties. Uit de verhalen blijkt 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. Er worden weinig contactmomenten met de gezinsmanager ervaren en er is sprake 
van veelvuldige wisseling van gezinsmanager. Gezinnen weten 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.  
 
 

 
Afbeelding 10 – gezinnen: fase van samenwerking 
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Afbeelding 11 – gezinnen: fase van samenwerking gefilterd op indexering verhaal 

De gezinssysteemgerichte methodiek van Jeugdbescherming bestaat uit drie fasen; 1. 
verbinden en motiveren, 2. ondersteunen en volgen en 3. generaliseren en borgen. Het 
gezinsplan en het resultaat dat het gezin met ondersteuning door het eigen netwerk en 
professionele begeleiders en behandelaars moet behalen om de kinderen op lange termijn 
voldoende veiligheid te zijn het resultaat van de eerste fase. De tweede fase start op het 
moment dat de voor het behalen van het afgesproken resultaat benodigde begeleiding en 
behandeling worden ingezet. De derde en laatste fase start op het moment dat het gezin 
met alle steun en begeleiding voldoende in staat is om zonder begeleiding door 
Jeugdbescherming verder te kunnen. In die fase wordt geoefend (generalisatie) en worden 
afspraken gemaakt met gezin en systeem om de veiligheid van de kinderen blijvend te 
borgen. Tijdens alle drie de fases ligt de verantwoordelijkheid voor de regie op de veiligheid 
van de kinderen bij de gezinsmanager van Jeugdbescherming.  Uiteraard is er ook een 
moment waarop de samenwerking wordt 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. 
 
Het grootste deel van de negatieve ervaringen komt van gezinnen tijdens de fase van 
uitvoering van het gezinsplan, waarbij de begeleiding en ondersteuning door het eigen 
netwerk en door professionele begeleiders en behandelaars aan de orde is. Er is dan in de 
verhalen vaak sprake van weerstand tegen samenwerking. 
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Afbeelding 12 – gezinnen: invloed op gebeurtenissen in verhaal 

36 procent van de gezinnen ervaart weinig tot geen invloed op gebeurtenissen in hun 
verhaal. 14 procent ervaart wel enige tot veel invloed. 50 procent ervaart een enigszins 
evenwichtige combinatie. 
 
 

 
Afbeelding 13 – gezinnen: invloed op beslissingen 

 
Als het gaat om beslissingen die in het belang van het kind(eren) worden genomen, ervaart 
42 procent dat ze daarin weinig tot niet in betrokken worden. 26 procent ervaart enige tot 
volledige betrokkenheid. 32 procent ervaart een enigszins evenwichtige combinatie.  
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Afbeelding 14 – gezinnen: beleving samenwerking met gezinsmanager 

 
38 procent van de gezinnen ervaart de samenwerking met gezinsmanager 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. 
 
 
 
 

 
Afbeelding 15 - gezinnen: beleving taal en gedrag gezinsmanager 

De woorden en het gedrag van gezinsmanager worden door 36 procent van de gezinnen als 
dwingend tot enigszins dwingend van aard 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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Afbeelding 16 - gezinnen: beleving veiligheid kinderen in het verhaal 

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.  
 
 
 
 

 
Afbeelding 17 - gezinnen: verwachting veiligheid kinderen over een jaar 

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.  
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Afbeelding 18 - gezinnen: beleving uitleg van zaken door gezinsmanager 

De gezinnen geven in 54 procent van de gevallen aan dat ze de uitleg van de gezinsmanager 
hebben begrepen tot zeer goed begrepen en 22 procent vindt de uitleg minder begrijpelijk 
tot onbegrijpelijk. 
 
 
 
 

 
 
Afbeelding 19 - gezinnen: duidelijkheid rol en taak gezinsmanager 
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Afbeelding 20 - gezinnen: benaderbaarheid gezinsmanager bij verschil van mening 

Wanneer gezinnen aangeven het niet eens te zijn met de gezinsmanager ervaart 78 procent 
dat ze dat met hem of haar kunnen bespreken.  
 
 
 
 

 
Afbeelding 21 - gezinnen: duidelijkheid waar klacht in te dienen 

32 procent van de gezinnen weet volledig of enigszins waar ze een klacht moeten indienen, 
42 procent daarentegen weet niet of nauwelijks waar ze daarvoor moeten zijn. 
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Afbeelding 22 - gezinnen: beeldvorming voorafgaand 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 
 
 

 
Afbeelding 23 - gezinnen: denkbeeld over samenwerking 

50 procent van de gezinnen denkt dat de samenwerking met Jeugdbescherming verplicht is, 
14 procent denkt dat het vrijwillig is. 
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Afbeelding 24 - gezinnen: ervaring Jeugdbescherming 

 

 
Afbeelding 25 - gezinnen: ervaring Jeugdbescherming gefilterd naar indexering verhalen 

Bij positieve ervaringen wordt Jeugdbescherming vaker als hulp voor het gezin ervaren in 
plaats van een hindernis. Bij negatieve ervaringen wordt Jeugdbescherming vaker als een 
hindernis ervaren in plaats van als hulp.   
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Afbeelding 26 - gezinnen: beïnvloeding beeldvorming 

De beeldvorming wordt vooral beïnvloed door familie, vrienden, kennissen en de media 
d.w.z. kranten, televisie en internet (social media). 
 

 
Afbeelding 27 - gezinnen: beleving van focus gezinsmanager 
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Afbeelding 28 - gezinnen: beleving focus gezinsmanager gefilterd naar indexering verhaal 

Als de gezinsmanager in de ogen van de gezinnen 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.   
 

 
Afbeelding 29 - gezinnen: verwachting van focus gezinsmanager 

De algemene verwachting is dat gezinsmanager zich vooral bezighoudt met wat het beste 
is voor het kind(eren) maar ook aandacht heeft voor wat het beste is voor ouders.   
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2.2 Resultaten gezinsmanagers 
 

 
Afbeelding 30 - gezinsmanagers: indexering ervaring 

Gezinsmanagers hebben overwegend (76 procent) positieve ervaringen met preventieve 
jeugdbescherming. 24 procent van de gezinsmanagers heeft een negatieve ervaring. De 
optie zeer negatief werd door geen van de gezinsmanagers gekozen.  
 
In de positieve ervaringen komt vooral naar boven dat gezinsmanagers een goede klik 
hebben met het gezin en een vertrouwensrelatie weten op te bouwen.  
 
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 de verhalen vaak gerelateerd 
aan een scheiding. 
 
In negatieve ervaringen gaat het meestal om gezinnen die de problematiek niet of 
onvoldoende (willen) inzien waardoor het patroon in stand blijft. Dit soort gezinnen komen 
uiteindelijk in een dwangkader terecht. 
 

 
Afbeelding 31 - gezinsmanagers: emoties bij ervaring 
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Afbeelding 32 - gezinsmanagers: emoties bij ervaring gefilterd naar indexering verhaal 

 
De belangrijkste emoties die bij positieve ervaringen horen zijn hoop, tevredenheid en trots.  
Bij negatieve ervaringen gaat het vooral om emoties als bezorgdheid, frustratie en 
teleurstelling.  
 

 
Afbeelding 33 - gezinsmanagers: fase van samenwerking 

 
De meeste ervaringen komen uit de fase waarin met het gezin wordt gewerkt aan de 
uitvoering van het gezinsplan. In tegenstelling tot het onderzoek onder gezinnen is er 
slechts één ervaring met een gezin waarmee de samenwerking is afgesloten.  
 

 
Afbeelding 34 - gezinsmanagers: fase van samenwerking gefilterd op indexering verhaal 

 
Positieve ervaringen komen in alle fases voor. Negatieve ervaringen komen vooral voor in 
het maken en uitvoeren van een gezinsplan.   
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Afbeelding 35 - gezinsmanagers: maken van verbinding met gezin 

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. 
 
 

 
Afbeelding 36 - gezinsmanagers: nemen van beslissingen 

In 76 procent van de verhalen geeft de gezinsmanager aan dat in hun ogen het gezin 
betrokken is in de beslissingen die genomen worden.   
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Afbeelding 37 - gezinsmanagers: beleving medewerking van het gezin 

Gezinsmanagers ervaren dat ouders eerder willen meewerken (54 procent) dan moeten 
meewerken (31 procent).  
 
Uit de verhalen blijkt dat uitleg over wie Jeugdbescherming is, wat van het gezin verwacht 
wordt en in welk kader er gewerkt wordt, bijdragen dat ouders open staan voor 
samenwerking en verandering.  
 
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 jeugdbeschermingsmaatregel. 
 

 
Afbeelding 38 - gezinsmanagers: beleving wat gezinnen doen bij verschil van mening 

Gezinsmanagers geven aan dat in de meeste gevallen (74 procent) zij denken dat gezinnen 
weten waar ze een klacht in kunnen dienen.  
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Afbeelding 39 - gezinsmanagers: beleving veiligheid van kind(eren) in het verhaal 

Gezinsmanagers geven aan dat in 38 procent van de ervaringen de veiligheid van het 
kind(eren) onveilig tot zeer onveilig is.  
 
 

 
Afbeelding 40 - gezinsmanagers: verwachting veiligheid kinderen na afloop begeleiding 

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.   
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Afbeelding 41 - gezinsmanagers: belang van taalgebruik in contact met het gezin 

50 procent van de gezinsmanagers geeft aan dat juist taalgebruik de samenwerking 
bevordert. 
 
 

 
Afbeelding 42 - gezinsmanagers: werkmethodiek 1 

64 procent van de gezinsmanagers geeft aan veranderingen aan te moedigen in plaats van 
af te dwingen (16 procent).  
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Afbeelding 43 - gezinsmanagers: beleving veranderingsbereidheid in eerste gesprek 

In 60 procent van de ervaringen voelt de gezinsmanager in het eerste gesprek vooral 
weerstand. 
 
 

 
Afbeelding 44 - gezinsmanagers: werkmethodiek 2 

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).  
 
Gezinsmanagers benoemen een aantal keren in hun ervaringen dat de FFP (Functional 
Family Parole) methode hen in staat stelt gezinnen te motiveren en patronen te 
doorbreken.  
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Afbeelding 45 - gezinsmanagers: duidelijkheid bedoeling preventieve jeugdbescherming 

 

 
Afbeelding 46 - gezinsmanagers: duidelijkheid bevoegdheden in preventieve jeugdbescherming 

Voor de meeste gezinsmanagers (86 procent) is duidelijk wat de bedoeling is van 
preventieve jeugdbescherming en welke bevoegdheden zij daarin (niet) hebben (84 
procent).   
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Afbeelding 47 - gezinsmanagers: rollen in  het verhaal 

 
De ervaringen van gezinsmanagers gaan vooral over de rollen van ouders, ouders én 
gezinsmanagers en ouders én kind. Opvallend is dat ervaringen niet gaan over rollen van 
kind(eren) én gezinsmanager.  
 

 
Afbeelding 48 - gezinsmanagers: beïnvloeding van gebeurtenissen in het verhaal 

Verhalen worden vooral beïnvloed door wat binnen het gezin speelt. Ook wat binnen het 
gezin speelt én wat er binnen jeugdzorg(stelsel) speelt, beïnvloeden het verhaal. 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. Ervaringen worden minder beïnvloed door 
wat er binnen Jeugdbescherming speelt.   
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3 Verhaalfragmenten 
 
Dit hoofdstuk bevat verhaalfragmenten uit de deelonderzoeken onder gezinnen en 
gezinsmanagers. Het projectteam heeft verhaalfragmenten geselecteerd die te maken 
hebben met de thema’s vrijwilligheid en transparantie uit de centrale onderzoeksvraag: hoe 
beleven gezinnen en gezinsmanagers de preventieve jeugdbescherming en in welke mate 
ervaren zij vrijwilligheid en transparantie? Doel hiervan was om samen met 
vertegenwoordigers van gemeente, Jeugdbescherming en organisaties uit het werkveld een 
antwoord te vinden op deze vraag.  
 
Belangrijk om te onthouden bij het lezen van dit hoofdstuk: 

1. Alle verhalen zijn uniek en er is geen direct verband tussen het verhaal van een 
bepaald gezinnen en dat van een bepaalde gezinsmanager.  

2. In dit hoofdstuk worden geselecteerde fragmenten uit de verhalen gepresenteerd en 
niet de volledige verhalen. De fragmenten worden door een streep van elkaar 
onderscheiden.  

3. De verhalen van gezinnen zijn tot stand gekomen aan de hand van een kort 
vraaggesprek tussen een gezinslid (ouder of jeugdige) en een interviewer. Het doel 
van het interview is om het gezinslid in eigen woorden te laten vertellen hoe zij het 
contact met een gezinsmanager ervaart. De interviewer gebruikt een vaste set aan 
vragen om het verhaal vorm te geven (zie paragraaf 1.4) 

4. Een belangrijk verschil met een diepte-interview of focusgroepgesprek is dat er niet 
op verschillende aspecten uit het verhaal wordt doorgevraagd. Wel wordt in 
sommige verhalen gevraagd om bepaalde aspecten te verhelderen. 

5. Verhalen zijn opgenomen met audio en vervolgens letterlijk getranscribeerd. Hierna 
zijn voor de leesbaarheid de transcripties geredigeerd waarbij getracht is het 
transcript zoveel mogelijk in de authentieke vorm in stand te houden. Taal- en 
woordgebruik zijn om die reden niet gecorrigeerd. Namen van personen zijn 
geanonimiseerd. De titels van de verhalen zijn door de verteller zelf bedacht.  (R) = 
respondent, (I) = interviewer.  

6. Gezinsmanagers zijn niet geïnterviewd maar hebben via een webapplicatie hun 
ervaringen beschreven aan de hand van een vaste set vragen (zie paragraaf 1.4). 
Deze verhalen zijn niet geredigeerd of gecorrigeerd.  

7. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn namen van 
personen in de verhaalfragmenten geanonimiseerd. 
 

3.1  Verhaalfragmenten gezinnen over vrijwilligheid 
 
Ik vond het heel apart, want dat was ik niet gewend, maar voelde mij daar zo fijn door. alsof 
ik er ook mocht zijn zeg maar. Ze luisterde zo goed naar mij en probeerde echt te kijken ook 
vanuit mijn punt.  
 
Ze luisterde naar mij en toen gaf zij mij meerdere opties die ik kon doen. Van dit, dit en dit 
zijn je opties en dit, dit en dit zijn de gevolgen ervan. Ze legde geen keuze op mij, ze gaf 
alleen de opties die er waren en liet mij hier heel goed over nadenken. Ik vind dit zoveel 
beter dan dat er wordt gezegd van dit moet je doen. Want dan had ik juist een soort 
tegenstribbeling of weerstand ertegen gehad.  Dan had ik het misschien niet eens gedaan, 
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terwijl ik nu de keuze had en ook heb gezegd van ja ik ga er een nachtje over slapen en dan 
neem ik een keuze. Die mogelijkheid was er nu ook.  
 
 
...en dus en met die vrouw (gezinsmanager) was het gewoon heel fijn gewoon we konden 
over alles praten … en toen kreeg ik opeens hem (gezinsmanager) ‚ (stilte) en het klikte 
gewoon niet.  
 
…dat wanneer ik mijn grenzen aangeef dat hij (gezinsmanager) zich daar ook aan houdt en 
respecteert.  
 
 
Een paar jaar geleden heb ik jeugdzorg zelf heb benaderd met een probleem. De vader 
werd agressief tegen mijn kind en ik had heel erg hulp nodig en ik kon het niet alleen aan. 
Nou toen het fysiek werd heb ik zelf dus hulp gevraagd. Ik had als eerste een klantmanager 
gekregen en ze was heel er goed en had begrip voor mij. Zij probeerde haar best te doen 
maar het systeem laat het gewoon niet altijd toe dus er werd heel weinig geregeld.  
 
Ik heb overal aan meegewerkt en er werd heel weinig geregeld met de vader. Ze konden 
daar niks mee en ondertussen was mijn kind niet onder toezicht gesteld. Ik moest zelf 
toezicht houden op bepaalde puntjes. Ik mocht de klantmanager bellen met rare gevallen. 
De vader had bijv. mijn kind meegenomen, helemaal bezopen. Ik heb toen de klantmanager 
gebeld‚ nou toen mocht ik zelf  toezicht houden. Ik ga nooit meer jeugdzorg benaderen zelf.  
 
 
Hij (gezinsmanager) wil alleen een opdracht aan mij geven, wat moet ik doen en dan moet 
ik accepteren alles wat hij zegt. Ik mag de kinderen zien maar niet bij mij thuis. Als ik weer 
iets zegt hij: nee moet je luisteren. Als je blijft doorpraten ga ik weg. Ik mag niks zeggen die 
dag. Waarom ben ik zo met hem blijven praten, eigenlijk moest ik toen gelijk weggegaan  
 
Zij proberen mij te dwingen om verkeerde kant op te gaan. Als ik zeg: ik wil graag mijn 
kinderen thuis zien dan zegt hij jij mag niet bepalen, jij bepaalt niets. Wij bepalen. Is dat 
normaal om mij op zo’n manier te behandelen? Ik begrijp dat als een vader zijn kinderen iets 
doet. Maar de problemen worden niet opgelost ze worden alleen maar groter.  
 
 
Tijdens deze bespreking moest ik met mijn vriend, afspraken maken. Dit voelde voor mij als 
aangesmeerde afspreken. We moesten akkoord gaan met alle voorwaarden, waaronder: als 
het ziekenhuis iets zegt dan moet dat zeker gebeuren, anders wordt er een OTS of UHP 
opgelegd. Hier ging mijn vriend niet mee akkoord omdat hij het niet eerlijk vond, omdat de 
zorgen onterecht waren. Daarna hebben we tijdens dit gesprek een compromis kunnen 
sluiten, dat als zij bewijzen dat er niets aan de hand is dat wij dan met rust gelaten zouden 
worden. En daarbij moesten wij wel akkoord gaan met ambulante hulp vanuit de 
jeugdbescherming. Ik voelde me op dat moment erg bedreigd maar ook angstig, omdat ik 
dacht dat mijn kind dan vroeg of laat toch afgepakt zou worden. Ik besloot om mee te 
werken aan alles wat zij vertelden om te doen.  
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Ik voelde een druk om mee te werken, wilde liever niet dat alles voor mij besloten werd. 
Deze gevoelens en ervaringen heb ik wel bespreekbaar kunnen maken met mijn 
gezinsmanager. Er is vervolgens wel een excuses aangeboden vanuit jeugdbescherming. 
 
 
En wat ik het meest zorgelijke nu vindt is dit valt allemaal binnen het vrijwillig kader dus ik 
werk mee maar ja ik kan beter eigenlijk een wettelijke maatregel hebben dan weet ik waar 
ik sta. He als een rechter zegt van nou wij achten de situatie wel veilig. Het kind kan naar 
huis dan gebeurt dat of ze zeggen: het kind kan niet... Ja en daar maken we heel handig 
gebruik van want daardoor ontstaat er zoveel ruis  
 
Ik probeer echt mijn best te doen. Ik word betutteld, ik word afgekapt, de hoorn wordt 
opgehangen als ik een beetje sterk voor mijn eigen mening uitkom. En dan kaatsen ze alles 
weer terug, nee moeder, moeder dit moeder zus alleen maar negatief en nu heb ik klacht bij 
jeugdzorg ingediend AKJ en bij naar de ombudsman. Ik moet eerst intern met hun een 
overleg gaan voeren om dingen te verbeteren. Maar ja ik dacht wat moet ik dan, ik kan niet 
naar een advocaat. Om te kijken naar een andere gezinsmanager of inzage krijgen in het 
dossier, waar je recht op hebt, maar waar ze heel moeilijk over doen.  
 
En als het botst met haar dat je dan autoriteitsconflicten krijgt, waar ik wel een handje van 
heb ja dan sta je wel heel erg zwak als moeder terwijl allerlei rechten hebt maar in het 
vrijwillig kader kan je geen kant op. 
 
Dan lijkt het bijna dat ze willen dat je een fout maakt, zodat ze dus naar de rechter kunnen 
stappen en een spoed uithuisplaatsing, maar dan krijg je een hele molen van officiële zaken 
die mij niet veel goeds komen brengen maar zeker het kind niet. Maar blijkbaar verkopen ze 
het praatje wel.  
 
 
Toen kwam <naam gezinsmanager> en die was in eerste instantie heel erg vragend en er 
was nog helemaal geen dossier dus hij probeerde een dossier te maken en heeft heel lang 
geduurd voordat die een dossier rond had. En toen uiteindelijk kwam die met conclusies; die 
waren wel helemaal goed.  Door al die interviewtjes die we gehad hebben kwam hij tot 
goeie conclusies zoals het echt was, want dat is het moeilijkste: dat hij dus de zaak begrijpt.  
 
…dat is het enige negatieve wat ik kan zeggen van: dat die wel onderscheid moet maken 
tussen ouders. Ik voelde mij altijd aangesproken. Hoever ben ik verantwoordelijk voor deze 
situatie, je kan zeggen je had moeten ingrijpen. Iedereen die ik spreek zegt, waarom heb je 
haar niet het huis uitgetrapt, dat kon ik gewoon niet, zo ben ik gewoon niet.   
 
 
Met spoedhulp was er nog enige houvast enige regelmaat met afspraken en er was 
duidelijkheid, maar met de overdracht van spoedhulp naar de reguliere jeugdbescherming, 
ja ik heb er vrijwillig aan meegedaan, omdat ik vond dat mijn kinderen hierin gewoon echt 
vooropgesteld moesten worden. Ik zag dat mijn kinderen hier gewoon aan onderdoor 
gingen, vooral mijn twee jongsten.  
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(R) Sinds 2015 ben ik al betrokken, zomer 2015 en vrij snel merkte ik met de toenmalige 
gezinsmanager het gevoel van machtsmisbruik. Zo van: wij hebben het voor het zeggen en 
jij volgt wat wij doen en anders wordt je kind uit huis geplaatst. En dat heeft ze vrij snel, ik 
ben nu in augustus terechtgekomen bij ze, meteen als dreigement geuit. Toen heb ik ook 
een klacht ingediend bij AKJ, vervolgens is er wel ingegaan door JBRA en is er een gesprek 
geweest. Alleen gelijk de week na het gesprek moest ik weer terugkomen voor een ander 
gesprek en was het meteen toch weer van dreigementen uiten.  
 
(I) met diezelfde gezinsmanager?  
 
(R) ja zelfde gezinsmanager maar toen zou ze in ieder geval vervangen worden door een 
andere gezinsmanager, maar wel nog even met de nodige dreigementen dat het allemaal 
aan mij lag en ik moest oppassen, want anders zou mijn kind uit huis geplaatst worden. 
Terwijl als ze in het begin objectief waren geweest en naar verschillende kanten hadden 
gekeken, hadden ze gezien dat wat nu wel naar buiten komt toen ook speelde.  
 
Toen kwam de 3e, gezinsmanager>, die is nu nog steeds bij betrokken. Zij is wat neutraler 
van opstelling merk ik en ik heb vorige maand nog een gesprek mee, twee weken geleden 
een gesprek gehad en nu pas beginnen ze de ernst van de situatie in te zien.  
 
(I) en dat neutrale, heb je daar een voorbeeld van?  
 
(R) Neutraal is gewoon, dat zij alles van 2 kanten bekijkt en niet gelijk een mening vormt 
over wie ze tegen zich tegenover zich heeft. Ik heb die eerste gezinsmanager die van de 
zaak af is gehaald vorig jaar mei nog gezien toen heb ik ook aangegeven dat ik haar niet bij 
dat gesprek wou hebben waar die derde gezinsmanager ook bij was. Ze moest er toch bij 
zijn volgens haar, er was niemand anders en toen zei ik: nou dan wil ik dat je neutraal blijft. 
Binnen 2 minuten dat het gesprek begon, meteen al: het lag aan moeder. Dus nee 't gevoel 
van machtsmisbruik van: wij zijn jeugdzorg, we kunnen zomaar naar de rechter stappen, je 
onder toezicht plaatsen of uit de ouderlijke macht zetten, kind uit huis halen. Dat heb ik het 
merendeel van de bijna 4 jaar ervaring nu toch wel meegekregen. En dat speelt toch wel de 
boventoon en ook als ik anderen spreek die ooit met jeugdzorg te maken hebben gehad, die 
hebben toch ook soort gelijke ervaring, dus dat zorgt alleen voor mij dat ik daar niet de 
enige ben.  
 
 
Een half jaar geleden ongeveer, heeft JBRA is zijn wijsheid tussen aanhalingstekens 
besloten om onze dochter uit huis te willen plaatsen. En daar zijn wij het totaal niet mee 
eens. Gelukkig is het nu wat afgezwakt en er is hoop dat het toch niet doorgaat.  
 
 
 De situatie is niet zo leuk. Ik was blij dat ze (gezinsmanager) erbij was, want ik was 
misschien wel doorgeslagen. Ik had wel rare dingen kunnen doen misschien. Ze heeft me 
toch steeds met al die dingen geholpen.  
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Dat op het moment dat er afspraken worden gemaakt, dat er daaraan worden gehouden en 
als gezin zijnde ook dat meer en als die afspraken niet worden nagekomen, dan ja is het 
eigenlijk ook prima.  
 
 
Ze was echt heel erg betrokken en wist op een gegeven moment hoe zij met mij om moest 
gaan. Ik zat natuurlijk in een situatie, waarin ik eigenlijk iedereen weg duwde. Ik gaf haar 
ook gewoon aan, dit vind ik leuk en dat vind ik leuk en daar hield ze ook echt rekening mee. 
En contact ging eerste instantie wel een beetje moeizaam en daarna ging het wel goed.  
 
 
<Naam gezinsmanager> is echt een top mens. Ze heeft mij ook heel veel adviezen gegeven 
over hoe ik met mijzelf moet omgaan of voor mezelf op te komen.  Ze heeft ook met de 
kinderen duidelijke gesprekken gehad. Ook door <naam gezinsmanager>, de laatste 
gezinsmanager, zijn we er sterker uitgekomen en voelen we ons ook, in ieder geval ik, 
positiever. Ik zit gewoon lekker in mijn vel en door hun zijn we echt gewoon gevorderd.   
 
  
(R) Mijn gezinsmanager, ik heb er twee gekregen, en de laatste <naam gezinsmanager>, nu 
dat vond ik een pitbull. Die heeft veel voor elkaar kunnen krijgen. Ja, ik had mijn vertrouwen 
een beetje verloren in jeugdbescherming en ik wist nog niet het verschil tussen 
jeugdbescherming en jeugdzorg. We dachten allemaal, oh je hebt jeugdbescherming dus. 
Ja je loopt op eieren. Je bent bang dat ze je kinderen afpakken, want ja daar staan ze 
bekend om. Maar bij haar had ik, ik had hele andere ervaring, positieve ervaringen. Dingen 
waar ik tegenaan liep heeft zij wel veel kunnen oplossen in dat jaartje dat ik haar had. Dus ik 
was wel tevreden met haar.  
 
(I) En wat maakte dan dat je, dat zij wel jou vertrouwen heeft kunnen…  
 
(R) Ik werd gehoord eindelijk, Ja, ik werd gehoord, er werd naar mij geluisterd en zij zag het 
ook op mijn niveau van hoe ik er tegenaan keek.  
 
 
Ja, eerlijk gezegd ik had altijd negatieve dingen gehoord over de jeugdbescherming, maar 
zonder dat ik er ervaring mee heb gehad. En het moment dat ik had gehoord dat ik echt in 
contact moest komen met jeugdbescherming was, echt een beetje spannend voor mij en 
want je hoort van die verhalen over dit en dat en maar ik dacht toch, weet je ik ga toch 
proberen, want ja ik denk als het mij niet bevalt dan ben ik niet verplicht om mee te werken 
of weet je en maar toen kwam ik mijn gezinsmanager tegen en eerlijk gezegd ik ben heel 
blij met haar.  
 
Zij is voor mij echt een engel. Van het begin tot nu probeert zij mij altijd te helpen en ons 
allemaal ook vooral. En ja ik had echt een hele andere ervaring, een andere kijk naar 
jeugdbescherming. En dan denk ik ja, hoe komen die mensen aan al die verhalen dan, want 
het klopt helemaal niet. Het wordt dit, het wordt dat, jouw kind wordt afgepakt, weet je van 
al die verhalen. Maar ik ben ook een persoon dat niet echt helemaal alles geloof wat ik hoor 
als ik het niet zelf meemaak. Toen dacht ik, ja nee ik moet het zelf meemaken. En ja, het is 
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ja, ze hebben echt hun best gedaan om mijn kind om mij te helpen, vooral <naam dochter> 
bedoel ik.  
 
En ja dus ik was echt blij. Ik ga gewoon door en kijken wat ze voor mij kunnen doen. Het 
voelde ook een steun. Het was ook goed voor mij. Als er elke keer iets is dan komt <naam 
dochter> langs of ik kom hier naartoe en spreek ik haar (gezinsmanager).Het is ook een weg 
voor mij; ik heb dit ik heb dat, help mij alsjeblieft. Het is ook niet makkelijk voor mij eerlijk 
gezegd, want het is ook te fel. Ik heb heel veel aan mijn hoofd. Het kan niet anders, die 
steun heb je ook nodig. Dus ja het was helemaal een positieve ervaring voor mij eerlijk 
gezegd.   
 
 
Twee en een half jaar geleden is het ongeveer begonnen. Ik kom uit een vechtscheiding.  
Nou toen kwam ik dus bij de jeugdbescherming en toen kreeg ik een gezinsmanager 
toegewezen. De gezinsmanager heeft het geloof ik twee en een half, drie maanden 
volgehouden.  
 
Toen een maand lang niemand. Toen was er toen blijkbaar iemand anders aangenomen, die 
heeft het een half jaar volgehouden. Die is volgens mij toen ook in de ziektewet beland en 
nooit meer teruggekomen. Dat was nummer 2. Toen kreeg ik nummer 3. Die heeft het iets 
langer volgehouden. Volgens mij drie kwart jaar, die is er ook uitgegaan. Toen kwam 
nummer 4. Die lag er na twee maanden ook uit. Ook in de ziektewet en nu hebben we 
<naam gezinsmanager> en dat is meneer nummer 5, in twee en een half jaar tijd. Succes.  
 
En je kon continue opnieuw weer het verhaal vertellen, alle instanties, weer een dossier 
openen, weer een nieuwe persoon thuis, weer kennismaken met je kinderen, ze zijn zeven 
en elf, zoveel ellende al meegemaakt met al die instanties en gezeik.  
  
Ja ik word er echt, echt moe van. Op een gegeven moment is de keuze gemaakt dat als het 
weer niet goed gaat dan kunnen we ook denken aan uithuisplaatsing. Nou volgens mij is de 
laatste dat we willen allemaal, dat ze uit huis worden geplaatst.   
 
Wij hadden toen een evaluatie met volgens mij een van de teamleiders, en die was aan het 
notuleren, maar mijn ex werd heel emotioneel en toen is opeens heel abrupt gezegd, nou de 
kinderen kunnen niet meer bij haar dus ze moeten ergens anders. Dus ik moest hals over 
kop mijn ouders inschakelen. Dat is twee weken geleden gebeurd. Het komt af en toe als 
een donkere slag bij heldere hemel. In een keer wordt wat besloten. 
 
 
Ik ben bij het vrijwilligerskader en ja ik vind "...". Het is eigenlijk met geen pen te 
beschrijven. Gelukkig heb ik een heel goeie dame die heel goed helpt, alleen is daar weer 
een manager van haar en die maakt er gewoon weer een klere bende van. En dat heb ik al 
eerder meegemaakt in het begin toen ik bij jeugdzorg zat. Dan gaf ik iets aan en dan wou ze 
een gesprek met mijn coach en ook met zo'n manager.   
 
Dan liet ik haar foto's zien en dat soort dingen en de manager trekt dan de gewoon de 
handen ervanaf. Weet je dus de mensen die voor de kinderen staan op dat moment, die 
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worden gewoon losgelaten. Managers zijn alleen bezig met hun eigen job en hun eigen 
dingetje en ze moeten dan de wet naleven. De gezinsmanager die ik nu heb die <naam 
gezinsmanager> ja dat is echt een topper. Die vrouw is echt met de kinderen bezig en niet 
de ouders.   
 
Dat is echt een top mevrouw. Ik heb er al heel veel gehad en wat ik ook zeg 80% van de 
dames die daar rondlopen lopen gefrustreerd rond. De screening van de jeugdzorg is 
gewoon een drama. Mijn kinderen lopen al wat langer bij jeugdzorg en ik al zolang met hun 
bezig ben geweest met die mensen. <Naam gezinsmanager> die is minder lang daar, maar 
weet wel waar ze mee bezig is. En dan krijg ze zo'n manager, die over die groep gaat, nou ja 
die is gewoon ergens de weg kwijt. Hoe kan je zomaar iemand wegtrekken, terwijl er 
rechtszaken lopen en dat soort dingen. Weet je ik heb juist heel veel steun aan die mevrouw 
en ik word eigenlijk nu gewoon weer, omdat zij de wet na wil leven in het diepe gegooid.   
 
 
Toen ben ik bij het OKC, ouder en kind centrum, terecht gekomen dus daar hebben we 
geprobeerd om met hem in gesprek te gaan. En om hem zover te krijgen dat hij ook kan 
meewerken aan een structureel omgangsregeling voor de kleine. Mijn zoontje van vijf. Nou 
ja goed, ze zagen zelf ook wel dus dat ze niet echt verder kwamen met hem, dus eerst was 
het een soort van dreigen, van als je niet meewerkt dan gaat dit naar de jeugdzorg.   
 
En toen was ik heel erg geschrokken, echt het was gewoon een klap voor mij in mijn 
gezicht. Want toen ik daar aankwam werd ik ineens met allerlei protocollen om mijn oren 
gegooid, terwijl ik daarvoor nog had gezegd, luister ik wil geen gezeik. Ik heb de hulp zelf 
om gevraagd en niet dat ik straks allemaal shit krijg, of dat mijn kind ineens uit huis wordt 
geplaatst, omdat zij dat vinden. Je hoort wel nare dingen erover.  
 
Nou ben ik daar terechtgekomen en het eerste gesprek had ik met <naam gezinsmanager>, 
en ik deed mijn verhaal en toen zei zij uiteindelijk, meteen tijdens het eerste gesprek: ik 
moet je wel meedelen dat op moment dat wij vinden dat de kleine beter af is zonder jou of 
zonder of de vader, dat hij dan uit huis zou kunnen worden geplaatst. Maar ja, de wereld 
zakte…, de poten werd onder mijn stoel vandaan gezaagd leek het.  
 
Ik heb dus dat gesprek als heel naar ervaren. En toen zag ze, dat zagen ze ook aan mij. Dat 
meisje met wie ik meerdere gesprekken had gevoerd, die zag ook echt aan mij dat ik enorm 
geschrokken was. En die zei ook, nou ik zie dat je heel erg hiervan schrikt, maar dit zijn de 
protocollen die moeten we jullie uitleggen. Die moeten we jou uitleggen. En het gesprek 
was alleen met mij. Dus ik dacht, dan heb jij niet het dossier gelezen. Jij hebt niet gezien, 
dat ik diegene ben die al anderhalf jaar twee jaar om hulp vraagt en daar zelf achteraan is 
gegaan. Dat vond ik heel naar. Gewoon niet ok en toen kreeg het dossier mee en toen dacht 
ik alleen hier wil ik onderuit. Ik wil niet meer. Ik hoef helemaal geen hulp meer. Het is goed 
zo, want als je dan hoort je kind kan uit huis worden geplaatst en ja als hij hier tussenin 
komt te vallen blablabla, nou dan heb ik zoiets van jij echt niet naar mijn dossier gekeken.   
 
Nou toen heb ik het toch een kans gegeven. Ik heb daarna een andere coach gekregen, 
<naam gezinsmanager> degene met wie ik nu, er daar ben ik gewoon super tevreden mee. 
Zij was ook bij de eerste gesprekken bij het OKC. En toen heb ik haar ook uitgelegd hoe dat 
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ik er tegenover stond en wat er gebeurd was met die andere collega van haar. Nou toen had 
ze ook gezegd, nou dat zo had het niet mogen gaan. Maar zo is het wel gegaan en heet was 
mijn eerste gesprek met jeugdzorg. Dus dat waren echt mijn twee uitersten.  
ja dat andere is nu, ik word gewoon best wel goed bijgestaan door <naam gezinsmanager>. 
Daar ben ik wel heel blij mee.  
 
 
Nou de goeie ervaring was dat ik dus een andere teammanager kreeg, en het leek net alsof 
we op een lijn zaten, dus mijn dochter ging van een reguliere basisschool naar een cluster 
vier school, waar ik het eigenlijk al vanaf het begin al niet mee eens was omdat ik dat 
gewoon veel te zwaar vond, cluster vier. En dat is dus via een samenwerkingsverband 
eigenlijk afgegeven al tussenjaar voor een jaar. En daarin heeft ze eigenlijk gewoon keihard 
gewerkt. En daaruit is ook een plan uit voortgekomen. Nou daarin heeft mijn 
gezinsmanager me gewoon heel erg in gesteund 
 
 
(I): dus u heeft niet het gevoel gehad dat het gedwongen was? 
(R): Nee, het heeft mij juist geholpen want ik had een dochter die op school problemen had. 
En de gezinsmanager heeft daarin heel veel kunnen betekenen. Dus het was eigenlijk meer 
een steun in de rug zeg maar. Of een meedenkend iemand naast mij. 
Want ja nogmaals onveilig dat was het niet en dat vond zij ook. En dat is ook overal terug te 
zien. Meestal als men hoort van bureau jeugdzorg van oh kinderen zitten in nood en weet ik 
veel. En boze ouders en dit en dat maar dat was bij ons niet zo. 
 
 
(R) Oké de jeugdbescherming waar ik mee te maken heb gehad is heel ondersteunend 
geweest en ze doen hun werk om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen helpen. Aan het 
einde van de dag is dat hun taak. En ze is met ons sinds 2015/2016.  
 
Dus ja met haar interventie heeft het heel erg geholpen. Ze kwam ons dan in het verleden 
best wel vaak opzoeken. Misschien twee keer per maand of misschien 1 keer per maand. En 
ja ze praat natuurlijk dan met mij en ze praat met de kinderen en ze vraagt dan hoe het gaat 
op school enzovoort. 
 
(I): misschien kan je nog wat vertellen over hoe de gesprekken verlopen met de 
gezinsmanager? Hoe gaat dat? 
 
(R) Ze probeerde ervoor te zorgen dat we nog steeds contact konden hebben met de vader 
maar dat was erg moeilijk. Ze heeft haar best gedaan maar uiteindelijk heeft ze me niet 
gedwongen om face to face communicatie met hem te hebben. Ze heeft het geprobeerd 
maar het ging niet. Eerst zouden we dan met ons drieën een meeting hebben maar ik kon 
dat niet. Toen later was het zo dat ik dan eerst met haar een meeting had en daarna met de 
vader waardoor we toch op een bepaalde manier konden communiceren. Bijna alsof we in 
dezelfde ruimte waren. En ze was heel erg lief en alles. En als ik problemen had dan mailde 
ik haar en dan was ze er voor me. Heel erg ondersteunend op die manier. 
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 Ik heb zelf met de gezinsmanager van jeugdbescherming best wel over een zwaar 
onderwerp gepraat. Dit was iets waar ik mee heb gezeten in het verleden enzo. Dit was 
ongeveer misschien een jaartje geleden. Toen heb ik aan haar verteld dat ik moeite heb 
gehad met zelfmoordneigingen. En toen hebben we daar best wel een lang en goed 
gesprek over gehad. Ze heeft mij daar toen best wel mee geholpen en advies gegeven over 
wat ik het beste kon doen. En het was eigenlijk best wel moeilijk geweest om dat over te 
brengen op mijn ouders en ik had haar eigenlijk om advies gevraagd omdat ik dacht dat ze 
wel echt een goed aanspreekpunt was aangezien ze onze gezinsmanager is voor de 
jeugdbescherming. En toen ja we hebben er lang over gepraat en ze heeft veel verteld over 
wat ik het beste kon doen. Ik was wel een beetje van oké ik durf het niet echt te vertellen of 
zo. En toen zei ze dat als ik het niet zou doen zij het zou doen. Ze gaf me dus een soort van 
een keuze. Het is wel goed dat ze het zo heeft gezegd waardoor ik het uiteindelijk wel heb 
moeten vertellen. Dus eh ja dat was op zich wel een belangrijk gesprek waarvan ik nog weet 
dat ik die met haar heb gehad. 
 
 

3.2 Verhaalfragmenten gezinsmanagers over vrijwilligheid 
 
De samenwerking verloopt goed. Afspraken worden het grootste gedeelte van de tijd 
nagekomen. Ze staan open voor advies en zijn open over hun eigen situatie. Dit maakt het 
een positieve ervaring. Het gevolg hiervan is dat er een goede analyse gedaan kon worden 
van de situatie waarin het gezin zich herkende en er passende hulp ingezet kon worden. 
 
 
Het was positief in de zin dat moeder graag hulp wilde bij de situatie en vader kon daar 
uiteindelijk in meegaan. Ik probeerde ouders te motiveren om mee te werken aan hulp en 
dat vonden zij prettig net als de jongere. 
 
 
Moeder vertelt weinig vertrouwen te hebben in anderen/ hulpverlening maar dat zij zich 
door de gezinsmanager nu wel geholpen voelt en doordat wij het gesprek goed hadden 
voorbereid kon zij zich ook goed verwoorden en vertelde zij nog meer dan ik had verwacht 
en zaken die ook echt binnen kwamen. 
 
 
Moeder heeft aangegeven dat wanneer zij haar eigen plan zou trekken wat dan de 
consequentie zou zijn. Hierbij werd besproken dat er dan mogelijk een maatregel zou 
kunnen volgen. Voor dit gezin en voor deze moeder was dit blijkbaar voldoende om te 
blijven samenwerken en om zich aan de afspraken te houden. Uiteindelijk is deze moeder 
erg blij geweest met de interventies en heeft zij ingezien dat de keuzes die 
jeugdbescherming maakte in haar en in het belang van de kinderen was. Ik heb dit gezin 
binnen een jaar kunnen afsluiten. 
 
Ik denk dat ik bij deze moeder nog meer weerstand was geweest wanneer er een maatregel 
was geweest nu heeft juist alleen de gedachten van een eventuele maatregel ervoor 
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gezorgd dat iedereen meewerkte. Ouders bleven in contact en ik heb verzekerd dat 
wanneer wij zo blijven samen werken er absoluut geen gevaar voor een maatregel zou zijn. 
 
 
Als er in de voorliggende voorziening meer tijd was gestoken in het benaderen van het 
netwerk en hen bevragen op een veiligheidsplan voor het kind had het niet aangemeld 
hoeven worden bij Jeugdbescherming. Nu is er een peperduur traject ingezet terwijl er 
vanuit Samen Doen/Eigen Plan o.i.d. ook nog van alles mogelijk was geweest. 
 
Ik heb het netwerk betrokken en moeder de regie over haar en haar dochters leven 
teruggegeven. Doordat moeder de regie terugkreeg en niet meer het gevoel had 
veroordeeld te worden voor alles wat mogelijk misschien mis kan gaan is zij een 
aangescherpt plan gaan maken met haar familie. 
 
 
 
Drie moeders die alle drie om verschillende redenen getraumatiseerd zijn door 
hulpverlening en het niet werken ervan. Deze heb ik op het randje van preventief hulp 
inzetten kunnen motiveren om zelf de nodige stappen te nemen om het leven van hun 
kinderen te beteren. 
 
 
Door fase gericht te kunnen werken en de juiste hulp met name opvoedondersteuning in te 
zetten zijn de gezinnen afgeschaald naar samen doen. Ik vond het prettig werken met deze 
gezinnen omdat er eerst veel weerstand was maar door de inzet van het werken volgens 
FFP en een tolk lukte het om de moeder veel krachtiger te maken. 
 
 
Door de negativiteit zoals hiervoor beschreven is het belangrijk de match met het gezin te 
vinden en de hoop omhoog te brengen in plaats van de negativiteit een rol te laten spelen. 
 
 
De ''negatieve'' ervaringen zijn toch de mensen die de problematiek niet of onvoldoende 
willen/kunnen inzien waardoor het patroon in stand blijft. Dat stelt ons soms op lastige 
dilemma’s. Dit soort gezinnen komen uiteindelijk vaak in een dwang-kader terecht. 
 
 
I.v.m. betrokkenheid bij een gezin n.a.v. zorgmelding politie huiselijk geweld dekt het gezin 
vrij snel toe dat er niets aan de hand is. Toch door onze methode in te zetten is het gezin 
gemotiveerd geraakt om mee te werken hun patroon te doorbreken en begint hier zelf 
verantwoording voor te nemen. 
 
 
Ik ben van mening dat het vooral positief is dat preventieve jeugdbescherming wordt 
ingezet omdat ouders zelf de verantwoordelijk voelen en ook dragen voor verandering. 
Hierdoor is er minder kans op OTS of andere maatregel.  Ik ben consulent bij Samen Doen 
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en OKA en vaak word ik gevraagd om te ondersteunen bij gezinnen. Gezinnen nemen het 
serieus wanneer jeugdbescherming betrokken is en vaak is dit ook terecht. Ik heb door de 
goede samenwerking over het algemeen veel voor elkaar gekregen met gezinnen juist 
omdat ze in het vrijwillige kader zitten.  Wanneer een maatregel wordt ingezet duurt het 
veel langer voordat we eruit kunnen. 
 
 
Mijn ervaringen in het drang kader zijn positief. Je wilt samenwerken met mensen in het 
belang van kinderen en niet omdat de kinderen onder toezicht staan. Mensen zien je 
daardoor ook meer als steunende factor in plaats van dat ze bang zijn voor dat je hun 
kinderen weg gaat nemen. Het is letterlijk neergeschreven maar wel de realiteit waar we 
ons in bevinden. 
 
 
Ik heb ouders meerdere keren uitgenodigd op kantoor om te bespreken welk patroon er 
doorbroken moet worden t.b.v. de veiligheid van de kinderen. Hierbij heb ik ook FFP 
gebruikt tijdens casuïstiek om tips van collega's te krijgen hoe ik de hoop omhoog krijg 
maar ook hoe ik middels vechtscheidingsmodule een lijn behoudt met beide ouders. Ik heb 
daarna een gesprek gepland op het kantoor van Altra om ouders een beeld te kunnen geven 
wat zij doen. Vader was hierbij niet aanwezig waardoor moeder ook twijfelde om in het 
vrijwillig kader mee te werken. Vervolgens heb ik voor moeder op een groot papieren flap 
het patroon uitgeschreven en waarom dit doorbroken moet worden. Daarna heb ik samen 
met moeder verschillende jeugdhulp aanbieders bekeken waarbij zij één mocht kiezen die 
zij bij hun passend zou vinden. 
 
 
De ervaring was dat ik als GM met een gezinssysteem te maken kreeg waar veel 
onwaarheden in waren. Alle verhalen leken recht tegenover elkaar te staan. Het kind dat 
gevaar liep kon zichzelf ook niet meer in veiligheid brengen en zocht vooral risicovolle 
situaties op. De mensen en instanties die haar konden en moesten helpen duwde zij van 
zich af. Hierdoor was een negatief gevolg dat juiste hulp niet in gezet kon worden. Ouders 
niet met elkaar konden samenwerken. Deze ervaring staat mij bij en wat deze positief of 
negatief maakt kan ik niet zeggen. Omdat hetgeen voor mij negatief is niet negatief hoef te 
zijn voor het gezin en het kind waarvan we de veiligheid wilde vergroten. Hetgeen dat er in 
ieder geval gebeurde is dat hulpverlening in vrijwillige kader niet op gang kwam. Dit had te 
maken met het loyaliteitsconflict waarin het kind zich bevond en zich genoodzaakt voelde 
om partij te trekken voor de ouder die negatief was t.o.v. de andere ouder en de 
hulpverlening. Zij koos voor de ouder die negatief was maar die haar niet de emotionele 
beschikbaarheid kon bieden die zij nodig had. Gevolg is dat de preventieve hulp niet meer 
toereikend was en hulp in dwang kader ingezet moest worden. Dit met het gevolg dat het 
kind nu wel op de veiligheidsnorm zit doordat de juiste hulp in verplichte kader ingezet kon 
worden. Positief is dat zij nu van deze hulpverlening profiteert en de een maatregel (UHP) al 
eraf is. Nu rest nog de OTS.  
 
 
Begeleiding van een gezin na ernstig huiselijk geweld en een THV na een gewelddadig 
incident van vader naar moeder. De kinderen zijn bij moeder geplaatst en vader is elders 
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gaan wonen. Met veiligheidsafspraken is er begeleide omgang gestart tussen vader en de 
kinderen. Tegelijkertijd zijn ouders aan zichzelf gaan werken. De omgang werd steeds 
uitgebreid en nu gaat Jeugdbescherming waarschijnlijk afschalen naar het wijkteam. Dit 
was een hele positieve ervaring omdat in het vrijwillig kader heel veel hulp is geboden. De 
drang was nodig om ervoor te zorgen dat ouders zich aan de afspraken hielden. 
Tegelijkertijd was het voor ouders fijn dat het niet zo ver hoefde te komen dat we naar de 
rechtbank gingen. Nu hebben zij geleerd en zien zij in wat het beste is voor hun kinderen. 
 
 
Het is jammer om te zien dat door de onbereidheid van één ouder toch een maatregel 
dreigt. Daarnaast wordt huiselijk geweld vaak gebagatelliseerd dit maakt al dat er vanaf de 
start geen volledige commitment is. 
 
 
We willen dat moeder een IQ-test afneemt zodat we weten welke hulp bij haar niveau 
aansluit. Moeder stemde er eerst mee in maar besloot later dat ze het toch niet wilde. Er 
zijn geen zorgen over moeders opvoedvaardigheden voor nu omdat de kinderen jong zijn 
maar omdat ik vermoed dat moeder verstandelijk beperkt is twijfel ik of ze in de toekomst 
in staat is om de kinderen te bieden wat nodig is.  
 
Ik kan binnen het kader wat er nu is niet doen wat ik nodig vind aan de andere kant vind ik 
een ander kader weer te zwaar. Ouders weten dat ze in vrijwillig kader zitten en dat ik 
moeder niet kan verplichten om een IQ-test te laten doen dat recht heeft ze ook 
 
 
Ik heb een gezin met 4 kinderen begeleid in het drangkader dat vanuit het Sociaal Team is 
aangemeld omdat ze niet goed in samenwerking met het gezin kwamen. Hierdoor is het 
zover gekomen dat de moeder van dit gezin opgenomen is vanwege een postnatale 
depressie. Ik kon toen wel binnenkomen en met behulp van onze methodiek is het me 
gelukt om het patroon in dit gezin scherp te krijgen: vader die heel veel van moeder houdt 
haar probeert te beschermen en hulpverlening buiten de deur houdt omdat moeder dit niet 
wil waardoor ouders beiden uiteindelijk de kinderen verwaarlozen. 
 
Vond ik echt een heel mooi voorbeeld van hoe het drang kader in dit gezin goed gewerkt 
heeft om het patroon van dit gezin om hulpverlening vanuit wantrouwen buiten de deur te 
houden te doorbreken en relatief snel het gezin ook weer terug over te kunnen dragen aan 
de gemeente. Het feit dat dit gelukt is heeft zeker ook te maken met dat moeder is 
opgenomen maar ook met de gespreksvaardigheden die wij hebben door onze fasegerichte 
methodische gespreksvaardigheden. 
 
 
Opgeschaald gezin waarbij het wijkteam betrokken blijft. Het was een negatieve ervaring 
omdat de verwachtingen vanuit de hulpverlening anders waren dan wat wij konden bieden. 
Hierdoor kwam Jeugdbescherming niet verder in preventieve jeugdzorg. 
 
Doordat de hulp dacht dat Jeugdbescherming direct over kon naar dwangkader zonder 
analysefase en moeder deze informatie gaf moest Jeugdbescherming hen 'teleurstellen'. Ik 
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heb aangegeven hoe wij te werk gaan en dat een maatregel niet zo makkelijk verzocht 
wordt. Al helemaal niet om vader te motiveren om te betalen. Moeder werd boos en stopte 
de samenwerking vader voelde zich ongehoord en het kind was niet meer degene over wie 
het ging. 
 

3.3 Verhaalfragmenten gezinnen over transparantie 
 
Voor de rest waar ik ook niet blij mee was is toen ik vorig jaar voor de 2e keer net uit huis 
werd geplaatst, toen gebeurde het gewoon out of the blue, het gebeurde echt gewoon.  
 
Dat vond ik heel raar, zij heeft mij gewoon meegenomen zonder iets te zeggen en vanaf die 
dag ben ik gewoon uit huis geplaatst.  
 
Ik heb daar dus bijna anderhalf jaar gezeten en ik had niet echt een perspectief van wat er 
nou precies met mij zou gebeuren.  
 
 
Dus het is een beetje een heel hopeloos gevoel als je daar zit en je weet niet of mensen nou 
echt naar je luisteren, vooral dan mensen die juist voor mij ook iets goeds zouden moeten 
betekenen.  
 
 
Ik zat toen ook in een wat mindere periode en dan kon ze (gezinsmanager) dat ook wel veel 
beter uitleggen aan mijn moeder of aan de rest van het gezin zeg maar. En dus ze hield 
ondanks dat ik boven de 18 was hield ze ook gewoon rekening met me, dat vond ik ook fijn, 
ja.   
 
 
In eerste instantie was ik blij dat jeugdzorg kwam helpen om de impasse te doorbreken.  
 
Dus toen kregen we dus op een gegeven moment met jeugdzorg te maken, en in die eerste 
periode voelde ik mij eigenlijk een beetje de zwarte piet. Ergens was dat gedeeltelijk te 
begrijpen, want als je drugs gebruikt dan ben je al snel de boeman of de gebeten hond 
 
Dus er is ergens gedeeltelijk begrip voor op te brengen van mijn kant, maar het was vaak 
voor mijn gevoel een beetje een eenzijdig beeld zeg maar 
  
 
 
Tijdens mijn gesprekken met <naam gezinsmanager> merkte ik dat ze heel eerlijk was en ik 
zag altijd aan haar gezicht of ze het ergens mee eens was of niet. Ze ging niet net zoals bij 
Veilig Thuis dingen pas later zeggen. Ze zei dingen altijd direct waardoor ze heel duidelijk 
was.  
 
 
(I) hoe ervoer u het contact met de gezinsmanager? 
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(R) Met veel respect, met veel aandacht. Het was gewoon prima. Ik heb geen problemen 
met jeugdbescherming.   
 
 
Vorig jaar in november is de oude gezinsmanager weggegaan en er is een nieuwe gekomen 
vanaf 1 november. Ik ben best tevreden met de nieuwe, omdat zij ook echt contact 
opneemt en ook echt.. Ik heb het gevoel dat er naar mij geluisterd wordt. De vorige 
luisterde wel naar mij maar ik heb daar toch zoiets van dat er niet echt ...ik voelde me niet 
echt, dat er echt gehandeld werd naar dat ik graag wilde, en natuurlijk ben ik niet diegene 
de enige die wat graag wilde, ik bedoel in het belang van mijn kinderen heb ik gehandeld en 
blijf ik handelen.  
 
 
Mijn gezinsmanager was erg onrealistisch en omdat mijn ex zich verbaal goed kan 
uitdrukken was hij partijdig. Hij was gedurende het proces rigide in zijn kijk op ons conflict. 
Hij had zijn mening al klaar en ik kon hem hier niet meer daarvan af brengen. 
 
 
De manier waarop de gezinsmanager communiceerde was gewoon goed. Er is een omslag 
geweest: halverwege dit verhaal ben ik gezaghebbend ouder geworden, dus halverwege 
het hele traject kwam er een verschil in informatieverschaffing. Dat daarvoor ja was <naam 
gezinsmanager> juridisch gebonden om mij dingen niet te vertellen. Maar ik merkte wel dat 
hij tussen neus en lippen door toch enige informatie verschaft.  Ja anders stuur je mij echt 
met een kluitje het riet in. Dus dat was daarin was hij heel professioneel. Je kon lange 
gesprekken met hem houden wanneer nodig, korte gesprekken wanneer nodig. Hij was in 
de communicatie tussen hem en mij rap, was gewoon snel. Je stuurde een email, je had snel 
reactie. Je belde, hij nam snel op. En je merkte ook dat dezelfde respectvolle goede manier 
van communiceren dat die er ook richting de moeder van mijn kind was. Dus in principe 
goeie communicatie.  
 
 
Die gezinsmanager die is nu vertrokken we hebben een andere gezinsmanager en in eerste 
instantie had ik effe een beetje de indruk dat zij een klein beetje bevooroordeeld naar mij 
keek. Ik voelde me niet echt gewoon goed bejegend. In de zin van zij had beetje een 
vooroordeel, omdat ik een beetje negatief praat, maar ja, ik ga de dingen niet verbloemen 
en ga ik ook niet mooipraten dus dat ja zij nam dat een beetje aan van dat ik misschien wel 
de negatieve of de boeman ben. 
 
 
Ik moet weer gewoon in die molen meegaan van ‚want ik ben ook een medeouder dus ja 
dan is er in mijn optiek geen issue. Ik probeer normaal te communiceren daar waar nodig is 
maar mijn ex die is gewoon in mijn ogen gewoon niet degene die echt extra behandeling 
nodig heeft. En dat is niet opgepakt vanuit bureau jeugdzorg … en dat is best wel jammer, 
terwijl het echt zwart gewoon zwart op wit staat. Dus vandaar ik denk van ja wat is de 
bedoeling eigenlijk van bureau jeugdzorg.    
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(I) ik zou zeggen hoe jij vindt dat het contact verloopt om te beginnen misschien  
 
(R) nou niet echt heel goed. Als ik bel wordt er niet opgenomen. Als ik hem app krijg ik geen 
reactie terug. Als ik mail dan duurt het ook bijna een hele dag of de volgende dag dus dat is 
wel vervelend, want soms wil je gewoon wel wat sneller antwoord op iets. Dus ja daar word 
ik niet echt heel blij van. 
 
Nou ja d'r wordt van alles afgesproken en gedaan maar er wordt niks nagekomen. Ook 
vanuit de jeugdbescherming niet dus dat vind ik heel moeilijk. Het loopt moeizaam.  
 
 
De eerste keer dat ik mijn gezinsmanager ontmoette was thuis. Toen werden er gelijk 
allemaal vragen gesteld. Nadat ze haar onderzoek had gedaan zou ze alles bundelen. 
Vervolgens heeft ze deze bundel niet laten zien. Ik had geen kennis over wat hier instond. 
Vervolgens heeft ze dit gelijk naar de rechtbank gestuurd. Dit was erg onprettig omdat ik 
mezelf hier totaal niet in herkende achteraf. Hierdoor heb ik veel stres ervaren.  
 
Ze was daarnaast ook gewoon niet transparant. Ze vertelde me dan dingen niet, onder het 
mom van; geen onrust veroorzaken. Wanneer ze dat zei wist ik gewoon dat er iets mis was. 
Het beeld was gewoon eenzijdig en weinig flexibel. Ze had haar oordeel al klaar en ik was 
dus ook gewoon elke keer hetzelfde. Ik kon daar weinig meer aan veranderen.  
 
 
Het eerste moment dat ik haar ontmoette was ik echt bang. Ja, ja wat moet ik hier nou mee. 
Ze was in mijn ogen jong en zelf geen kinderen, dacht ik, wat weet je eigenlijk. Maar 
uiteindelijk naarmate zeg maar je de persoon leert kennen en als er een goeie 
samenwerking is, blijkt het toch allemaal mee te vallen. Dus zij leerde mij kennen, ik leerde 
haar kennen. Haar punten zeg maar. Zij leerde met mij om te gaan. Uiteindelijk ging het 
toch wel, liep het goed.   
 
Ik ben zeg maar een persoon, ik wil graag bij alles betrokken worden. Niks achter mijn rug 
om, want anders heb ik zoiets: dan hoeft het niet laat maar dan en maar ze betrok me echt 
overal bij en toen ging het goed.    
 
 
Dat moet ik er even bijzeggen. Ja wat moet je er verder over vertellen. Ik vind dat hij 
gewoon eerlijk is in zijn doen en laten. Als je ergens mee zit of er is iets gebeurd of wat dan 
ook dan is hij gewoon eerlijk. En ik ben ook eerlijk tegen hem. We kunnen gewoon open 
met elkaar zijn. Ouwe jongens krentenbrood misschien wel, maar het is wel zo van je lucht 
je hart over van alles wat er aan de hand is. Ja als we alles stilzwijgen weten we nog niets. Ik 
heb wel de indruk, dat als je iets zegt, en er wordt ook in een rapport iets over geschreven, 
dat er alsnog niets gedaan wordt. En dat vind ik wel een beetje naar.  
 
 



Ervaringen preventieve jeugdbescherming Amsterdam-Amstelland 51 

 

Ook met andere instanties natuurlijk die hierbij betrokken waren. Ik kon ook gewoon mijn ei 
kwijt bij ze, het was echt, het was gewoon, ik kon gewoon heel open tegen ze zijn. Tegen 
beiden trouwens. Dus ja ik heb er echt ja heel goeie ervaringen mee. Totaal nee geen 
slechte ervaring. Ik kan eerlijk gezegd, heb ik ook met die enquête toen ingevuld, ik kan er 
niets slechts over zeggen.  
 
 
Daarna was het dus wachten op haar gezinsplan. Het werd dan uiteindelijk een plan van wel 
25 pagina's of zo waar allemaal, waar eigenlijk niet echt concrete doelen instaan. Vroeger 
moest je, leerde ik mensen eigenlijk altijd, wat zijn kindfactoren, wat zijn ouderfactoren, 
wat zijn omgevingsfactoren en daar valt ook onder natuurlijk hulpverlening die al gelukt is 
of wat wel of niet werkt, maar zo zit het nu dus niet elkaar, het is nu een heel bouwwerk 
geworden, waar eigenlijk dus niet een rode draad te herkennen valt.   
 
De gezinsmanager heeft eigenlijk ongeveer een heleboel tijd genomen om een plan te 
maken en tijdens dat nadenken van haar, hield ze eigenlijk dus geïndiceerde jeugdzorg 
tegen, gewoon de huisarts en de OKT. Heeft ze tegengehouden.   
 
 
Nou, waar ik boos om ben was de melding die gedaan wordt. Zeker Je komt eerst bij Veilig 
Thuis en bij mij was het zo dat er niemand was gekomen om de situatie te bekijken. Ik kon 
mijn verhaal niet uitleggen, kon niet uitleggen wat er gebeurd was.   
Ik kreeg meteen een doorverwijzing naar jeugdbescherming en ik snapte dat niet. Ik denk 
jullie maken het wel een beetje te groot. En dat stukje had ik, probeerde ik aan te vechten, 
ik heb het maanden aangevochten. Ik heb gevraagd naar de persoon die dus die brief had 
gestuurd en die kreeg ik gewoon niet te pakken. Op een gegeven moment, nou kwam ik dus 
in aanmerking voor jeugdbescherming en die heeft toen ook uitgelegd; nou ik vind niet 
correct hoe het gegaan is.  
 
 
Er is geen hulp ingezet omdat de gezinsmanager een totaalbeeld wilde krijgen en nog 
steeds met een vooronderzoek bezig was om een gezinsplan op te stellen. Te kunnen op te 
stellen. Naar mijn idee heeft zij eenzijdig het verhaal belicht ook. Alleen van vaderszijde, 
maar mijn zijde de moederzijde is ook een heel belangrijke zijde. En ik heb mij puur en 
alleen willen richten op de kinderen en niet zo zeer op de vechtscheiding. Natuurlijk is het 
wel een oorzaak van hetgeen waar we nu zeg maar zitten, maar de hulpvraag zelf voor de 
kinderen, daar heb ik mij heel erg op gericht. Dus ik ben ook niet met modder gaan gooien, 
als ik het zo even plat mag zeggen, wat de andere partij wel gedaan heeft.  
Ik vond het ook dat ik niet gehoord werd als zijnde ouder niet, als moeder niet, over de 
bezorgdheid die ik had "...."  over de zorg voor de kinderen en met name ook het 
contactmoment dat ze hebben met vader en uiteindelijk heb ik daar ook een klacht over 
ingediend. In mijn geval dan kom je dus bij de manager terecht… 
 
 
 
Nou ja, ik denk ook wel, ik merk nu ook dat de terugkoppeling van de gezinsmanager naar 
mij toe t.a.v. gesprek of t.a.v. proces waar zij inzit zeg maar, dat zij mij daar niet voldoende 
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over ingelicht heeft over haar over het proces. In grote lijnen als het gaat van: ja ik ben bezig 
met een vooronderzoek. Maar niet van hoe lang gaat het in beslag nemen. En daarna, wat 
gebeurt er daarna. Wat zijn die stappen dan daarin. 
 
 
(I) Kan je wat vertellen over het contact met je laatste gezinsmanager   
 
(R) Nu met <naam gezinsmanager>, ja hij doet heel erg zijn best. Veel meer duidelijkheid en 
ik ben blij dat er eindelijk nu een man is die, de anderen waren wat jongere dames, die 
totaal niet mentaal genoeg sterk waren voor bepaalde beslissingen te nemen. Ja, want het 
is natuurlijk allemaal nogal wat. Besluit over iemand anders zijn kinderen. Ja en als je dan 
net bent afgestudeerd en je moet op een gegeven moment zulke drastische maatregelen 
nemen, ja en het pakt niet goed uit, ja dan moet je er wel mee om kunnen gaan.   
Ja, ik heb het gevoel dat <naam gezinsmanager> dat wel kan en dat we hebben nu wel ook 
veel meer bereikt hebben in het afgelopen half jaar dat hij er zit, dan die twee jaar ervoor. 
Hij pakt wel goed door en ik heb het gevoel dat er meer naar mij geluisterd wordt, maar ja 
hij kan ook niet helaas alles   
 
(I) En waar ligt het dan aan dat je het gevoel hebt dat er meer naar je geluisterd wordt    
 
(R) Persoonlijke contact, telefonisch. Als er dingen aan de hand zijn en ja dat je wel het 
gevoel hebt, dat ook nu met dit gesprek, dan word je uitgenodigd en ja dat voelt wel een 
stuk prettiger dan dat het daarvoor ging. En dan hebben we effe app contact als je dan even 
niet kan bellen en ja ook met nieuwe afspraken, zoals nu ook heb je dingen meteen op 
papier gezet en ook dat ik dingen aandraag en dat die er gewoon naar gaat kijken of er 
daarvoor oplossingen zijn. Ja, precies fijn, dit had twee jaar geleden ook al moeten zijn.   
 
 
Ik heb eigenlijk een paar verschillende (gezinsmanagers) gekregen, in korte tijd. De eerste 
was een mevrouw die kwam alleen intakegesprek doen. Dat vond ik een heel aangenaam 
gesprek. Ze was echt heel duidelijk maar ook heel strak. Dit zijn zeg maar de regels, en zo 
gaat de handeling eruitzien. En ja en ook tegen mijn zoon heeft ze gezegd, en ook op 
papier, dit zijn de dingen wat wij van jullie verwachten. Maar dit zijn ook, als het minder leuk 
gaat b.v. waren drie dingen voor mijn zoon heel duidelijk: niet in aanraking komen met 
justitie en geen geweld in huis, heeft die ook nooit gebruikt hoor, weel schreeuwen en 
dingen b.v. de deur stuk slaan en zo, maar niet nooit echt in aanraking van dat we elkaar te 
lijf gaan, godzijdank niet. Dus en dat was voor mij best wel ja, een moment dacht van, 
waarom zeggen ze dat van: niet met justitie in aanraking en niet elkaar te lijf gaan. Dat vond 
ik wel heel correct. 
 
Dus die gesprek vond ik best wel heel duidelijk maar ook wel, je weet waar je aan toe bent. 
En sinds het gesprek krijgen we, daarna krijgen we een mevrouw, dat was ook wel best wel 
een duidelijk persoon. Het was echt heel strak schema. Ze heeft ons goed begeleid. Jammer 
genoeg midden in behandeling of bijna zoiets, toen is ze weggegaan. Ik denk dat ze een 
andere baan heeft gekregen.  Toen moesten we een tijdje wachten, maar ondertussen 
hadden we gelukkig wel begeleiding van Altra. En ja, godzijdank hebben we een vast 
persoon daarin. En dat heeft wel heel veel geholpen.   
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En ik heb eigenlijk vanaf februari niet heel veel meer van haar gehoord. Of iets van haar 
mogen vernemen. En het is dus zo dat ik het gevoel heb dat elke keer wanneer ik haar 
spreek dat zij mij een beetje afrekent op mijn persoonlijkheid.  
 
 
Over die dame die mij heeft geholpen: nou het was echt een super vriendelijk dame. Altijd 
betrokken. En altijd heel duidelijk. De afspraken werden altijd zo snel mogelijk nagekomen. 
En dat is dus echt allemaal hartstikke fijn gegaan. 
 
 
(R) Ik snap dat het niet anders is, maar de overgang van de een naar de ander was er… Ik 
denk niet dat <naam gezinsmanager> alles gelezen heeft. Dat denk ik. En er daardoor in 
1ste instantie bevooroordeeld in kwam. Of misschien juist te neutraal in kwam. Dat vind ik 
een beetje lastig. Ik denk dat ze in de mails van de hoed en de rand op de hoogte is. Maar 
twee jaar geleden heeft dat wel even problemen gegeven.   
 
(R) Jeugdzorg gaat uit van een soort standaard frame: we moeten eerst de-escaleren, want 
de kinderen mogen niet in een escalatie zitten. En daarna gaan we praten. Maar op het 
moment dat je dus toegegeven hebt aan een ouder en die ene ouder geeft dat niet meer af, 
wordt het voor de kinderen niet beter. En moet je als ouder op een gegeven moment, als de 
andere ouder op een gegeven moment je grenzen gaat stellen, en zeggen voor hier en niet 
verder. En dat is heel vervelend, want dan moet je een escalatie door. Wat jij ook niet wil 
voor je kinderen, maar als je dat niet doet, je houdt escalatie, op escalatie op escalatie, want 
de ander gaat altijd verder. En ik heb er inmiddels veel over gelezen en begeleiding in 
gehad, en weet ik veel wat, dus ik weet dat er veel meer types zijn zoals mijn partner. Dat 
heb je aan de man kant en aan de vrouw kant. En ik denk dat jeugdzorg daaraan 
voorbijgaat.  
 
(I) Er is te weinig capaciteit of  
 
(R) Nou ik denk dat gewoon dat hun framing daar niet op ingesteld is. Hun framing is altijd 
ingesteld op: je moet het kind altijd uit de escalatie halen en ervanuit gaande dat de partijen 
daarna bereid zijn om elkaar weer tegemoet te komen als de gemoederen maar bedaard 
zijn. En je hebt dus een bepaald type mens dat dat niet doet. En daar is hun framing niet op 
ingesteld. Omschrijf ik het zo begrijpelijk.  
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3.4 Verhaalfragmenten gezinsmanagers over transparantie 
 
Er was een goede klik en er was weinig tot geen weerstand tegen mijn betrokkenheid. Ik 
onderhield op regelmatige basis contact. Ouders en kind stelden mij in vertrouwen en 
vertrouwden mij. Hierdoor was er overleg mogelijk en een open gesprek als zij ergens een 
andere mening over hadden. 
 
 
Ik ben duidelijk en schep duidelijkheid en geef aan waar eigen verantwoordelijkheid ligt en 
hoe ik met vertrouwen in het gezin wil helpen. Bij drie ouders geeft dit moed en kracht om 
zelf door te gaan. Het overzicht creëer ik door ouders mee te nemen en overzicht te 
creëren. 
 
 
De ervaring was positief doordat ouders te motiveren waren. Ik benoemde de krachten van 
ouders als eerst en erkende hun veel. Daarnaast benoemde ik tegelijkertijd de zorgen. De 
ouders gingen in verdediging wat ook logisch is. Zij gingen de discussie aan en probeerde 
mij te overtuigen. Door continue ook de onveilige situatie te benoemen en deze te 
beschrijven (dit herhalend) gingen ouders overstag. 
 
 
In sommige gevallen wordt de overdracht naar Jeugdbescherming op een voor gezinnen 
onduidelijke manier gebracht. Gezinnen snappen niet dat het niet bij de gemeente belegd 
kan blijven. Door deze start is het vaak lastiger om aansluiting te vinden. Positief is wel het 
contact met de lokale teams. Zij zijn goed bereikbaar voor de warme overdracht vragen en 
overleg momenten. 
 
 
Eerst ruimte gegeven voor ouders en hun negativiteit over Jeugdbescherming. Dan uit 
leggen wat onze rol is en hoe we werken. Negativiteit kan je goed verlagen door over het 
kind te praten en wat hun gedrag voor gevolgen heeft voor het kind. 
 
 
De positieve ervaring die mij bijstaat met het gezin is dat er een meer gelijkwaardige 
samenwerkingsrelatie opgebouwd kan worden omdat dit gezin ervaart dat er geluisterd 
wordt. Dit is een positieve ervaring omdat je zo kan werken vanuit een match en een 
gezamenlijk doel wat niet via een maatregel opgelegd is. Het resultaat is dat er goed 
meegewerkt wordt door het gezin en dat er binnenkort afgesloten kan worden. 
 
 
Open en transparant zijn. Dus duidelijk zijn over elke stap die je zet maar ook duidelijk zijn 
over de zorgen die je als gezinsmanager constateert. Dus een balans tussen laveren en 
positioneren als het gaat om de veiligheid van de desbetreffende kinderen. Tevens blijven 
benoemen wat er wel goed gaat en bespreken wat zij als ouders nodig hebben om hun taak 
als opvoeder zo goed mogelijk (niet perfect!) te volbrengen. Wat vaak ook helpt is het 
bespreken van eventuele gevolgen voor de ontwikkeling van hun kind als bepaalde 
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(gedrags)patronen niet veranderen. Vaak hebben mensen hier geen weet van. Ouders die 
open zijn en zich kwetsbaar kunnen opstellen vind ik vaak een positieve invloed hebben op 
het proces. Dit laat zijn dat er enig zelfinzicht is en ook zij bereid zijn dingen anders te willen 
gaan doen. 
 
 
Wat mij het meest bijstaat is toen ik kennis maakte met een gezin de angst die ik zag bij 
ouders voor een uithuisplaatsing van de kinderen ouders dachten dat omdat 
Jeugdbescherming betrokken is dat ze niets meer te zeggen hadden en de kinderen meteen 
uit huis geplaatst zouden worden. Toen ik uitlegde wie of wat jeugdbescherming is wat we 
van hen verwachten en in welk kader we werken stonden ouders helemaal open voor 
samenwerking. Inmiddels is er vertrouwen en durven ouders ook te praten over het huiselijk 
geweld wat heeft plaats gevonden en hoe ouders met hun kinderen omgaan. 
 
 
Mijn gehele caseload (8 gezinnen) zitten in het drangkader. Mijn ervaring is dat mensen 
over het algemeen goed mee werken en de samenwerking daardoor beter verloopt. Het 
belang van het kind naar voren brengen is gemakkelijker. Ergens is het ook prettig nog iets 
'achter de hand' te hebben mocht het niet lukken. 
 
 
De aanmeldreden was duidelijk maar de medewerking van in dit geval de moeder in het 
gezin was er niet. Samen met het gezin gewerkt aan het uiteindelijk doel. Van een moeder 
die maanden niet bij het gesprek aanwezig was. Er alles aan deed om te vermijden etc. Tot 
een moeder die na verplichte opnamen medicatie en behandeling aan tafel zit spreekt en 
lacht. 
 
Ik verschafte duidelijkheid over onze werkwijze. Voorwaarden consequenties doelen etc. 
Nam de regie en liet weten wat er nodig was van eenieder om tot resultaat te komen. 
Moeder ging daar niet in mee maar was de oorzaak van de problematiek. Verder kreeg ik 
iedereen erin mee. Dit zorgde uiteindelijk voor positief afsluiten.  
 
 
Complexe scheiding gesprekken met ouders samen is constante strijd waardoor het heel 
lastig is om de focus bij de kinderen te krijgen ouders willen/kunnen niet hun aandeel zien in 
de problematiek en leggen alles bij de ander.  Was niet negatief of positief maar heel hard 
werken omdat ik aldoor bezig ben grenzen te stellen en ouders te corrigeren (niet schelden 
kijken naar wat je zelf doet en niet naar wat de ander doet, welke afspraken kunnen 
gemaakt aandacht voorde veiligheid van de kinderen? Etc.).  
Ouders schieten iedere keer weer in hun patroon van zie je wel zij wil niet komen tot 
afspraken hij is een aso en crimineel en luistert toch niet etc. 
 
 
Een positieve ervaring is een gezin waarin huiselijk geweld heeft plaats gevonden vanuit 
vader. Vader is vertrokken. Na het vertrek bleven er drie kinderen en moeder achter. Bij de 
oudste twee kinderen was duidelijk te merken dat er sprake was van gedragsproblematiek 
en trauma. Ik ben bij dit gezin nu twee jaar betrokken en alles heeft plaats gevonden vanuit 
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preventieve Jeugdbescherming. De oudste zoon is ook uit huis geplaatst met instemming 
van eenieder. Te zien is dat er stappen worden gezet en dat het lukt om steeds met 
iedereen in gesprek te komen en de hulp in te zetten die nodig is. Hierdoor is er uiteindelijk 
rust gekomen vindt er geen huiselijk geweld meer plaats (vanuit de oudste zoon en moeder) 
en lukt het om positieve stappen te zetten. Hierdoor kan binnen kort worden afgesloten 
zonder dat er ooit sprake is geweest van een kader. Dit is iets om trots op te zijn. Matchen 
met dit gezin is echt gelukt!!! 
 
De ervaring was positief omdat het altijd lukte om in gesprek te blijven met elkaar en 
respectvol naar elkaar te zijn. Ook het benoemen van minder positieve zaken lukt dan. Wat 
ik hierin heb gedaan is open en transparant werken. Alles bespreken met het gezin. De 
ouders en de kinderen konden ook het gesprek aan gaan en horen wat er werd gezegd. 
 

1. 
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