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Samenvatting
Aanleiding en vraagstelling
Bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie is in het kader van de ‘vliegwielprojecten’ de vraag
ontstaan naar het onderzoeken van de programma-integriteit van de Deltamethode. Het doel van de
‘vliegwiel’ projecten is om door het verbeteren en verrijken van de Deltamethode te komen tot:
1. kortere duur van de ondertoezichtstellingen;
2. minder uithuisplaatsingen.
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft voor de vliegwielprojecten extra middelen beschikbaar
gesteld om in de jeugdbescherming tot kwaliteitsverbetering te komen. Vier bureaus jeugdzorg:
Bureau Jeugdzorg Rotterdam, Stichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/ Zuid-Holland, William
Schrikker Groep en Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam hebben gebruik gemaakt van deze
extra middelen en vormgegeven aan niuewe ontwikkelingen voortbordurend op de huidige
Deltamethode.
Tegelijkertijd heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie het Nederlands Jeugdinstituut de
opdracht gegeven onderzoek te doen naar hoe de geselecteerde bestanddelenvan de methode
jeugdreclassering wworden toegepast bij BJAA. Dit omdat BJAA een nieuwe werkwijze hanteert
waarbij maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering door één medewerker in één gezin
worden uitgevoerd. Hiervan is apart verslag gedaan (Van Vianen et al., 2013).
Het ministerie van Veiligheid en Justitie stelde voor het onderzoek naar de programma-integriteit
van de Deltamethode de volgende vraag centraal:
“In hoeverre is de programma-integriteit van de Deltamethode geborgd bij de vier
organisaties die een vliegwielpilot uitvoeren?”
Deze vraag is beantwoord aan de hand van een aantal subvragen:
1. In welke mate worden de geselecteerde bestanddelen van de Deltamethode uitgevoerd?
Worden deze bestanddelen uitgevoerd zoals bedoeld (fidelity)? In welke mate worden de
bestanddelen uitgevoerd (completeness)?
2. In welke mate zijn de geselecteerde bestanddelen van de Deltamethode goed
geïmplementeerd? Welke motiverende en belemmerende factoren die het gebruik van de
Deltamethode beïnvloeden komen in de geselecteerde teams voor?
3. Als uit deelvraag 1 blijkt dat de geselecteerde bestanddelen niet worden uitgevoerd zoals
bedoeld en uit deelvraag 2 is gebleken waar dat aan ligt: wat zouden de organisaties
kunnen doen om ervoor te zorgen dat de programma-integriteit van de Deltamethode
wordt vergroot?

Onderzoeksopzet en -uitvoering
Het onderzoek is uitgevoerd bij de vier bureaus jeugdzorg betrokken bij de vliegwiel1 projecten. In
totaal zijn door gebruik te maken van een meertrapssteekproef 182 dossiers beoordeeld van 49
gezinsvoogden. Bij drie bureaus jeudgzorg (Bureau Jeugdzorg Rotterdam, Stichting Bureaus
Jeugdzorg Haaglanden/ Zuid-Holland, William Schrikker Groep) zijn twee teams geselecteerd
waarbij één team experimenteerde met de nieuwe ontwikkelingen (vliegwiel team) en het andere
team (basisteam) de huidige Deltamethode uitvoerde.
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BJAA had gekozen een aanvullende methode (Generiek Gezinsgericht Werken / Family Funtional
Parole Services) binnen de hele organisatie in te voeren. Voor BJAA is dus geen onderscheid
mogelijk tussen vliegwielteams en de basisteams.
Voor het onderzoek zijn de specifieke bestanddelen van de Deltamethode geoperationaliseerd in een
vragenlijst. De gezinsvoogden hebben de onderzoekers door het dossier geleid. De onderzoekers
scoorden of de informatie expliciet in het dossier vermeld stond. Aan de hand van de resultaten per
bureau jeugdzorg is een focusgroep gehouden. De focusgroep bestond uit een aantal geïnterviewde
gezinsvoogden, een teamleider en een gedragsdeskundige. De conclusies, discussie en aanbevelingen
zijn besproken in een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de vier bureaus
jeugdzorg en Jeugdzorg Nederland.

Conclusies
De conclusie is dat de Deltamethode voor de meeste geselcteerde bestanddelen wordt uitgevoerd
zoals bedoeld. Dit gebeurt voor de meeste geselecteerde bestanddelen compleet.
In 9 van de 10 dossiers is een risicotaxatie gericht op de veiligheid van het kind uitgevoerd. De
uitkomsten van de deze risicotaxatie is bij 8 van de 10 dossiers besproken met de ouders. De
Deltamethode voorschrijft een vier-stappen model waarin (1) zorgpunten benoemd worden, (2)
ontwikkelingsbedreigingen en (3) ontwikkelingsuitkomsten geformuleerd worden en (4) er concrete
doelen opgesteld worden. Deze stappen zijn herkenbaar terug te vinden in bijna alle dossiers. Het
formuleren van ontwikkelingsuitkomsten is in 7 van de 10 dossiers terug te vinden. Toch zijn er op
dit punt verschillen tussen de vier bureaus jeugdzorg. Het Bureau Jeugdzorg Rotterdam en de
Stichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/ Zuid-Holland hebben op dit punt het plan van aanpak
bijgesteld waardoor het formuleren van ontwikkelingsuitkomsten niet meer in alle dossiers terug te
vinden is. Zij hebben hier logische redenen voor.
Het engageren en positioneren is bij 7 van de 10 dossiers zichtbaar aanwezig. De beschikbare
hulpmiddelen om de Deltamethode toe te passen, zijn nauwelijks in gebruik. Bij een aantal
gezinsvoogden zijn deze hulpmiddelen niet bekend. Gezinsvoogden geven aan dat de informatie door
andere ketenpartners verzameld worden en daarom de inzet van deze hulpmiddelen niet van
toegevoegde waarde. En, er worden andere hulpmiddelen gebruikt zoals de tekening van de
Driehuizen.
BJAA past de geselcteerde bestanddelen van de Deltamethode in hun methode zichtbaar en in
voldoende mate toe. Het is zichtbaar dat BJAA meer gebruik maakt van de inzet van
netwerkberaden, Eigen Kracht Conferenties en uitvoeringsoverleggen met instellingen dan de
andere bureaus jeugdzorg.
Hoe komt het dat de specifieke bestanddelen op onderdelen goed worden uitgevoerd? Het Plan van
Aanpak is een belangrijk (sturend) middel waarin de programma-integriteit van de methode tot
uitdrukking komt. Het stuurt de wijze waarover de gezinsvoogden rapporteren en welke informatie
daaraan voorafgaand verzameld moet worden. Aandacht behoeft –vanuit de methode- vooral het
formuleren van de gewenste ontwikkelingsuitkomsten, het werken met het plan op tafel en het
gebruiken van de Delta-hulpmiddelen. De bureaus jeugdzorg hebben op deze elementen
verschillende accenten gelegd en kunnen mogelijk van elkaar leren.
Het is zichtbaar dat de Deltamethode zich verder ontwikkelt. Nieuwe mogelijke verrijkingen worden
in de vliegwiel1 projecten uitgeprobeerd en geïntegreerd. In alle focusgroepen is aan de orde geweest
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dat het activeren van de netwerken van de cliënt kansen biedt. Duidelijkheid over de regels
betreffende privacy bij het organiseren van netwerkberaden of uitvoeringsoverleggen met
instellingen en cliënten is gewenst.
Aanbevelingen
Aanbevelingen zijn:
1.

Ministerie van Veiligheid en Justitie stimuleer een lerende praktijk bij de verschillende
bureaus jeugdzorg. Dit door het organiseren van het organiseren van conferenties waarbij
bureaus jeugdzorg ontwikkelingen uitwisselen of door het laten opzetten van een digitale
kennisbank waar de vliegwiel projecten voor alle bureaus jeugdzorg worden ontsloten.
2. Bureaus Jeugdzorg werk voortdurend aan de ‘reflectieve praktijk’ waarin door het
methodisch bespreken van casuïstiek ervaringen over de casus wordt opgebouwd en deze
kennis verbonden wordt met het toepassen van de methode.
3. Jeugdzorg Nederland voer met de bureaus jeugdzorg – een heroriëntatie uit op de
Deltamethode Gezinsvoogdij waarbij de bestanddelen die nu – volgens de methode –
minder compleet worden uitgevoerd heroverwogen worden. En combineer dit met nieuwe
verrijkingen zoals activeren van netwerken, 1Gezin1Plan1Regisseur en geef dit een plaats
binnen de methode.
4. Ministerie van Veiligheid en Justitie biedt ruimte voor nieuwe methoden die mogelijk
veelbelovend zijn.
5. BJAA beschrijf de (werkzame) elementen. Voer voortdurend bij het ontwikkelen van deze
nieuwe methode onderzoek uit naar programma-integer werken en de effecten van het
programma.
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1.

Aanleiding onderzoek en vraagstelling

In dit rapport doen we verslag van een onderzoek naar de programma-integriteit van de
Deltamethode Gezinsvoogdij bij vier Bureaus Jeugdzorg en de William Schrikker Groep. In de
volgende paragrafen schetsen we eerst de aanleiding voor dit onderzoek, het inhoudelijk kader en de
onderzoeksvragen die daarbij een rol spelen.
Een tweede onderzoek heeft plaatsgevonden naar het toepassen van de (werkzame) elementen van
het handboek jeugdreclassering bij BJAA. Van dit onderzoek is apart verslag gedaan.

1.1

Aanleiding onderzoek

Bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie is in het kader van de ‘Vliegwielprojecten’ de vraag
ontstaan naar het onderzoeken van de programma-integriteit van de Deltamethode. Het ministerie
van Veiligheid en Justitie heeft voor de Vliegwielprojecten extra middelen beschikbaar gesteld om in
de jeugdbescherming tot kwaliteitsverbetering te komen (Brouwer, Dijkers, Leenders & Pont 2011).
Drie Bureaus Jeugdzorg (Agglomeratie Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden/Zuid-Holland) en de
landelijk werkende instelling William Schrikker Groep hebben bij het Ministerie van Veiligheid en
Justitie projectvoorstellen ingediend met als doel dat minder jeugdigen een ondertoezichtstelling
krijgen opgelegd en dat de ondertoezichtstelling korter duurt, en dat minder jeugdigen uit huis
worden geplaatst en dat een uithuisplaatsing korter duurt. Eén van de elementen van deze
vliegwielprojecten is een ‘verrijking’ van justitiële jeugdzorg met bijvoorbeeld een methode
gespreksvoering en de inzet van netwerkberaden. Zo wordt de Deltamethode verrijkt met elementen
uit bijvoorbeeld Signs of Safety, Familienetwerkberaad of Functional Family Parole Services.
Voorwaarde voor deelname aan dit project met een vliegwielpilot is dat de werkzame bestanddelen
en methodische aanpak van de Deltamethode zijn ingevoerd binnen de hele organisatie en deelname
aan een onderzoek naar de programma-integriteit van de Deltamethode bij zowel de pilotteams als
de niet-pilot teams.
Tegelijkertijd heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie het Nederlands Jeugdinstituut de
opdracht gegeven onderzoek te doen naar hoe de geselecteerde bestanddelenvan de methode
jeugdreclassering wworden toegepast bij BJAA. Dit omdat BJAA een nieuwe werkwijze hanteert
waarbij maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering door één medewerker in één gezin
worden uitgevoerd. Het toepassen van de bestanddelen van de methode jeugdreclassering is bij
BJAA op dezelfde wijze onderzocht als het onderzoek naar de programma-integriteit van de Deltamethode. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in dossiers van de jeugdreclasssering van BJAA en
BJZ Bravbant waarbij BJZ Brabant diende als vergelijkingsgroep. Van dit onderzoek en de
uitkomsten is apart verslag gedaan (Van Vianen et al., 2013).

1.2 Inhoudelijk kader van het onderzoek
Het gebruik van de gespecialiseerde zorg in ons land is de afgelopen jaren explosief gegroeid. Dat
geldt ook voor ondertoezichtstellingen: van 23.945 in 2005 (Berends, Campbell, Wijgergangs & Bijl,
2010) tot 31.700 in juni 2012 (Kamerstuk 33400 XVI), een stijging van ruim 32%.En hoewel er een
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afvlakking in die stijging is te zien vanaf 2008, is het aantal ondertoezichtstellingen nog steeds een
stuk groter dan 7 jaar geleden. Eén van de grootste uitdagingen voor het jeugdstelsel voor de
komende jaren, ook voor de jeugdbescherming, is die explosieve groei in te dammen door ervoor te
zorgen dat problemen van en met jeugdigen en gezinnen eerder worden gesignaleerd en aangepakt
en de dure, gespecialiseerde jeugdzorg terecht komt bij die jeugdigen en gezinnen die dat het hardst
nodig hebben. Het verbeteren van de effectiviteit van interventies en methoden is een belangrijke
voorwaarde om dit te laten slagen. Het onderzoeken daarvan begint met te toetsen of een methode
wordt uitgevoerd zoals bedoeld, zodat met zekerheid te zeggen is of effect (of het uitblijven daarvan)
is toe te schrijven aan die methode. Het uitvoeren van een methode zoals bedoeld, wordt ook
programma-integriteit genoemd.
1.2.1

Programmatrouw

Aan het concept ‘gebruik’ van een methode kunnen meerdere dimensies worden onderscheiden.
‘fidelity’ en ‘completeness’ zijn terminologieën die veel worden gebruikt in verslagen van
evaluatiestudies naar de mate van gebruik van innovaties (Fleuren, Paulussen, van Dommelen & van
Buuren, 2012). Fidelity verwijst naar het gebruik zoals bedoeld door de ontwikkelaars. Completeness
verwijst naar de proportie daadwerkelijk uitgevoerde kernelementen (o% geen gebruik tot 100%
volledig gebruik van alle kernelementen).
Het programma integer uitvoeren heeft ook te maken met de wijze waarop de methode binnen de
instelling geïmplementeerd is (o.a. Stals, 2012).Wanneer een methode niet programmagetrouw
wordt uitgevoerd is het zinvol om na te gaan of de implementatie verbetering behoeft. Zichtbaar
maken dat de interventie wordt uitgevoerd zoals bedoeld en het zichtbaar maken dat de interventie
werkt (effect heeft voor de cliënt) is een belangrijke motiverende factor in de borging (Wilschut &
Jonker, 2011). Op basis van monitorresultaten kan aanscherping nodig zijn van de uitvoering van
(bepaalde onderdelen van) de interventie (De Lange & Chênevert, 2009).
1.2.2

Werkzame factoren1

Bij het nagaan of een methode wordt uitgevoerd zoals bedoeld, is het zinvol dit toe te spitsen op de
bestanddelen uit de methode die als werkzaam worden beschouwd. Of, wanneer dit (nog) niet
bekend is, de onderdelen te selecteren waarvan wordt verwacht dat ze werkzaam zijn.
Die werkzame bestanddelen kunnen bestaan uit zowel algemeen als specifiek werkzame factoren.
Algemeen (non-specifiek) werkzame factoren dragen bij aan het resultaat van de hulp ongeacht de
soort behandeling en doelgroep. Met specifiek werkzame factoren wordt bedoeld: specifieke
methodieken/technieken waarbij het gaat om een handelswijze die bedoeld is om (bij een specifiek
probleem/ doelgroep) een bepaald effect te behalen. Deze twee typen werkzame factoren zijn echter
niet strikt te (onder)scheiden, zo zien we in een literatuurstudie van Van Yperen e.a. (2010) waarin
zij een veelgeciteerde studie van Lambert2 ter discussie stellen. De auteurs trekken op basis van
literatuuronderzoek de conclusie dat de cijfers van Lambert c.s. kwalitatieve schattingen zijn
gebaseerd op onderzoek van ruim een kwart eeuw geleden, waarbij vooral onderscheid is gemaakt
tussen de hoofdstromingen van destijds (gedragstherapie, systeemtherapie etc.) en niet afzonderlijke
behandelingen. Het veelgehoorde argument dat specifiek werkzame factoren er weinig toe zouden
1

Deze paragraaf is grotendeels gebaseerd op ‘Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg. Stand van de
discussie’ van Van Yperen e.a. uit 2010.
2 Deze studie zou uitwijzen dat 40% van de uitkomst van therapie wordt bepaald door factoren buiten de therapie, 30% door
algemeen werkzame factoren, 15% door placebo-effecten en slechts 15% door specifieke methodiek.

10
Programma-integriteit Deltamethode

doen, blijkt uit deze studie wetenschappelijk niet te onderbouwen. Om het aandeel van specifieke
technieken in de werkzaamheid beter te kunnen bepalen, hebben de auteurs de literatuur verder
doorgespit. In de studie wordt daarvoor een onderscheid gemaakt tussen algemeen werkzame
factoren, de algemene invloed van methoden en technieken en de specifieke invloed van methoden
en technieken.
De belangrijkste algemeen werkzame factoren zijn:
a. Aansluiten bij de motivatie van de cliënt.
b. Goede kwaliteit van de relatie cliënt-behandelaar.
c. Goede structurering van de interventie (duidelijke doelstelling, planning en fasering).
d. Goede ‘fit’ van de aanpak met het probleem en de hulpvraag.
e. Uitvoering van de interventie zoals deze uitgevoerd hoort te worden.
f.
Professionaliteit (goede opleiding en training) van de behandelaar.
g. Goede werkomstandigheden van de behandelaar (zoals draaglijke caseload, goede
ondersteuning, veiligheid van de hulpverlener).
h. Routinematig monitoren van de effectiviteit van de behandeling: tevredenheid cliënt,
voldoende gewerkt aan de doelen, progressie in de te leren vaardigheden, afname
problematiek.
Vooral een goede relatie tussen cliënt en hulpverlener wordt als belangrijke factor gezien. Studies
hiernaar zijn echter hoofdzakelijk gebaseerd op psychotherapie bij volwassenen, onderzoek met
betrekking tot kinderen laten een bescheiden verband zien tussen de relatie en de resultaten. Ook
lijkt het type probleem uit te maken: bij externaliserende problematiek is het verband sterker dan bij
internaliserende problemen. Het tijdstip van meten is ook van invloed: hoe later in de therapie
gemeten, hoe sterker het verband (mogelijk is de factor relatie in kortdurende behandelingen van
minder belang). Ook de informant is van invloed: de therapeut rapporteert een sterker verband dan
de cliënt zelf.
Conclusie van Van Yperen e.a. (2010) is dat de relatie-component ongetwijfeld van groot belang is,
maar dat effectieve hulp uit beduidend meer bestaat dan een goede relatie. De totale lijst van de
algemeen werkzame factoren bij elkaar lijken verhoudingsgewijs een sterk effect te hebben.
Specifiek werkzame factoren zijn niet, zoals bij algemeen werkzame factoren, in een rijtje op te
sommen. Elke methode kent zijn eigen specifiek werkzame factoren. In de studie van Van Yperen
e.a. is wel bekeken in hoeverre specifieke methoden en technieken effectief kunnen zijn.
Bij onderzoek naar eigenstandige effecten van specifieke technieken lijkt er een verschil te zijn
tussen hulpverlening aan volwassenen en aan jeugdigen. Een meta-analyse van Karver e.a. (2006)
laat zien dat de effecten van specifieke vaardigheden van de therapeut bij jeugdigen een groter effect
scoren dan bij volwassenen.
Uit implementatieonderzoek van Dowden en Andrews (1999) naar de effectiviteit van ‘correctional
programs’ blijkt dat programma’s met getraind personeel drie keer zo effectief zijn als programma’s
zonder getraind personeel; programma’s waarin supervisie was opgenomen blijken zelf vijf keer zo
effectief als programma’s waarin dit ontbreekt.
Daarnaast zijn er ook nog specifieke methoden/technieken die juist vermeden dienen te worden bij
een specifiek probleem/doelgroep (de don’ts). De hulpverlener moet weten met welke problematiek
hij te maken heeft en wat hij in dat geval wel en niet moet doen. Specifieke methoden verpakken
vaak die kennis in aanwijzingen voor het handelen.
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Er zijn aldus aanwijzingen dat door gebruik van deze methodieken, mits goed geïmplementeerd, er
een betere koppeling tot stand komt tussen de specifieke problemen waar de jeugdige en/of de
opvoeder mee kampt en de handelingen die de hulpverlener in dat kader het beste kan verrichten om
te problemen te verhelpen. Dat kan een behoorlijke bijdrage leveren aan de effecten van de
behandeling. Ook kan het ertoe leiden dat averechtse effecten of negatieve bijwerkingen worden
voorkomen.
De algemeen werkzame factoren en de toepassing van methoden en technieken zijn deels verweven:
1. Bepaalde basistechnieken uit methoden hebben het karakter van een algemeen werkzame
factor: bijvoorbeeld gestructureerd werken (fasen, doelen).
2. Veel basistechnieken hebben een uitwerking op de kwaliteit van algemeen werkzame
factoren: bijvoorbeeld de toepassing van bepaalde technieken (bijv. reflecteren, steunen,
aansluiten) bevorderen de kwaliteit van de therapeutische relatie.
Specifieke methoden zijn te beschouwen als vehikels om algemeen werkzame factoren te activeren.
1.2.3

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij

In het kader van ‘Beter Beschermd’, het landelijke verbetertraject voor de jeugdbescherming, werd
sinds 2006 de Deltamethode Gezinsvoogdij ontwikkeld (PI Research & Adviesbureau Van
Montfoort, 2009), een methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling (ots) van
minderjarigen. In een periode van enkele jaren werd de methode ontwikkeld, tussentijds onderzocht
en verder ontwikkeld. Inmiddels wordt de Deltamethode als standaard werkwijze door de
instellingen voor gezinsvoogdij gebruikt.
Het doel van de Deltamethode is de opheffing van de ontwikkelingsbedreiging van het kind, de
grond waarop de ots is uitgesproken door de kinderrechter. Uitgangspunten hierbij zijn dat de
ontwikkeling en veiligheid van het kind centraal staan (en worden gezien in het licht van zijn
omgeving), dat de communicatie met de betrokkenen cruciaal is, dat de gezinsvoogd op een
respectvolle, activerende, positieve en transparante wijze samen werkt met de ouders en de jeugdige,
dat de gezinsvoogd planmatig en doelgericht werkt en dat de ondertoezichtstelling een tijdelijke
maatregel is.
De methode bestaat uit vier stappen:
1. het formuleren van zorgpunten, sterke punten en de visie van het gezin op de problemen;
2. het vertalen van zorgpunten in mogelijke verstoringen in en bedreigingen van de
ontwikkeling van het kind;
3. het benoemen van gewenste ontwikkelingsuitkomsten;
4. het opstellen van werkdoelen, actiepunten en het werken met het ‘plan op tafel’.
De vier stappen resulteren in een Plan van Aanpak.
Onderzoek naar de methode3
Slot, Van Tooren en Bijl (2004) hebben onderzocht in hoeverre het invoeren van de Deltamethode
tot een verbetering van de uitvoering van de ondertoezichtstelling leidde. Doel van de nieuwe
werkwijze was om de uitvoering van de ots meer kindgericht te maken; de duur van de ots te
verkorten; het aantal uithuisplaatsingen te verminderen en de duur ervan te verkorten; een toename

3

Deze paragraaf is grotendeels gebaseerd op een beschrijving van de Deltamethode en het onderzoek daarnaar door Cora
Bartelink van het NJi (2010).
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van de participatie en tevredenheid van cliënten; verbetering van de dossiervorming; afname van
werkdruk, ziekteverzuim en personeelsverloop; en toename van de tevredenheid van gezinsvoogden.
Zij hebben 99 gezinsvoogdijzaken die volgens deze nieuwe methode werden uitgevoerd vergeleken
met 103 zaken waar op de traditionele manier werd gewerkt (Slot, Van Tooren & Bijl, 2004).
Gegevens zijn verzameld met Informatiesysteem Jeugdzorg (IJ), de Vragenlijst Formele Aspecten
(VFA), Zorgpunten Analyse Protocol (ZAP), Decision Determinants Questionnaire (DDQ),
Instrument ter Beoordeling van de Soliditeit van een Programma (IBSP), Checklist Betrokkenheid
bij en Gebruik van de Vernieuwing (CBGV), Analyse Werkwijze, een semigestructureerd interview
met gezinsvoogden, teamleiders en gedragsdeskundigen, tevredenheidvragenlijst voor ouders en
jeugdigen en een tevredenheidvragenlijst voor gezinsvoogden. Doorlopend is een dossieronderzoek
uitgevoerd en is de tevredenheid van gezinsvoogden en cliënten gemeten. Overige metingen zijn
voorafgaand aan de invoering van de werkwijze, na de training van medewerkers in de werkwijze en
na de implementatie uitgevoerd.
Uit het onderzoek bleek dat gezinsvoogden de doelen voor kind en gezin aanmerkelijk concreter
formuleerden met de Deltamethode dan met de traditionele wijze. Zij bleken ook vaker het sociale
netwerk van de cliënten actief te betrekken, opvoedingsadvies te geven, vaardigheden aan te leren en
praktische en materiële hulp te bieden. Gezinsvoogden leggen meer de nadruk op het samenwerken
met het gezin en op de verantwoordelijkheid van ouders als het gaat om de opvoeding van hun
kinderen.
Over de duur van de ots en over het aantal en de duur van uithuisplaatsingen zijn geen conclusies te
trekken, omdat hierover onvoldoende informatie was.
Cliënten in de Deltamethode groep waren meer te spreken over de deskundigheid van de
gezinsvoogd dan gezinnen met een gezinsvoogd die volgens de traditionele werkwijze werkte. Er was
geen verschil in de betrokkenheid en tevredenheid van gezinnen.
Gezinsvoogden waren over de nieuwe werkwijze meer tevreden dan over de traditionele. Zij hebben
ook meer de indruk dat gezinnen vooruitgang boeken. Na zes maanden ots was de situatie van 81%
van de kinderen in de experimentele groep vooruit gegaan tegen 47% in de vergelijkingsgroep. Die
verschillen konden echter niet aan het verschil in caseload worden toegeschreven. De gemiddelde
caseload in de groep waarop de ots volgens de traditionele werkwijze werd uitgevoerd, bleek
ongepland aanzienlijk lager te zijn dan de traditionele norm van 24 cliënten bij een fulltime baan. In
een enkel geval was de vergelijkingsgroep zelfs op deltasterkte. Gezinsvoogden in de controlegroep
hadden dus eveneens meer tijd voor contacten met cliënten gehad, maar dat resulteerde niet in
grotere vooruitgang bij gezinnen. Een verlaging van de caseload was op zichzelf dus niet voldoende.
Voor verbetering van de uitvoering van de ots is zowel een verlaging van de caseload als methodische
vernieuwing nodig (Slot et al., 2004).
Lunenburg, Bijl en Slot (2006) hebben een vervolg op het eerdere onderzoek uitgevoerd om na te
gaan of de duur van de ots afnam en of het aantal en de duur van uithuisplaatsingen afnamen.
Hiervoor hebben zij dossieronderzoek gedaan. Zowel bij gezinnen met een gezinsvoogd die met de
Deltamethode werkte, als bij gezinnen met een gezinsvoogd die op de traditionele manier werkte,
nam de duur van de ots af. De gemiddelde duur van de ots daalde van 25 maanden naar 15 maanden.
Er was geen sterkere afname bij de groep die volgens de Deltamethode werkte. Het aantal
uithuisplaatsingen en de duur ervan verminderde niet. Hierin waren geen verschillen tussen de
Deltamethode en de traditionele werkwijze. Een mogelijke verklaring voor het gebrek aan verschillen
tussen de Deltamethode en de traditionele werkwijze van de onderzoekers is dat gezinsvoogden de
Deltamethode nog niet volledig in hun gedragsrepertoire hadden geïntegreerd op het moment dat
het onderzoek werd uitgevoerd.
13
Programma-integriteit Deltamethode

Stams, Top-Van der Eem, Limburg, Van Vugt en Van der Laan (2010) hebben de doelmatigheid en
implementatie van de Deltamethode onderzocht. Het doel van het onderzoek was drieledig:
1. het verloop van de implementatie in kaart brengen en de daarbij ervaren knelpunten;
2. het effect van de Deltamethode op de duur van de ondertoezichtstelling, het aantal
uithuisplaatsingen en de duur van de uithuisplaatsing tijdens de ondertoezichtstelling
onderzoeken;
3. de invloed van kind- en gezinskenmerken en kenmerken van de gezinsvoogd op de duur van
de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing onderzoeken.
Stams en collega’s selecteerden 30 teamleiders/werkbegeleiders met daarbij ieder twee
gezinsvoogden die tot hetzelfde team als de teamleider/werkbegeleider behoorden. Van elke
gezinsvoogd (N = 60) onderzochten zij vier afgesloten zaken. In totaal onderzochten zij 224 dossiers.
Zij interviewden alle teamleiders en namen bij zowel gezinsvoogden als teamleiders een vragenlijst
af. Voor de dataverzameling maakten zij gebruik van een Scoringsinstrument Dossieronderzoek, dat
ook in het eerdere onderzoek naar de Deltamethode is gebruikt. De vragenlijst voor gezinsvoogden
bestond uit vragen over hun opleiding en werkervaring en uit de Nederlandse vertaling van de
Decision Determinants Questionnaire (DDQ), waarmee de bereidheid tot verandering gemeten
wordt. De vragenlijst voor teamleiders was aangevuld met vragen over het functioneren van de
gezinsvoogd. Tijdens het interview met de teamleiders besteedden de onderzoekers aandacht aan de
caseload en het proces van implementatie en de uitvoerbaarheid van de Deltamethode.
Alle Bureaus Jeugdzorg hebben de Deltamethode geïmplementeerd. Veel gezinsvoogden maken
gebruik van de meeste instrumenten en hulpmiddelen die bij de Deltamethode horen. Een knelpunt
tijdens de implementatie was het gebrek aan tijd om voldoende ingewerkt te raken in de
Deltamethode.
Het belangrijkste resultaat is dat het methodisch werken volgens de Deltamethode een positief effect
heeft op de duur van de ondertoezichtstelling, de kans op uithuisplaatsing en de duur van de
uithuisplaatsing.
Gezinsvoogden die werken met de Deltamethode laten de ondertoezichtstelling minder lang duren.
Zij plaatsen kinderen ook minder vaak uit huis. Als zij toch een kind uit huis plaatsen, duurt de
uithuisplaatsing korter. Opvallend is dat een ondertoezichtstelling zeven maanden en een
uithuisplaatsing zes maanden langer duurt als gezinnen te maken krijgen met een wisseling van
gezinsvoogd. Er zijn verschillen in de mate waarin gezinsvoogden gebruik maken van de bij de
Deltamethode behorende hulpmiddelen.
Sommige gezinsvoogden ervaren de werkwijze als een ‘administratieve last’. De effecten op de duur
van de ondertoezichtstelling en de kans op en de duur van uithuisplaatsingen blijken groter te zijn
als gezinsvoogden meer gebruik maken van de hulpmiddelen van de Deltamethode.
Uit de onderzoeken van Slot en collega’s (2004) en Stams en collega’s (2010) blijkt dat het integer
uitvoeren van de Deltamethode samenhangt met betere resultaten voor de cliënt (kortere duur ots en
minder kans op en kortere duur uithuisplaatsingen). Stals (2012) heeft vervolgens onderzocht, op
basis van een secundaire analyse van de door Stams en collega’s verzamelde gegevens, welke
factoren van invloed zijn op een integere uitvoering van de methode. Hiermee probeert ze
aanwijzingen te vinden om de programma-integriteit te bevorderen en daarmee indirect ook de
resultaten voor cliënten te verbeteren.
Stals stelt dat voor een integere uitvoering van de Deltamethode het van belang is dat de gezinsvoogd
de vaardigheden engageren en positioneren toepast, dat de hulp gericht is op ontwikkeling van de
jeugdige en op opvoedingstaken en dat de veiligheid van de jeugdige centraal staat.
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Specifieke bestanddelen Deltamethode
De vraag is welke werkzame elementen de Deltamethode kenmerken. Of de door Slot en Van
Montfoort genoemde elementen (zie bijlage 2) werkzaam zijn (oftewel effect hebben: afname
probleemgedrag, toename vaardigheden, verkorting duur ots, minder uithuisplaatsingen, verkorting
duur uithuisplaatsing) valt moeilijk te zeggen. Uit het onderzoek van Stams e.a. (2010) weten we dat
meer ervaring met de Deltamethode, de aanwezigheid van een Plan van Aanpak en concrete
opvoedingsdoelen gerelateerd is aan een groter effect. In hoeverre dat geldt voor de andere
onderdelen die Slot en Van Montfoort noemen is tot nu toe niet bekend. Dit onderzoek gaat niet over
de vraag of en welke elementen van de Deltamethode werkzaam zijn. Het gaat erom of elementen die
als werkzaam worden verondersteld door de auteurs programma-integer worden uitgevoerd. We
schrijven daarom over ‘specifieke bestanddelen van de Deltamethode’. Op basis van analyse van de
methode, de notitie van de auteurs en gesprekken met de projectleiders van de bureaus jeugdzorg
zijn de volgende specifieke bestanddelen gebruikt in het onderzoek:
1. Taxeren en bespreken van de veiligheid van het kind;
2. Het werken volgens het 4-stappen plan:
2.1. Het formuleren van zorgpunten;
2.2. Het formuleren van ontwikkelingsbedreigingen;
2.3. Het opstellen van ontwikkelingsuitkomsten;
2.4. Het opstellen van werkdoelen;
3. Engageren en positioneren;
4. Het gebruiken van de Delta-hulpmiddelen;
5. Activeren van het netwerk.
Daarnaast is in het onderzoek specifiek gekeken of en hoe de bureaus jeugdzorg al vorm geven aan
het inzetten van het netwerk bij de hulpverlening. Daarbij is in de dossiers gekeken of er in de casus
een familie- of netwerkberaad of een Eigen Kracht Conferentie of een uitvoeringsoverleg tussen de
betrokken instellingen is georganiseerd.
1.2.4

‘Verrijkte’ Deltamethode

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft, aan drie Bureaus Jeugdzorg (Agglomeratie
Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden/Zuid-Holland) en de landelijk werkende instelling William
Schrikken Groep, extra middelen beschikbaar gesteld om in de jeugdbescherming tot
kwaliteitsverbetering te komen (Brouwer, Dijkers, Leenders & Pont 2011). Doel van de
kwaliteitsverbetering is dat minder jeugdigen een ondertoezichtstelling (ots) krijgen opgelegd en dat
de ots korter duurt (1), en dat minder jeugdigen uit huis worden geplaatst en dat een
uithuisplaatsing korter duurt (2).
De projecten worden ook wel aangeduid als ‘vliegwielprojecten’: investeringen nu leiden tot
besparingen in de toekomst, voor de VenJ- én VWS-gefinancierde jeugdzorg. De met de (verrijking
van de) Deltamethode bereikte kostenbesparing in de VWS-gefinancierde jeugdzorg kan worden
aangewend voor de uitbreiding van het volume gezinsbegeleiding in vrijwillig kader. Het ministerie
verwacht dat dit weer leidt tot een daling van de instroom in de jeugdbescherming en eerdere
beëindigingen van een ots. Op deze wijze is sprake van het met de projecten beoogde ‘vliegwieleffect.
De vliegwielprojecten zullen de volgende elementen moeten omvatten:
 een verrijking van justitiële jeugdzorg met bijvoorbeeld een methode gespreksvoering en de
inzet van netwerkberaden;
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een verbreding van justitiële jeugdzorg door de uitvoering van ots, jeugdreclassering en
gezinsbegeleiding in vrijwillig kader door één medewerker, bijvoorbeeld volgens het principe
één gezin – één plan.

Daarnaast dienen de plannen van de vier betrokken instellingen aan bepaalde voorwaarden te
voldoen. Die voorwaarden hebben betrekking op de projecten zelf (zoals een onderbouwing van de
plannen, borging van de programma-integriteit van de bestaande methode, wetenschappelijke
begeleiding en beoordeling4), maar ook op de implementatie van de projectresultaten (zoals het
verwerven van draagvlak voor de projecten bij financiers en Jeugdzorg Nederland).
1.2.5

Functional Family Parole Services (FFPS)5

Een bijzondere plek in dit onderzoek neemt de Amerikaanse methode Functional Family Parole
Services (FFPS) in. Dit is een methode voor gezinsgericht casemanagement, die momenteel wordt
uitgevoerd door Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (Bureau Jeugdzorg Amsterdam).
Aanvankelijk werd FFPS vooral toegepast door gezinsmanagers 6 van de jeugdreclassering. Inmiddels
wordt FFPS ook gebruikt door de gezinsmanagers van de jeugdbescherming (als aanvulling op de
Deltamethode).
In de methode FFPS staat de samenwerking met alle gezinsleden centraal. Het doel van FFPS is dat
het gezin na afloop van de begeleiding “het gevoel terug heeft van controle over haar mogelijkheden
om toekomstige problemen en andere aan te kunnen, waarbij het gezin realistisch is ten opzichte van
toekomstige problemen en het gezin een plan heeft en uitvoert voor het blijven toepassen van wat ze
geleerd hebben in nieuwe situaties”.
Binnen FFPS komt de begeleiding op een gefaseerde manier tot stand in samenwerking met de
jeugdige en alle andere leden van zijn of haar gezin. De begeleiding bestaat uit drie fasen:
1.

Fase I: Verbindings- en motiveringsfase
In deze fase gaat de gezinsmanager een werkrelatie aan met het hele gezin(systeem) en richt
hij zich op de motivatie van elk betrokken gezinslid of relevante individuen die grote invloed
hebben in het gezin als systeem. Hierbij zal de gezinsmanager samen met het gezin kijken
welke dingen er goed gaan (kracht), maar wordt er ook gekeken welke zorgen er zijn over de
veiligheid, welke moeilijkheden zij ervaren (risico’s) met betrekking tot de opvoeding en
maatschappelijke schade.

2. Fase II: Ondersteunings- en monitoringfase
Tijdens deze fase van de begeleiding zal de gezinsmanager, in geval van doorverwijzing, de
jeugdige en het gezin blijven ondersteunen en motiveren. Bij een doorverwijzing zullen de
gesprekken echter minder vaak plaatsvinden dan in de eerste fase. De gezinsmanager heeft
vooral contact met de hulpverlener waarnaar is doorverwezen.
De fase wordt afgerond, zodra de begeleiding, behandeling of therapie succesvol is. In een
eindgesprek komen de bereikte resultaten aan de orde en wordt er gesproken over een
preventieplan (hoe te handelen op het moment dat het minder goed gaat).

4

De vier betrokken organisatie worden elk afzonderlijk wetenschappelijk begeleid. De beoordeling van de resultaten van het
project betreft dit onderzoek naar de programma-integriteit.
5 Voor informatie over FFPS is de website http://ggwiki.wikispaces.com/FFPS geraadpleegd.
6 Bij Bureau Jeugdzorg Amsterdam worden alle uitvoerend werkers die met gezinnen werken (of het nu om
jeugdbescherming, jeugdreclassering of vrijwillige hulp gaat) gezinsmanagers genoemd.
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3. Fase III: Generalisatiefase
In deze laatste fase bespreekt de gezinsmanager samen met het hele gezin hoe ze het
geleerde in fase II, kunnen blijven toepassen in verschillende situaties. Er wordt een
borgingsplan opgesteld met het gezin. In het begin van de laatste fase zullen de gesprekken
met de gezinsmanager weer toenemen, juist om bovenstaande te realiseren. De begeleiding
zal stapsgewijs afgebouwd worden.
Technieken die de gezinsmanager toepast:


Matchen (aansluiten): Dit zijn de stappen die de gezinsmanager neemt om aan te sluiten bij
het gezin en de gezinsleden, aan de fase, aan de relationele functie en hiërarchie. Matchen is
een continue doorlopend proces. Voorbeelden van matchen zijn: schoenen uit doen bij
binnenkomst als dit gewoonte is bij het gezin, eten en drinken aannemen, dezelfde taal
gebruiken.



Change focus (veranderen van de focus): Het gebruiken van technieken die er op zijn
gericht de aandacht van de gezinsleden af te leiden, vaak op het moment dat er sprake is van
negativiteit en beschuldigingen. Voorbeelden: onderbreken en afleiden (iets laten vallen, om
een kopje thee vragen), point processing (het beschrijven van negatieve interacties die de
gezinsmanager ter plekke ziet gebeuren, vanuit een perspectief van krachten), sequencing
(volgorde van gebeurtenissen proberen te begrijpen), bekrachtiging.



Change meaning (verandering van betekenis): Deze technieken zijn er op gericht om de
gezinsleden te laten zien dat er een andere betekenis achter het gedrag van iemand kan
zitten dan ze denken (te zien). FFPS gaat er van uit dat achter elk gedrag een nobele intentie
schuilt, die men kenbaar wil maken aan anderen.

FFPS is één van de belangrijkste bestanddelen die worden gebruikt binnen het generiek
gezinsgericht werken (GGW) bij BJAA, naast o.a. de Deltamethode en het Handboek
Jeugdreclassering. Om GGW uit te kunnen voeren, volgen de uitvoerende medewerkers van BJAA
intern de gecertificeerde training tot gezinsmanager. Daarnaast volgen zij de tweejarige training in
de FFPS-methodiek. De werkwijze wordt wekelijks besproken in het casuïstiekoverleg onder
begeleiding van een getrainde supervisor (de senior Gezinsmanager). Deelnemers aan dit overleg
zijn behalve de gezinsmanagers de teammanager (zie het overleg voorzit) en de gedragsdeskundige
(die gevraagd en ongevraagd adviseert over de kindveiligheid, de ontwikkelingsbedreigingen en
kansen voor de kinderen, de problematiek van de ouders en het gezinssysteem).
De gezinsmanagers bieden altijd Eigen Kracht Conferenties aan, dit kan aan het begin of later (als
borging) in het begeleidingstraject zijn. Naast de LIRIK die minimaal twee maal per jaar met het
gezin wordt doorgenomen, wordt per contact een veiligheidscore en een score op de centrale lijn
bijgehouden. De veiligheidslijn en de centrale lijn (een haalbaar einddoel gekoppeld aan de reden
van de aanmelding) zijn instrumenten om de voortgang in de veiligheid en de centrale lijn van de
kinderen en het gezin dagelijks dan wel wekelijks inzichtelijk te maken. Deze metingen helpen de
gezinsmanager na te denken over wat de volgende stap moet zijn om de veiligheid en centrale lijn te
bevorderen.
In dit onderzoek zijn we niet de programma-integriteit van FFPS/GGW nagegaan, maar hebben we
onderzocht in hoeverre specifieke bestanddelen uit de Deltamethode worden uitgevoerd door de
gezinsmanagers van Bureau Jeugdzorg Amsterdam. Met andere woorden: worden deze hoeverre
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specifieke bestanddelen in de methode FFPS/GGW herkend en komen deze voldoende overeen met
de wijze waarop ze uitgevoerd dienen te worden in de Deltamethode?

1.3 Vraagstelling
In het onderzoek naar de programma-integriteit van de Deltamethode staat de volgende vraag
centraal:
In hoeverre is de programma-integriteit van de Deltamethode geborgd bij de vier organisaties die
een vliegwielpilot uitvoeren?
Deze vraag wordt beantwoordt aan de hand van een aantal subvragen:
4. In welke mate worden de geselecteerde bestanddelen van de Deltamethode uitgevoerd?
Worden deze bestanddelen uitgevoerd zoals bedoeld (fidelity)? In welke mate worden de
bestanddelen uitgevoerd (completeness)?
5. In welke mate zijn de geselecteerde bestanddelen van de Deltamethode goed
geïmplementeerd? Welke motiverende en belemmerende factoren die het gebruik van de
Deltamethode beïnvloeden komen in de geselecteerde teams voor?
6. Als uit deelvraag 1 blijkt dat de geselecteerde bestanddelen niet worden uitgevoerd zoals
bedoeld en uit deelvraag 2 is gebleken waar dat aan ligt: wat zouden de organisaties
kunnen doen om ervoor te zorgen dat de programma-integriteit van de Deltamethode
wordt vergroot?

1.4 Deelnemende organisaties
Aan het onderzoek hebben vier organisaties deelgenomen: drie Bureaus Jeugdzorg (Agglomeratie
Amsterdam, Haaglanden/Zuid-Holland en Rotterdam) en de William Schrikker Groep, de landelijk
werkende instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg voor jeugdigen met een
beperking.
De William Schrikker Groep en de Bureaus Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (Bureau Jeugdzorg
Amsterdam), de Stichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland en Bureau Jeugdzorg
Rotterdam nemen deel aan de vliegwielpilots van het Ministerie van Justitie. Het meewerken aan dit
onderzoek is een van de voorwaarden om aan deze pilots van het Ministerie te kunnen deelnemen.

1.5 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 beschrijven we hoe we het onderzoek hebben aangepakt, dit is tevens het laatste
hoofdstuk van deel A van dit rapport (aanleiding onderzoek, vraagstelling en
onderzoeksverantwoording).Hoofdstuk 3, 4, 5 en 6 bevatten de resultaten van de afzonderlijke
instellingen: Bureau Jeugdzorg Rotterdam (H3), de Stichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/ZuidHolland (H4), de William Schrikker Groep (H5) en Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
(H6). In hoofdstuk 7 komen de belangrijkste conclusies en aanbevelingen voor het vergroten van de
programma-integriteit van de Deltamethode Gezinsvoogdij aan de orde.
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2. Onderzoeksmethoden
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is gekozen voor een opzet in drie onderdelen:
1. Deskresearch naar de werkzame bestanddelen uit de Deltamethode Gezinsvoogdij en
ontwikkeling vragenlijsten.
2. Onderzoek naar de programma-integriteit van de Deltamethode op casuïstiekniveau aan de
hand van dossieronderzoek in combinatie met individuele interviews. De uitkomsten van dit deel
van het onderzoek zijn zowel kwalitatief als kwantitatief geanalyseerd.
3. Onderzoek naar programma-integriteit en knelpunten in de implementatie op het niveau van
teams en organisatie door middel van focusgroepen. De uitkomsten van dit deel van het
onderzoek zijn kwalitatief geanalyseerd.
We beschrijven voor elk onderdeel de gevolgde werkwijze.

2.1 Deskresearch en onderzoeksinstrumenten
Het onderzoek is gestart met deskresearch. Het bestuderen van beschikbare bronnen en op basis
daarvan op een rij zetten:
- Wat er bekend is over werkzame factoren en in hoeverre deze als kernelementen zijn opgenomen
in beide methoden.
- In hoeverre deze kernelementen in onderzoek (o.a. Stams) zijn geïdentificeerd als werkzaam.
- Bestaande instrumenten die zijn gebruikt voor onderzoek naar programma-integriteit (zoals
bijv. de vragenlijst voor gezinsvoogden van Stams e.a. en Stals) op een rij zetten en nagaan of
deze geschikt zijn (te maken) voor dit onderzoek.
- Informatie zoeken voor de operationalisatie van die onderdelen waarvoor nog geen
instrumenten zijn ontwikkeld.
De specifieke bestanddelen zijn – zoveel als mogelijk - in concrete, te meten indicatoren vertaald.
Bijvoorbeeld, het toepassen van een risicotaxatielijst voor het beoordelen van de veiligheid.
De uitkomsten van deze deskresearch zijn grotendeels weergegeven in hoofdstuk 1. Daarnaast
hebben ze een rol gespeeld bij het tot stand komen van de onderzoeksinstrumenten die zijn
ontwikkeld:
1. Vragenlijst dossieronderzoek Gezinsvoogdij.
2. Interviewleidraad voor de focusgroepen Gezinsvoogdij.

2.1.1

Vragenlijsten dossieronderzoek

Op basis van de specifieke bestanddelen van de Deltamethode zijn deze bestanddelen
geoperationaliseerd in vragen. De vragenlijst bevatte ook algemene vragen over leeftijd, sekse,
ervaring van de gezinsvoogd en algemene vragen over leeftijd, sekse, duur van de
ondertoezichtstelling van de geselecteerde casus. De vragenlijst is besproken met alle projectleiders
van de bureaus jeugdzorg betrokken bij de vliegwiel projecten. Hun input is verwerkt.
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De insteek was om de vragenlijst samen met de gezinsvoogd door te lopen aan de hand van te
selecteren casuïstiek. Dit levert op basis van de dossiers zicht op of de bestanddelen worden
uitgevoerd en de gezinsvoogd kan snel de informatie in het (digitale) dossier vinden en informatie
geven over specifieke situaties.

2.1.2

Interviewleidraad focusgroepen

Het doel van het interview met een groep medewerkers per instelling (een vertegenwoordiging van
gezinsvoogden, teamleiders en gedragswetenschappers van de betrokken teams) is zicht krijgen op
hoe uitvoerend medewerkers de randvoorwaarden ervaren die nodig zijn om de methodieken goed
uit te kunnen voeren. Het organiseren van randvoorwaarden is een belangrijk onderdeel van een
goede implementatie. Als de randvoorwaarden niet voldoende gecreëerd worden, is de kans groot
dat dat ten koste gaat van de uitvoering van de methodiek. Hierbij kun je denken aan het hebben van
te weinig tijd om de methodiek goed uit te kunnen voeren, al dan niet in combinatie met een te hoge
caseload en het ontbreken van voldoende begeleiding. In dat geval moet de oplossing niet gezocht
worden in het aanpassen van de methode, maar in het creëren van de benodigde randvoorwaarden
of het aanpassen van de invoerstrategie.
Voor het interview met de focusgroepen is een interviewleidraad opgesteld, waarbij elementen uit
het door TNO ontwikkelde Meetinstrument voor Determinanten van Innovaties (MIDI) en de
Implementatiewijzer van het NJi als input zijn gebruikt. De MIDI geeft zicht op motiverende en
belemmerende factoren (determinanten zijn de innovatie, de gebruiker(s), de organisatie en de
sociaal politieke context), en brengt in kaart wat er nog gedaan moet worden.

2.2

Individuele interviews en dossieronderzoek

2.2.1

Steekproef

De steekproeftrekking verliep aan de hand van een meertrapssteekproef. De eerste selectie vond
plaats op basis van de teams. Verschillende onderzoeken (Stams, 2010; Stals, 2012) laten zien dat
één van de factoren waarmee rekening te houden is, de teams zijn waaronder de gezinsvoogden
functioneren. Het selecteren van meer teams zorgt ervoor dat niet zeer selecte teams object zijn van
onderzoek waar nu eenmaal de methode zeer goed wordt uitgevoerd of juist helemaal niet.
De meertrapssteekproef verliep als volgt: eerst werden er aselect een aantal teams per instelling
geselecteerd. Indien binnen organisatie zowel de verrijkte als de basismethode werden onderzocht,
werd voor beide methoden apart een aantal teams geselecteerd. Vervolgens werd er uit de
geselecteerde teams een aselecte steekproef van gezinsvoogden getrokken.
Tabel 2.1 Verdeling respondenten
Bureau

Bureau

Bureau

William

Jeugdzorg

Jeugdzorg

Jeugdzorg

Schrikker Groep

Amsterdam

Haaglanden

Rotterdam

ZH
Verdeling per methode
Deltamethode ‘verrijkt’
Deltamethode basis

6 gezinsvoogden
25 dossiers
6 gezinsvoogden
25 dossiers
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6 gezinsvoogden
25 dossiers
6 gezinsvoogden
25 dossiers

6 gezinsvoogden
24 dossiers
5 gezinsvoogden
20 dossiers

FFPS jeugdbescherming

12 gezinsmanagers
38 dossiers

Totaal

47 gezinsvoogden,182 dossiers

-

-

-

Zo ontstond er een groep respondenten voor de onderzoeksvraag naar de specifieke bestanddelen de
‘verrijkte’ methoden én een groep respondenten die een vergelijkingsgroep vormden voor het
onderzoek naar de specifieke bestanddelen in de ‘basismethoden’, zodat de uitkomsten tussen beide
methoden vergeleken konden worden: Delta verrijkt versus Delta basis. Bij Bureau Jeugdzorg
Amsterdam werken alle gezinsmanagers met FFPS en is een vergelijking binnen de organisatie niet
mogelijk.
2.2.2

Interviews

De derde en laatste stap uit de meertrapssteekproef vond plaats binnen de individuele interviews
met de uitvoerend werkers. Uit de complete caseload van de uitvoerende werker werd aselect een
aantal casussen getrokken die aan de volgende criteria voldoen:
- Minimaal een plan van Aanpak gereed;
- Geen voogdijzaak;
- Niet meer dan één kind uit één gezin.
Aanvankelijk werden recent afgesloten dossiers meegenomen. Bij deze dossiers was echter het
laatste plan van aanpak meestal één jaar oud. Daarom is er voor gekozen deze dossiers eveneens uit
te sluiten. Mocht een casus niet aan de criteria voldoen dan trok de onderzoeker aselect een nieuwe
casus, net zolang totdat er vier tot vijf casussen waren getrokken per gezinsvoogd.
Het toepassen van de specifieke bestanddelen is onderzocht door middel van dossieronderzoek. We
hebben daarbij gebruik gemaakt van de kennis en kunde van de gezinsvoogden. In een interview met
gezinsvoogden hebben de onderzoekers aan de hand van een selectie van dossiers de vragenlijst
gestructureerd doorgenomen. Letterlijk met de ‘casus op tafel’: “Hoe heb je dat aangepakt in die
casus? Wat deed je in die situatie bij die cliënt?”. Per vraag kan een bepaalde score behaald worden:
hoe duidelijker het element in het dossier is terug te vinden, hoe hoger de score. Bijvoorbeeld op het
item “De gezinsvoogd praat met de ouders over de veiligheid van het kind in dit gezin” is één van de
volgende antwoordcategorieën mogelijk:
0. Is niet gebeurd of niet van toepassing.
1. Volgens de werker wel gebeurt, maar blijkt niet uit dossier.
2. Uit dossier blijkt dat dit gebeurd is.
Er is steeds aan de gezinsvoogd gevraagd aan te geven of en waar de informatie over toepassing van
elementen in het dossier te vinden is. De respondent geeft zelf aan of een element in het dossier is
vastgelegd. Als de gezinsvoogd dit kan laten zien beschouwen de onderzoekers de toepassing van het
betreffende element als gedocumenteerd in het dossier. De onderzoekers gaven de respondent
tijdens de gesprekken de gelegenheid gegeven even te zoeken naar bepaalde informatie. In de
praktijk betekent dit dat het plan van aanpak (of direct achterliggende bronnen zoals
contactjournaals of grafieken of brieven) de basis is geweest voor de scoring van ‘opgenomen in het
dossier’. Enig verschil in handelwijze van de onderzoekers is niet uit te sluiten, maar voorop staat dat
de respondent steeds de vindplaats in het dossier van de toegepaste elementen heeft kunnen
aangegeven. Als de respondent aangeeft dat een element wel is toegepast maar zonder dat dit in het
dossier kan worden aangewezen, dan is steeds gescoord in categorie (1). Dan is een element volgens
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de respondent wel toegepast maar de onderzoekers vinden dat dit elementen niet gedocumenteerd
terug te vinden is in plan van aanpak of andere direct aanwijsbare plekken in het dossier.
Score 2 levert ‘harder bewijs’ op voor de daadwerkelijke uitvoering dan score 1. Hoe meer de
uitvoering van bepaalde specifieke bestanddelen blijkt uit het dossier, hoe hoger de uiteindelijke
score en hoe meer zeggingskracht voor de programma-integriteit.
In de vragenlijst is ruimte voor kwalitatieve opmerkingen van de gezinsvoogd. Ook werden er
cliëntgegevens verzameld die voor de latere analyse van belang kunnen zijn en gegevens over de
gezinsvoogd waarvan bekend is dat deze een rol spelen bij implementatie (bijvoorbeeld werkervaring
als gezinsvoogd, werkervaring met methode, opleiding).
2.2.3

Analyse van de verzamelde data

De verzamelde data zetten de onderzoekers in SPSS waarna er per deelnemende instelling een beeld
ontstond hoe het is gesteld met de programma-integriteit op de specifieke bestanddelen. Dit beeld is
gebaseerd op een gestratificeerde aselecte steekproef van 182 dossiers. Dit levert een representatief
beeld op.

2.3 Focusgroepen
Met het beeld per instelling gingen de onderzoekers terug naar de praktijk, met onder andere de
vraag of en waar er knelpunten zijn bij het integer uitvoeren van het programma. Instellingen die
succesvol zijn in het integer uitvoeren van de methode (of in het oplossen van knelpunten die dat
belemmeren) kunnen vergeleken worden met instellingen die op basis van de uitkomsten van het
onderzoek minder succesvol zijn.
Voor dit onderdeel is informatie verzameld via focusgroepen. Deze focusgroepen kenmerken zich
door een interactieve invulling. Voor elke betrokken instelling werd één focusgroep uitgevoerd
(bestaande uit een vertegenwoordiging van gezinsvoogden, teamleiders en gedragswetenschappers
van de betrokken teams). Aan elke focusgroep namen acht tot tien medewerkers deel en de sessie
duurde 2 uur. De focusgroep diende twee doelen:
1. Toetsen van de bevindingen: hoe uitvoerend medewerkers de Deltamethode/FFPS in de
dagelijkse praktijk gebruiken.
2. Zicht krijgen op hoe uitvoerend medewerkers de randvoorwaarden ervaren die nodig zijn
om de methodiek goed uit te kunnen voeren.
De nadruk in de focusgroepen lag op het tweede doel. De deelnemers gingen met elkaar in gesprek
over hun dagelijkse werk waarbij verschillen in uitvoering aan de orde kwamen. De gespreksleider
stuurde de focusgroep aan de hand van een vooraf opgesteld programma/interviewleidraad.
De onderzoekers wilden weten welke randvoorwaarden de medewerkers nodig hebben om de
methodieken goed uit te kunnen voeren en in hoeverre hier tijdens de implementatie aan is voldaan.
De onderzoekers hebben de verslagen verstuurd naar de leden van de focusgroep. Deze hebben
daarop soms aanvullende opmerkingen gemaakt.
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2.4 Klankbordgroep
Aan het einde van het proces is een klankbordgroep gehouden met de projectleiders van de
deelnemende instellingen aangevuld met een vertegenwoordiger van Jeugdzorg Nederland. Vooraf
aan de klankbordgroep hebben de bureaus jeugdzorg de mogelijkheid gekregen om feitelijke
onjuistheden te corrigeren.
Het doel van de klankbordgroep was de conclusies te bespreken. Herkennen de bureaus jeugdzorg de
uitkomsten? Welke ontwikkelingen spelen er? De betrokken bureaus jeugdzorg hebben op deze wijze
input geleverd voor de discussie en de aanbevelingen.
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3. Resultaten Bureau Jeugdzorg Rotterdam
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten beschreven van Bureau Jeugdzorg Rotterdam. Na
een beschrijving van de vliegwiel1 pilot zoals deze in Rotterdam wordt ingevuld, worden de
kenmerken weergegeven van de geselecteerde gezinsvoogden en cases bij de interviewronde en van
de deelnemers van de focusgroep. Vervolgens komt de wijze waarop verschillende componenten van
de Deltamethode worden uitgevoerd aan de orde. Per onderdeel worden zowel de resultaten van de
interviews als de focusgroep beschreven. Tot slot worden de onderzoeksvragen beantwoord voor
Bureau Jeugdzorg Rotterdam.

3.1 Vliegwielpilot in Rotterdam
In de vliegwielpilot bij Bureau Jeugdzorg Rotterdam is gekozen voor de doorontwikkeling van de
methodiek Beter Beschermd Plus om de Deltamethode te verbreden en te verrijken. In de
doorontwikkeling van de Beter Beschermd Plus methodiek wordt inhoudelijk gestuurd om, daar
waar ouders niet meer vrijwillig kunnen of willen meewerken, een zogenaamd drang-dwangtraject in
te zetten, waarin wordt gewerkt met doorlopende doelen en directe inzet van de benodigde
hulpverlening vanaf de raadsmelding tot en met de beëindiging van de eventuele
ondertoezichtstelling.
Belangrijke uitgangspunten bij de werkwijze zijn:
1.
De cliënt is actief betrokken bij het plan. Het is de cliënt hierbij helder:
- wat er nodig is om het ‘goed genoeg’ te laten zijn; goed genoeg qua veiligheid en qua
ontwikkeling, zodat een ondertoezichtstelling en/of UHP niet (meer) nodig is;
waar aan gewerkt moet worden om dit (weer) te realiseren, oftewel wat de doelen zijn;
-

welke hulpverlening en interventies er in dat kader worden ingezet (met welk doel),
waarbij steeds nadrukkelijk aandacht zal zijn voor de mogelijkheden van het netwerk;
dat dit een doorlopend traject is (drang en dwang);

wie de contactpersoon is (met zo min mogelijk wisselingen en indien dat toch speelt
altijd warme overdracht).
De betrokken medewerkers van de ketenpartners zijn een team dat, gericht op de rol van de
ander, steeds indien nodig afstemt over voortgang en resultaten.
-

2.

Om deze werkwijze tot stand te brengen wordt gestuurd op de volgende punten:
1.
Al bij de start van het raadsonderzoek wordt samen met de cliënt het plan van aanpak
opgesteld, dat de basis biedt voor het plan dat doorloopt tot en met einde (eventuele)
ondertoezichtstelling.
2.
Duidelijkheid in de keten en bij medewerkers wanneer het goed genoeg is; dat steeds
betrekken in het contact met de cliënt.
3.
Zorgen voor een andere inrichting van het sturingsproces waarin het realiseren en toetsen op
beëindigen van de doelen meer centraal staan.
4.
Een breder aanbod van hulpverlening en interventies inzetten (en beschikbaar hebben) direct
vanaf de start van het raadsonderzoek.
5.
Sturing op (en garantie van) continuïteit met zo min mogelijk wisselingen in
casemanagement; wachtlijstvrij werken.
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6.

Duidelijkheid over elkaars rol en behoefte aan informatie; sturing bij alle ketenpartners op
teamsamenwerking.

Op de locatie Zuid van Bureau Jeugdzorg Rotterdam wordt gewerkt met Beter Beschermd Plus. Op
de locatie Noord wordt de basismethodiek van Delta uitgevoerd.

2.4 Interviews en focusgroep
2.4.1 Kenmerken gezinsvoogden
Van de locatie Zuid en de locatie Noord zijn beide zes gezinsvoogden geïnterviewd. Tussen de
gezinsvoogden van de beide locaties bestaan geen opvallende verschillen (zie Tabel 3.1). De
gemiddelde leeftijd van de gezinsvoogden is 41 jaar. Meer dan de helft van de gezinsvoogden hebben
5 jaar werkervaring of meer bij jeugdbescherming. Alle gezinsvoogden hebben de opleiding in de
Deltamethode gevolgd. De meeste zijn gestart in 2008 en hebben, afhankelijk van het precieze
moment van starten, de opleiding in 2008 of 2009 afgerond.
Tabel 3.1 Kenmerken gezinsvoogd per team
Vliegwielteams

Basisteams

Totaal BJZ

Zuid

Noord

Rotterdam

6

6

12

38,8 jaar

42,2 jaar

41 jaar

29-58 jr.

30-66 jr.

29-66 jr.

5

6

11

1

0

1

0

1

1

N
Gemiddelde leeftijd
Vooropleiding:
HBO
-

HBO + VO

Werkervaring JB:
< 1 jaar
-

1-5 jaar

2

1

3

-

6 – 10 jaar

4

2

6

-

> 10 jaar

0

2

2

Deltaopleiding

6

6

12

Ervaring met Delta:
1-2 jaar

0

1

1

0

0

0

-

2-3 jaar

-

3-4 jaar

6

1

7

-

> 4 jaar

0

4

4

2.4.2 Kenmerken cases
Bij elke locatie zijn 25 dossiers geselecteerd7. Ook met betrekking tot de kenmerken van de cases
komen geen opvallende verschillen naar voren (zie Tabel 3.2). De gemiddelde leeftijd van de
jeugdigen die onder toezicht staan is 10,7 jaar. Bij meer dan de helft van de dossiers gaat het om een
meisje. De gemiddelde duur van de ondertoezichtstelling is, op het moment van inzage in het dossier

7 Hoe de steekproeftrekking heeft plaatsgevonden

staat in paragraaf 2.2
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2,6 jaar. De duur varieert van enkele maanden tot 10 jaar. Bij iets meer dan de helft van de cases is
de geïnterviewde gezinsvoogd de eerste gezinsvoogd. Voor de helft van de zaken geldt dat uit het
gezin nog andere kinderen uit het gezin onder toezicht staan: dit varieert van één broertje of zusje tot
zes broertjes en/of zusjes. Het laatste plan van aanpak is bij elf zaken na de start van de
ondertoezichtstelling opgesteld. Eén plan betreft een beëindiging van de ondertoezichtstelling. Bij de
overige plannen gaat het om een verlenging. De beslissing tot verlenging of beëindiging wordt altijd
genomen in het basisteam onder leiding van de gedragsdeskundige. Het verzoek tot verlenging bevat
behalve de evaluatie van het plan van aanpak van afgelopen jaar een nieuw plan van aanpak voor het
komende jaar.
Tabel 3.2 Kenmerken cases
Vliegwielteams

Basisteams

Totaal BJZ

Zuid

Noord

Rotterdam

N

25

25

50

10,8 jaar

10,6 jaar

10,7 jaar

2-17 jaar

2-17 jaar

2-17 jaar

Jongen

11

10

21

Meisje

14

15

29

Gemiddelde leeftijd
Geslacht:

Gemiddelde duur

2,5 jaar

2,8 jaar

2,6 jaar

ondertoezichtstelling

0-10 jaar

0-10 jaar

0-10 jaar

13

15

27

8

7

15

Aantal gv
1e gv
-

2e gv

-

3e gv

4

2

6

-

>3

0

1

1

14

13

27

6

5

11

19

20

39

ondertoezichtstelling
bij Brusjes
Kernbeslissing
Start
ondertoezichtst
elling
Verlenging
/beëindiging

2.4.3 Focusgroep
Aan de focusgroep hebben negen medewerkers van Bureau Jeugdzorg deelgenomen. Van beide
locaties waren de teamleider en de gedragsdeskundige aanwezig. Van de locatie Noord namen drie
gezinsvoogden deel aan het gesprek, van de locatie Zuid waren twee gezinsvoogden aanwezig.

2.5 Uitvoering Delta methode
2.5.1 Veiligheid
De risico’s op onveiligheid zijn bij bijna alle cases getaxeerd: de veiligheidslijsten zijn bij 45 van de
50 zaken ingevuld en in het dossier aanwezig (Tabel 3.3). In Zuid zijn de risico’s op onveiligheid
eenmaal niet getaxeerd omdat ouders zijn verdwenen en pleegzorg een gezinsonderzoek heeft
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uitgevoerd bij de netwerkpleegouder waar het kind is achtergelaten. Voor één dossier geldt dat de
veiligheidslijsten wel zijn afgenomen maar dat deze in het dossier van een ouder zusje is opgeslagen.
Bij de controlegroep zijn in twee cases de risico’s op onveiligheid niet getaxeerd met als reden dat de
Raad voor de Kinderbescherming bij de start de veiligheid in kaart heeft gebracht. Eenmaal is
onduidelijk of de risico’s zijn getaxeerd: het dossier is overgenomen van een andere gezinsvoogd.
De gezinsvoogd praat in de meeste zaken over de veiligheid met het gezin. Bij de locatie Zuid is bij
drie zaken niet met het gezin over de veiligheid gesproken en bij de locatie Noord is dit bij één gezin
niet gebeurd. Drie keer is de reden dat het een jeugdige betreft die niet meer thuis woont en waarbij
ook het perspectief niet (meer) gericht is op terug naar huis. Het contact met ouders is beperkt; of
omdat zij zelf niet op afspraken verschijnen of omdat is gebleken dat ouders onvoldoende in staat
zijn om over deze onderwerpen in gesprek te gaan. Bij één zaak weigert de ouder al het contact met
de gezinsvoogd en is het nog niet gelukt om een gesprek aan te gaan. De mening van de ouders is bij
genoemde zaken eveneens niet bekend. Bij een aantal zaken is de mening van ouders wel bekend
maar niet gerapporteerd.
Signalen van mishandeling of verwaarlozing worden meestal besproken door de gezinsvoogden. Bij
een aantal zaken is dit niet van toepassing bijvoorbeeld omdat dit niet (meer) speelt in het gezin of
omdat bij oudere jongeren de veiligheidsproblemen buiten het gezin liggen.
Tabel 3.3 Veiligheid

N

Vliegwielteams

Basisteams

Totaal BJZ

Zuid

Noord

Rotterdam

25

25

50

45

Besproken met
ouders
In dossier

21

24

-

Volgens gv

1

0

1

-

Niet gebeurd

3

1

4

Mening ouders
In dossier

18

24

42

-

Volgens gv

3

0

3

-

Niet gebeurd

4

1

5

Signalen
In dossier

18

23

41

-

Volgens gv

2

0

2

-

Niet
gebeurd/nvt

5

2

7

45

Risico taxatie
In dossier

23

22

-

Volgens gv

1

0

1

-

Niet gebeurd

1

3

4

De gezinsvoogden zien de kinderen bijna altijd persoonlijk (Tabel 3.4). Bij één zaak ziet de
gezinsvoogd de kinderen niet zelf maar doet een collega dit. Het betreft een echtscheidingszaak
waarbij een gezinsvoogd op neutraal terrein de ouders ziet en een andere gezinsvoogd met de
kinderen contact heeft. Huisbezoeken vinden bijna altijd plaats. Ook in de zaak waar de ouder
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contact weigert, is de gezinsvoogd meerdere malen naar het huis van het gezin toegegaan. Bij één
zaak houdt de ouder het huisbezoek af en ziet de gezinsvoogd de jongere alleen op school.
De kamer van het kind wordt meestal bekeken door de gezinsvoogd maar als er geen bijzonderheden
zijn wordt dit doorgaans niet gerapporteerd. Bij acht jeugdigen is de kamer niet bezocht. Als er geen
aanleiding toe is om de kamer te zien en ouders of jongeren zijn terughouden hierin dan wordt hier
soms van af gezien.
Tussen de locaties komen geen opvallende verschillen naar voren met betrekking tot de veiligheid.
Tabel 3.4 Toezicht en risicomanagement

N
Face to face contact
In dossier

Vliegwielteams

Basisteams

Totaal BJZ

Zuid

Noord

Rotterdam

25

25

50

23

25

48

-

Volgens gv

1

0

1

-

Niet gebeurd

1

0

1

Huisbezoek
In dossier

23

25

48

-

Volgens gv

0

0

0

-

Niet gebeurd

2

0

2

Kamer kind gezien
In dossier

10

7

17

12

13

25

3

5

8

-

Volgens gv

-

Niet gebeurd

Uit de focusgroep komt naar voren dat de score op het taxeren van de risico’s voor medewerkers
hoger is dan verwacht. Het laatste jaar is veel gestuurd op veiligheid: het invullen van de risicoboxen
is verplicht gesteld. Een aantal medewerkers vraagt zich echter af in hoeverre dit samen met het
gezin wordt gedaan. Over het algemeen worden de lijsten niet gezamenlijk met het gezin ingevuld
maar worden de onderwerpen uit de lijst in een van de contacten met het gezin aan de orde gesteld
en worden de lijsten vervolgens door de gezinsvoogd zelf ingevuld. De indruk is dat onder
gezinsvoogden verschillen bestaan in de mate waarin de onderwerpen uit de risicoboxen met het
gezin wordt besproken. In de lijst staan precaire onderwerpen die niet allemaal makkelijk
bespreekbaar zijn. Ondersteuning hierbij is wenselijk. In Zuid worden de risicotaxaties in de
basisteams besproken.
Het oordeel van de focusgroep over de uitvoering de Deltamethode met betrekking tot veiligheid is
dat het goed verloopt: ‘honderd procent is niet haalbaar’. Er zijn gezinnen waarbij overleg niet
mogelijk is. Soms is er zo’n gevecht met het gezin dat het niet lukt om in gesprek te gaan. De kamer
van het kind wordt niet standaard gezien: dat zou volgens de focusgroep beter kunnen.
2.5.2 Het 4-stappenmodel
Stap 1: Benoemen zorgpunten en sterke punten
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Zowel de zorgpunten als de sterke punten over het kind en over de verzorging en de opvoeding door
de ouders worden geïnventariseerd. Een enkele keer is dit niet gebeurd omdat voorafgaand aan een
verlenging geen contact met ouders en het kind tot stand kon worden gebracht.
De visie van het gezin op de zorgpunten en sterke punten is in een groot deel van de dossiers
beschreven: het is duidelijk dat de ouders en het kind zelf ook punten hebben ingebracht. Een aantal
keer zijn de punten niet met het gezin geïnventariseerd. Dit zijn de eerder genoemde zaken waarbij
het contact tussen de gezinsvoogd en het gezin beperkt of niet mogelijk is.
Tabel 3.5 Zorgpunten en sterke punten
Vliegwielteams

Basisteams

Totaal BJZ

Zuid

Noord

Rotterdam

25

25

50

N
Zorgpunten kind
In dossier

24

25

49

-

Volgens gv

0

0

0

-

Niet gebeurd

1

0

1

Sterke punten kind
In dossier

23

25

48

-

Volgens gv

0

0

0

-

Niet gebeurd

2

0

2

Zorgpunten ouders
In dossier

25

25

50

-

Volgens gv

0

0

0

-

Niet gebeurd

0

0

0

Sterke punten ouders
In dossier

24

24

48

-

Volgens gv

0

1

1

-

Niet gebeurd

1

0

1

Visie gezin bekend
In dossier

18

24

42

-

Volgens gv

3

1

4

-

Niet gebeurd

4

0

4

Stap 2: Vertaling naar de ontwikkelingsbedreiging
In het format van het Plan van Aanpak staat de ontwikkelingsbedreiging als kopje opgenomen. In de
meeste dossiers is dan ook een bedreiging voor de ontwikkeling van het kind geformuleerd. Een
enkele keer ontbreekt de ontwikkelingsbedreiging in het plan van aanpak.
Tabel 3.6 Ontwikkelingsbedreiging

N

Vliegwielteams

Basisteams

Totaal BJZ

Zuid

Noord

Rotterdam

25

25

50

Ontwikkelingsbedreiging
In dossier

23

24

47

-

Volgens gv

0

0

0

-

Niet gebeurd

2

1

3
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Stap 3: De gewenste ontwikkelingsuitkomst
In het format van het Plan van Aanpak is een kopje opgenomen: ‘Wat zou goed zijn voor het kind?’
Een deel van de gezinsvoogden geeft aan onder dit kopje de gewenste ontwikkelingsuitkomsten te
beschrijven. Anderen geven aan dat de gewenste ontwikkelingsuitkomsten niet meer worden
beschreven in het Plan van Aanpak en geven onder dit kopje doelen weer. Wanneer de gewenste
ontwikkelingsuitkomsten zijn beschreven dan zijn deze positief geformuleerd, gericht op de
toekomst en gericht op het opheffen van de gronden voor de ondertoezichtstelling.
Bij meerdere dossiers is onder dit kopje een combinatie te zien van op de ontwikkelingsgerichte
uitkomsten of doelen voor het kind en aandachtspunten of doelen voor de ouders. Op de locatie Zuid
benoemden de gezinsvoogden vaker dat zij de gewenste ontwikkelingsuitkomsten beschrijven.
Tabel 3.7 Gewenste ontwikkelingsuitkomst

N

Vliegwielteams

Basisteams

Totaal BJZ

Zuid

Noord

Rotterdam

25

25

50

15

6

21

Ontwikkelingsuitkomsten
In dossier
-

Volgens gv

-

Niet gebeurd

-

Nvt

0

0

0

10

19

29

0

0

0

Stap 4: Werkdoelen en actieagenda
Wanneer een zorgaanbieder de hulp aan het gezin verzorgt, staan de werkdoelen vaak in het plan
van aanpak van deze instelling. In het Plan van Aanpak van Bureau Jeugdzorg zelf staan onder het
kopje ‘Wat zou goed zijn voor het kind’ bij een deel van de dossiers (ook) doelen geformuleerd.
Wanneer er doelen beschreven zijn, is dit vaak een mix van doelen die heel concreet zijn en meer
algemeen geformuleerde doelen.
Voor een beperkt aantal dossier moeten de doelen nog worden opgesteld: er wordt bijvoorbeeld een
netwerkberaad georganiseerd waarin de werkdoelen worden afgesproken of de gezinsvoogd is nog
met het gezin en de opnemende instelling in gesprek over de doelen. Bij de zaak waar de ouder alle
contact weigert zijn ook nog geen concrete doelen opgesteld en in één dossier, dat overgenomen is
van een andere gezinsvoogd, zijn om onduidelijke reden geen doelen in het dossier terug gevonden.
Eén plan van aanpak had betrekking op een beëindiging van de ondertoezichtstelling waardoor geen
nieuwe doelen zijn gesteld*.
Het is niet in alle dossiers duidelijk beschreven wat de aanpak is bij het gezin. Bij een aantal dossiers
zijn hier over gesprekken gaande en wordt dit nog aangevuld. Bij een aantal dossiers, waar de
gezinsvoogd zelf de hulp uitvoert en geen andere instelling betrokken is, wordt niet duidelijk
beschreven welke activiteiten ondernomen gaan worden of hoe de hulp eruitziet (Tabel 3.8).
Het Plan van Aanpak is over het algemeen met de ouders besproken. Wanneer geen of beperkt
contact mogelijk is met ouders is dit niet gebeurd. Het plan wordt wel aan het gezin toegestuurd.
De actieagenda, waarin volgens de Deltamethode, acties aan de werkdoelen worden verbonden
wordt niet meer als zodanig gebruikt. Een enkeling gebruikt het oorspronkelijke formulier dat
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hiervoor ontwikkeld was. Afspraken die de gezinsvoogd met gezinnen maken worden vaak
vastgelegd bijvoorbeeld via de mail of door jongeren in hun telefoon.
Tabel 3.8 Werkdoelen en actieagenda

N
Werkdoelen
In dossier
-

Niet in
dossier/nvt

Beschrijving activiteit
In dossier
-

Niet in
dossier/nvt

Welke hulp
In dossier
-

Niet in
dossier/nvt

Plan besproken
In dossier

Vliegwielteams

Basisteams

Totaal BJZ

Zuid

Noord

Rotterdam

25

25

50

21

23

44

4

2

6

17

19

36

8

6

14

18

20

38

7

5

12

21

22

43

-

Volgens gv

1

1

2

-

Niet gebeurd

3

2

5

Actieagenda
In dossier
-

Volgens gv

-

Niet
gebeurd/nvt

1

1

2

0

1

1

24

23

47

De deelnemers van de focusgroep vinden de resultaten voor een deel verassend. De gewenste
ontwikkelingsuitkomsten zijn uit het rapportage format voor het plan van aanpak gehaald: bij een
deel van de zaken staan deze echter nog wel in het plan van aanpak beschreven. Werkdoelen zouden
altijd in het dossier opgenomen moeten zijn. Dat dit niet zo is, is een verassende uitkomst. De
gezinsvoogden formuleren de meer algemene doelen en werken deze minder concreet uit. Dit
geschiedt in de veiligheidsplannen of door de zorgaanbieders. De detaillering van de werkdoelen
komt vooral daar aan de orde. Dat de actieagenda in zijn oorspronkelijke vorm niet wordt gebruikt,
is herkenbaar voor de deelnemers.
De belangrijkste reden om de gewenste ontwikkelingsuitkomsten uit het rapportage format te halen
is dat de wijze van formulering moeite kostte. Het werd een omkering van de
ontwikkelingsbedreiging. Voor de gezinnen was de formulering moeilijk te begrijpen en voor de
gezinsvoogden werd het een taalkundige kwestie. De ontwikkelingsbegrippen (zoals autonomie) zijn
abstract en lastig te vertalen naar ouders.
Vaak liggen de bedreigingen en de gewenste uitkomsten in het gedrag van ouders. In het nieuwe
format is ruimte dat te beschrijven zonder ingewikkelde formuleringen. Volgens de focusgroep staat,
ondanks het weglaten van de beschrijving van de gewenste ontwikkelingenuitkomsten, de
ontwikkeling van het kind centraal. De ontwikkeling van de kinderen is het uitgangspunt in de
gesprekken met de gezinnen en het denken over de doelen en de aanpak. Eén gezinsvoogd mist de
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gewenste ontwikkelingsuitkomsten omdat dit een positieve insteek geeft en in de communicatie met
ouders beter werkt dan de bedreiging.
De actieagenda is een aantal keer aangepast omdat tegen het gebruik van de agenda, als weer een
formulier dat ingevuld moest worden, weerstand bestond. Er zijn meerdere aanpassingen
doorgevoerd; steeds simpeler van opzet met uiteindelijk alleen een blanco papier met carbon.
Uiteindelijk is afgesproken dat elke gezinsvoogd zelf kiest hoe afspraken worden vastgelegd passend
bij het gezin en de gezinsvoogd zelf. Als voorbeelden worden genoemd dat vaak afspraken per mail
worden vastgelegd of in een schriftje.
De medewerkers zijn van mening dat de achterliggende gedachte van het 4 stappen model goed
wordt uitgevoerd en dat het goed lukt om concreet te maken wanneer de ondertoezichtstelling kan
worden afgesloten.
2.5.3 Delta-hulpmiddelen
Van de verschillende Delta-hulpmiddelen wordt de informatie over de ontwikkelingstaken het meest
gebruikt. Een geplastificeerde kaart waar de ontwikkelingstaken op staan beschreven, wordt door de
gezinsvoogden geraadpleegd bij het inventariseren van de zorgpunten en sterke punten en bij het
beschrijven van de ontwikkelingsbedreiging. De andere hulpmiddelen worden slechts in beperkte
mate gebruikt. Sommige gezinsvoogden kennen niet (alle) hulpmiddelen, anderen geven aan dat zij
wel aandacht besteden aan het netwerk of dagelijkse routine maar daarvoor geen of andere
instrumenten gebruiken. Ook hebben de hulpmiddelen niet voor elke zaak een meerwaarde volgens
gezinsvoogden.
Tussen de locaties Zuid en Noord komen geen opvallende verschillend naar voren.

34
Programma-integriteit Deltamethode

Tabel 3.9 Delta-hulpmiddelen

N
Ontwikkelingstaken
In dossier

Vliegwielteams

Basisteams

Totaal BJZ

Zuid

Noord

Rotterdam

25

25

50

19

23

42

-

Volgens gv

0

0

0

-

Niet gebeurd

6

2

8

Schaalvragen
In dossier
-

Volgens gv

-

Niet gebeurd

Bolletjes schema
In dossier

1

0

1

0

0

0

24

25

49

2

2

4

4

0

4

-

Volgens gv

-

Niet gebeurd

19

23

42

Dagelijkse Routine
In dossier

6

0

6

2

2

4

17

23

40

-

Volgens gv

-

Niet gebeurd

De deelnemers beoordelen de mate waarin de hulpmiddelen worden gebruikt wisselend. Een deel is
van mening dat het niet altijd nodig is om middelen in te zetten en dat naast de middelen die worden
geïnventariseerd ook andere middelen worden ingezet zoals ‘Driehuizen’, genogram of ecogram. Ook
op flappen worden met gezinnen tijdslijnen of netwerken in kaart gebracht. Anderen zijn van
mening dat er te weinig gebruik gemaakt wordt van de middelen.
2.5.4 Engageren
Bij engageren gaat het om het motiveren van het gezin tot actieve medewerking. De kinderen worden
regelmatig betrokken bij het gekozen hulptraject (Tabel 3.10). Het gaat hierbij om meer dan
informeren alleen. Bij kinderen onder de 4 jaar is een actieve betrokkenheid niet van toepassing
maar ook bij kinderen tot 12 jaar kiest de gezinsvoogd er bij een aantal kinderen voor deze niet actief
te betrekken. Bijvoorbeeld wanneer het traject vooral op de ouders is gericht of om het kind niet
teveel te belasten. Meestal wordt dan ook niet de mening van het kind gevraagd.
Zoals eerder naar voren kwam, is met een aantal ouders geen of beperkt contact. Deze ouders
worden niet actief betrokken. Met de meerderheid van de ouders vinden meerdere gesprekken plaats
over het in te zetten traject.
Ten aanzien van het engageren is de beoordeling of het al dan niet in het dossier staat soms lastig te
maken. Op de locatie Zuid is in het dossier minder vaak expliciet beschreven op welke wijze ouders
en jeugdigen worden betrokken. Uit de gesprekken en het dossier blijkt echter wel dat het plan in
samenspraak met het gezin is opgesteld. In Noord staat vaker kort de mening van het gezin op
papier.
De vraag of het gekozen hulpverleningstraject aansluit bij de wensen van ouders is lastig te
beantwoorden. Er wordt rekening gehouden met wensen van jeugdigen maar uit huis geplaatste
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kinderen willen uiteindelijk toch vaak graag het liefst naar huis. Ook voor ouders geldt dat binnen
kaders bij hun wensen kan worden aangesloten maar dat vaak niet op alle punten overeenstemming
wordt bereikt. Bij tien dossiers komt het ingezette traject in het geheel niet overeen met de wensen
van het gezin.
Tabel 3.10 Engageren

N
Kind is betrokken
In dossier

Vliegwielteams

Basisteams

Totaal BJZ

Zuid

Noord

Rotterdam

25

25

50
28

10

18

-

Volgens gv

6

0

6

-

Niet gebeurd

5

3

8

-

< 4 jaar

4

4

8

Gezin is betrokken
In dossier

15

23

38

-

Volgens gv

6

0

6

-

Niet gebeurd

4

2

6

Mening kind
gevraagd
In dossier

14

18

32

-

Volgens gv

5

0

5

-

Niet gebeurd

2

3

5

-

< 4jaar

4

4

8

Mening ouders
gevraagd
In dossier

22

23

45

-

Volgens gv

1

0

1

-

Niet gebeurd

2

2

4

Aansluiten bij wensen
In dossier

19

19

38

-

Volgens gv

2

0

2

-

Niet gebeurd

4

6

10

In de focusgroep leveren de resultaten vragen op: wanneer is het kind of het gezin al dan niet
betrokken? De focusgroep is van mening dat het gezin altijd bij de hulp wordt betrokken maar dat bij
sommige gezinnen niet goed lukt.
2.5.5 Positioneren
Het positioneren verwijst naar het verduidelijken van de maatregel. Uit de meeste dossiers blijkt dat
de gezinsvoogd vanuit een gezagspositie met het gezin over het belang van het kind spreekt en
duidelijk maakt aan de gezinsleden wat er moet veranderen. Ook worden bijna altijd grenzen gesteld
ter bescherming of de veiligheid van het kind. Bij één dossier wordt de ondertoezichtstelling
beëindigd en is dit niet meer van toepassing.
Aan een deel van de ouders worden geen eisen (meer) gesteld. Bij een aantal ouders is het niet
(meer) nodig om eisen te stellen omdat zij zelf actief en goed meewerken en aan een aantal ouders
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wordt geen eisen (meer) gesteld omdat gedragsverandering niet haalbaar is gebleken en de kinderen
elders op zullen groeien of zelfstandig gaan wonen.
Bij een aantal zaken wordt opgemerkt dat medewerking van ouders maar in beperkte mate kan
worden afgedwongen. Er zijn niet altijd consequenties te verbinden aan het gedrag van ouders.
Tabel 3.11 Positioneren

N
Gezagspositie
In dossier

Vliegwielteams

Basisteams

Totaal BJZ

Zuid

Noord

Rotterdam

25

25

50

22

24

46

-

Volgens gv

2

0

2

-

Niet
gebeurd/nvt

1

1

2

Grenzen stellen
In dossier

23

24

47

-

Volgens gv

1

0

1

-

Niet
gebeurd/nvt

1

1

2

39

Eisen en
consequenties
In dossier

17

22

-

Volgens gv

1

0

1

-

Niet
gebeurd/nvt

7

9

12

In de focusgroep zijn ten aanzien van het positioneren geen succesfactoren of belemmeringen naar
voren gekomen.
2.5.6 Activeren netwerk
Bij de meeste dossiers is het netwerk in kaart gebracht en is (kort) hierover gerapporteerd. Bij een
aantal dossiers moet hier nog (meer) duidelijkheid over komen.
Bij ongeveer de helft van de gezinnen is er contact met steunfiguren zoals opa’s en oma’s of een
vriend(in). Een aantal keer is er contact met de begeleider van de (woon)voorziening waar ouders
zorg ontvangen. Bij jonge kinderen zijn de steunfiguren vaak dezelfde als voor de ouders. Bij oudere
jeugdigen zijn er contacten met bijvoorbeeld de mentor op school of (ouders van) vriendjes of
vriendinnetjes.
Bij meerdere dossiers wordt geen contact met derden opgenomen omdat er weinig of geen netwerk
aanwezig is bijvoorbeeld omdat familie in het buitenland woont of ouders conflicten hebben met hun
omgeving. Bij een aantal dossier geven de ouders en/of de jeugdige aan dat de gezinsvoogd geen
contact met anderen mag opnemen omdat zij zich schamen.
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Tabel 3.12 Activeren netwerk

N
Zicht op netwerk
In dossier

Vliegwielteams

Basisteams

Totaal BJZ

Zuid

Noord

Rotterdam

25

25

50
38

20

18

-

Volgens gv

3

0

3

-

Niet gebeurd

2

7

9

12

13

25

Contact steunfiguur
gezin
-

In dossier

-

Volgens gv

-

Niet
gebeurd/nvt

1

0

1

12

12

24

15

14

29

Contact steunfiguur
kind
-

In dossier

-

Volgens gv

2

0

2

-

Niet
gebeurd/nvt

8

11

19

De resultaten met betrekking tot het activeren van het netwerk zijn herkenbaar voor de deelnemers
van de focusgroep. Het betrekken van het netwerk is volgens de deelnemers een belangrijk
aandachtspunt. Dit zal in de toekomst steeds meer standaard worden ingezet.
Als knelpunten bij het activeren van het netwerk worden genoemd dat het energie kost. Het is
arbeidsintensief. Het netwerk zal de gezinsvoogd ook gaan benaderen met vragen, eisen of
verwachtingen. Veel gezinnen hebben een beperkt netwerk of geen betrouwbaar netwerk. Ook zijn er
gezinnen die uit schaamte hun netwerk niet willen betrekken. Privacy regels vormen ook een
knelpunt: het komt regelmatig voor dat opa’s en oma’s graag contact willen met de gezinsvoogd maar
dat dit contact niet gelegd kan worden als gevolg van regels omtrent privacy.
Binnen Bureau Jeugdzorg Rotterdam zijn al een aantal ontwikkelingen gaande die behulpzaam zijn
bij het activeren van het netwerk: bij de voogdijzaken wordt gewerkt aan een aanpak om het netwerk
te activeren, de SOS training die door medewerkers is gevolgd geeft handvatten en ook Beter
Beschermd Plus biedt mogelijkheden het netwerk te gaan activeren.
Verbetervoorstellen van de focusgroep zijn: in een vroeg stadium, al bij de Raad voor de
Kinderbescherming, starten met het betrekken van het netwerk, gebruik maken van situaties,
bijvoorbeeld als er druk op een gezin staat en vergroten van vaardigheden van medewerkers door
middel van training en scholing over de wijze waarop het netwerk kan worden benut.
2.5.7 Verrijkingen Delta
Welke verrijkingen worden gebruikt? Hiervan wordt vooralsnog beperkt gebruik gemaakt. Zowel in
Zuid als in Noord is het netwerkberaad een paar keer ingezet. Voor een gezin worden in Noord
voorbereidingen getroffen voor een Eigen kracht Conferentie.
Een groot overleg met meerdere instellingen die bij het gezin betrokken zijn vindt iets vaker plaats:
in het totaal tien keer. Deze overleggen worden vaak door de gemeente geïnitieerd (DOSA) maar
soms ook door de gezinsvoogd.
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Tussen de locaties Noord en Zuid bestaan geen opvallende verschillen. In Zuid heeft twee maal een
SOS conferentie plaatsgevonden. Op Zuid zijn medewerkers getraind in het werken met SOS.
Tabel 3.13 Verrijkingen Delta

N
Netwerkberaad
Wel
-

Niet

Eigen Kracht
Wel
-

Niet

Vliegwielteams

Basisteams

Totaal BJZ

Zuid

Noord

Rotterdam

25

25

50

2

2

4

23

23

46

0

1

1

25

24

49

Groot overleg
instellingen
Wel
-

Niet

6

4

10

19

21

40

In de focusgroep komt naar voren dat het ‘grootoverleg’ met meerdere instanties die betrokken zijn
rondom gezinnen nog aandacht vraagt. Privacy regels zijn een argument om niet deel te nemen voor
andere instellingen. Ouders geven niet altijd toestemming. Ook is een vraag of ouders het aankunnen
met zoveel instellingen tegelijk in gesprek te zijn: dit kan bedreigend zijn. Ook praten instellingen
niet vrij met ouders erbij. De combinatie rol van enerzijds trekker en voorzitten van het overleg en de
rol van gezinsvoogd werkt niet goed.
Verbetervoorstellen zijn: voorlichting vanuit Bureau Jeugdzorg aan instellingen in de regio om uit te
leggen hoe samen gewerkt wordt ten behoeve van het kind, helderheid creëren, intern en extern,
over wet en regelgeving, training ondersteuning van de gezinsvoogd om in dergelijke overleggen te
opereren.
2.5.8 Plan van Aanpak
Per gezinsvoogd is een indruk van de plannen van aanpak in kaart gebracht. Het is een indruk die op
meerdere plannen is gebaseerd. Bij sommige gezinsvoogden zijn plannen besproken die door eerdere
gezinsvoogden zijn opgesteld.
Het Plan van Aanpak start met de voorgeschiedenis. Bij langer lopende zaken is dit deel, ondanks de
beknopte uitwerking, toch redelijk uitgebreid. De overige delen van het Plan van Aanpak zijn op het
heden of op de toekomst gericht. Het taalgebruik is over het algemeen redelijk goed te begrijpen.
Gedrag van ouders en jeugdigen wordt bij sommige onderdelen zoals de zorgpunten en sterke
punten en ook bij wat er moet gebeuren (redelijk) concreet beschreven. De meeste plannen zijn niet
opvallend gedetailleerd.
De plannen zijn geen van allen oordelend geformuleerd.
2.5.9 Overig
De verschillen tussen de locatie Zuid en Noord zijn beperkt. In de focusgroep komt als verklaring
naar voren dat Beter Beschermd Plus plaatsvindt in het voortraject voorafgaand aan de
ondertoezichtstelling. De meeste zaken in de steekproef op Zuid zijn al gestart voordat Beter
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Beschermd Plus werd ingezet. Er zijn zes dossiers geselecteerd waar de ondertoezichtstelling
afgelopen jaar is gestart. Dit betekent dat bij de meeste zaken Beter Beschermd Plus niet aan de orde
was.
De deelnemers van de focusgroep zien als motiverende factoren voor het goed uitvoeren van de
Deltamethode dat de methode op diverse momenten wordt bekrachtigd: in de functiescholing, in het
format van het plan van aanpak, in herhalingsscholing, in werkbegeleiding met de
gedragsdeskundige. Ook al zijn er onderlinge verschillen: er wordt meer dan ooit op een verglijkbare
wijze gewerkt. De gedragsdeskundigen zijn uitgebreid getraind met veel intervisie bijeenkomsten. Er
is met de invoering van de Deltamethode een omslag gemaakt in de werkbegeleiding van zelf
invulling geven aan consultatievragen van gezinsvoogden naar een duidelijk kader waarin feiten,
observaties, zoals gevraagd in Delta, aan de orde worden gesteld. De gezinsvoogd wordt gestimuleerd
een afweging te maken. Er is nog wel een oude garde die mogelijk de omslag niet helemaal heeft
gemaakt maar met nieuwe instroom wordt dit steeds meer neergezet.
Gezinsvoogden geven aan dat de meerwaarde van de Deltamethode is dat je altijd weer terug kunt
naar de vraag ‘wat is belangrijk voor het kind?’

2.6 Conclusie
De conclusies over het programma-integer uitvoeren van de Deltamethode Gezinsvoogdij worden
beantwoord aan de hand van de volgende onderdelen van de onderzoeksvragen:
1. De mate van programma-trouw van de specifieke bestanddelen Delta.
2. De motiverende en belemmerende factoren bij de implementatie.
3. Mogelijke gewenste verbeteringen.
2.6.1 Mate van programma-trouw
De methode wordt ten aanzien van de veiligheid over het algemeen programma getrouw uitgevoerd.
Als aandachtspunten komen naar voren het samen met het gezin het invullen van de risicoboxen en
het bekijken van en rapporteren over de kamer van het kind.
De 4- stappen methode wordt op onderdelen programmatrouw uitgevoerd. Stap 1 en 2 worden bijna
altijd conform de Deltamethode uitgevoerd.
Bij stap 3 en 4 komt geen eenduidig beeld naar voren. Bij een kwart van de dossiers wordt stap 3 niet
conform de Deltamethode uitgevoerd. Het formuleren van de gewenste ontwikkelingsuitkomsten
maakt geen deel meer uit van het format van het plan van aanpak. Het formuleren van de
ontwikkelingsuitkomsten kost de gezinsvoogden moeite als omkering va n een
ontwikkelingsbedreiging. Ook stap 4 het formuleren van de werkdoelen en de actieagenda wordt niet
standaard conform de Delta methode uitgevoerd: soms ontbreken werkdoelen en de actieagenda is
komen te vervallen. Hoewel afspraken wel op alternatieve wijzen worden vastgelegd wordt de link
met de werkdoelen in deze alternatieven niet standaard gelegd.
Deltahulpmiddelen zoals de ontwikkelingstakenlijst, het opstellen van de dagelijkse routine, het
bolletjesschema worden beperkt ingezet. Vooral de ontwikkelingstakenlijst wordt gebruikt.
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Op basis van het dossier alleen is de mate van engageren lastig te beoordelen. Uit de interviews komt
naar voren dat gezinnen bij de meeste dossiers worden betrokken bij het hulptraject. Bij een aantal
gezinnen lukt dit, met duidelijke redenen, minder goed. Er zijn geen aanwijzingen naar voren
gekomen dat het engageren een aandachtspunt vormt.
Het positioneren wordt over het algemeen programma integer uitgevoerd. Het stellen van eisen aan
ouders en het verbinden van consequenties bij uitblijven van verandering is niet altijd (meer)
wenselijk of haalbaar. Ouders werken dan consequent mee of in een aantal dossiers zijn de kinderen
voor langere tijd uithuisgeplaatst.
Bij de meeste zaken bestaat zicht op het netwerk. Bureau Jeugdzorg Rotterdam wil met het activeren
van het netwerk aan de slag.
De verrijkingen maken nog geen deel uit van de Deltamethode en maken in die zin geen deel uit van
de beoordeling over de mate waarin de Deltamethode programma-integer wordt uitgevoerd. Groot
overleg vindt weinig plaats en van netwerkberaad en Eigenkracht is bij de geselecteerde zaken bijna
geen gebruik gemaakt. Door medewerkers worden hierin belemmeringen ervaren. Zij geven aan dat
ouders hiervoor niet altijd toestemming geven en de privacy-regels over het uitwisselen van
informatie niet altijd voor iedere deelnemer aan het overleg duidelijk zijn.
Tussen de vliegwielteams en de basisteams zijn geen grote verschillen naar voren gekomen met
betrekking tot de uitvoering van de Deltamethode.
2.6.2 Mate van implementatie
De Deltamethode wordt op onderdelen goed uitgevoerd. Als motiverende factoren bij de
implementatie komen de volgende factoren naar voren:
- Het rapportage format is een belangrijk instrument voor de wijze van uitvoering: de
onderdelen waaraan in het format aandacht wordt besteed worden over het algemeen goed
uitgevoerd bijvoorbeeld het inventariseren van de zorgpunten en sterke punten of de
ontwikkelingsbedreiging.
- Het verplichtstellen van het invullen van de risicoboxen heeft ook tot gevolg gehad dat de
risicotaxatie in bijna alle dossiers aanwezig is.
- Bekrachtigen van het gebruik van de methode op meerdere momenten op verschillende
manieren: zowel in training en herhalingstraining, het format van het plan van aanpak en
werkbegeleiding. Dit verhoogt het programma-integer uitvoeren van de Deltamethode.
Belemmerende factoren voor een goede uitvoering:
- Aanpassingen aan wensen en weerstand van cliënten en werkers leveren verschillen in de
aanpak op, bijvoorbeeld bij de gewenste ontwikkelingsuitkomsten en actieagenda.
- Het rapportageformat kan ook een te dwingend karakter hebben waardoor het meer om de
vorm dan de inhoud gaat.
- Ten aanzien van het activeren van het netwerk worden verschillende belemmeringen
ervaren zoals te weinig tijd om dit goed aan te pakken, te weinig ervaring, onduidelijkheden
over privacy.
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2.6.3 Gewenste verbeteringen
De belangrijkste verbetervoorstellen voor Bureau Jeugdzorg Rotterdam zijn:
1.

Het plan van aanpak stuurt in belangrijke mate de mate waarin de gezinsvoogden
programma-integer werken. Het is voor gezinsvoogden op dit moment niet altijd duidelijk of
de ontwikkelingsuitkomsten geformuleerd dienen te worden. De argumenten om de
ontwikkelingsuitkomsten niet op te nemen klinken logisch en navolgbaar. Het is aan het
Bureau Jeugdzorg Rotterdam om samen met de andere bureaus jeugdzorg te bepalen of deze
stap van de Deltamethode wel of niet tot een kernelement van de methode behoort.

2. De geïnterviewden geven aan dat Bureau Jeugdzorg Rotterdam meer wil doen met het
activeren van het netwerk en inzetten van familienetwerkberaden, Eigen Kracht
Conferenties en uitvoeringsoverleggen. Bij de andere bureaus jeugdzorg hebben we in het
kader van dit onderzoek daar voorbeelden en uitwerkingen van aangetroffen bij de andere
bureaus jeugdzorg. We bevelen aan om voor de toerusting van de gezinsvoogden, het
omgaan met de privacy de goede voorbeelden van de andere bureaus jeugdzorg te gebruiken.
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4

Resultaten Stichting Bureaus Jeugdzorg
Haaglanden/Zuid-Holland

De onderzoeksresultaten van de Stichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland worden in
dit hoofdstuk beschreven. Na een beschrijving van de Vliegwielpilot zoals deze in Zuid Holland
wordt ingevuld, volgt een beschrijving van de kenmerken van de geselecteerde gezinsvoogden en
cases bij de interviewronde en van samenstelling van de focusgroep. Vervolgens komt de wijze
waarop verschillende componenten van de Deltamethode worden uitgevoerd aan de orde. Per
onderdeel worden zowel de resultaten van de interviews als de focusgroep beschreven. Tot slot
worden de onderzoeksvragen beantwoord voor de Stichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/ZuidHolland.

4.1

Vliegwielpilot in Zuid Holland

Aan de vliegwielpilot wordt bij de Stichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland vorm
gegeven door specifieke bestanddelen uit de Deltamethode aan te vullen met werkzame elementen
uit Signs of Safety, het betrekken van het netwerk van de cliënt en het organiseren van
zorgconferenties rondom 1Gezin1Plan.
Nadat de ondertoezichtstelling is uitgesproken wordt zo snel mogelijk een overleg georganiseerd
waarin met ouders, belangrijke personen uit het netwerk en betrokken hulpverlening en/of scholen
de zorgen, krachten en wensen tot verandering worden geïnventariseerd. Tijdens dit overleg wordt
de basis gelegd voor het plan van aanpak. De verzamelde informatie wordt geanalyseerd en de
bodem eisen worden geformuleerd. Vervolgens wordt met ouders en het ondersteunend netwerk een
actie agenda ingevuld: concrete afspraken waar ieder mee aan de slag gaat worden hierin vastgelegd.
Het plan van aanpak is een werkdocument dat gedurende het jaar kan worden aangevuld en steeds
op tafel ligt.
Op de locatie Gouda van de Stichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland wordt de
Vliegwielpilot uit gevoerd. Alle teams jeugdbescherming van de Stichting Bureaus Jeugdzorg
Haaglanden/Zuid-Holland. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de locatie Katwijk.

4.2 Interviews en focusgroep
4.2.1 Kenmerken gezinsvoogden
In totaal zijn twaalf gezinsvoogden geïnterviewd: zes van de locatie Gouda en zes van de locatie
Katwijk. Tussen de gezinsvoogden van de twee locaties komen een aantal verschillen naar voren: de
gemiddelde leeftijd van de gezinsvoogden uit de bassiteams in Katwijk is hoger dan bij het
vliegwielteam. De gezinsvoogden uit het basisteam hebben meer werkervaring bij de
jeugdbescherming (Tabel 4.1). De vooropleiding van de gezinsvoogden en de ervaring met Delta is
vergelijkbaar bij beide locaties.
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Tabel 0.1 Kenmerken gezinsvoogd per team
Vliegwielteam

Basisteam

Gouda

Katwijk

6

6

33,7 jaar

41,7 jaar

37,7 jaar

28-41 jaar

31-57 jaar

28-57 jaar

N
Gemiddelde leeftijd
Vooropleiding:
MBO + in opl.

Totaal
12

1

1

2

-

HBO

4

5

9

-

Wo

1

0

1

Werkervaring JB:
< 1 jaar

0

1

1

-

1-5 jaar

6

3

9

-

6 – 10 jaar

0

2

2

-

> 10 jaar

0

2

2

Deltaopleiding

6

6

12

Ervaring met Delta:
1-2 jaar

2

2

4

1

1

2

-

2-3 jaar

-

3-4 jaar

1

1

2

-

> 4 jaar

2

2

4

4.2.2 Kenmerken cases
Bij elke locatie zijn 25 dossiers geselecteerd8. Bij het vliegwielteam in Gouda zijn relatief veel cases
het jaar voorafgaand aan het interview gestart. Bij 15 cases is het laatste plan van aanpak het plan dat
is opgesteld na de start van de ondertoezichtstelling. In het basisteam in Katwijk geldt dit voor
slechts 7 dossiers. De gemiddelde duur van de ondertoezichtstelling hangt hiermee samen: deze is
korter in Gouda dan in Katwijk. In Gouda is de geïnterviewde gezinsvoogd vaker de eerste
gezinsvoogd van het gezin (zie tabel 4.2).
De gemiddelde leeftijd van de kinderen die onder toezicht staan is 11,1 jaar. Dit is vergelijkbaar voor
de cases uit Gouda en Katwijk. Ook de verdeling naar geslacht is gelijk. Iets meer dan de helft van de
dossiers betreft een jongen. Voor meer dan de helft van de cases geldt dat er een broertje of zusje ook
onder toezicht staat. Het aantal kinderen uit een gezin varieert van twee tot vijf kinderen. Bij de
geselecteerde zaken in Gouda staan vaker meerdere kinderen uit een gezin onder toezicht dan bij de
zaken in Katwijk.
De beslissing tot verlenging of een verzoek voor een machtiging uithuisplaatsing wordt zowel in
Gouda als in Katwijk genomen in het basisteam. In Gouda gebeurt dit altijd onder leiding van de
gedragsdeskundige en de teamleider. In Katwijk bespreekt het basisteam dit of onder leiding van de
gedragsdeskundige of onder leiding van een van de gezinsvoogden.

8 Hoe de steekproeftrekking heeft plaatsgevonden

staat in paragraaf 2.2
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Tabel 0.2 Kenmerken cases
Vliegwielteams

Basisteams

Gouda

Katwijk

25

25

50

11,2 jaar

11,o jaar

11,1 jaar

2-17 jaar

1-16 jaar

1-17 jaar

Jongen

13

13

26

Meisje

12

12

24

Gemiddelde duur

1,8 jaar

2,5 jaar

2,2 jaar

ondertoezichtstelling

0-8 jaar

0-7 jaar

0-8 jaar

N
Gemiddelde leeftijd

Totaal

Geslacht:

Aantal gv
1e gv

16

13

29

-

2e gv

6

6

12

-

3e gv

0

4

4

-

>3

ondertoezichtstelling

3

2

5

17

11

28

15

7

22

10

18

28

bij Brusjes
Kernbeslissing
Start
ondertoezichtst
elling
Verlenging
/machtiging

Het verzoek tot verlenging bevat in Gouda de evaluatie van het plan van aanpak van afgelopen jaar.
Het nieuwe plan aanpak voor het komende jaar wordt pas na de beslissing over de verlenging
opgesteld.
Bij een deel van de cases die in Gouda zijn geselecteerd is het plan van aanpak opgesteld in het
nieuwe format die ontwikkeld is in het kader van de Vliegwielpilot. Er is één gemeenschappelijk plan
voor het hele gezin. Wanneer meerdere kinderen in een gezin betrokken zijn, worden voor de
kinderen geen afzonderlijke plannen gemaakt. Een actieagenda gerelateerd aan de werkdoelen is een
belangrijk onderdeel van het plan en deze wordt steeds actueel gehouden. De voorgeschiedenis
wordt kort aan het einde van het plan weergegeven. De datum van vaststelling van het plan van
aanpak is in de dossiers van Gouda niet altijd duidelijk. Gedurende het jaar wordt het plan steeds bij
gesteld. Bij een deel van de cases dateert het Plan van Aanpak nog van voor de nieuwe werkwijze.
4.2.3 Focusgroep
Aan de focusgroep hebben acht medewerkers van de Stichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/ZuidHolland deelgenomen. Van het team uit Katwijk waren drie gezinsvoogden en een
gedragswetenschapper aanwezig. Van het team uit Gouda hebben drie gezinsvoogden en de
teamleider deelgenomen aan de focusgroep.
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4.3 Uitvoering Delta methode
4.3.1 Veiligheid
De risico’s op onveiligheid zijn bij bijna alle cases getaxeerd. In Gouda is dit bij alle dossiers gebeurd.
In Katwijk is de risicotaxatie bij zes dossiers niet uitgevoerd. Bij één case is het niet gelukt om
contact te leggen met moeder; moeder wil niet in gesprek met de gezinsvoogd. Een gezinsvoogd
neemt de risicotaxatie niet af wanneer het kind uithuisgeplaats is in een pleeggezin of instelling.
Voor één case geldt dat de risicotaxatie afgenomen is in een multidisciplinair team. Dit is niet in het
dossier opgenomen (Tabel 4.3).
De gezinsvoogden praten in de meeste zaken met de ouders over de veiligheid van het kind in het
gezin en de mening van ouders over de veiligheid is over het algemeen bekend. Bij de locatie Katwijk
is dit minder vaak in het dossier terug te vinden. Met de moeder die geen contact wil met de
gezinsvoogd is de veiligheid niet besproken.
Ook signalen van mishandeling of verwaarlozing worden besproken door de gezinsvoogden. Bij een
aantal zaken is dit van toepassing bijvoorbeeld omdat dit niet (meer) speelt in het gezin of omdat de
veiligheidsproblemen buiten het gezin liggen, bijvoorbeeld loverboy problematiek.
Tabel 0.3 Veiligheid

N

Vliegwielteams

Basisteams

Totaal

Gouda

Katwijk

25

25

50

Besproken met
ouders
In dossier

25

19

44

-

Volgens gv

0

5

5

-

Niet gebeurd

0

1

1

Mening ouders
In dossier

25

21

46

-

Volgens gv

0

3

3

-

Niet gebeurd

0

1

1

23

20

43

Signalen
In dossier
-

Volgens gv

0

3

3

-

Niet
gebeurd/nvt

2

2

4

Risico taxatie
In dossier

25

18

43

-

Volgens gv

0

1

1

-

Niet
gebeurd/nvt

0

6

6

De gezinsvoogden zien de kinderen bijna altijd persoonlijk (Tabel 4.4). Bij één zaak ziet de
gezinsvoogd het kind niet zelf op advies van de behandelaar van het kind. Voor het kind is het
contact met de gezinsvoogd te belastend volgens de behandelaar. Huisbezoeken vinden altijd plaats.
Ook in de zaak waar de ouder contact weigert, is de gezinsvoogd meerdere malen naar het huis van
het gezin toegegaan.
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De kamer van het kind wordt meestal bekeken door de gezinsvoogd maar als er geen bijzonderheden
zijn wordt dit doorgaans niet gerapporteerd. Bij zes jeugdigen van het team in Katwijk is de kamer
niet bezocht. Twee keer wordt aangegeven dat de ouder of het kind dit niet wil. Bij de overige zaken
ziet de gezinsvoogd geen aanleiding om de kamer te zien, bijvoorbeeld omdat het huis verder in orde
is.
Tabel 0.4 Toezicht en risicomanagement

N
Face to face contact
In dossier

Vliegwielteams

Basisteams

Gouda

Katwijk

Totaal

25

25

50

24

25

49

-

Volgens gv

0

0

0

-

Niet gebeurd

1

0

1

Huisbezoek
In dossier

25

25

50

-

Volgens gv

0

0

0

-

Niet gebeurd

0

0

0

Kamer kind gezien
In dossier

4

13

17

19

6

25

2

6

8

-

Volgens gv

-

Niet gebeurd

De resultaten zijn herkenbaar voor de deelnemers in de focusgroep. De risico’s op onveiligheid van
een kind zijn in Gouda in elke casus getaxeerd. In Katwijk gebeurt dit niet bij elke cases in de
steekproef: wanneer kinderen geplaatst zijn in een pleeggezin of instelling worden de risico’s op
onveiligheid niet getaxeerd (gericht op het biologische gezin). De vraag komt aan de orde in hoeverre
de beoordeling van de veiligheid van een jeugdige in een instelling of pleeggezin door de gezinsvoogd
moet worden gemaakt. Gouda bespreekt de items met betrekking tot de verzorging met het gezin. De
lijsten worden niet samen met de instelling ingevuld. Gezinsvoogden vinden de risicotaxatie een
zinvol instrument om de eigen indruk mee te onderbouwen en de risico’s te inventariseren.
Ook de resultaten met betrekking tot het bezichtigen van de kamer en het rapporteren daarover is
herkenbaar. Het bezichtigen van de kamer kan lastig zijn: ‘De eerste keer wil je grenzen respecteren
en voorzichtig zijn, bij volgende keren is de drempel hoger om alsnog de kamer te gaan zien’. Een
gezinsvoogd vindt het bezoek aan de kamer een goede gelegenheid om met het kind zelf in gesprek te
gaan. Een andere gezinsvoogd vindt dit juist geen goed moment voor een persoonlijk gesprek. Bij de
start is er nog weinig vertrouwen en moet de relatie groeien. Zij spreekt de jeugdige dan bij voorkeur
op een neutrale plek, bijvoorbeeld op school.
Over de kamer wordt over het algemeen alleen gerapporteerd als iets niet in orde is. Er zijn geen
duidelijke richtlijnen over waar de gezinsvoogd op moet letten in de kamer en waarover
gerapporteerd moet worden.
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4.3.2 Het 4-stappenmodel
Stap 1: Benoemen zorgpunten en sterke punten
Zowel de zorgpunten als de sterke punten over het kind en over de verzorging en de opvoeding door
de ouders worden geïnventariseerd. De visie van het gezin op de zorgpunten en sterke punten is in
de meeste dossiers beschreven of het is duidelijk dat geïnventariseerde punten door gezinsleden zijn
ingebracht.
Bij één zaak is de visie op de zorgpunten en sterke punten niet bekend omdat er geen contact met de
ouder mogelijk is.
Tabel 0.5 Zorgpunten en sterke punten

N
Zorgpunten kind
In dossier

Vliegwielteams

Basisteams

Totaal

Gouda

Katwijk

25

25

50

25

25

50

-

Volgens gv

0

0

0

-

Niet gebeurd

0

0

0

Sterke punten kind
In dossier

25

25

50

-

Volgens gv

0

0

0

-

Niet gebeurd

0

0

0

Zorgpunten ouders
In dossier

25

25

50

-

Volgens gv

0

0

0

-

Niet gebeurd

0

0

0

Sterke punten ouders
In dossier

25

25

25

-

Volgens gv

0

0

0

-

Niet gebeurd

0

0

0

Visie gezin bekend
In dossier

25

21

46

-

Volgens gv

0

3

3

-

Niet gebeurd

0

1

1

Stap 2: Vertaling naar de ontwikkelingsbedreiging
In bijna alle dossiers is een bedreiging voor de ontwikkeling van het kind geformuleerd. In het
nieuwe format dat in Gouda wordt gebruikt, komt de ontwikkelingsbedreiging minder expliciet aan
de orde maar onder het kopje ‘wat is het probleem’ worden bedreigingen van de ontwikkeling van
het kind wel beschreven. Meestal staan onder dit kopje ook andere risico’s en bedreigingen
beschreven. Eén keer is geen van de beschreven bedreigingen gerelateerd aan de ontwikkeling van
het kind.
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Tabel 0.6 Ontwikkelingsbedreiging
Vliegwielteams

Basisteams

Gouda

Katwijk

25

25

50

N

Totaal

Ontwikkelingsbedreiging
In dossier

24

25

49

-

Volgens gv

0

0

0

-

Niet gebeurd

1

0

1

Stap 3: De gewenste ontwikkelingsuitkomst
In het basis format van het Plan van Aanpak is een kopje opgenomen met betrekking tot de
ontwikkelingsuitkomsten. Wanneer dit format is gebruikt zijn ook de gewenste
ontwikkelingsuitkomsten geformuleerd (Tabel 4.8). De beschreven gewenste
ontwikkelingsuitkomsten zijn over het algemeen positief geformuleerd en gericht op het opheffen
van de gronden van de ondertoezichtstelling.
Het nieuwe format dat bij een deel van de zaken in Gouda is gebruikt bevat dit kopje niet. De
gewenste ontwikkelingsuitkomsten worden in het nieuwe format meestal niet geformuleerd.
In het nieuwe format bestaat de stap, na het beschrijven van de ontwikkelingsbedreiging, uit het
formuleren van de bodemeisen van de ondertoezichtstelling: hier wordt beschreven wat moet er
gebeuren de komende tijd. Een aantal keer is dit wel in termen van ontwikkeling van het kind
geformuleerd.
Daarnaast worden de wensen van alle betrokken geïnventariseerd: zowel van gezinsleden als van de
gezinsvoogd en andere betrokken instanties wordt beschreven wat zij willen bereiken en wat zij
belangrijk vinden.
Tabel 0.7 Gewenste ontwikkelingsuitkomst

N

Vliegwielteams

Basisteams

Totaal

Gouda

Katwijk

25

25

50

15

25

40

0

0

0

10

0

10

Ontwikkelingsuitkomsten
In dossier
-

Volgens gv

-

Niet gebeurd

Stap 4: Werkdoelen en actieagenda
In de meeste dossiers zijn werkdoelen opgenomen. De doelen staan niet altijd in het plan van aanpak
van Bureau Jeugdzorg zelf. In Katwijk staan de doelen soms in het contactjournaal of in
gespreksverslagen.
Eén gezinsvoogd uit Katwijk heeft voor geen van de geselecteerde vier zaken werkdoelen in het
dossier beschreven. Bij twee andere zaken zijn de werkdoelen nog niet gereed. Ook in Gouda komt
meerdere keren voor dat de werkdoelen nog moeten worden opgesteld. In het kader van de
Vliegwielpilot worden de doelen zo veel mogelijk opgesteld in samenspraak met betrokkenen: zowel
met het gezin en het netwerk als met andere betrokken instellingen. Dit proces kost tijd, omdat bij
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een aantal zaken de motivering van ouders aandacht vroeg. In de dossiers waar de werkdoelen niet
zijn teruggevonden staan de activiteiten en de hulp meestal niet beschreven.
In Katwijk is het plan van aanpak meerdere keren niet (in zijn geheel) besproken met het gezin. Het
betreft onder andere de vier dossiers van de gezinsvoogd waarin in het plan van aanpak geen
werkdoelen zijn opgesteld met een beschrijving van de activiteiten. Deze plannen zijn op onderdelen
wel met ouders besproken.
In Gouda is het plan van aanpak bij bijna alle zaken besproken: bij één gezin is dit niet gebeurd
omdat het contact met het gezin moeilijk verliep. Er zijn wel gesprekken gevoerd over de inhoud van
het plan. Een gezinsvoogd heeft voor een moeder met een lichtverstandelijke beperking een
werkmap gemaakt waarin alle onderdelen van het plan op haar niveau zijn uitgewerkt (Tabel 0.8).
De actieagenda, waarin volgens de Deltamethode, acties aan de werkdoelen worden gekoppeld is in
de Vliegwielpilot onderdeel van het nieuwe format. In een tabel worden de werkdoelen gekoppeld
aan concrete acties met daarbij door wie (ouders, kind, gezinsvoogd, andere instellingen) en
wanneer deze acties worden uitgevoerd. Deze werkdoelen en acties worden bij elk contact nagelopen
en zo nodig bijgesteld.
In Katwijk en in de zaken uit Gouda volgens het oude format wordt de actieagenda meestal niet
gebruikt. De actieagenda is geen verplichtonderdeel in het basisformat.
Tabel 0.8 Werkdoelen en actieagenda

N
Werkdoelen
In dossier
-

Niet in dossier

Beschrijving activiteit
In dossier
-

Niet in dossier

Welke hulp
In dossier

Vliegwielteams

Basisteams

Totaal

Gouda

Katwijk

25

25

50

18

19

37

7

6

13

18

17

34

7

8

15

21

16

37

-

Niet in dossier

4

8

12

-

Missing

0

1

1

Plan besproken
In dossier

24

16

40

-

Volgens gv

0

1

1

-

Niet
gebeurd/nvt

1

8

9

11

6

17

0

0

0

14

18

32

Actieagenda
In dossier
-

Volgens gv

-

Niet gebeurd

De deelnemers uit de focusgroep herkennen de resultaten. In het nieuwe format van het plan van
aanpak dat in Gouda wordt gebruikt worden de gewenste ontwikkelingsuitkomsten niet meer als
zodanig beschreven. Een gezonde ontwikkeling is wel uitgangspunt bij het plan. Wensen van alle
betrokkenen, het gezin en instellingen over de resultaten worden geïnventariseerd in het plan.
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In Gouda is in het nieuwe format een nieuwe vorm van een actieagenda ontwikkeld: in een tabel zijn
de doelen, acties en wie het uitvoert overzichtelijk samengevat. Dit wordt uitgeprint bij gesprekken
en bijeenkomsten. Het kan op één A4. Het nieuwe format is een integratie van Delta, SOS, de
voogdijaanpak en 1Gezin1Plan. Het start breed en wordt steeds smaller zodat je stapsgewijs tot de
werkdoelen komt. De voorgeschiedenis komt aan het eind als een soort bijlage en wordt niet steeds
op tafel gelegd.
Het format is in ontwikkeling maar de effecten zijn zichtbaar volgens de teamleider: cliënten zijn
tevreden, binnen een paar weken wordt duidelijker wat er moet gebeuren en de bodemeisen maken
inzichtelijk welke acties nodig zijn.
In Katwijk zijn meerdere pogingen gedaan om het gebruik van de actieagenda te vergroten. Als
mogelijke verklaringen wordt genoemd dat naast Delta 1Gezin1Plan wordt uitgevoerd. 1Gezin1Plan
geeft voor kinderen die thuis wonen voldoende sturing voor actie. Werkdoelen worden in een apart
plan van aanpak voor 1Gezin1Plan uitgewerkt. Dit is waarschijnlijk ook de reden dat er niet altijd
werkdoelen in het plan van aanpak zijn gevonden. De doelen uit 1Gezin1Plan staan niet in IJ. Bij
kinderen die uithuisgeplaatst zijn is een actieagenda niet nodig om dat dit door de zorgaanbieder
wordt uitgewerkt.
De medewerkers uit Gouda zijn erg tevreden over het nieuwe format. Het team uit Katwijk heeft veel
belangstelling voor het format omdat bij hen grote behoefte bestaat de verschillende aanpakken die
nu naast elkaar bestaan te integreren.
4.3.3 Delta-hulpmiddelen
Van de verschillende Delta-hulpmiddelen wordt beperkt gebruik gemaakt in beide teams. In Katwijk
geeft een meerderheid van de gezinsvoogden aan dat zij gebruik maken van de ontwikkelingstaken,
die zij zich inmiddels eigen hebben gemaakt.
Bij een aantal zaken geeft de gezinsvoogd aan dat middelen, zoals dagelijkse routine maar ook het in
kaart brengen van het netwerk van een kind, door de instelling die hulp biedt wordt toegepast. Bij
beide teams geven enkele gezinsvoogden aan een of meer hulpmiddelen niet te kennen.
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Tabel 0.9 Delta-hulpmiddelen

N
Ontwikkelingstaken
In dossier
-

Volgens gv

-

Niet gebeurd

Schaalvragen
In dossier
-

Volgens gv

-

Niet
gebeurd/nvt

Bolletjes schema
In dossier

Vliegwielteams

Basisteams

Totaal

Gouda

Katwijk

25

25

50

5

1

6

1

15

16

19

9

28

0

4

4

1

4

5

24

17

41

2

3

5

-

Volgens gv

0

2

2

-

Niet gebeurd

23

20

43

Dagelijkse Routine
In dossier

0

2

2

-

Volgens gv

-

Niet gebeurd

2

5

7

23

17

40

De focusgroep herkent dat van de verschillende hulpmiddelen (zeer) beperkt gebruik wordt gemaakt.
De deelnemers noemen meerdere verklaringen hiervoor. Een verklaring is dat de Raad voor de
Kinderbescherming de instrumenten gebruikt en hierover rapporteert waardoor het niet nodig is dit
zelf te doen. Een andere reden is dat de hulpmiddelen op de achtergrond raken door nieuwe
hulpmiddelen. Nu wordt het hulpmiddel van de Drie huizen veel gebruikt. Een gezinsvoogd uit
Katwijk geeft aan dat er veel nieuwe methoden tegelijk worden ingevoerd: aanpak vechtscheiding,
aanpak voogdij, SOS.
Niet alle deelnemers kennen alle hulpmiddelen en weten waar zij informatie over de hulpmiddelen
kunnen terugvinden.
De deelnemers vinden dat de inzet van hulpmiddelen beter zou kunnen. Een gezinsvoogd geeft aan
dat zij de Dagelijkse Routine over het algemeen zonder vragenlijst bespreekt. Recent is bij een van
haar zaken, op haar verzoek, door de zorgaanbieder de vragenlijst Dagelijkse Routine afgenomen.
Daar kwamen verassende uitkomsten naar voren.
Vooral in Katwijk bestaat behoefte aan integratie van de veelheid van methoden en middelen.
Verbetervoorstellen zijn: vaker opfrissen welke middelen wanneer toegepast kunnen worden en een
checklist om te checken of gedaan is wat passend is. In Gouda bestaat bij het nieuwe format al een
checklist waarin verschillende acties worden afgevinkt. Deze lijst zou aangevuld kunnen worden.
4.3.4 Engageren
Bij engageren gaat het om het motiveren van het gezin tot actieve medewerking. Het onderscheid
tussen wel of niet in het dossier is niet altijd even scherp. Meestal staat niet expliciet in het dossiers
beschreven hoe het kind en het gezin betrokken is en wat daar precies het resultaat van is maar blijkt
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uit de contacten of de toelichting op delen uit het plan in welke mate het gezin betrokken is. De
mening staat vaak kort genoteerd.
Kinderen boven de 12 jaar worden altijd betrokken bij het gekozen hulptraject. Bij kinderen onder de
4 jaar is een actieve betrokkenheid niet van toepassing maar ook bij kinderen tot 12 jaar kiest de
gezinsvoogd er bij een aantal kinderen voor deze niet actief te betrekken. Bijvoorbeeld wanneer het
traject vooral op de ouders is gericht of om het kind niet te belasten. Meestal wordt dan niet de
mening van het kind gevraagd. Ouders worden over het algemeen betrokken en naar hun mening
gevraagd. In één zaak is dit niet mogelijk vanwege het ontbreken van contact (Tabel 0.10).
De vraag of het gekozen hulpverleningstraject aansluit bij de wensen van ouders is lastig te
beantwoorden. Er wordt rekening gehouden met wensen van jeugdigen en ouders maar zeker bij de
start van de hulp is niet direct overeenstemming met het gezin over alle onderdelen van de hulp. In
het begin van het traject hebben ouders regelmatig weerstand en wordt de maatregel niet als hulp
ervaren. Bij een aantal zaken is duidelijk dat de ouders (nog) niet achter het gekozen hulptraject
staan. In Gouda komt dit vaker voor: in deze zaken willen de ouders dat de kinderen weer thuis
komen wonen maar is dit voor Bureau Jeugdzorg geen optie.
Tabel 0.10 Engageren

N
Kind is betrokken
In dossier

Vliegwielteams

Basisteams

Totaal

Gouda

Katwijk

25

25

50
30

16

14

-

Volgens gv

1

2

3

-

Niet gebeurd

5

6

11

-

< 4 jaar

3

3

6

23

18

41

Gezin is betrokken
In dossier
-

Volgens gv

1

3

4

-

Niet gebeurd

1

4

5
35

Mening kind gevraagd
In dossier

17

18

-

Volgens gv

1

2

3

-

Niet gebeurd

4

2

6

-

< 4 jaar

3

3

6

Mening ouders gevraagd
In dossier

24

23

47

-

Volgens gv

1

0

1

-

Niet gebeurd

0

2

2

Aansluiten bij wensen
In dossier

18

21

39

-

Volgens gv

1

1

2

-

Niet gebeurd

6

3

9

In de focusgroep komt naar voren kinderen onder de acht jaar niet standaard worden betrokken bij
het gekozen hulptraject, bijvoorbeeld wanneer de hulpverlening vooral op ouders is gericht of het
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kind al veel gesprekken heeft met andere hulpverleners is een actieve betrokkenheid van de kinderen
niet wenselijk.
Er is discussie over wat het betrekken van kinderen inhoudt: alle deelnemers vinden dat het kind
gezien moet worden en gesproken maar de vraag is in hoeverre kinderen betrokken moeten worden.
Een deelnemer vindt dat kinderen vaker en actiever moeten worden gehoord en bevraagd op wat het
kind ervaart. Een gezinsvoogd vindt dat zij hier onvoldoende aan toe komt: er is te weinig tijd om
een kind regelmatig te spreken. Anderen vinden dat een kind niet standaard betrokken hoeft te
worden bij het opstellen van het plan. Er zijn redenen die een andere keus rechtvaardigen. Per
dossier moet bekeken worden wat wenselijk is. Boven de acht jaar zijn de kind-signalen meestal
sterker en is het wenselijk een kind actief te betrekken.
4.3.5 Positioneren
Het positioneren verwijst naar het verduidelijken van de maatregel. Uit de meeste dossiers blijkt dat
de gezinsvoogd vanuit een gezagspositie met het gezin over het belang van het kind spreekt en
duidelijk maakt aan de gezinsleden wat er moet veranderen. Bijna altijd worden grenzen gesteld ter
bescherming of de veiligheid van het kind. Bij een aantal zaken hoeft dit niet meer omdat de
gezinsvoogd en het gezin op een lijn zitten en alles goed loopt of omdat de ouders geen actieve rol
spelen in de zorg voor hun kind.
Aan een deel van de ouders worden geen eisen (meer) gesteld. Bij een aantal ouders is het niet
(meer) nodig om eisen te stellen omdat zij zelf actief en goed meewerken en aan een aantal ouders
wordt geen eisen (meer) gesteld omdat gedragsverandering niet haalbaar is gebleken en de kinderen
elders opgroeien of zelfstandig gaan wonen. In Katwijk komt dit vaker voor. Mogelijk heeft dit te
maken dat in Katwijk vaker zaken zijn geselecteerd waar de ondertoezichtstelling al langer loopt dan
één jaar.
Bij enkele zaken wordt opgemerkt dat medewerking van ouders maar in beperkte mate kan worden
afgedwongen. Er zijn niet altijd consequenties te verbinden aan het gedrag van ouders.
Tabel 0.11 Positioneren

N
Gezagspositie
In dossier

Vliegwielteams

Basisteams

Gouda

Katwijk

Totaal

25

25

50

23

22

45

-

Volgens gv

1

0

1

-

Niet
gebeurd/nvt

1

3

4

Grenzen stellen
In dossier

23

21

44

-

Volgens gv

1

1

2

-

Niet
gebeurd/nvt

1

3

4

Eisen en
consequenties
In dossier

20

14

34

-

Volgens gv

1

2

3

-

Niet
gebeurd/nvt

4

9

13
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De resultaten zijn herkenbaar voor deelnemers aan de focusgroep. Naast de verklaring dat in Katwijk
meer langlopende zaken zijn geselecteerd, wordt in het nieuwe plan van aanpak van Gouda expliciet
bodemeisen geformuleerd. Mogelijk is daardoor het positioneren meer zichtbaar in het dossier.
4.3.6 Activeren netwerk
Bij de meeste dossiers is het netwerk in kaart gebracht en is hier (kort) over gerapporteerd.
Bij meer dan de helft van de gezinnen is er contact met steunfiguren zoals opa’s en oma’s of een
vriend(in). Bij verschillende gezinnen wordt aangegeven dat het netwerk van het gezin zeer beperkt
is bijvoorbeeld omdat het familie in het buitenland verblijft of door de problemen van ouders. Een
aantal gezinnen wil niet dat de gezinsvoogd contact opneemt met vrienden of familie.
In Gouda komt vaker naar voren dat er contact is met steunfiguren van het kind: het gaat om
vriendjes en vriendinnetjes maar, bij uithuisplaatsing, ook om contacten met zusjes en broertjes of
andere familieleden.
Tabel 0.12 Activeren netwerk

N
Zicht op netwerk
In dossier

Vliegwielteams

Basisteams

Gouda

Katwijk

Totaal

25

25

50

24

21

45

0

3

3

-

Volgens gv

-

Niet gebeurd

1

1

2

-

Nvt

0

0

0

In dossier

17

15

32

-

Volgens gv

0

0

0

-

Niet
gebeurd/nvt

8

10

18

In dossier

21

15

36

-

Volgens gv

0

0

0

-

Niet
gebeurd/nvt

4

10

14

Contact steunfiguur
gezin
-

Contact steunfiguur
kind
-

Volgens de deelnemers van de focusgroep is er meestal zicht op het netwerk. De cijfers zijn
herkenbaar. Het wordt snel duidelijk of een ouder bijvoorbeeld een oppas kan regelen tijdens een
zitting of afspraak.
De cijfers over het contact leggen zijn herkenbaar: dit lukt niet altijd. Bijvoorbeeld omdat er geen
netwerk is, of geen betrouwbaar netwerk. Ook zijn er ouders die niet willen dat de gezinsvoogd
contact heeft met het netwerk, onder andere in de Marokkaanse gemeenschap waar ouders zich
schamen.
De vraag of het beter kan, wordt niet eenduidig beantwoord door de deelnemers. Enerzijds wordt
aangegeven dat het niet altijd mogelijk of zelfs wenselijk is om het netwerk te betrekken. Anderzijds
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wordt ook aangegeven dat het netwerk meer betrokken zou moeten worden of zou moeten worden
uitgebreid.
4.3.7 Verrijkingen Delta
Welke verrijkingen worden gebruikt? Het organiseren van een groot overleg met zowel het gezin als
de betrokken instellingen vindt met enige regelmaat plaats. Hierbij zijn soms familieleden of
vrienden aanwezig. Een netwerkberaad of Eigen Kracht Conferentie hebben weinig of niet
plaatsgevonden. Een aantal keer is genoemd dat een netwerkberaad is overwogen maar niet tot
stand is gekomen en een aantal keer wordt genoemd dat er wel plannen zijn om een netwerkberaad
te organiseren. In Katwijk heeft bij één case een SOS conferentie plaatsgevonden. Het groot overleg
komt iets vaker voor in Gouda maar er zijn verder weinig verschillen tussen de twee locaties.
Tabel 0.13 Verrijkingen Delta

N
Netwerkberaad
Wel
-

Niet

Eigen Kracht
Wel
-

Niet

Vliegwielteams

Basisteams

Gouda

Katwijk

25

25

Totaal
50

1

1

2

24

24

48

0

2

2

25

23

48

Groot overleg
instellingen
Wel
-

Niet

12

9

21

13

16

29

Deelnemers aan de focusgroep uit Katwijk herkennen niet dat zo weinig sprake zou zijn van een
grootoverleg. Standaard vindt, in het kader van 1Gezin1Plan, een zorgconferentie plaats waaraan het
gezin en alle betrokken instellingen deelnemen. Het is onduidelijk waardoor dit tijdens de interviews
niet naar voren is gekomen. Mogelijk komt dit doordat er meerdere plannen van aanpak naast elkaar
bestaan en 1Gezin1Plan niet in IJ is opgenomen.
In Gouda worden alle zaken gestart met een groot overleg: een collega zit dit overleg voor. Alle
betrokken instellingen, het gezin en eventueel familie of anderen uit het netwerk zijn hierbij
aanwezig. Het plan, de sterke en zwakke punten, doelen dergelijke worden gezamenlijk opgezet. Het
is een SOS-achtige conferentie.
Zowel in Gouda als in Katwijk zijn er medewerkers die het familienetwerkberaad faciliteren: in
Katwijk organiseren deze medewerkers alles: zoals het plannen van de bijeenkomst en het selecteren
en uitnodigen van betrokkenen. In Gouda fungeren deze medewerkers als voorzitter van de
bijeenkomst maar moet de gezinsvoogd zelf de bijeenkomst organiseren.
De gezinsvoogden zijn ook SOS getraind. In Gouda zijn er uren vrij gemaakt om bijeenkomsten van
collega’s voor te zitten. In Katwijk zijn hier geen uren voor.
Het Eigen Kracht Conferentie wordt niet vaak gebruikt omdat er binnen de organisatie gekozen is
voor het familienetwerkberaad.
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4.3.8 Plan van Aanpak
Per gezinsvoogd is een indruk van de plannen van aanpak in kaart gebracht. Het is een indruk die op
meerdere plannen is gebaseerd. Bij sommige gezinsvoogden zijn ook plannen besproken die door
eerdere gezinsvoogden zijn opgesteld.
Het basis Plan van Aanpak start met de voorgeschiedenis. Bij langer lopende zaken is dit deel,
ondanks de beknopte uitwerking, toch redelijk uitgebreid. Bij het nieuwe format komt de
voorgeschiedenis beknopt aan het eind van het plan. Bij deze plannen is mede door de actieagenda in
het plan, het plan vooral op het heden of op de toekomst gericht. Het taalgebruik is over het
algemeen redelijk goed te begrijpen. Gedrag van ouders en jeugdigen wordt bij sommige onderdelen
zoals de zorgpunten en sterke punten en ook bij wat er moet gebeuren (redelijk) concreet
beschreven. De meeste plannen zijn niet opvallend gedetailleerd of weinig gedetailleerd.
Met uitzondering van de plannen van één gezinsvoogd, zijn de plannen neutraal of niet oordelend
geformuleerd. Bij één gezinsvoogd zijn de plannen door de onderzoeker als oordelend getypeerd.
4.3.9 Overig
Uit de focusgroep komt naar voren dat het nieuwe format van het plan van aanpak in Gouda goed
werkt volgens de gezinsvoogden. Het format is nog in ontwikkeling maar de ervaringen tot nu toe
zijn positief. Bij de medewerkers uit Katwijk bestaat veel belangstelling voor de aanpak in Gouda. De
gezinsvoogden uit het team Katwijk ervaren dat er veel nieuwe methodieken zijn ingevoerd die
weinig geïntegreerd zijn: Delta, SOS, 1Gezin1Plan, aanpak voogdij.
De deelnemers geven aan dat het format van het plan van aanpak belangrijk is: het geeft richting en
maakt dat je niet anders kan. De combinatie van het werken in een team, het plan van aanpak, de
casuïstiek bespreking zorgen dat een methode wordt uitgevoerd: ‘Ik kan niet geen veiligheidslijst
invullen, het wordt opgemerkt, het wordt niet bestraft maar het wordt zichtbaar als je plannen niet af
hebt’.
Voor het werken volgens de Deltamethode is tijd nodig. Deelnemers geven aan dat er perioden zijn,
wanneer bijvoorbeeld tegelijk meerdere evaluaties geschreven moeten worden, dat er weinig ruimte
is voor Deltawerken.
Volgens deelnemers is het wenselijk methoden en hulpmiddelen jaarlijks op te frissen. Het is nodig
om af en toe weer even neer te zetten wat de werkwijze is. Dat gebeurt ook in de praktijk,
bijvoorbeeld het afnemen van de veiligheidslijsten en de aanpak bij jongeren met een beperking.

4.4 Conclusies
De conclusies over het programma-integer uitvoeren van de Deltamethode Gezinsvoogdij worden
beantwoord aan de hand van de volgende onderdelen van de onderzoeksvragen:
1.
De mate van programma-trouw van de specifieke bestanddelen.
2.
De motiverende en belemmerende factoren bij de implementatie.
3.
Mogelijke gewenste verbeteringen.
4.4.1 Mate van programma-trouw
De Deltamethode wordt ten aanzien van de veiligheid over het algemeen programma getrouw
uitgevoerd door de Stichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland. In de vliegwiel-teams
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wordt de risicotaxatie standaard afgenomen. In de basisteams gebeurt dit niet wanneer het kind in
een instelling of pleeggezin verblijft. Als aandachtspunt komt naar voren of het bekijken van de
kamer van het kind standaard bekeken moet worden (wanneer) en hoe hierover te rapporteren.
De 4- stappen methode wordt op onderdelen programmatrouw uitgevoerd. Stap 1 en 2 worden bij
zowel de vliegwielteams als de basisteams bijna altijd conform de Deltamethode uitgevoerd.
Stap 3 en 4 worden bij de vliegwielteams en de basisteams verschillend uitgevoerd. In Gouda wordt
bij de nieuwe zaken geen gewenste ontwikkelingsuitkomsten geformuleerd zoals in de Deltamethode
wordt beschreven. Dit maakt geen deel meer uit van het format van het nieuwe plan van aanpak. Zij
formuleren direct na het formuleren van de ontwikkelingsbedreigingen de bodemeisen over wat er
moet gebeuren in de komende tijd.
De werkdoelen, onderdeel van stap 4, zijn niet in alle dossiers teruggevonden. In de vliegwielteams
vooral omdat doelen nog niet gereed zijn doordat het gezamenlijk opstellen van de doelen tijd veel
tijd kost. In de basisteams is de reden van het ontbreken van de doelen niet duidelijk.
De actieagenda wordt in het nieuwe format van het plan van aanpak van de vliegwielteams
standaard gebruikt: aan werkdoelen worden acties verbonden die als agenda fungeren in contact met
het gezin. In de basisteams wordt de actieagenda niet weinig gebruikt.
Van de Deltahulpmiddelen (de ontwikkelingstakenlijst, het bolletjesschema of de dagelijkse routine)
wordt in beide teams weinig gebruik gemaakt. De gezinsvoogden geven aan dat de informatie al
belend is vanuit de onderzoeken door de Raad voor de Kinderbescherming. Ook worden er door de
gezinsvoogden in het kader van het vliegwiel1 project gebruik gemaakt van nieuwe hulpmiddelen
zoals de tekening van de driehuizen.
Op basis van het dossier alleen is de mate van engageren lastig te beoordelend. Uit de interviews
komt naar voren dat gezinnen bij de meeste dossiers worden betrokken bij het hulptraject. Bij een
aantal gezinnen lukt dit, met duidelijke redenen, minder goed. Over de mate waarin kinderen
betrokken moeten worden bij het traject bestaan verschillende visies bij de deelnemers van de
focusgroep.
Het positioneren wordt over het algemeen programma integer uitgevoerd. Het stellen van eisen aan
ouders en het verbinden van consequenties bij uitblijven van verandering is niet altijd (meer)
wenselijk of haalbaar.
Bij de meeste zaken bestaat zicht op het netwerk. Bij een deel van de gezinnen is ook contact met
steunfiguren van het gezin of het kind gelegd.
De verrijkingen maken nog geen deel uit van versie de Deltamethode en maken in die zin geen deel
uit van de beoordeling over de mate waarin de Deltamethode programma-integer wordt uitgevoerd.
Zowel in Gouda als in Katwijk zijn er medewerkers die het familienetwerkberaad faciliteren. Bij de
geselecteerde dossiers is hier nog weinig gebruik van gemaakt. Eigenkracht is weinig ingezet doordat
binnen Bureau Jeugdzorg Zuid Holland gekozen is om te werken met het familienetwerkberaad.
In Gouda wordt bij nieuwe zaken standaard gestart met een groot overleg waaraan het gezin,
betrokken instellingen en eventueel personen uit het netwerk deelnemen. In Katwijk vindt in het
kader van 1Gezin1Plan standaard een zorg conferentie plaats. Dit kwam niet uit de interviews met de
gezinsvoogden naar voren.
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Tussen de vliegwielteams en de basisteams bestaan op een aantal punten verschillen in de uitvoering
van de Deltamethode. In het vliegwielteam blijkt in de geselecteerde dossiers dat er vaker zichtbaar
veiligheid aan de orde komt en er gepositioneerd wordt richting ouders. In het vliegwielteam wordt
iets vaker ingezet op het activeren van het netwerk. Het basisteam rapporteert in de geselecteerde
dossiers vaker over het zien van de kamer van het kind.
4.4.2 Mate van implementatie
De Deltamethode wordt op onderdelen goed uitgevoerd. Als motiverende factoren bij de
implementatie komen de volgende factoren naar voren:
- Het rapportage format is een belangrijk instrument voor de wijze van uitvoering: de
onderdelen waaraan in het format aandacht wordt besteed worden over het algemeen goed
uitgevoerd bijvoorbeeld het inventarissen van de zorgpunten en sterke punten of de
ontwikkelingsbedreiging.
- Het vliegwielteam heeft gekozen voor een integratie van verschillende activiteiten, werkwijze
en methodieken in format plan van aanpak. Op deze wijze zijn verschillende ontwikkelingen
als 1Gezin1Plan1Regisseur en het werken aan de hand van Signs of Safety geïntegreerd
vormgegeven.
- Het bekrachtigen van het gebruik van de methode op verschillende momenten en manieren:
in het team, het format van het plan van aanpak, de casuïstiek bespreking. Dit maakt dat
gezinsvoogden niet anders kunnen dan het uitvoeren zoals bedoeld.
Belemmerende factoren voor een goede uitvoering:
- Het basisteam te Katwijk ervaarde dat er steeds andere methodieken toegevoegd werden
aan de bestaande Deltamethode. Er waren veel nieuwe ontwikkelingen zoals het werken met
1Gezin1Plan1Regisseur. Deze ontwikkelingen vonden te weinig geïntegreerd plaats.
- Het werken conform de Deltamethode vraagt een bepaalde caseload. In de praktijk staat
deze caseload te vaak onder druk waardoor gezinsvoogden te weinig tijd ervaren om aan de
hand van de methode te werken.
4.4.3 Gewenste verbeteringen
De belangrijkste verbetervoorstellen bij de Stichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland
zijn:
1. Het onderling uitwisselen van nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de integratie van nieuwe
ontwikkelingen tussen de verschillende locaties.
2. Met regelmaat opfrissen welke middelen wanneer toegepast kunnen worden en een checklist
ontwikkelen om te checken of gedaan is wat passend is. In Gouda bestaat bij het nieuwe format al
een checklist waarin verschillende acties worden afgevinkt. Deze lijst zou aangevuld kunnen
worden.
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5. Resultaten William Schrikker Groep
Dit hoofdstuk beschrijft de onderzoeksresultaten van de William Schrikker Groep (WSG). Eerst
wordt kort een beschrijving gegeven van de Vliegwielpilot van WSG. Daarna volgt een beschrijving
van de kenmerken van de geselecteerde gezinsvoogden en cases bij de interviewronde en van
samenstelling van de focusgroep. Vervolgens komt aan de orde op welke wijze de verschillende
componenten van de Deltamethode worden uitgevoerd. Per onderdeel worden zowel de resultaten
van de interviews als de focusgroep beschreven. Tot slot worden de onderzoeksvragen beantwoord
voor de William Schrikker Groep.

5.1 Vliegwielpilot WSG
De WSG voert in het kader van de vliegwielpilot het project Door Ontwikkeling Delta (DoD) uit. In
dit project wordt de Deltamethode verrijkt en doorontwikkeld en wordt daarnaast de programmaintegriteit van de Deltamethode bevorderd en versterkt.
Projectactiviteiten die ik het kader van de inhoudelijke doorontwikkeling plaatsvinden zijn:
De Deltamethode bij de toepassing bij cliënten met een beperking verrijken met
elementen van Signs of Safety en de kracht van het systeem.
Implementeren van vormen van aangepaste communicatie voor de doelgroep (L)VB als
onderdeel van methodisch handelen.
Ontwikkelen van een aanbod Stut en Steun.
Voor het verstevigen van de programma-integriteit worden de volgende activiteiten ondernomen:
Benodigde tijd voor de uitvoering van doorontwikkelde Delta per cliënt in de pilotregio’s
beschikbaar stellen.
Houdingsaspecten van gezinsvoogden en inhoudelijk managers verbeteren door
enerzijds de ondersteuning van de gezinsvoogd intensief en nabij vorm te geven door de
functie van inhoudelijk manager door te ontwikkelen tot ‘practice leader’ en anderzijds
door ervaren jeugdbeschermers te behouden en hun ervaring te benutten door per
kernteam één ‘praktijkcoach/senior’ aan te stellen.
De vliegwielpilot wordt bij WSG op meerdere locaties uitgevoerd. Voor het onderzoek is gekozen
voor de locaties Rotterdam en Den Haag. De locaties Alkmaar en Apeldoorn zijn gekozen voor de
selectie van gezinsvoogden die werken volgens de basismethodiek van Delta.

5.2 Interviews en focusgroep
5.2.1 Kenmerken gezinsvoogden
In totaal zijn elf gezinsvoogden geïnterviewd: zes uit de Vliegwielteams en vijf uit de basisteams.
Tussen de gezinsvoogden van de twee soorten teams komen een aantal verschillen naar voren: de
gemiddelde leeftijd van de gezinsvoogden uit de basisteams is hoger dan bij de vliegwielteams. De
gezinsvoogden uit het basisteam hebben langere werkervaring bij de jeugdbescherming en met de
Deltamethode. De vooropleiding van de gezinsvoogden is vergelijkbaar bij beide locaties (Tabel 0.1).

60
Programma-integriteit Deltamethode

Tabel 0.1 Kenmerken gezinsvoogd per team
Vliegwielteams
N
Gemiddelde leeftijd
Vooropleiding:
HBO

Basisteams

Totaal WSG

6

5

11

27,3 jaar

48,6 jaar

37,0 jaar

25-30 jr

26-59 jr

25-59 jr

5

5

10

WO

1

0

1

Werkervaring JB:
< 1 jaar

-

0

0

0

-

1-5 jaar

6

3

9

-

6 – 10 jaar

0

1

1

-

> 10 jaar

0

1

1

Deltaopleiding

6

5

11

Ervaring met Delta:
1-2 jaar

2

0

2

-

2-3 jaar

0

1

1

-

3-4 jaar

3

3

6

-

> 4 jaar

1

1

2

5.2.2 Kenmerken cases
Bij de Vliegwielteams zijn 24 dossiers geselecteerd en bij de basisteams 20 dossiers9. Naar
verhouding zijn bij de Vliegwielteams de cases vaker het jaar voorafgaand aan het interview gestart.
Bij de meeste cases is het laatste plan van aanpak het plan dat is opgesteld bij een verlenging en/of
verzoek tot machtiging uithuisplaatsing. De gemiddelde duur van de ondertoezichtstelling is in de
Vliegwielteams korter dan in de basisteams (

9

Hoe de steekproeftrekking heeft plaatsgevonden staat in paragraaf 2.2
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Tabel 0.2).
De gemiddelde leeftijd van de kinderen die onder toezicht staan is 8,5 jaar. De verschillen in de
gemiddelde leeftijd tussen de beide teams zijn klein In de vliegwielteams betreffen de dossiers in
verhouding vaker een jongen dan in de basisteams. Voor meer dan de helft van de cases geldt dat er
een broertje of zusje onder toezicht staat. Het aantal kinderen uit een gezin varieert van twee tot vijf
kinderen. Bij de geselecteerde zaken in de basisteams staan naar verhouding vaker meerdere
kinderen onder toezicht.
De beslissing tot verlenging of een verzoek voor een machtiging uithuisplaatsing wordt zowel in de
vliegwielteams als in de basisteams genomen in het team onder begeleiding van de inhoudelijk
manager (een gedragsdeskundige).
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Tabel 0.2 Kenmerken cases
Vliegwielteams

Basisteams

Totaal WSG

24

20

44

N
Gemiddelde leeftijd

8,3 jaar

8,9 jaar

8,5 jaar

- 9 mnd-17 jr

0-17 jr

- 9 mnd-17 jr

Jongen

18

12

30

Meisje

6

8

14

2,4 jaar

3,3 jaar

2,8 jaar

0-8 jr

0-7 jr

0-8 jr

Geslacht:

Gemiddelde duur
ondertoezichtstelling
Aantal gv
1e gv

11

7

18

-

2e gv

8

6

14

-

3e gv

0

2

2

-

>3

ondertoezichtstelling

5

5

10

13

13

26

6

3

9

18

17

35

bij Brusjes
Kernbeslissing
Start
ondertoezicht
stelling
Verlenging
/UHP

In de vliegwielteams is bij de nieuwe zaken gewerkt volgens de (in ontwikkeling zijnde) vliegwiel
aanpak Door Ontwikkeling Delta. Gezinsvoogden uit de vliegwielteams hebben langlopende zaken in
hun caseload waarbij Door Ontwikkeling Delta niet wordt ingezet. Zowel zaken waarin met Door
Ontwikkeling Delta is gewerkt, als zaken waarin deze aanpak niet is toegepast maken deel uit van de
selectie van dossiers bij de vliegwielteams.
5.2.3 Focusgroep
Aan de focusgroep hebben zes medewerkers van WSG deelgenomen. Uit de vliegwielteams hebben
twee gezinsvoogden, een inhoudelijk manager (gedragswetenschapper) en een teammanager
deelgenomen. Uit de basisteams was één gezinsvoogd aanwezig. Daarnaast heeft de projectleider van
Door Ontwikkeling Delta deelgenomen aan de focusgroep.

5.3 Uitvoering Delta methode
5.3.1 Veiligheid
De risico’s op onveiligheid met behulp van de Delta-veiligheidslijst zijn bij de meeste cases
getaxeerd. In het format van het Plan van Aanpak is geen apart kopje opgenomen waarin de
conclusies van de risicotaxatie worden beschreven. De ingevulde veiligheidslijsten maken wel deel
uit van het dossier.
Bij vijf dossiers is geen risicotaxatie afgenomen. Het gaat hierbij om zaken waar het kind in een
pleeggezin of instelling woont en geen onbegeleide bezoeken plaatsvinden met de ouders. Wel wordt
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in deze zaken het Plan van Aanpak met de 4 stappen, waaronder zorgpunten en sterke punten,
gemaakt.
De gezinsvoogden praten in de meeste zaken met de ouders over de veiligheid van het kind in het
gezin en de mening van ouders over de veiligheid is over het algemeen bekend. Bij één dossier zijn de
biologische ouders niet in staat over de veiligheid te spreken. De kinderen wonen in een pleeggezin.
Met pleegouders wordt door pleegzorg over veiligheid gesproken.
Ook signalen van mishandeling of verwaarlozing worden besproken door de gezinsvoogden. Niet bij
alle zaken is dit een actueel onderwerp van gesprek: wanneer er geen veiligheidsrisico’s of signalen
meer zijn wordt dit onderwerp niet meer besproken. Bijvoorbeeld als de mishandelende ouder
buiten beeld is of de thuissituatie is gestabiliseerd. In de vliegwielteams is vaker in het dossier
beschreven dat over de verschillende veiligheidsaspecten met het gezin is gesproken.
Tabel 0.3 Veiligheid

N

Vliegwielteams

Basisteams

Totaal WSG

24

20

44

Besproken met
ouders
In dossier

18

10

28

-

Volgens gv

6

9

15

-

Niet gebeurd/nvt

0

1

1

Mening ouders
In dossier

18

8

26

-

Volgens gv

6

9

15

-

Niet gebeurd/nvt
Missing

0

2

2

0

1

1

Signalen
In dossier

14

8

22

-

Volgens gv

2

7

9

-

Niet gebeurd/nvt

8

5

13

Risico taxatie
In dossier

21

17

38

-

Volgens gv

0

1

1

-

Niet gebeurd/nvt

3

2

5

De gezinsvoogden zien de kinderen bijna altijd face-to-face (Tabel 5.4). Bij één zaak die recent is
gestart heeft de gezinsvoogd het kind nog niet ontmoet. Zij is verschillende keren op huisbezoek
geweest maar omdat het kind vijf dagen per week tot zeven uur naschoolse behandeling volgt, heeft
zij het kind nog niet gezien. Er staat een afspraak gepland voor een bezoek aan school waar de
gezinsvoogd met het kind een gesprek zal hebben. Huisbezoeken vinden standaard plaats. De
gezinsvoogd maakt alle afspraken thuis of in de omgeving van het kind.
De kamer van het kind wordt bijna altijd bekeken door de gezinsvoogd. Bij drie zaken is dit niet
gebeurd. Onder andere omdat de ondertoezichtstelling net is gestart en de jeugdige de kamer met
een oudere zus deelt die op dat moment in de kamer was of omdat de kamer van het kind door
pleegzorg is gezien en beschreven. Over het bezoek aan de kamer wordt niet standaard in het dossier
gerapporteerd. Bij de vliegwielteams is vaker in het dossier informatie over het kamerbezoek
teruggevonden.
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Tabel 0.4 Toezicht en risicomanagement
Vliegwielteams

Basisteams

Totaal WSG

24

20

44

N
Face to face contact
In dossier

23

20

43

-

Volgens gv

0

0

0

-

Niet gebeurd

1

0

1

Huisbezoek
In dossier

24

19

43

-

Volgens gv

0

1

1

-

Niet gebeurd

0

0

0

Kamer kind gezien
In dossier

15

5

20

-

Volgens gv

7

14

21

-

Niet gebeurd

2

1

3

De focusgroep bevestigt dat een aantal risico’s aan de hand van de Delta-veiligheidslijst niet
getaxeerd worden wanneer een kind niet meer thuis woont en er geen onbegeleide bezoeken
plaatsvinden. Veiligheid, de zorgpunten en de sterke punten zijn altijd een onderwerp van gesprek.
Het kan voorkomen dat er geen contact met ouders te krijgen is en dan kan het niet besproken
worden. Signalen van kindermishandeling bespreken de gezinsvoogden in die situaties dat dit
actueel is. Wanneer kinderen niet meer thuis wonen en niet terug naar huis gaan dan worden
signalen van kindermishandeling uit het verleden niet steeds weer besproken.
De uitkomsten over het huisbezoek en face-to-face contact zijn herkenbaar. De kamer van het kind
wordt standaard gezien. Het kan zijn dat er niet standaard inhoudelijk over gerapporteerd wordt.
5.3.2 Het 4-stappenmodel
Stap 1: Benoemen zorgpunten en sterke punten
Zowel de zorgpunten als de sterke punten over het kind en over de verzorging en de opvoeding door
de ouders worden geïnventariseerd en in het plan van aanpak beschreven. Een enkele keer zijn er
geen zorgpunten van het kind beschreven: omdat het kind heel jong is en geen kind-signalen
zichtbaar zijn en eenmaal geven de ouders aan dat er geen zorgen zijn. De zorgpunten over de
verzorging en opvoeding van ouders zijn drie keer niet geïnventariseerd: eenmaal heeft de
gezinsvoogd geen zorgpunten, eenmaal zijn de zorgpunten niet duidelijk – het dossier is
overgenomen van een collega en de zorgpunten staan niet genoteerd.
De visie van het gezin op de zorgpunten en sterke punten is in de meeste dossiers beschreven of het
is duidelijk dat geïnventariseerde punten ook door gezinsleden zijn ingebracht. Niet in alle dossiers
is expliciet de visie van de gezinsleden over de sterke en zwakke punten terug te vinden.
Tabel 0.5 Zorgpunten en sterke punten

N

Vliegwielteams

Basisteams

Totaal WSG

24

20

44

Zorgpunten kind
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-

In dossier

23

19

42

-

Volgens gv

0

0

0

-

Niet gebeurd/nvt

1

1

2

Sterke punten kind
In dossier

24

19

43

-

Volgens gv

0

0

0

-

Niet gebeurd/nvt

0

1

1

Zorgpunten ouders
In dossier

22

19

41

-

Volgens gv

0

0

0

-

Niet gebeurd

2

1

3

Sterke punten ouders
In dossier

23

17

40

-

Volgens gv

0

2

2

-

Niet gebeurd

1

1

2

Visie gezin bekend
In dossier

19

19

39

-

Volgens gv

2

1

3

-

Niet gebeurd

3

0

2

Stap 2: Vertaling naar de ontwikkelingsbedreiging
In bijna alle dossiers is een bedreiging voor de ontwikkeling van het kind geformuleerd. Eenmaal is
de beschreven bedreiging nauwelijks concreet en algemeen geformuleerd.
Tabel 0.6 Ontwikkelingsbedreiging

N

Vliegwielteams

Basisteams

Totaal WSG

24

20

44

Ontwikkelingsbedreiging
In dossier

21

20

41

-

Volgens gv

0

0

0

-

Niet gebeurd
Missing

1

0

1

2

0

2

Stap 3: De gewenste ontwikkelingsuitkomst
In alle dossiers is de gewenste ontwikkelingsuitkomst beschreven. De gewenste
ontwikkelingsuitkomsten zijn positief geformuleerd en toekomstgericht. Bij tien zaken wordt
duidelijk dat een verderstrekkende maatregel noodzakelijk is en de ontwikkelingsuitkomsten niet
(meer) gericht zijn op het opheffen van de gronden van de ondertoezichtstelling.
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Tabel 0.7 Gewenste ontwikkelingsuitkomst

N

Vliegwielteams

Basisteams

Totaal WSG

24

20

44

Ontwikkelingsuitkomsten
In dossier

24

20

44

-

Volgens gv

0

0

0

-

Niet gebeurd

0

0

0

Stap 4: Werkdoelen en actieagenda
In alle dossiers zijn werkdoelen beschreven. De werkdoelen zijn in de meeste dossiers (voor een deel)
concreet geformuleerd. Bij en kwart van de dossiers zijn de doelen, volgens de onderzoeker, voor
ouders en jeugdigen niet makkelijk te begrijpen. De werkdoelen zijn in alle dossiers gerelateerd aan
de gewenste ontwikkelingsuitkomst.
De acties en de hulp die wordt ingezet wordt over het algemeen beschreven. Bij één zaak die nog niet
lang loopt verloopt het contact met moeder en jeugdige zeer moeizaam. Inmiddels zijn wel de doelen
gezamenlijk bepaald maar de acties moeten nog verder worden uitgewerkt. In een andere zaak is het
hulpaanbod ook nog niet rond als gevolg van veel weerstand bij de jeugdige.
Op welke termijn activiteiten worden uitgevoerd staat niet vaak in het dossier beschreven. Bij de
basisteams staat dit in geen van de dossiers, bij de vliegwielteams in ongeveer de helft van de
dossiers.
Het plan van aanpak wordt over het algemeen met het gezin besproken. Bij de zaken waar dat niet is
gebeurd willen ouders geen gesprek meer over de plannen of komen de afspraak hierover niet na.
Eén plan is op basis van gesprekken met ouders opgesteld maar het eindresultaat moet nog
besproken worden.
In het plan van aanpak is een kopje actieagenda opgenomen waarin werkdoelen gekoppeld worden
aan de aanpak. Dit is in alle plannen ingevuld. Het opstellen van de werkdoelen gebeurt eenmalig bij
het opstellen van het plan. Bij een aantal zaken wordt daarnaast nog een losse actieagenda gebruikt
waarin de actuele afspraken ook voor het gezin worden vastgelegd. Dit kan verschillende vormen
hebben bijvoorbeeld een door een lijstje met afspraken op de ijskast te plakken. Redenen om geen
afspraken op papier vast te leggen zijn dat ouders niet goed kunnen lezen of de zorgaanbieder een
actieagenda uitwerkt.
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Tabel 0.8 Werkdoelen en actieagenda

N
Werkdoelen
In dossier
-

Niet in dossier

Beschrijving activiteit
In dossier
-

Niet in dossier
Missing

Welke hulp
In dossier

Vliegwielteams

Basisteams

Totaal WSG

24

20

44

24

20

44

0

0

0

22

20

42

1

0

1

1

0

1

21

17

38

-

Niet in dossier/nvt

2

3

5

-

Missing

1

0

1
39

Plan besproken
In dossier

22

17

-

Volgens gv

1

0

1

-

Niet gebeurd/nvt

2

3

5

Actieagenda
In dossier

23

20

43

-

Volgens gv

0

0

0

-

Niet gebeurd
Missing

0

0

0

1

0

1

De focusgroep herkent de uitkomsten. De eerste drie stappen worden standaard gevolgd. De
gewenste ontwikkelingsuitkomsten kunnen, door de beveiliging van het format, pas beschreven
worden als de eerdere stappen zijn doorlopen. Doelen worden altijd gesteld. De focusgroep herkent
dat in het plan van aanpak niet altijd is terug te vinden welke hulp wordt ingezet. Termijnen die
gekoppeld worden aan de in te zetten interventies staan er niet altijd expliciet in. Het is in een aantal
cases niet goed aan te geven wanneer de hulp start: dit speelt bijvoorbeeld bij enkele zaken rond de
inzet van lokale vormen van hulp.
De gezinsvoogden herkennen dat de actieagenda niet standaard in de contacten met gezinnen
worden opgesteld en aan hen meegegeven. De actieagenda is een hulpmiddel om het plan van
aanpak concreter uit te werken in wie, wat, wanneer gaat doen. Gezinsvoogden gebruiken dit
hulpmiddel op verschillende wijzen. Het huidige plan van aanpak is nog geen ‘levend’ document dat
na elke afspraak bijgesteld kan worden. Dit zou volgens de focusgroep wel gewenst zijn.
5.3.3 Delta-hulpmiddelen
Van de verschillende Delta-hulpmiddelen wordt beperkt gebruik gemaakt in de teams. De
ontwikkelingstaken worden door een deel van de gezinsvoogden regelmatig geraadpleegd, anderen
geven aan dat het inmiddels niet meer nodig is in de lijst te kijken omdat zij de taken in het hoofd
hebben zitten. De dagelijkse Routine wordt meestal niet door de gezinsvoogd zelf maar door een
zorgaanbieder afgenomen. In de vliegwielteams wordt in het kader van Door Ontwikkeling Delta
gebruik gemaakt van schaalvragen die gezamenlijk met collega’s worden geformuleerd. Andere
instrumenten die worden gebruikt door gezinsvoogden zijn de Praatwijzer, die specifiek ontwikkeld
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is voor de doelgroep, het maken van netwerkcirkels en het Genogram. In het kader van Door
Ontwikkeling Delta wordt ‘mapping’ ingezet.
Tabel 0.9 Delta-hulpmiddelen

N
Ontwikkelingstaken
In dossier
-

Volgens gv

-

Niet gebeurd
Missing

Schaalvragen
In dossier
-

Volgens gv

-

Niet
gebeurd/nvt

Bolletjes schema
In dossier

Vliegwielteams

Basisteams

Totaal WSG

24

20

44

8

3

11

1

9

10

15

7

22

0

1

1

4

1

5

3

0

3

17

19

36

0

0

0

-

Volgens gv

2

1

3

-

Niet gebeurd

22

19

41

Dagelijkse Routine
In dossier

1

0

1

-

Volgens gv

-

Niet gebeurd

0

5

5

23

15

38

De focusgroep vindt de resultaten herkenbaar. Eén gezinsvoogd geeft aan dat er intern weinig
reclame voor wordt gemaakt: ‘iemand moet je erop wijzen. In de opleiding is het wel één keer langs
gekomen maar dat is niet voldoende. Het moet duidelijker worden wanneer je welk middel effectief
en handig inzet’.
Met betrekking tot de Dagelijkse Routine wordt aangegeven dat dit vaak door de zorgaanbieder
wordt gedaan. De informatie wordt dan al verzameld.
Eén gezinsvoogd ervaart dat er in de contacten met cliënten vaak veel speelt: er zijn bijna altijd
problemen of urgenties die eerst op moeten worden gelost waardoor zij niet altijd toekomt aan het
inzetten van de instrumenten. Binnen de vliegwielteams wordt hulpmiddelen van Signs of Safety
ingezet zoals het genogram-plus, Drie Huizen en schaalvragen. De praatwijzer is ook een goed
instrument.
5.3.4 Engageren
Bij engageren gaat het om het motiveren van het gezin tot actieve medewerking. Het onderscheid
tussen wel of niet in het dossier is niet altijd even scherp. Meestal staat niet expliciet in het dossiers
beschreven hoe het kind en het gezin betrokken is en wat daar precies het resultaat van is maar blijkt
uit de contacten of de toelichting op delen uit het plan in welke mate het gezin betrokken is. De
mening staat vaak kort genoteerd.
Jeugdigen boven de 12 jaar worden bijna altijd betrokken bij het gekozen hulptraject. Kinderen
onder de 12 jaar worden niet standaard betrokken onder andere door de beperking van een aantal
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jeugdigen. Dat geldt ook voor het betrekken van ouders. Een aantal van hen is door een
verstandelijke beperking niet in staat tot actieve betrokkenheid in het traject. Een aantal ouders wil
zelf niet meer actief betrokken zijn in het hulptraject. De mening van ouders is altijd bekend.
In de Vliegwielteams geven gezinsvoogden voorbeelden van de wijze waarop zij binnen Door
Ontwikkeling Delta de gezinsleden zo actief mogelijk betrekken. Een gezinsvoogd heeft bijvoorbeeld
een tekening gemaakt om aan de hand daarvan over de uithuisplaatsing met een kind te praten. Deze
Praatwijzer wordt gebruikt en de onderwerpen uit het plan worden in stukjes geknipt en in meerdere
gesprekken doorgesproken (Tabel 0.10).
De vraag of het gekozen hulpverleningstraject aansluit bij de wensen van ouders is lastig te
beantwoorden. Er wordt rekening gehouden met wensen van jeugdigen en ouders maar er is niet
altijd overeenstemming over alle onderdelen van de hulp. Bij een uithuisplaatsing bijvoorbeeld
willen ouders en kind bij voorkeur dat het kind thuis woont. Bij een aantal zaken is duidelijk dat de
ouders helemaal (nog) niet achter het gekozen hulptraject kunnen staan.
Tabel 0.10 Engageren

N
Kind is betrokken
In dossier

Vliegwielteams

Basisteams

Totaal WSG

24

20

44

10

7

17

-

Volgens gv

3

1

4

-

Niet gebeurd

4

8

12

-

< 4 jaar
Missing

7

3

10

0

1

1

Gezin is betrokken
In dossier

17

11

28

-

Volgens gv

5

3

8

-

Niet gebeurd
Missing

2

5

7

0

1

1

19

Mening kind
gevraagd
In dossier

9

10

-

Volgens gv

4

2

6

-

Niet gebeurd

4

4

8

-

< 4 jaar
Missing

7

3

10

0

1

1

Mening ouders
gevraagd
In dossier

22

17

39

-

Volgens gv

2

2

4

-

Niet gebeurd
Missing

0

0

0

0

1

1

Aansluiten bij wensen
In dossier

16

14

30

-

Volgens gv

3

3

6

-

Niet gebeurd

5

1

6
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-

Missing

0

2

2

Het is voor de deelnemers aan de focusgroep herkenbaar dat het niet altijd lukt om ouders of
kinderen te betrekken. Als het niet gebeurt dan is er altijd een reden voor. Soms zijn kinderen of
ouders erg beperkt. Het blijft dan bij het informeren van de kinderen en ouders.
5.3.5 Positioneren
Het positioneren verwijst naar het verduidelijken van de maatregel. Een deel van de gezinsvoogden
geeft aan dat positioneren bij de betreffende zaak niet nodig of wenselijk is. Wanneer de ouders mee
werken en er geen veiligheidsrisico’s zijn, geven gezinsvoogden er de voorkeur aan niet nadrukkelijk
vanuit een gezagspositie met het gezin over het belang van het kind te communiceren of expliciet
grenzen te stellen. Aan een deel van de ouders worden ook geen eisen (meer) gesteld. Bij een aantal
ouders is het niet (meer) nodig om eisen te stellen omdat zij zelf actief en goed meewerken en aan
een aantal ouders wordt geen eisen (meer) gesteld omdat gedragsverandering niet haalbaar is
gebleken en de kinderen elders op zullen groeien.
In ruim de helft van de dossiers is terug te vinden dat de gezinsvoogd positioneert. Bij een deel van
de werkdoelen zijn bijvoorbeeld minimale eisen geformuleerd, bezoekregelingen met afspraken over
wat wel en niet kan tijdens het bezoek zijn op papier vastgelegd en aanwijzingen komen voor. Ook in
het contactjournaal staan afspraken beschreven.
Bij één zaak waar het contact met ouders en jeugdige moeizaam verloopt, geeft de gezinsvoogd aan
dat de medewerking van ouders maar in beperkte mate kan worden afgedwongen. Er zijn geen
juridische consequenties te verbinden aan het gedrag van ouders.
Tabel 0.11 Positioneren

N
Gezagspositie
In dossier

Vliegwielteams

Basisteams

Totaal WSG

24

20

44

14

11

25

-

Volgens gv

4

6

10

-

Niet gebeurd/nvt

6

3

9

15

16

31

Grenzen stellen
In dossier
-

Volgens gv

0

1

1

-

Niet gebeurd/nvt
Missing

11

2

13

0

1

1

22

Eisen en
consequenties
In dossier

13

9

-

Volgens gv

0

3

3

-

Niet gebeurd/nvt
Missing

11

7

18

0

1

1

De focusgroep voegt toe dat in het plan van aanpak eisen en consequenties kunnen worden
aangegeven. Bij de doelgroep van de WSG kan het voorkomen dat er geen eisen meer aan de ouders
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gesteld worden. Zij kunnen zeer beperkt leerbaar zijn waardoor er geen veranderingen meer
gevraagd worden. Ook komt voor dat uit tactische overwegingen met eisen en consequenties op een
andere manier wordt omgegaan. Het zijn cliënten die ervaren dat veel voor hen bepaald wordt en zij
weinig invloed kunnen uitoefenen. Positioneren wordt dan snel als dreigen ervaren dus koersen op
‘vertrouwen’ door middel van engageren levert soms meer winst op.
5.3.6 Activeren netwerk
Bij de meeste zaken is het netwerk in kaart gebracht. In het plan van aanpak is geen kopje hiervoor
waardoor de rapportage hierover minder makkelijk is terug te vinden. Een deel staat in het
contactjournaal maar ook bij de sterke en zwakke punten wordt een aantal keer over het netwerk
geschreven. Bij een beperkt aantal bestaat geen zicht op het netwerk: eenmaal omdat de gezinsvoogd
recent de zaak heeft overgenomen en de andere keren omdat het gezin zelf afhoudend is.
Bij meer dan de helft van de gezinnen is er contact met steunfiguren zoals opa’s en oma’s maar ook
begeleiders van ouders. Bij meerdere gezinnen wordt aangegeven dat het netwerk van het gezin zeer
beperkt is.
Tabel 0.12 Activeren netwerk

N
Zicht op netwerk
In dossier

Vliegwielteams

Basisteams

Totaal WSG

24

20

44

13

11

24

-

Volgens gv

8

8

16

-

Niet gebeurd/nvt

3

1

4

Contact steunfiguur
gezin
In dossier

10

10

20

-

Volgens gv

7

5

12

-

Niet gebeurd/nvt

7

5

12

Contact steunfiguur
kind
In dossier

13

13

26

-

Volgens gv

5

4

9

-

Niet gebeurd/nvt

6

3

9

De resultaten zijn herkenbaar voor de focusgroep. Er is meestal een beeld van het netwerk. Niet alle
ouders willen dat er contact is met familie of vrienden. Vaak is het netwerk klein of niet betrouwbaar.
Eén gezinsvoogd geeft aan dat zij bij nieuwe zaken in het kader van Door Ontwikkeling Delta veel
aandacht heeft voor het netwerk en het activeren. Bij langlopende zaken investeert ze hier minder in.
In Door Ontwikkeling Delta-zaken wordt veel aandacht besteed aan werken met het netwerk. Deze
zaken zijn minder in de steekproef terecht gekomen.
5.3.7 Verrijkingen Delta
Welke verrijkingen worden gebruikt? Het organiseren van een groot overleg met zowel het gezin als
de betrokken instellingen vindt met enige regelmaat plaats. Hierbij zijn soms familieleden of
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vrienden aanwezig. Een netwerkberaad of Eigen Kracht Conferentie hebben weinig of niet
plaatsgevonden. Bij de Door Ontwikkeling Delta zaken wordt dit inmiddels wel vaker gedaan. Een
gezinsvoogd heeft bij een aantal zaken in haar caseload wel gebruik gemaakt van een Eigen Kracht
Conferentie maar deze zijn toevallig niet geselecteerd. Een aantal keer is aan ouders voorgesteld een
netwerkbijeenkomst of Eigen Kracht Conferentie te organiseren maar wilde ouders dit niet.
Tabel 0.13 Verrijkingen Delta

N
Netwerkberaad
Wel
-

Niet

Eigen Kracht
Wel
-

Niet

Vliegwielteams

Basisteams

Totaal WSG

24

20

44

3

7

10

21

13

34

1

2

3

23

18

41

11

9

20

13

11

24

Groot overleg
instellingen
Wel
-

Niet

De focusgroep merkt op dat in de vliegwielteams bij de nieuwe casussen conform de in ontwikkeling
zijnde Door Ontwikkeling Delta methode standaard wordt overwogen op welke wijze het netwerk
actief betrokken kan worden. Dit kan in de vorm van een EKc, een familienetwerkberaad of een
rondetafelgesprek met familie, netwerk en professionals. Niet bij alle geselecteerde dossiers is al met
deze nieuwe methode gewerkt. Bij de langer lopende zaken is Door Ontwikkeling Delta niet ingezet.
In Rotterdam worden inmiddels vaak Eigen Kracht Conferenties ingezet. Dit komt niet tot uiting in
deze steekproef van cases. In Rotterdam is enige tijd financiering beschikbaar voor Eigen Kracht
Conferentie. In Den Haag is dit recent gerealiseerd. In Alkmaar, Apeldoorn en Amsterdam zijn
hiervoor nog geen middelen beschikbaar.
5.3.8 Plan van Aanpak
Per gezinsvoogd is een indruk van de plannen van aanpak in kaart gebracht. Het is een indruk die op
meerdere plannen is gebaseerd. Bij sommige gezinsvoogden zijn plannen besproken die door eerdere
gezinsvoogden zijn opgesteld.
Bij de meeste gezinsvoogden zijn de plannen van aanpak enigszins op de toekomstgericht of neutraal
in de tijd. Bij een gezinsvoogd uit het vliegwielteam zijn de plannen volgens de onderzoeker enigszins
op het verleden gericht. Het taalgebruik is bij de meeste plannen redelijk begrijpelijk of neutraal. De
mate waarin het gedrag van ouders en jeugdigen concreet wordt beschreven varieert van weinig
concreet gedrag tot veel concreet gedrag. De meeste plannen zijn weinig gedetailleerd of neutraal. De
plannen van drie gezinsvoogden in de basisteams zijn volgens de onderzoeker gedetailleerd.
Met uitzondering van de plannen van twee gezinsvoogden, zijn de plannen neutraal of niet oordelend
geformuleerd. Bij één gezinsvoogd uit de basisteams zijn de plannen door de onderzoeker als
oordelend getypeerd en bij één gezinsvoogd uit de Vliegwielteams zijn de plannen volgens de
onderzoeker ‘begrip tonend’.
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5.3.9 Overig
De verschillen tussen de vliegwiel teams en de basisteams zijn beperkt. Het betekent volgens de
focusgroep dat de Deltamethode zowel inde basisteams als in de Vliegwielteams goed staat. De
nieuwe activiteiten in kader van Door Ontwikkeling Delta staan Delta blijkbaar niet in de weg.
Omdat niet alleen Door Ontwikkeling Delta zaken zijn geselecteerd is het logisch dat een aantal
vernieuwingen vanuit Door Ontwikkeling Delta nog niet goed zichtbaar zijn.
De gezinsvoogden uit de vliegwielteams zijn in de focusgroep overwegend positief over Door
Ontwikkeling Delta: zij ontvangen veel training, er zijn faciliteiten zoals Eigen Kracht Conferentie en
het biedt een scherpe focus waardoor sneller resultaten worden gehaald. Een aandachtspunt is dat in
het kader van Door Ontwikkeling Delta heel intensief met gezinnen gewerkt. Vroeger hadden de
gezinsvoogden meer lang lopende zaken in de caseload waar het na een eerste intensieve periode
rustiger werd. Ook de ondertoezichtstelling van meerdere kinderen in een gezin worden nu
kritischer bezien. Vaak vormen een of twee kinderen het grootste probleem in een gezin en is de
ondertoezichtstelling bij overige kinderen niet (meer) nodig. Deze ondertoezichtstellingen worden
nu vaker eerder beëindigd. Zware zaken blijven over. De normering voor de caseload moet hierop
worden aangepast. Ook bestaat er bij zware zaken meer behoefte aan gezamenlijke reflectie op de
aanpak.
Verschillende deelnemers van de focusgroep noemen de rapportage een aandachtspunt.
Verantwoording is belangrijk maar het moet makkelijker gemaakt worden. Het plan van aanpak in
de basisteams is te uitgebreid en er wordt veel dubbel gedaan. Ook voor ouders is het niet goed
leesbaar. In één van de vliegwielteams wordt nu gewerkt met de Intelligente Formulieren Module
(IFM)
IFM biedt, zeker als ook de ketenpartners hierin gaan rapporteren, mogelijkheden voor verbetering.
De wens bestaat om van het Plan van Aanpak een meer levend en dynamisch document te maken
waarin de actuele stand van zaken terug te vinden is in eenvoudig aan te passen actie-agenda’s.
Stut en steun is bij een aantal gemeenten inmiddels op orde maar landelijk nog niet. Dat is wel van
belang om bij de doelgroep van WSG een ondertoezichtstelling te kunnen beëindigen.

5.4 Conclusies
De conclusies over het programma-integer uitvoeren van de Deltamethode Gezinsvoogdij worden
beantwoord aan de hand van de volgende onderdelen van de onderzoeksvragen:
1.
De mate van programma-trouw van de specifieke bestanddelen.
2.
De motiverende en belemmerende factoren bij de implementatie.
3.
Mogelijke gewenste verbeteringen.
5.4.1 Mate van programma-trouw
De Deltamethode wordt bij de WSG ten aanzien van de veiligheid over het algemeen programma
integer uitgevoerd. Wanneer de jeugdige thuis woont of wanneer er onbegeleide bezoeken
plaatsvinden wordt een risicotaxatie uitgevoerd. Wanneer een jeugdige niet thuis woont en er
vinden geen onbegeleide bezoeken plaats dan worden de veiligheidslijsten niet ingevuld. In de
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vliegwielteams is vaker in het dossier beschreven dat over de verschillende veiligheidsaspecten met
het gezin is gesproken.
De 4- stappen methode wordt programma-integer uitgevoerd. Bij zowel de vliegwielteams als de
basisteams worden alle vier de stappen standaard doorlopen en beschreven in het dossier. Wanneer
de hulp wordt uitgevoerd is niet altijd in het dossier terug te vinden. In het plan van aanpak wordt
bij de start een actieagenda opgesteld. Bij een aantal zaken wordt daarnaast nog een losse
actieagenda gebruikt waarin in contacten met gezinnen de actuele afspraken ook voor het gezin
worden vastgelegd
Van de Deltahulpmiddelen wordt in de teams weinig gebruik gemaakt. Gezinsvoogden uit de
vliegwielteams maken eerder gebruik van hulpmiddelen uit Signs of Safety zoals de Drie Huizen en
Genogram Plus. In Rotterdam wordt vaak een Eigen Kracht Conferentie ingezet. Financiering
hiervoor is al geruime tijd beschikbaar gesteld door de gemeente.
Op basis van het dossier alleen is de mate van engageren lastig te beoordelen. Uit de interviews komt
naar voren dat gezinnen bij de meeste dossiers worden betrokken bij het hulptraject. Bij een aantal
gezinnen lukt dit minder goed onder andere doordat de jeugdige en/of de ouders door een beperking
niet goed in staat zijn tot actieve betrokkenheid in het traject.
Bij het positioneren komt naar voren dat de gezinsvoogden ervaren dat bij de doelgroep van WSG
het neerzetten van gezag of stellen van grenzen zorgvuldig moet worden ingezet omdat ouders dit
vaak als dreigen ervaren. Het stellen van eisen aan ouders en het verbinden van consequenties bij
uitblijven van verandering is niet altijd (meer) wenselijk of haalbaar; ouders kunnen beperkt
leerbaar zijn.
Bij de meeste zaken bestaat zicht op het netwerk. Bij een deel van de gezinnen is contact met
steunfiguren van het gezin of het kind gelegd.
De verrijkingen maken nog geen deel uit van de Deltamethode en maken in die zin geen deel uit van
de beoordeling over de mate waarin de Deltamethode programma-integer wordt uitgevoerd. Bij de
geselecteerde dossiers is hier nog weinig gebruik van gemaakt. Voor Eigen Kracht Conferenties zijn
bij een deel van de teams inmiddels middelen beschikbaar om hiervan gebruik te maken. In het
kader van Door Ontwikkeling Delta wordt bij nieuwe zaken standaard overwogen op welke wijze het
netwerk actief betrokken kan worden. Dit kan in de vorm van een EKC, een familienetwerkberaad of
een rondetafelgesprek met familie, netwerk en professionals.
Tussen de vliegwielteams en de basisteams bestaan weinig verschillen in de uitvoering van de
Deltamethode.
5.4.2 Mate van implementatie
Motiverende factoren bij het gebruik van de methode zijn:
De huidige ontwikkeling van de implementatie zorgt voor scholing en betere faciliteiten zoals
het kunnen organiseren van een Eigen Kracht Conferentie. Dit zorgt voor scherpere focus in
het hulpverlenen aan gezinnen en het eerder afsluiten of overdragen van cases. De methode
Door Ontwikkeling Delta vraagt zeker in de eerste fase een hoge tijdsinvestering van de
gezinsvoogd. De caseload is hier binnen de pilot op aangepast.
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-

Het rapportage format is een belangrijk instrument voor de wijze van uitvoering: de
onderdelen die in het format verplicht moeten worden beschreven zijn over het algemeen goed
in het dossier terug te vinden.

Belemmerende factoren zijn:
Het rapportageformat in IJ belemmert een actief en dynamisch gebruik van het plan aanpak.
Het huidige IJ is ‘dwingend’ ingericht.
In het vliegwielteam (Door Ontwikkeling Delta) merkt op dat door het eerder afsluiten van
ondertoezichtstellingen de werkzaamheden voor de gezinsvoogd zwaarder worden. Er blijven
eerder ‘zwaardere’ ondertoezichtstellingen over. De gezinsvoogd ervaart daardoor meer
werkdruk.
5.4.3 Gewenste verbeteringen
De belangrijkste verbetervoorstellen voor WSG zijn:
1.

Het plan van aanpak verbeteren door gebruik te maken van meer dynamische mogelijkheden
zoals de Intelligente Formulieren Module (IFM). WSG experimenteert hier op dit moment
mee in sommige regio’s.

2.

In de focusgroep is de behoefte geuit aan meer gezamenlijke reflectie op casuïstiek: het
methodisch bespreken van casuïstiek.
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6

Resultaten Bureau Jeugdzorg Agglomeratie
Amsterdam

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten beschreven van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie
Amsterdam (BJAA). Bij BJAA hebben gezinsmanagers zowel jeugdbeschermingszaken als
jeugdreclassering zaken in hun caseload. Voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling wordt, in
aanvulling op de Deltamethode, met de methoden Functional Family Parole Services (FFPS) en
Gezinsgericht werken (GGW) gewerkt.
De eerste paragraaf geeft een korte beschrijving van deze methoden. Daarna volgt een beschrijving
van de kenmerken van de geselecteerde gezinsmanagers en cases bij de interviewronde en wordt de
samenstelling van de focusgroep weergegeven. Vervolgens komt de wijze waarop verschillende
componenten uit de Deltamethode terug te vinden zijn in de aanpak van BJAA aan de orde. Per
onderdeel worden zowel de resultaten van de interviews als de focusgroep beschreven. Tot slot
worden de onderzoeksvragen beantwoord voor de Jeugdbescherming van BJAA.

6.1 Vliegwiel1
Bureau Jeugdzorg Amsterdam voert Generiek Gezinsgericht Werken (GGW) in dit is een intensieve
gezinsgerichte casemanagement methodiek in die is gebaseerd op de Deltamethode en verdere
verrijking daarvan van met verschillende werkzame bestanddelen waarvan de Amerikaanse methode
Functional Family Parole Services (FFPS) de belangrijkste is.
Een verschil met de Deltamethode is dat gekozen is voor het principe van 1Gezin1Plan1Medewerker.
Per gezin is er één gezinsmanager die al het noodzakelijke casemanagement uitvoert, ongeacht het
kader: vrijwillige hulpverlening, civiele (de ondertoezichtstelling, voogdijmaatregel) of
strafrechtelijke maatregelen. Elke gezinsmanager is lid van één compact basisteam waarin wekelijks
de deskundigheidsbevordering en besluitvorming rondom de casus plaatsvindt. Bureau Jeugdzorg
Amsterdam noemt dit Generiek Gezinsgericht Werken (GGW). Doel van de methode is te zorgen dat
het kind blijvend veilig is. De begeleiding van het gezin geschiedt in drie fasen (zie § 1.1).
De werkzame bestanddelen van het gezinsgerichte werken zijn:
De ‘gezinsmanagers werken transparant: met het ‘plan op tafel’.
Onderdeel van het gezinsplan is een centrale lijn (het te bereiken eindresultaat), een
veiligheidslijn en de elementen van de pedagogische visie van Bureau Jeugdzorg Amsterdam
(gebaseerd op 9 belangrijke ontwikkelingsuitkomsten en de internationale rechten van het
kind).
In het plan is er structureel aandacht voor de veiligheid van het kind. Risicotaxatie maakt hier
onderdeel vanuit.
De gezinnen hebben de regie over hun hulpverleningsproces. Eigen Kracht Conferenties
inzetten behoort standaard tot één van de middelen om duurzame veranderingen in de
veiligheid te bewerkstelligen.
Er is wekelijks multidisciplinair overleg over casuïstiek in de basisteams. Onopgeloste
kwesties over bijvoorbeeld het ontbreken van het gewenste hulpaanbod worden opgeschaald
en opgelost.
Bij Bureau Jeugdzorg Amsterdam werken alle gezinsmanagers met dezelfde methoden: er is geen
onderscheid tussen vliegwielteams en reguliere teams. De onderzoeksvraag is in hoeverre de
specifieke bestanddelen van de Deltamethode worden toegepast door de gezinsmanagers.
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6.2 Interviews en focusgroep
6.2.1 Kenmerken gezinsmanagers
In het totaal zijn twaalf gezinsmanagers geïnterviewd over de uitvoering van de
ondertoezichtstellingszaken. De gemiddelde leeftijd van de gezinsmanagers is 42,2 jaar. Alle
gezinsmanagers hebben een HBO opleiding en hebben (een deel) van de Deltaopleiding gevolgd. Een
aantal gezinsmanagers geeft aan dat zij de Deltaopleiding niet hebben afgerond omdat gestart werd
met de nieuwe methodiek, dat houdt in dat ze de (geaccrediteerde) opleiding tot gezinsmanager
hebben gevolgd waar de Deltamethode in is geïntegreerd. De helft van deze gezinsmanagers werkt
langer dan vijf jaar bij Bureau Jeugdzorg (Tabel 6.1).
Tabel 6.1 Kenmerken gezinsmanagers
BJAA
N

12

Gemiddelde leeftijd

42,2 jaar
27-61 jaar

Vooropleiding:
HBO

12

Werkervaring JB:
< 1 jaar

0

-

1-5 jaar

6

-

6 – 10 jaar

4

-

> 10 jaar

2

Opleiding (Delta/ FFPS)

12

Ervaring met Delta/ FFPS:
1-2 jaar

1

-

2-3 jaar

2

-

3-4 jaar

4

-

> 4 jaar
missing

3
2

6.2.2 Kenmerken cases
De gezinsmanagers hebben een wisselend aantal ondertoezichtstellingen in hun caseload. Het aantal
cases dat per interview besproken is verschillend per gezinsmanager. In totaal zijn 38 dossiers
geselecteerd10. De gemiddelde leeftijd van de kinderen die onder toezicht staan is 10,8 jaar. Bij meer
dan de helft van de dossiers gaat het om een jongen. De gemiddelde duur van de
ondertoezichtstelling op het moment van inzage in het dossier is 3,7 jaar. De duur varieert van
enkele maanden tot 12 jaar. Bij meer dan de helft van de cases is de geïnterviewde gezinsmanager
niet de eerste gezinsmanager. Bij bijna de helft van de cases staan nog andere kinderen uit het gezin
onder toezicht: dit varieert van één tot twee broertjes of zusjes.
Het laatste plan van aanpak is bij vijf cases na de start van de ondertoezichtstelling opgesteld. Bij de
overige zaken gaat het om een verlening of verzoek tot machtiging uithuisplaatsing.
10 Hoe de steekproeftrekking heeft plaatsgevonden

staat in paragraaf 2.2
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De beslissing tot verlenging of beëindiging wordt genomen in het basisteam onder leiding van de
teammanager en in aanwezigheid van de gedragswetenschapper.
Tabel 6.2 Kenmerken cases
BJAA
N
Gemiddelde leeftijd

10,8 jaar
- 9 maanden – 17 jaar

Geslacht:
Jongen

21

Meisje

17

Gemiddelde duur

3,7 jaar

ondertoezichtstelling
Aantal gm
1e gm

14

-

2e gm

-

3e gm

5

-

>3
niet duidelijk

9

9

1

ondertoezichtstelling bij Brusjes

18

Kernbeslissing
Start ondertoezichtstelling
-

5

Verlenging /beëindiging/UHP

33

Het plan van aanpak is het feitelijke gezinsplan dit is een document dat gedurende de
ondertoezichtstelling - en ook daarvoor en daarna in vrijwillig kader - steeds wordt aangepast.
Nieuwe gebeurtenissen en afspraken worden toegevoegd en niet meer relevante zaken en afgeronde
afspraken worden verwijderd. Voor formele momenten, zoals een verzoek om verlenging beëindiging
of machtiging uithuisplaatsing, wordt door middel van een pdf (voorzien van datum) de stand van
zaken vastgelegd.
Bureau Jeugdzorg Amsterdam maakt geen gebruik van een apart contactjournaal: gebeurtenissen,
afspraken en dergelijke worden direct opgenomen in het plan van aanpak. Alle ketenpartners
accepteren dit document als informatiebron en onderbouwing voor beslissingen. Het wordt van een
aparte oplegger voorzien afhankelijk van de vraag die wordt gesteld of formele stap in de procedure
die moet worden gevolgd (verwijzing, raadsverzoek, rechtbank).
6.2.3 Focusgroep
Aan de focusgroep hebben zes medewerkers van Bureau Jeugdzorg deelgenomen. Drie
gezinsmanagers namen deel, één teamleider en één gedragsdeskundige. En een beleidsmedewerker
bezig met de invoering van het gezinsgericht werken heeft deelgenomen.
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6.3

Uitvoering ondertoezichtstelling

6.3.1

Veiligheid

De risico’s op onveiligheid zijn bij bijna alle cases getaxeerd. In het dossier zijn de resultaten van de
LIRIK terug te vinden. Eenmaal zijn de risico’s niet getaxeerd omdat de bestaande risicoinventarisatie nog voldeed.
De gezinsmanagers praten bij bijna alle zaken met de ouders over de veiligheid met het gezin. Ook is
de mening van de ouders bijna altijd bij de gezinsmanager bekend. Eén jongere heeft geen contact
meer met zijn ouders: moeder is helemaal buiten beeld en vader wil geen contact met de
gezinsmanager. In deze zaak is niet met ouders over de veiligheid gesproken en is de mening van
ouders onbekend. Ook over signalen van mishandeling of verwaarlozing is niet met de ouders
gesproken. Signalen van mishandeling of verwaarlozing worden verder bijna altijd besproken. Bij
twee zaken is dit niet (meer) van toepassing omdat de jeugdige elders verblijft. In ongeveer de helft
van de zaken is over deze onderwerpen informatie in het plan van aanpak terug gevonden (Tabel 6.3)
De gezinsmanager geeft bij elk contact met het gezin een score voor de veiligheid van de jeugdige in
het gezin. De veiligheid wordt vervolgens grafisch weergegeven in een veiligheidslijn waarmee de
veiligheid wordt gemonitord.
Tabel 6.3 Veiligheid
BJAA
N

38

Besproken met ouders
In dossier

21

-

Volgens gm

16

-

Niet gebeurd

1

Mening ouders
In dossier

18

-

Volgens gm

19

-

Niet gebeurd

1

Signalen
In dossier
-

Volgens gm

-

Niet gebeurd/nvt

16
19
3

Risico taxatie
In dossier

37

-

Volgens gm

0

-

Niet gebeurd

1

De gezinsmanagers zien de kinderen bijna altijd face-to-face (zie Tabel 6.4). Bij één case, waar het
kind in het pleeggezin is geplaats, is de afspraak dat de zorgaanbieder het kind in het pleeggezin
bezoekt. Het pleeggezin wordt intensief begeleid. Over het algemeen vinden afspraken met de ouders
thuis bij het gezin plaats. Uitzonderingen zijn situaties waarbij de jeugdige uit huis zijn geplaatst en
waarbij soms voor een andere locatie voor de contacten met ouders wordt gekozen.
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De kamer van het kind wordt meestal wel bekeken door de gezinsmanager maar als er geen
bijzonderheden zijn, wordt dit doorgaans niet gerapporteerd. Bij acht jeugdigen is de kamer niet
bezocht onder andere omdat de jeugdige niet thuis woont maar in een instelling.
Tabel 6.4 Toezicht en risicomanagement
BJAA
N

38

Face to face contact
In dossier

35

-

Volgens gm

2

-

Niet gebeurd

1

Huisbezoek
In dossier

29

-

Volgens gm

4

-

Niet gebeurd/nvt
missing

4
1

Kamer kind gezien
In dossier
-

Volgens gm

-

Niet gebeurd/nvt

12
18
8

Uit de focusgroep komt naar voren dat het beeld van het altijd taxeren van de risico’s herkend wordt.
Dit maakt standaard onderdeel uit van de veiligheidslijn die voor elke gezin geformuleerd wordt. De
LIRIK wordt standaard voor de risicotaxatie gebruikt. Het valt de deelnemers op dat de score van het
bespreken lager ligt. Dit gebeurt altijd. Het plan is van de ouders en ook als zodanig geformuleerd.
Met regelmaat geven de ouders en gezinsmanagers hun score over op de veiligheidslijn. Ook hier uit
blijkt de betrokkenheid van ouders en het bespreken van de veiligheid. Een mogelijke verklaring kan
zijn dat de onderzoekers gezocht hebben naar directe formuleringen van ‘bespreken van de
veiligheid’. Dit staat mogelijk minder expliciet als tekst in het plan van aanpak. Een andere
mogelijkheid is omdat het plan van aanpak een ‘levend’ document is het bespreken van de veiligheid
weggehaald wordt. Dit bespreken van de veiligheid zou dan wel weer in oudere plannen van aanpak
terug te vinden moeten zijn.
De score van het op huisbezoek gaan, verrast de deelnemers enigszins. Er wordt altijd op huisbezoek
gegaan, het is de werkwijze van BJAA. Het kan zijn dat huisbezoeken niet in de mate waarin alle
medewerkers dat thans doen zijn beschreven in de oudere dossiers. Bij GGW/FFPS is het contact en
het aantal huisbezoeken in de eerste en derde fase het meest frequent. In de tweede fase waarin het
gezin vaak een interventie, behandeling of aanvullende hulpverlening ontvangt is het contact met de
gezinsmanager minder intensief. Als er contact is dan is dat vaak in de vorm van een
uitvoerdersoverleg waarbij gezin én hulpverleners samen met de gezinsmanager de voortgang en
resultaten bespreken.
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6.3.2 Het 4-stappenmodel
Stap 1: Benoemen zorgpunten en sterke punten
De zorgpunten over het kind en over de verzorging en de opvoeding door de ouders worden bijna
altijd geïnventariseerd en beschreven in het dossier. In één dossier zijn de zorgpunten over de
ouders niet meer in het huidige plan van aanpak opgenomen omdat de jeugdige uit huis is geplaats
en niet meer terug naar huis zal gaan. Een enkele keer is dit niet gebeurd omdat voorafgaand aan een
verlenging geen contact met ouders en het kind tot stand kon worden gebracht. Aan de sterke punten
van het kind en de ouders wordt aandacht besteed. Deze zijn iets minder vaak in het dossier
vastgelegd als de zorgpunten.
De visie van het gezin op de zorgpunten en sterke punten is in een klein deel van de dossiers
beschreven; het is niet altijd duidelijk dat de ouders en het kind zelf punten hebben ingebracht of
wat de jeugdige en ouders vinden van de genoemde punten.
Tabel 6.5 Zorgpunten en sterke punten
BJAA
N

38

Zorgpunten kind
In dossier

37

-

Volgens gm

0

-

Niet gebeurd

1

Sterke punten kind
In dossier

33

-

Volgens gm

2

-

Niet gebeurd

3

Zorgpunten ouders
In dossier

36

-

Volgens gm

1

-

Niet gebeurd

1

Sterke punten ouders
In dossier

33

-

Volgens gm

2

-

Niet gebeurd

3

Visie gezin bekend
In dossier

11

-

Volgens gm

24

-

Niet gebeurd
missing

2
1

Stap 2: Vertaling naar de ontwikkelingsbedreiging
In het format van het plan van aanpak is de ontwikkelingsbedreiging niet als zodanig als kopje
opgenomen. In bijna de helft van de dossiers zijn wel bedreigingen specifiek voor de ontwikkeling
van het kind geformuleerd.
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Tabel 6.6 Ontwikkelingsbedreiging
BJAA
N

38

Ontwikkelingsbedreiging
In dossier
-

Volgens gm

-

Niet gebeurd/nvt

17
7
14

Stap 3: De gewenste ontwikkelingsuitkomst
Ook het formuleren van de gewenste ontwikkelingsuitkomsten, conform de Deltamethode, maakt
geen deel uit van het format van het plan van aanpak. Voor elk gezin wordt wel een centrale lijn
geformuleerd. Dit is een haalbaar einddoel dat gerealiseerd moet worden om te bewerkstelligen dat
de kinderen blijvend veilig zijn beëindigen van de ondertoezichtstelling hoort daarbij, na de
beëindiging loopt het casemanagement nog door en wordt een borgingsplan opgesteld met het gezin.
Bij een deel van de dossiers komen hierin gewenste ontwikkelingsuitkomsten naar voren. De
centrale lijn is bij een deel van de dossiers meer op de ouders gericht en niet specifiek op de
ontwikkeling van de kinderen. Wanneer gewenste ontwikkelingsuitkomsten zijn beschreven dan zijn
deze positief geformuleerd, gericht op de toekomst en gericht op het opheffen van de gronden voor
de ondertoezichtstelling.
Tabel 6.7 Gewenste ontwikkelingsuitkomst
BJAA
N

38

Ontwikkelingsuitkomsten
In dossier
-

Volgens gm

-

Niet gebeurd/nvt

25
0
13

Stap 4: Werkdoelen en actieagenda
In bijna alle dossiers staan werkdoelen opgenomen. In één dossier, waar de ondertoezichtstelling
recent is gestart, zijn de doelen wel al besproken maar nog niet in het dossier vastgelegd. Het plan
van aanpak bevat een tabel waarin doelen en wie wat doet worden opgenomen met daarbij wanneer
het doel gerealiseerd moet zijn. In de meeste dossiers is hierin terug te vinden welke activiteiten en
welke hulp worden ingezet met afspraken over wie wat doet. De termijn waarop activiteiten worden
ondernomen is bij ongeveer de helft van de dossiers terug te vinden. In driekwart van de dossiers
zijn de doelen concreet geformuleerd.
Het plan van aanpak wordt meestal met het gezin besproken. Bijna alle gezinsmanagers geven aan
met het plan op tafel te werken en samen met het gezin het plan op te stellen. Uit de manier van
schrijven zou dan te herleiden moeten zijn dat plan van aanpak samen met ouders is opgesteld. De
onderzoekers hebben alleen gekeken of expliciet in het dossier was vastgelegd dat het plan met het
gezin is besproken.
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De actieagenda, waarin volgens de Deltamethode, acties aan de werkdoelen worden verbonden is
deels terug te vinden in bovengenoemde tabel. Hierin worden afspraken over de acties vastgelegd
gekoppeld aan de werkdoelen. Een deel van de gezinsmanagers geeft aan dit gedeelte uit het plan
van aanpak als agenda voor de contacten te gebruiken en dit uit te printen voor cliënten.
Tabel 6.8 Werkdoelen en actieagenda
BJAA
N

38

Werkdoelen
In dossier
-

37

Volgens gm

1

Beschrijving activiteit
In dossier
-

33

Niet in dossier/nvt

5

Welke hulp
In dossier
-

37

Niet in dossier/nvt
Missing

0
1

Plan besproken
In dossier

20

-

Volgens gm

14

-

Niet gebeurd
Missing

3
1

Actieagenda
In dossier
-

Volgens gm

-

Niet gebeurd/nvt
Missing

16
8
12
1

De focusgroep herkent zich in het beeld dat de zorgpunten en sterke punten van de ouders en de
kinderen vaak in het dossier terug te vinden zijn. Hiervoor heeft BJAA een middel beschikbaar om
deze in het plan van aanpak (het gezinsplan) te benoemen. De focusgroep vult aan dat de visie van
het gezin op de zorgpunten minder expliciet is vastgelegd in de dossiers. Het plan is van het gezin
dus de vraag is wat de meerwaarde is van het expliciet vastleggen van de visie van ouders en
kinderen. Het zit meer verhalend in de dossiers. Het is een bewuste keuze van BJAA om polarisatie
met gezinnen tegen te gaan.
De ontwikkelingsbedreigingen zouden in alle dossiers moeten zijn opgenomen. De deelnemers
herkennen zich niet in de cijfers. BJAA stelt dat de zorgpunten gelijk staan aan de
ontwikkelingsbedreigingen. Wel kiest BJAA voor het algemeen formuleren van zorgpunten en gaat
het hier om ontwikkelingsbedreigingen gericht op het kind.
Ook de gewenste ontwikkelingsuitkomsten kunnen geformuleerd worden op het niveau van het kind.
De ontwikkelingsuitkomsten zijn altijd onderdeel van de centrale lijn van BJAA maar hoeven niet
per se geformuleerd te zijn op het niveau van het kind.
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6.3.3 Delta-hulpmiddelen
De gezinsmanagers maken gebruik van verschillende hulpmiddelen die deel uitmaken van de
Deltamethode. De schaalvragen en het bolletjesschema worden het meest gebruikt. De
ontwikkelingstaken worden volgens de gezinsmanagers ook redelijk vaak geraadpleegd (Tabel 6.9).
Ten aanzien van de dagelijkse routine geven gezinsmanagers aan dat dit meestal door de betrokken
zorgaanbieders in kaart wordt gebracht.
Tabel 6.9 Delta-hulpmiddelen
BJAA
N

38

Ontwikkelingstaken
In dossier

5

-

Volgens gm

21

-

Niet gebeurd/nvt

12

Schaalvragen
In dossier
-

Volgens gm

-

Niet gebeurd

14
1
23

Bolletjes schema
In dossier

15

-

Volgens gm

-

Niet gebeurd

22

Dagelijkse Routine
In dossier

0

1

-

Volgens gm

8

-

Niet gebeurd

30

De deelnemers van de focusgroep herkennen dat de sterke punten en zorgpunten van de gezinsleden
standaard geïnventariseerd worden. Dit doen zij door middel van een standaardtabel. Deze maakt
onderdeel uit van het plan van aanpak. En is gebaseerd op de negen categorieën van de pedagogische
visie van BJAA.
De deelnemers aan de focusgroep geven aan dat naar hun mening de visie van het gezin in alle
dossiers aan de orde komt. Het plan is van het gezin. De visie van het gezin zit er minder expliciet in
als kopje. Dit is bewust gedaan om de polarisatie tussen ouders en gezinsmanagers tegen te gaan. De
visie van het gezin komt meer verhalend aan de orde. Zijn er echte meningsverschillen tussen
gezinsmanager en ouders bijvoorbeeld over de veiligheid of uithuisplaatsing van kinderen dan komt
dit wel expliciet terug in het plan van aanpak.
De focusgroep merkt op dat in alle dossiers ontwikkelingsuitkomsten en ontwikkelingsbedreigingen
worden geformuleerd. BJAA werkt in de diagnosefase met zorgpunten. Het kan zijn dat op basis van
de zorgpunten gekozen wordt voor ontwikkelingsuitkomsten gericht op de ouders. BJAA zoekt naar
achterliggende gezinspatronen en dan kan kiezen voor doelen – in de centrale lijn – voor de ouders.
In het onderzoek is vooral gezocht naar ontwikkelingsuitkomsten gericht op het kind.
De resultaten over de werkdoelen en actieagenda zijn herkenbaar.
De gezinsmanagers maken met regelmaat gebruik van de hulpmiddelen. Het inventariseren van de
dagelijkse routine maakt standaard onderdeel uit van de eerste fase. Het is mogelijk minder in de
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plannen van aanpak terug te vinden omdat in de steekproef dossiers uit de eerste fase (direct na de
start van de ondertoezichtstelling) zijn uitgesloten. In de veiligheidslijn wordt op gezette tijden een
score door gezinsmanager en ouders gegeven over de veiligheid. Dat gebeurt aan de hand van
schaalvragen. Deze uitkomsten zouden hoger moeten zijn.
6.3.4 Engageren
Bij engageren gaat het om het motiveren van het gezin tot actieve medewerking. Wanneer jeugdigen
ouder dan 12 jaar zijn, worden zij over het algemeen betrokken bij j het gekozen hulptraject. Het gaat
hierbij om meer dan informeren alleen. Bij kinderen onder de vier jaar is een actieve betrokkenheid
niet van toepassing en bij kinderen tot twaalf jaar kiest de gezinsmanager er bij een aantal kinderen
voor deze niet actief te betrekken. Naar de mening van jeugdigen onder de twaalf jaar wordt niet
altijd gevraagd. Eén gezinsmanager geeft aan dat een puber, waar een van de dossiers betrekking op
heeft, niet een mening heeft over de hulp.
Ouders zijn bij het merendeel van de dossiers betrokken bij het hulptraject. Het plan wordt samen
met de ouders opgesteld. Een aantal ouders wordt niet meer actief betrokken bijvoorbeeld omdat de
kinderen niet meer thuis wonen en niet terug naar huis gaan. De mening van ouders is over het
algemeen bekend.
Ten aanzien van het engageren is de beoordeling of het al dan niet in het dossier staat soms lastig te
maken. Gezinsmanagers beschrijven niet altijd expliciet hoe ouders en kinderen zijn betrokken.
Omdat het plan van aanpak een dynamisch document is, is soms informatie uit het plan verwijderd.
Het kopje mening van ouders wordt (opnieuw) ingevuld op het moment dat een pdf wordt gemaakt
ten behoeve van een formele beslissing.
De vraag of het gekozen hulpverleningstraject aansluit bij de wensen van ouders en jeugdige is lastig
te beantwoorden. Bij de start van de hulp zijn gezinnen het vaak niet eens. In de loop van de tijd
ervaren gezinnen de steun steeds positiever. Bij vijfdossiers sluit het ingezette traject in het geheel
niet aan bij de wensen van het gezin.
Tabel 6.10 Engageren
BJAA
N

38

Kind is betrokken
- In dossier

9

-

Volgens gm

14

-

Niet gebeurd
Missing

10

-

< 4 jaar

1
4

Gezin is betrokken
- In dossier

18

-

Volgens gm

14

-

Niet gebeurd

6

Mening kind gevraagd
- In dossier

14

-

Volgens gm

13

-

Niet gebeurd

7

-

< 4jaar

4
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Mening ouders gevraagd
- In dossier

24

-

Volgens gm

12

-

Niet gebeurd

2

Aansluiten bij wensen
- In dossier

16

-

Volgens gm

17

-

Niet gebeurd/nvt

5

In de focusgroep herkent de ‘lagere’ scores niet. Engageren is een van de belangrijkste elementen van
FFPS deze methode leert gezinsmanagers expliciet hoe ze hierbij vanuit de krachten van het gezin
kunnen engageren of verbinden. De gezinsmanagers van BJAA werken sinds korte tijd (enkele
maanden tot anderhalf jaar) met de FFPS methodiek. In oude zaken gaat dat vaak moeizaam. In
situaties waarin de gezinnen nieuw zijn voor de gezinsmanager of voor BJAA) werkt dit echter
uitstekend.
Gezinnen zijn altijd betrokken en de mening van de ouders is onderdeel van het plan van aanpak.
Het kan zijn dat de informatie minder expliciet is terug te vinden in het ‘levende’ plan van aanpak.
De mening van ouders staat zeker op formele beslismomenten te lezen en zou dan terug te vinden
zijn in ‘bewaarde en oudere’ plannen van aanpak.
6.3.5

Positioneren

Het positioneren verwijst naar het verduidelijken van de maatregel. De gezinsmanagers handelen
vanuit hun gezagspositie en maken aan het gezin duidelijk wat er moet veranderen. Zij stellen
grenzen ter bescherming en de veiligheid van het kind. In een deel van de dossiers is dit terug te
vinden, bijvoorbeeld in de vorm van een aanwijzing of afspraken in het plan van aanpak of
voorwaarden bij een bezoekregeling.
Niet altijd worden eisen aan ouders gesteld waaraan consequenties bij het niet nakomen zijn
verbonden. Gezinsmanagers geven aan dat dit niet altijd (meer) nodig of wenselijk is. Het werkt niet
bij alle ouders goed om hen te motiveren door de consequenties te benoemen.
Ook ten aanzien van het positioneren komt naar voren dat het plan van aanpak regelmatig wordt
bijgesteld. Alleen als het actueel is, zijn afspraken, eisen, consequenties in het plan opgenomen.
Wanneer de situatie verandert worden de afspraken en dergelijke verwijderd.
Tabel 6.11 Positioneren
BJAA
N

38

Gezagspositie
In dossier
-

Volgens gm

-

Niet gebeurd/nvt

17
21
0

Grenzen stellen
In dossier
-

Volgens gm

-

Niet gebeurd/nvt
Missing

22
15
0
1
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Eisen en consequenties
In dossier
-

Volgens gm

-

Niet gebeurd/nvt

11
18
9

In de focusgroep is ten aanzien van het positioneren opgemerkt dat het ‘grenzen stellen’ vooral terug
te vinden is in eerdere plannen van aanpak. Op formele beslismomenten is er een kopje BJAAbesluit waarin grenzen aangegeven kunnen worden. Eén gezinsmanager geeft aan dat in haar team
het BJAA-besluit ook in het levende document gehanteerd wordt.
De grens over veiligheid wordt bewaakt door op de veiligheidslijn regelmatig een score te geven over
de veiligheid. Lage scores kunnen aanleiding zijn op een moment een grens te gaan stellen.
6.3.6 Activeren netwerk
Bij de meerderheid van de cases is het netwerk in kaart gebracht en meestal is hierover
gerapporteerd. Bij tien dossiers is het zicht op het netwerk beperkt onder andere omdat de gezinnen
terughoudend zijn.
Bij de meerderheid van de gezinnen is er contact met steunfiguren zoals opa’s en oma’s, een zus of
een vriend(in). Minder vaak is er contact met de steunfiguren van het kind.
Bij meerdere dossiers is er geen contact met steunfiguren omdat er weinig of geen netwerk aanwezig
is, bijvoorbeeld omdat familie in het buitenland woont.
Tabel 6.12 Activeren netwerk
BJAA
N

38

Zicht op netwerk
In dossier

25

-

Volgens gm

4

-

Niet gebeurd

9

Contact steunfiguur gezin
In dossier

20

-

Volgens gm

9

-

Niet gebeurd/nvt
Missing

8
1

Contact steunfiguur kind
In dossier

14

-

Volgens gm

11

-

Niet gebeurd/nvt

13

De resultaten met betrekking tot het activeren van het netwerk zijn herkenbaar voor de deelnemers
van de focusgroep. De gezinsmanagers zoeken naar de personen die invloed hebben op het gezin en
betrekken die in de gesprekken met het gezin. Het kan zijn dat –zeker in langer lopende
ondertoezichtstellingen - er nog geen gezinsgerichte relatie is opgebouwd en er nog geen toegang is
tot belangrijke steunfiguren. Een ander probleem is je soms te maken hebt met criminele
steunfiguren.
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6.3.7

Verrijkingen Delta

Welke verrijkingen worden gebruikt? Bij BJAA wordt van deze opties gebruik gemaakt. Bij een groot
deel van de cases is sprake van groot overleg: een overleg waaraan meerdere betrokken organisaties
samen met het gezin en eventueel personen uit het netwerk van het gezin deelnemen. De rapportage
hierover is niet altijd in het dossier terug te vinden. Bij twaalf gezinnen heeft een Eigen Kracht
Conferentie plaatsgevonden. Daarnaast is bij twee gezinnen voorgesteld een Eigen Kracht
Conferentie in te zetten maar wilde ouders dit niet. Bij twee gezinnen wordt een Eigen Kracht
Conferentie voorbereid. Bij tien gezinnen heeft een netwerkberaad plaatsgevonden; in drie dossiers
is dit in het dossier vastgelegd. In de tabel is bij vijf cases sprake van dubbeltelingen: gezinnen
waarbij zowel een netwerkberaad als een groot overleg heeft plaatsgevonden scoren op elk van de
categorieën.
Tabel 6.13 Verrijkingen Delta
BJAA
N

38

Netwerkberaad
In dossier
-

Volgens gm

-

Niet gebeurd

3
7
28

Eigen Kracht
In dossier

12

-

Volgens gm

0

-

Niet gebeurd

26

Groot overleg instellingen
In dossier

11

-

Volgens gm

15

-

Niet gebeurd

12

In de focusgroep komt naar voren dat dit beeld herkend wordt. De inspanningen van BJAA en
andere zorgaanbieders is steeds meer te werken op basis van Eigen Kracht van gezinnen. Een
uitvoeringsoverleg met zorginstellingen en de cliënt maakt steeds vaker standaard deel uit van de
hulpverlening. BJAA geeft op basis van hun methode aan een aantal verrijkingen te missen:
Hulpmiddelen van FPPS.
-

1Gezin1Plan1Medewerker.
Escaleren wanneer beste zorg niet geleverd kan worden.

-

Borgingsplan maken vanuit de centrale lijn en veiligheidslijn.
Intensief casemanagement leveren vanuit een zorgcontinuüm.

6.3.8 Plan van Aanpak
Van de Plannen van Aanpak door BJAA gezinsplannen genoemd, wordt per gezinsmanager een
indruk gegeven. De onderzoeker heeft op basis van de plannen die zijn besproken op een aantal
items een score gegeven. Bij twee van de twaalf gezinsmanagers is de score op deze items niet
opgeslagen door een computerstoring.

89
Programma-integriteit Deltamethode

In het Plan van Aanpak neemt de voorgeschiedenis geen uitgebreide plaats in. Bij de meeste
gezinsmanagers is het plan van Aanpak (enigszins) gericht op de toekomst of neutraal in de tijd. Bij
één gezinsmanager zijn de plannen van aanpak vooral op het verleden gericht. Het taalgebruik is
over het algemeen redelijk begrijpelijk geformuleerd naar oordeel va de onderzoeker. De helft van de
gezinsmanagers beschrijft in de plannen van aanpak weinig concreet gedrag van het kind en de
ouders. De plannen zijn meestal niet of zeer weinig of juist zeer gedetailleerd.
De plannen zijn meestal neutraal of niet oordelend geformuleerd. Bij één gezinsmanager zijn de
plannen als oordelend getypeerd.

6.4

Conclusies

De conclusies over het programma-integer uitvoeren van de Deltamethode Gezinsvoogdij worden
beantwoord aan de hand van de volgende onderdelen van de onderzoeksvragen:
1.
De mate van programma-trouw van de specifieke bestanddelen van Delta;
2.
De motiverende en belemmerende factoren bij de implementatie;
3.
Mogelijke gewenste verbeteringen.
Bureau Jeugdzorg Amsterdam heeft in het kader van vliegwiel1 gekozen een gezinsgerichte
casemanagement methodiek ontwikkeld Generieke Gezinsgericht Werken inclusief de nieuwe
methode FFPS. Onderdeel daarvan is dat Bureau Jeugdzorg Amsterdam gezinsgericht werkt en één
gezinsmanager aanstelt voor één gezin en deze werkt samen met het gezin aan één gezinsplan.
Bureau Jeugdzorg Amsterdam werkt niet meer uitsluitend op basis van de Deltamethode en ziet
FFPS als een verrijking van deze methode. De vraag is dan of de specifieke bestanddelen van de
Deltamethode voldoende geborgd zijn in de methode die Bureau Jeugdzorg Amsterdam toepast. Er
is niet gekeken of Bureau Jeugdzorg Amsterdam de specifieke bestanddelen van GGW/FFPS toepast.
Of het één het ander versterkt is niet onderzocht, bovendien zijn daar langere termijn uitkomsten
voor nodig. De conclusies moeten in dat licht gelezen worden.
6.4.1

Mate van programma-trouw

BJAA werkt met de methode GGW inclusief FFPS. Een aantal (werkzame) elementen van de
Deltamethode Gezinsvoogdij zijn voldoende herkenbaar terug te vinden in de werkwijze van BJAA.
Het gaat om:
Taxeren van de veiligheid en dit bespreken met ouders.
Formuleren van zorgpunten en opstellen werkdoelen.
Betrekken van ouders en kinderen.
Activeren van het netwerk van de gezinnen.
Taxeren veiligheid
In de ondertoezichtstellingen formuleren de gezinsmanagers een veiligheidslijn en op gezette tijden
scoren zij de veiligheid van de kinderen. Dit is zichtbaar in bijna alle dossiers. Het oordeel van de
onderzoekers is dat dit onderdeel programma-integer wordt uitgevoerd. Het bespreken van de
veiligheid met de ouders is standaard onderdeel van de nieuwe werkwijze. Het plan van aanpak is
een ‘levend’ document en wordt samen met de ouders opgesteld. Het bespreken van de veiligheid
van de kinderen met de ouders is daardoor niet altijd expliciet terug te vinden in de dossiers.
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Formuleren van zorgpunten en opstellen werkdoelen
BJAA werkt niet uitsluitend met het vier stappen model van de Deltamethode Gezinsvoogdij.
Elementen van de Deltamethode Gezinsvoogdij zijn terug te vinden in de plannen van aanpak.
Zorgpunten worden geïnventariseerd en geformuleerd. Dit is op één na zichtbaar in alle plannen van
aanpak. Het formuleren van gewenste ontwikkelingsuitkomsten gericht op het kind is – beoordeeld
op basis van de Deltamethode Gezinsvoogdij – komt minder vaak in de plannen van aanpak voor.
Reden is dat de gezinsmanagers een centrale lijn kiezen en daar uitkomsten op vast stellen. Deze
hoeven niet betrekking te hebben op het kind maar kunnen gaan over de opvoeders of patronen in de
gezinnen. Werkdoelen en inzetten van hulp staat bijna altijd in de plannen van aanpak vermeld.
Betrekken van ouders en kinderen
Het plan van aanpak is een ‘levend’ document en wordt samen met de ouders en kinderen opgesteld.
Het bespreken van de plannen met de kinderen met de ouders is niet altijd expliciet terug te vinden
in de dossiers. Op ‘formele’ beslismomenten komt expliciet terug de mening van ouders en BJAA
terug als zij het niet met elkaar eens zijn (bijvoorbeeld bij een uithuisplaatsing). Dit is vastgelegd in
‘oudere en opgeslagen’ plannen van aanpak.
Activeren van het netwerk van de gezinnen
Eén van de elementen van FFPS is het nadrukkelijk betrekken van belangrijke steunfiguren en het
inzetten op de netwerken van de gezinnen. In de plannen van aanpak is zichtbaar dat de
gezinsmanagers de steunfiguren actief betrekken en er overleggen georganiseerd worden met
instellingen. In twaalf van de 38 onderzochte dossiers was een Eigen Kracht Conferentie
georganiseerd.
Uit het dossieronderzoek en de gesprekken met de focusgroep blijkt dat BJAA gestructureerd vorm
geeft aan (werkzame) elementen van de methode. Het element risicotaxatie ten aanzien van de
veiligheid van het kind is gewaarborgd en maakt standaard onderdeel uit van de nieuwe methode.
Een aantal elementen van de Deltamethode Gezinsvoogdij zijn minder expliciet terug te vinden in de
plannen van aanpak. Het gaat dan om meningen van gezinsleden, positioneren en engageren.
Bureau Jeugdzorg Amsterdam gaat meer uit van het motiveren van gezinsleden voor verandering,
het nemen van de verantwoordelijkheid en samen met de gezinsleden opstellen van het plan van
aanpak. De mening van de gezinsleden hoort onderdeel te zijn van het plan van aanpak. BJAA wil
dat het hele plan het haalbare plan van het hele gezin wordt en werkt daaraan doordat de
gezinsmanagers vanaf de start van het casemanagement een op krachten gebaseerde relationele
focus hanteren. Dat betekent dat meningen van ouders of jeugdigen minder expliciet terug te vinden
zijn in het plan van aanpak. Op formele beslismomenten geven de gezinsmanagers aan, is er de
mogelijkheid om een verschil van mening tussen gezinsleden en gezinsmanager expliciet vast te
leggen.
De specifieke bestanddelen van de Deltamethode (taxeren veiligheid, formuleren zorgpunten,
opstellen werkdoelen) zijn in voldoende mate geborgd in de methode die door BJAA wordt gebuikt.
Daarnaast is zichtbaar in de dossiers dat er meer aandacht is voor betrekken van netwerken van de
jeugdige en de ouders.
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6.4.2 Mate van implementatie
Als motiverende factoren bij de implementatie zijn genoemd:
Het huidige format is een ‘levend’ document dat je samen met de cliënt opstelt. Dit verhoogt
de directe betrokkenheid van de cliënt bij zijn plan. Het wordt in toenemende mate het plan
van het gezin.
-

-

De toolkit van FFPS met allerhande technieken om de motivatie van de cliënt te benutten is
een krachtig instrument. Het verrijkt de Deltamethode met andere werkzame bestanddelen
als 1Gezin1Plan1medewerker, Uitvoerdersoverleg met het gezin erbij, Opstellen van een
borgingsplan en werken vanuit een zorgcontinuüm.
De wekelijkse gestructureerde multidisciplinaire casuïstiekbesprekingen dragen zorg voor
reflectie op en het continue verbeteren van het handelen van de gezinsmanager.

Een belemmerende factor voor een goede uitvoering is:
De insteek is dat de best passende hulpverlening voor de cliënt ingezet wordt. Dit vraagt een
andere houding van de specialistische zorgaanbieders waarin ze het gevraagde hulpaanbod
leveren. De methode FFPS vraagt ook een andere houding van de zorgaanbieders in de keten.
BJAA neemt in toenemende mate weg door met alle netwerkpartners (justitieketen, gemeente,
zorgaanbieders) de voorkomende kwesties die de ontwikkeling van de veiligheid en de centrale
lijn in de weg staan direct te escaleren tot op bestuurlijk en directie niveau.
6.4.3 Gewenste verbeteringen
De belangrijkste verbetervoorstellen voor BJAA zijn:
1. Het duidelijker opschrijven in het plan van aanpak welke betrokkene wat vindt of meent.
2. Het vaker op gezette tijden bewaren van de ‘levende’ plannen van aanpak. Dit bevordert inzicht in
de historie van de jeugdige en de ouders.
3. Het verbeteren van de uitvoeringsoverleggen met instellingen en cliënten. Een kenmerk van FFPS
is dat er transparant met de cliënt gewerkt werkt en dat vraagt een open houding van alle
instellingen betrokken bij de uitvoeringsoverleggen. Dit is nog niet altijd het geval bij alle
instellingen en dit vraagt oplettendheid en actie van gezinsmanagers en leidinggevenden.
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7

Conclusie en discussie gezinsvoogdij

7.1

Inleiding

De onderzoeksvraag is: “in hoeverre is de programma-integriteit van de Deltamethode geborgd bij de
vier organisaties die een vliegwielpilot uitvoeren?”. De bijhorende drie deelvragen zijn:
1.
In welke mate worden de geselecteerde bestanddelen van de Deltamethode uitgevoerd?
Worden deze bestanddelen uitgevoerd zoals bedoeld (fidelity)? In welke mate worden de
bestanddelen uitgevoerd (completeness)?
2.
In welke mate zijn de geselecteerde bestanddelen van de Deltamethode goed
geïmplementeerd? Welke motiverende en belemmerende factoren die het gebruik van de
Deltamethode beïnvloeden komen in de geselecteerde teams voor?
3.
Als uit deelvraag 1 blijkt dat de geselecteerde bestanddelen niet worden uitgevoerd zoals
bedoeld en uit deelvraag 2 is gebleken waar dat aan ligt: wat zouden de organisaties kunnen
doen om ervoor te zorgen dat de programma-integriteit van de Deltamethode wordt
vergroot?
Het onderzoek is uitgevoerd bij vier bureaus jeugdzorg:
Bureau Jeugdzorg Rotterdam.
Stichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/ Zuid-Holland.
William Schrikker Groep.
Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam.
In totaal zijn door gebruik te maken van een meertrapssteekproef 182 dossiers beoordeeld van 49
gezinsvoogden. De gezinsvoogden hebben de onderzoekers door het dossier geleid. Aan de hand van
de resultaten per bureau jeugdzorg is een focusgroep gehouden. De focusgroep bestond uit een
aantal geïnterviewde gezinsvoogden, een teamleider en een gedragsdeskundige. De conclusies,
discussie en aanbevelingen zijn besproken in een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers
van de vier bureaus jeugdzorg en Jeugdzorg Nederland.

7.2

Conclusies

De hoofdconclusie is dat de drie bureaus jeugdzorg (Rotterdam, Haaglanden/ Zuid-Holland en de
William Schrikker Groep) de Deltamethode programma-integer uitvoeren. Uit het onderzoek blijkt
dat er voor de drie bureaus jeugdzorg Rotterdam, Haaglanden/ Zuid-Holland en de William
Schrikker Groep) er weinig verschillen te vinden zijn tussen de vliegwiel teams en de basisteams in
het uitvoeren van de specifieke bestanddelen.
Dit heeft ook te maken met het tijdstip van meten. De verbeteringen of verrijkingen van de
Deltamethode bij de verschillende bureaus jeugdzorg zijn recent gestart en niet alle casus in de
steekproef betrof nieuwe zaken.
BJAA werkt met een andere methode (GGW/FFPS). Of deze methode door BJAA programmainteger wordt uitgevoerd is niet onderzocht. Nagegaan is of bij de uitvoering van GGW/FFPS de
specifieke bestanddelen van de Deltamethode toegepast worden. Bijna alle specifieke bestanddelen
van de Deltamethode zijn in voldoende mate terug te vinden in de geselecteerde dossiers van BJAA.
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7.2.1

Programma-integer werken

De Deltamethode wordt uitgevoerd voor de meeste geselcteerde bestanddelen zoals bedoeld. Dit
gebeurt voor de meeste geselecteerde bestanddelen compleet. Voor enkele specifieke geselecteerde
bestanddelen – ontwikkelingsuitkomsten, werken met een actieagenda en de hulpmiddelen – geldt
dat deze in mindere mate in de geselecteerde dossiers aangetroffen zijn. De conclusies per
geselecteerd bestanddeel zijn:
Veiligheid
Een taxatie bij gezinnen van de risico’s op onveiligheid geschiedt door alle bureaus jeugdzorg
standaard (bij 9 van de 10 dossiers). Het niet taxeren van de risico’s betreft cases waarbij de
gezinsvoogden letterlijk ‘geen contact’ krijgen met de ouders, of cases waarbij kinderen in een tehuis
of pleeggezin wonen en het perspectief is dat zij daar blijven. Overigens blijkt dat de afspraken over
het wel of niet taxeren van de risico’s in deze situaties per bureau jeugdzorg en per team verschillen.
Er zijn teams die standaard in alle situatie de risico’s taxeren. Ander teams doen dit bijvoorbeeld niet
wanneer er geen perspectief meer is dat de jeugdige teruggeplaatst gaat worden.
Dat de veiligheidssituatie besproken is met de ouders blijkt met grote regelmaat (bij 8 van de 10
dossiers) zichtbaar terug te vinden in de dossiers en de achterliggende contactjournaals. Deze
zichtbaarheid is voor de onderzoekers minder duidelijk meetbaar in de ‘levende’ plannen van aanpak
van BJAA waar ouders en gezinsmanagers samen een plan schrijven.
Er is in bijna alle cases sprake van huisbezoek en face-to-face contact met de cliënten. Het zien van
de kamer van het kind gebeurt – hoewel geen verplichtend bestanddeel in de methode – met
regelmaat.
Vier-stappen
Het uitvoeren van de eerste twee stappen – benoemen zorgpunten, ontwikkelingsbedreigingen – zijn
bij bijna alle dossiers bij alle bureaus jeugdzorg terug te vinden (bij 9 van de 10 dossiers). BJAA heeft
minder vaak ontwikkelingsbedreigingen gericht op het kind geformuleerd. Dit heeft te maken met de
methode GGW/FFPS waarin zij zoeken naar achterliggende gezinspatronen.
De stap 3- formuleren van gewenste ontwikkelingsuitkomsten is bij drie bureaus jeugdzorg in
ongeveer 7 van de 10 dossiers terug te vinden. Bureau Jeugdzorg Rotterdam en de Stichting Bureaus
Jeugdzorg Haaglanden/ Zuid-Holland hebben er bewust voor gekozen het kopje
‘ontwikkelingsuitkomsten’ niet meer expliciet op te nemen in het plan van aanpak. Zij vonden het
omkeren van de ontwikkelingsbedreigingen en het formuleren van op de toekomstgerichte
ontwikkelingsuitkomsten minder toevoegen. Daarnaast vonden gezinsvoogden dit moeilijk. De
William Schrikker Groep heeft bij alle dossiers de gewenste ontwikkelingsuitkomsten geformuleerd.
Zij hebben het expliciet als onderdeel opgenomen in het plan van aanpak. De keuzes die de bureaus
jeugdzorg hierin maken zijn logisch en begrijpelijk. Dit vraagt om een heroriëntatie op dit specifieke
onderdeel van de Deltamethode. Is het nu wel of niet een wezenlijk onderdeel van de methode?
In stap 4 stellen de gezinsvoogden de werkdoelen vast. Deze worden bij 9 van de 10 dossiers en alle
bureaus jeugdzorg zichtbaar aangetroffen. De grootste verschillen ontstaan bij het toepassen van de
actieagenda. Dit is voor de onderzoekers niet altijd zichtbaar terug te vinden in de dossiers. De
bureaus jeugdzorg hanteren de actieagenda op verschillende wijzen. BJAA hanteert het plan van
aanpak als een ‘levend’ document dat bij elk gesprek dient als een ‘actieagenda’. Ook in het nieuwe
format van het vliegwiel team van Bureau Jeugdzorg Zuid Holland is dit terug te zien. Bij WSG
bestaat de wens het plan van aanpak om te vormen tot een dynamisch document.
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Engageren en positioneren
Bij engageren gaat het om actieve betrokkenheid van de ouders en kinderen. Het gaat hier om meer
dan alleen informeren Bij alle bureaus jeugdzorg is bij 7 van de 10 dossiers zichtbaar dat het gezin
betrokken is bij het gekozen hulptraject. Kinderen onder de acht jaar betrekt bureau jeugdzorg niet
standaard bij het gekozen hulptraject.
Positioneren verwijst naar het verduidelijken van de maatregel. In 7 van de 10 dossiers is zichtbaar
dat de bureaus jeugdzorg regels en grenzen stellen. Het Bureau Jeugdzorg Haaglanden/ ZuidHolland hanteert bodemeisen in het plan van aanpak. Ook bij Bureau Jeugdzorg Rotterdam is
positioneren in de meeste dossiers zichtbaar vastgelegd. Bij de andere twee bureaus komt het
positioneren in de helft van de dossiers aan de orde.
Delta-hulpmiddelen
De Delta-hulpmiddelen worden door drie van de vier bureaus nauwelijks gebruikt. Het is opvallend
dat de hulpmiddelen niet door alle gezinsvoogden als zodanig herkend worden. De bureaus
jeugdzorg geven aan dat de hulpmiddelen ook door andere partners (Raad voor de
Kinderbescherming, zorgaanbieders) gebruikt worden en het dan dubbel is om met deze
hulpmiddelen informatie te verzamelen. Daarnaast speelt dat door nieuwe ontwikkelingen en
methoden er andere hulpmiddelen ingezet worden zoals de tekening van de Driehuizen.
Bij BJAA is vaker in de dossiers te vinden dat er schaalvragen zijn gesteld, dat er een genogram is
opgesteld. BJAA gebruikt een veiligheidslijn waarin met regelmaat gescoord wordt hoe veilig het
kind in het gezin is.
Belangrijk is te beseffen dat het hulpmiddelen zijn om informatie te verzamelen en zicht te krijgen
op het netwerk van de cliënt of de dagelijkse routine. Welk hulpmiddel gezinsvoogden inzetten om
dit doel te bereiken, is dan minder van belang. Het gaat er om dat ze zicht hebben op het netwerk en
een beeld hebben van de dagelijkse routine.
Activeren netwerk
Alle bureaus jeugdzorg hebben in de meeste dossiers zicht op het netwerk en onderhouden contacten
met belangrijke steunfiguren. Dit gebeurt niet standaard.
Verrijkingen van de Deltamethode
De verrijkingen maken – op dit moment –geen onderdeel uit van de Deltamethode Gezinsvoogdij.
In de verschillende vliegwiel pilots zijn verschillende verrijkingen aangetroffen. Er is door de
onderzoekers in overleg met het ministerie van Veiligheid en Justitie voor gekozen alleen drie
(mogelijke) verrijkingen te rapporteren:
1.
Inzetten netwerk- of familieberaad.
2.
Organiseren Eigen Kracht Conferentie.
3.
Uitvoeringsoverleg of groot overleg met instellingen.
Eén van de verrijkingen binnen de Deltamethode is het inzetten van netwerken rondom de cliënt. Bij
alle bureaus jeugdzorg is terug te vinden dat betrekken van netwerken een plaats krijgt. Het
organiseren van een overleg met alle (hulpverlenende) instellingen komt het vaakst voor. Bij een
aantal bureaus jeugdzorg kunnen cliënten, familieleden en vrienden aanschuiven. De bureaus
jeugdzorg ervaren belemmeringen in het organiseren van netwerkberaden en uitvoeringsoverleggen.
Gezinsvoogden geven aan weinig ervaring te hebben in het organiseren van deze beraden of
overleggen. Zij hebben er weinig tijd voor en ervaren onduidelijkheid over de privacy-regels. Wat
kan wel en wat mag niet?
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Het betrekken van netwerken rondom de cliënt is het meest zichtbaar bij BJAA. Zij organiseren met
regelmaat Eigen Kracht Conferenties en uitvoeringsoverleggen met instellingen waar cliënten
kunnen aanschuiven. BJAA heeft het organiseren van netwerkberaden11 als kernelement van de
methode.
Zichtbaar in de plannen van aanpak – in vergelijking met de andere bureaus jeugdzorg is een
sterkere inzet op het activeren van het sociaal netwerk. Dit blijkt vooral uit het vaker organiseren van
Eigen Kracht Conferenties.
Samenvattende conclusie over de bestanddelen
De huidige Deltamethode Gezinsvoogdij wordt door de drie bureaus jeugdzorg op de geselecteerde
bestanddelen programma-integer uitgevoerd. BJAA past de geselecteerde bestanddelen van de
Deltamethode in hun methode zichtbaar toe.
Aandacht behoeft –vanuit de methode- vooral het formuleren van de gewenste
ontwikkelingsuitkomsten, het werken met het plan op tafel en het gebruiken van de Deltahulpmiddelen. De bureaus jeugdzorg hebben op deze elementen verschillende accenten gelegd en
kunnen mogelijk van elkaar leren.
7.2.2

Mate van implementatie

Hoe komt het dat de specifieke bestanddelen op onderdelen goed worden uitgevoerd? Het Plan van
Aanpak is een belangrijk (sturend) middel waarin de programma-integriteit van de methode tot
uitdrukking komt. Het stuurt de wijze waarover de gezinsvoogden rapporteren en welke informatie
daaraan voorafgaand verzameld moet worden. Het bepaalt het oordeel van de onderzoekers in dit
onderzoek. Het veranderen van bijvoorbeeld de wijze waarop over de gewenste
ontwikkelingsuitkomsten gerapporteerd wordt, heeft en directe relatie met het oordeel van de
onderzoekers. De Bureaus Jeugdzorg Rotterdam en Stichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/ ZuidHolland hebben besloten het format te veranderen op het punt van het formuleren van de gewenste
ontwikkelingsuitkomsten. De ontwikkelingsuitkomsten zijn bij deze bureaus minder vaak terug te
vinden in de dossiers dan bij de William Schrikker Groep.
Bij de William Schrikker Groep wordt beduidend vaker dan bij de andere bureaus jeugdzorg
gerapporteerd over de gewenste ontwikkelingsuitkomsten. William Schrikker Groep stuurt hier op,
het Plan van Aanpak schrijft dit onderdeel voor.
Het Plan van Aanpak stuurt dus op onderdelen de mate waarin de bureaus jeugdzorg zichtbaar
programma-integer werken.
In de klankbordgroep is nadrukkelijk aan de orde geweest dat het ‘plan van aanpak’ een sturend
middel kan zijn maar het uiteindelijk gaat over de houding van de gezinsvoogd. De gezinsvoogd is er
niet met het zichtbaar uitvoeren van de bestanddelen van de Deltamethode Gezinsvoogdij. Het gaat
er vooral om hoe hij of zij zich opstelt richting het kind en het gezin. Dus hoe hij de methode in de
praktijk van alledag uitvoert. Dit is niet altijd af te leiden vanaf het papier.
Een motiverende factor is het bekrachtigen van het gebruik van de methode. Dit door voortdurende
(na)scholingen en het bespreken van casuïstiek.

11 Daarmee bedoelen

we zowel de uitvoeringsoverleggen en de Eigen Kracht Conferenties.
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7.2.3

Gewenste verbeteringen

Met het verhogen van de programma-integriteit zijn de bureaus jeugdzorg voortdurend bezig binnen
hun eigen organisatie het methodisch werken te versterken. Bureau Jeugdzorg Rotterdam wil aan de
slag met het activeren van het netwerk van de cliënt zowel familie en vrienden als betrokken
instellingen. De William Schrikker Groep werkt aan het verbeteren van de ICT waardoor de
informatie niet meer ‘dubbel’ hoeft te worden vastgelegd. Stichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/
Zuid-Holland werkt aan het integreren van de verschillende werkwijzen als Signs of Safety,
1Gezin1Plan binnen de Deltamethode. BJAA wil de komende jaren het werken met FFPS verder
versterken.
Het is zichtbaar dat de Deltamethode zich verder ontwikkelt. Nieuwe mogelijke verrijkingen worden
in de vliegwiel1 projecten uitgeprobeerd en geïntegreerd. In alle focusgroepen is aan de orde geweest
dat het activeren van de netwerken van de cliënt kansen biedt. Dit is één van de (nieuwe)
verrijkingen van de Deltamethode. Het activeren van de juiste netwerken kost tijd en duidelijkheid
over de privacy-regels is gewenst. De geïnterviewden geven met regelmaat aan dat zij vinden
onvoldoende tijd te hebben om nieuwe ontwikkelingen vorm te geven. Het sturen op een kortere
duur van de ondertoezichtstelling en minder uithuisplaatsingen vraagt dat een gezinsvoogd meer
energie en tijd steekt in het gezin en netwerk.

7.3

Discussie

In de focusgroep en de klankbordgroep zijn een aantal discussies over het uitvoeren van de
Deltamethode Gezinsvoogdij aan de orde geweest:
1.

De laatste versie van de Deltamethode Gezinsvoogdij stamt uit 2009. In de afgelopen
periode is er door de bureaus jeugdzorg met (financiële) steun van het ministerie van
Veiligheid en Justitie een aantal doorontwikkelingen in gang gezet. De Deltamethode
Gezinsvoogdij beschreef het ‘wat’ van het werken met kinderen en gezinnen in een
gedwongen kader. Gezinsvoogden en projectleiders geven aan dat andere methoden of
werkwijzen zoals FFPS of SoS handvatten hebben gegeven over het ‘hoe’. Deze elementen
samen geven een juiste invulling aan mogelijke doorontwikkelingen binnen de
gezinsvoogdij. Het zou daarbij aan te raden zijn een herbezinning (en aanpassing) te doen op
het ‘wat’ van de Deltamethode Gezinsvoogdij. In de Deltamethode Gezinsvoogdij wordt
bijvoorbeeld gesproken over de actieagenda. In de werkwijze van SoS heet dit in een
veiligheidsplan en dat is voor de medewerkers een bruikbaar middel. In FFPS en binnen een
aantal doorontwikkelingen op Delta gebruiken gezinsvoogden ‘levende’ plannen van aanpak
die zij samen met de gezinsleden opstellen. Dit zijn vormen van een actieagenda. De vraag is
of elementen als het beschrijven van de ontwikkelingsuitkomsten, gebruik van de
actieagenda of de Delta-hulpmiddelen in andere vormen gehanteerd kunnen worden.

2.

Het taxeren van de risico’s op onveiligheid in gezinnen is geen ‘af te vinken’ lijstje. Het gaat
erom wat de gezinsvoogd met mogelijke risico’s doet en hoe de gezinsvoogd handelt. Het
meten en afrekenen op basis van of de risico’s getaxeerd zijn, brengt het gevaar van
schijnveiligheid met zich mee. We hebben de risico’s geïnventariseerd en dus is het veilig.

3.

De verschillende bureaus jeugdzorg geven aan op een of andere manier bezig te zijn met het
integreren van de taken van de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. De plannen zijn
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ingegeven door ontwikkelingen als 1Gezin1Plan1Regisseur. Alle bureaus geven aan in
hoeverre de uitvoering van de maatregelen een specifieke taak is, en in hoeverre dit wel of
niet geïntegreerd kan worden met uitvoeren van maatregelen voor jeugdbescherming. Hoe
geven de bureaus jeugdzorg vorm aan werken met 1Gezin1Plan1Regisseur in gezinnen
waarin er sprake is van verschillende maatregelen voor verschillende kinderen. Deze
integratie wordt het meest vergaand vormgegeven door BJAA waarbij er gezinsmanagers
zijn aangesteld voor een gezin. Deze gezinsmanager voert zowel de taken uit voor
maatregelen in het kader van de jeugdbescherming en de jeugdreclassering en kan eventueel
ook nog het gezin in het vrijwillige kader begeleiden.

7.4

Aanbevelingen

Aanbevelingen zijn:
6.

De huidige vliegwiel projecten zijn een serieuze start van een gewenste ontwikkeling.
Ministerie van Veiligheid en Justitie stimuleer een lerende praktijk bij de verschillende
bureaus jeugdzorg. Dit door het organiseren van het organiseren van conferenties waarbij
bureaus jeugdzorg ontwikkelingen uitwisselen of door het laten opzetten van een digitale
kennisbank waar de vliegwiel projecten voor alle bureaus jeugdzorg worden ontsloten. Het
is nu van belang om meer ruimte te bieden voor de ‘reflectieve’ praktijk waarin ruimte is
voor uitwisselen van ervaringen met de bestanddelen van de methode.

7.

Bureaus Jeugdzorg werk voortdurend aan de ‘reflectieve praktijk’ waarin door het
methodisch bespreken van casuïstiek ervaringen over de casus wordt opgebouwd en deze
kennis verbonden wordt met het toepassen van de methode.

8.

Jeugdzorg Nederland voer met de bureaus jeugdzorg – een heroriëntatie uit op de
Deltamethode Gezinsvoogdij waarbij de bestanddelen die nu – volgens de methode –
minder compleet worden uitgevoerd heroverwogen worden. En combineer dit met nieuwe
verrijkingen zoals activeren van netwerken, 1Gezin1Plan1Regisseur en geef dit een plaats
binnen de methode.

9.

Ministerie van Veiligheid en Justitie biedt ruimte voor nieuwe methoden die mogelijk
veelbelovend zijn. Zorg bij het gebruik van nieuwe methodes dat het bureau jeugdzorg dat
deze methode gebruikt, voortdurend onderzoek doet naar effecten van deze methode. Laat
de bureaus jeugdzorg zelf aantonen door gebruik te maken van de effectladder Van Yperen
en Veerman (2008) dat de methode werkt. Bij de effectladder horen op de verschillende
treden op weg naar bewezen effectieve interventies verschillende soorten onderzoek.

10.

BJAA beschrijf de (werkzame) elementen. Voer voortdurend bij het ontwikkelen van deze
nieuwe methode onderzoek uit naar programma-integer werken en de effecten van het
programma.
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Bijlage 1. Onderzoeksopdracht Ministerie van Veiligheid en Justitie
De oorspronkelijke onderzoeksopdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is als volgt:
“Onderzoek naar de programma-integriteit bestaat uit twee opdrachten:
A. Onderzoek of de door het ministerie van VenJ geselecteerde werkzame bestanddelen van de
Deltamethode door BJZ/LWI worden toegepast. Dit onderzoek moet uitgevoerd worden bij
de Bureaus Jeugdzorg Amsterdam, Rotterdam, Haaglanden/Zuid-Holland en de landelijk
werkende instelling William Schrikker Groep. Binnen elk bureau wordt de programmaintegriteit onderzocht bij een pilotteam uit de vliegwielprojecten en een controleteam.
Uitzondering hierop is BJAA, omdat zij enkel met de verrijkte methode werkt. Een ander
bureau jeugdzorg zal als controlegroep fungeren.
Hoofdvraag deel A: In hoeverre is de programma-integriteit van de Deltamethode geborgd
bij de vier organisaties die een vliegwielpilot uitvoeren?

Deelvraag 1: In welke mate zijn de geselecteerde bestanddelen van de
Deltamethode goed geïmplementeerd?

Deelvraag 2: Hoe worden de geselecteerde bestanddelen daadwerkelijk
uitgevoerd door de gezinsvoogden?

Deelvraag 3: In hoeverre moeten de organisaties hun werkwijze aanpassen n.a.v.
deelvraag a?
B. Onderzoek of de werkzame bestanddelen uit het Handboek Jeugdreclassering geborgd zijn
binnen de door BJAA gehanteerde werkwijze. Een ander bureau jeugdzorg zal als
controlegroep fungeren. In totaal dienen twee teams te worden onderzocht.
Hoofdvraag deel B: Hoe wordt invulling gegeven aan de werkzame bestanddelen uit het
Handboek Jeugdreclassering uitgevoerd door BJAA?

Deelvraag 1: Hoe wordt invulling gegeven aan de werkzame bestanddelen uit het
Handboek en is dat bij BJAA voldoende geborgd?

Deelvraag 2: Hoe moet BJAA de werkwijze aanpassen n.a.v. deelvraag a?”
Over vraag B wordt op verzoek van het Ministerie van V&J gerapporteerd in een
afzonderlijk rapport.

103
Programma-integriteit Deltamethode

104
Programma-integriteit Deltamethode

Bijlage 2. Kernelementen Deltamethode
De elementen die de ontwikkelaars Slot en Van Montfoort noemen:
1.

Werken in gedwongen kader

Dit moet overal in de methode tot uitdrukking komen, onder meer in het deskundig gebruik van
bevoegdheden, een open communicatie met de betrokkenen over wat men van de
jeugdbeschermer en de instelling kan verwachten en in transparantie over het eigen handelen,
zowel voor de betrokkenen in de praktijk als voor de bevoegde autoriteiten. Ook het voorlichten
van de rechter en het adviseren over te nemen beslissingen maakt onderdeel uit van de methode.
2.

Communiceren, analyseren en beslissen

De methode is uitgewerkt voor drie verschillende dimensies: communiceren, analyseren en
beslissen.
Wanneer een van deze drie dimensies ontbreekt, wordt de Deltamethode niet volledig uitgevoerd.
Een model voor de interactie tussen de jeugdbeschermer en de cliënt – bij voorbeeld
Oplossingsgericht werken – is op zichzelf niet voldoende.
a.

Communiceren

Communiceren staat voor de interactie van de medewerkers met de gezinsleden en de
mensen rond het kind. De wijze waarop de jeugdbeschermer deze interactie vormgeeft is een
essentieel onderdeel van de methode.


Regie door gezinsleden en mensen rond het kind
Dit uitgangspunt moet in iedere fase van de maatregel tot uitdrukking komen. Telkens
moet worden aangegeven op welke wijze de ouders en de mensen rond het kind in staat
gesteld zijn om zelf een plan te maken en zelf oplossingen te bedenken. Dit geldt bij de
start van de ondertoezichtstelling (conform wetsvoorstel Herziening Maatregelen van
Kinderbescherming), uithuisplaatsing, terugplaatsing en bij eventuele verlenging van de
maatregel.
Het denken in termen van positieve elementen in de opvoeding, beschermende factoren
en veerkracht bij het kind maakt deel uit van deze gerichtheid op eigen kracht.



Oplossingsgericht
De jeugdbeschermer neemt niet meer verantwoordelijkheid dan nodig is ter
bescherming van het kind en stelt niet eigen oplossingen voorop, maar stimuleert de
mensen om eigen oplossingen te bedenken. Daarbij is de aandacht gericht op het heden
en de toekomst en niet of veel minder op het verleden. De communicatie richt zich op
wat er wel mogelijk is en niet op allerlei belemmeringen en onmogelijkheden.
Problemen worden niet ontkend, maar uitzonderingen op het probleem worden benut
om positieve ervaringen op te doen. De eigen wensen van de gezinsleden voor de
toekomst worden ingezet om veranderingen uit te lokken. De jeugdbeschermer gebruikt
de eigen perspectieven van iedere betrokkene op de actuele situatie. De weging van de
situatie en de wensen tot verandering worden expliciet gemaakt, onder meer met het
hulpmiddel van schaalvragen.
In de Deltamethode wordt het geheel van verbindende interacties samengevat met de
term engageren. De term is niet heilig; een uitwerking van deze zijde van de interactie
met de betrokkenen is wel noodzakelijk.
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b.

Deskundig gebruik van gezag
De maatregel betekent, dat de professional namens de instantie verantwoordelijkheid
draagt ter bescherming van het kind. De jeugdbeschermer past dit van meet af aan toe,
door duidelijk te zijn over wat er moet veranderen en over wat de gezinsleden kunnen
verwachten. In de Deltamethode wordt het geheel van interacties waarin de
jeugdbeschermer de verantwoordelijkheid voor de bescherming van de jeugdige
toepast, samengevat met de term positioneren. De term is niet heilig; de methode moet
wel hebben uitgewerkt op welke wijze de professional het gezagselement deskundig en
effectief kan gebruiken.

Analyseren

Analyseren staat voor het verzamelen van gegevens over de opvoedingssituatie en het op een
gestructureerde wijze ordenen van deze gegevens, zodat een basis ontstaat voor
oordeelsvorming en besluitvorming.


Kind centraal
In de methode komt dit tot uitdrukking, doordat de gronden, de (tussentijdse) doelen,
de voortgang en de uitkomsten altijd zijn geformuleerd in termen van de consequenties
voor het kind. Een meer integrale manier van werken, waarbij breed gekeken wordt
naar de problemen van een gezin, tot en met huisvesting, werk en financiën, past bij dit
element, mits de directe relatie tussen de aanpak van diverse problemen en het
opheffen van de bedreiging voor dit kind centraal blijft staan.



Ontwikkelingsgericht
De methode is gericht op de ontwikkeling van het kind, op twee manieren:
1. Opheffen van concrete bedreigingen in de opvoedingssituatie: door formuleren
van voorwaarden waaraan de opvoedingssituatie moet (gaan) voldoen.
2. Weer mogelijk maken van een voor dit kind gewenste ontwikkeling, door de
concrete dagelijkse opvoedingsomstandigheden aan te pakken: bij voorbeeld
door veranderingen in het opvoedingsarrangement van de ouders, toevoegen van
hulp door mensen in het netwerk rond het kind, specifieke vormen van
hulpverlening, tot en met uithuisplaatsing van het kind.
Het 4 stappen plan van Delta is een krachtig hulpmiddel om het ontwikkelingsgerichte
te operationaliseren. Essentieel zijn de stappen (in een variant, uitwerking of
combinatie moeten deze stappen duidelijk herkenbaar in de werkwijze in iedere casus
zijn):
1. Inventariseren (zorgen en sterke punten, perspectieven van professionals,
gezinsleden, netwerk)
2. Analyseren (ontwikkelingsbedreigingen)
3. Formuleren gewenste ontwikkelingsuitkomsten voor dit kind
4. Opstellen actie-agenda of plan
Ontwikkelingsgericht wil zeggen: toekomstgericht waarbij niet de statische beelden,
maar veranderingen de basis vormen voor beslissingen en adviezen.
Ontwikkelingsgericht houdt ook in dat de methode kan worden aangewend, wanneer
sprake is van een achtergebleven ontwikkeling of een aspecifieke ontwikkeling als
gevolg van een verstandelijke beperking. Dankzij de nauwe samenwerking met de WSG
is Delta hier nader op ge ‘up graded’. Delta wordt momenteel doorontwikkeld door de
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WSG voor haar doelgroep maar dat betekent allerminst dat er aan Delta als
basismethode minder eisen in verband mogen worden gesteld. Immers, ook buiten de
WSG komt in de jeugdbescherming de (lichte) verstandelijke beperking veel vaker voor
dan in de doorsnee bevolking. Iedere jeugdbeschermer heeft er mee te maken.

c.



Veiligheid
Veiligheid en risicotaxatie zijn in de Deltamethode expliciet uitgewerkt, omdat uit
praktijk (ernstige gevallen van kindermishandeling) en onderzoek bekend is, dat een
systematisch veiligheidsbeleid de kans verkleint, dat (ernstige) risico’s over het hoofd
worden gezien.
Dit komt terug in de gerichtheid van de jeugdbeschermer in ieder gesprek met de
gezinsleden, in instructies zoals “de jeugdbeschermer moet altijd zelf het kind
ontmoeten”; “de jeugdbeschermer gaat op huisbezoek en ziet ook de kamer van het
kind”, etc. Delta kent een specifieke veiligheidslijst. Deze lijst is niet heilig; wel moet er
een systematische en op theorie en onderzoek gebaseerde checklist worden gebruikt.



Feitelijk
Waarneembare feiten en gebeurtenissen vormen het uitgangspunt bij analyse, beslissen
en communicatie. Hulpconcepten die niet direct waarneembaar zijn (motivatie,
binding, angst, weerstand, onderbuikgevoel) kunnen wel degelijk behulpzaam zijn in
een heuristische benadering van de problemen de oplossingen, maar worden vervolgens
geconcretiseerd in observeerbare termen in een taal die voor het gezin en netwerk
begrijpelijk is.
Feitelijk kan ook betekenen dat men concreet onder woorden brengt wat nog onbekend
of onduidelijk is, of datgene waarover men van mening verschilt.

Beslissen

Beslissen staat voor het expliciet maken van de weging of oordeelsvorming, de wijze waarop
beslissingen tot stand komen en het uitvoeren van genomen beslissingen.


‘Goed genoeg’
Tussen het waarnemen van de feiten en het nemen van een beslissing, vindt
oordeelsvorming plaats. De Deltamethode vereist, dat expliciet wordt gemaakt hoe die
oordeelsvorming tot stand komt. De kernbeslissingen in de jeugdbescherming zijn
dichotomisch: het is wel of niet (uithuis plaatsen, terug naar huis, verlengen maatregel).
Diverse genuanceerde middelen kunnen helpen om tot een onderbouwd oordeel te
komen. Bij voorbeeld een lijst met punten die worden meegewogen, of een 10puntschaal om een oordeel uit te drukken en om verschuivingen in dat oordeel expliciet
te maken. Uiteindelijk moet er echter een maatstaf zijn waarop de beslissing wordt
genomen. Deze maatstaf is bij de Deltamethode uiteraard de tekst van de wet.
Daarbinnen gebruikt de Deltamethode als maatstaf, dat de opvoedingssituatie ‘goed
genoeg’ moet zijn.
Bij het stellen van doelen en het nemen van beslissingen wordt niet de ideale situatie of
ontwikkeling nagestreefd maar veranderingen die de verwachting rechtvaardigen dat de
ontwikkeling van het kind op een aanvaardbaar niveau komt.
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3.

Kernbeslissingen
De Deltamethode besteedt specifieke aandacht aan de wijze waarop een aantal
kernbeslissingen tot stand komt. Binnen de ondertoezichtstelling zijn als
kernbeslissingen aangemerkt:

De reactie op een melding of signaal van kindermishandeling

De beslissing om een machtiging uithuisplaatsing te vragen

De beslissing om een uithuisplaatsing te beëindigen

De beslissing tot beëindiging of verlenging van de ondertoezichtstelling
respectievelijk om een onderzoek verderstrekkende maatregel te vragen
Voor deze kernbeslissingen moet een uitgewerkte procedure gevolgd worden, waarbij
duidelijk is door wie, op basis van welke informatie en argumenten en in welke stappen
de beslissing genomen wordt.

Organisatorische vereisten

De methode kan niet worden uitgevoerd door uitsluitend de uitvoerend werkers. De organisatie
moet een systematiek hebben waarmee de methode is ingevoerd en waarmee de consequenties
van de methode zijn doorgevoerd in de gehele organisatie. Dit dient tenminste te omvatten:
a. Een programma voor opleiding en training van de uitvoerend werkers
b. Een programma voor opleiding, training en coaching van gedragsdeskundigen,
leidinggevenden en managers
c. De inrichting van het primair proces, inclusief de samenwerking met de ketenpartners
d. De rapportage schema’s en andere formulieren die gebruikt worden ten behoeve van
de casuïstiek
e. Een vorm van kwaliteitsbewaking door middel van monitor/onderzoek en
verbeteringen
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Bijlage 3. Klankbordgroep

De heer M. Dinkgreve

Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

De heer. A. Prak

Bureau Jeugdzorg Rotterdam

Mevrouw. E. Berben

Stichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/ Zuid-Holland

Mevrouw C. v.d. Sluijs

Bureau Jeugdzorg Rotterdam

Mevrouw J. Verburg

William Schrikker Groep

De heer J. Huijsmans

Bureau Jeugdzorg Brabant

De heer H. van den Bosch

Jeugdzorg Nederland
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Het Nederlands Jeugdinstituut
Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het werkterrein van het Nederlands Jeugdinstituut strekt zich uit van de
jeugdgezondheidszorg, opvang, educatie en jeugdwelzijn tot opvoedingsondersteuning, jeugdzorg en
jeugdbescherming evenals aangrenzende werkvelden als onderwijs, justitie en internationale
jongerenprojecten.
Missie

De bestaansgrond van het Nederlands Jeugdinstituut ligt in het streven naar een gezonde
ontwikkeling van jeugdigen, en verbetering van de sociale en pedagogische kwaliteit van hun
leefomgeving. Om dat te kunnen bereiken is kennis nodig. Kennis waarmee de kwaliteit en
effectiviteit van de jeugd- en opvoedingssector kan verbeteren. Kennis van de normale ontwikkeling
en opvoeding van jeugdigen, preventie en behandeling van opvoedings- en opgroeiproblemen,
effectieve werkwijzen en programma’s, professionalisering en stelsel- en ketenvraagstukken. Het
Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelt, beheert en implementeert die kennis.
Doelgroep

Het Nederlands Jeugdinstituut werkt voor beleidsmakers, staffunctionarissen en beroepskrachten in
de sector jeugd en opvoeding. Wij maken kennis beschikbaar voor de praktijk, maar genereren ook
kennisvragen vanuit de praktijk. Op die manier wordt een kenniscyclus georganiseerd, die de
jeugdsector helpt het probleemoplossend vermogen te vergroten en de kwaliteit en effectiviteit van
de dienstverlening te verbeteren.
Producten

Het werk van het Nederlands Jeugdinstituut resulteert in uiteenlopende producten zoals een infolijn,
websites, tijdschriften, e-zines, databanken, themadossiers, factsheets, diverse ontwikkelings- en
onderzoeksproducten, trainingen, congressen en adviezen.
Meer weten?

Met vragen over het Nederlands Jeugdinstituut of zijn beleidsterreinen kunt u op werkdagen van 9
tot 13 uur terecht bij onze Infolijn, telefoon (030) 230 65 64 of via e-mail info@nji.nl.
Voor de meest actuele informatie: www.nederlandsjeugdinstituut.nl.
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