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Inleiding
Iedere maand maken we een voortgangsrapportage om met je te delen
wat wij tegenkomen in de begeleiding van gedupeerde ouders met
uithuisgeplaatste kinderen.
Zo vind je in dit rapport hoeveel aanmeldingen er tot nu toe bij ons zijn
binnengekomen en via welke route dat is geweest. Daarnaast delen we
ook de redenen voor uithuisplaatsing, wat de wensen van ouders én
kinderen zijn en in hoeverre het ons tot nu toe gelukt is om daar naartoe
te werken.
Kortom, het geeft je een uitgebreid beeld over wat we in ons werk als
Ondersteuningsteam allemaal tegenkomen.
Benieuwd naar eerdere rapportages? Deze vind je op de website
www.hetondersteuningsteam.nl op de pagina “feiten”.
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Cijfers en observaties

vertellen (najaar 2022). Onze prioriteit is stapsgewijs toewerken naar het
herbouwen van vertrouwen en herstel.

Over de ouders (en kinderen)

Aanmeldingen

In de vorige rapporten gaven wij aan bepaalde signalen te zien bij ouders
in procesbegeleiding, die het gevolg zijn van ingrijpende gebeurtenissen die
zij hebben meegemaakt. Deze signalen worden steeds duidelijker. Wij
constateren namelijk bij ouders klachten die samenhangen met toxische
stress. Dit is een gevolg van aanhoudende stress waarover de grip verloren
is en waarbij weinig steun is, of wordt ervaren, van anderen. Armoede, het
onvermogen om invloed uit te oefenen op de eigen (financiële) situatie
en/of een uithuisplaatsing van kinderen kan leiden tot deze toxische stress.
We zien:

In totaal hebben zich t/m eind juni 158 mensen bij ons aangemeld.
Hiervan zijn er op dit moment 120 mensen in begeleiding. De afbeelding
hieronder laat het verloop van de aanmeldingen zien.

-

Stress en ontregeld stress-systeem (in de stress raken door kleine
dingen)
Psychische en fysieke uitputting en dientengevolge psychische en
lichamelijke klachten
Geheugenverlies, veel huilen, boosheid
Schaamte
(sociaal) Geïsoleerd zijn
Weinig zelfvertrouwen, beschadigingen in zelfbeeld
Verstoorde relaties met professionals

Negentien ouders behoorden niet tot de doelgroep. Bijvoorbeeld omdat
het om ouders gaat die niet gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. Er
zijn 19 afgesloten of niet gestarte begeleidingstrajecten1. Niet gestarte
trajecten gebeuren bijvoorbeeld wanneer iemand uiteindelijk toch geen
behoefte heeft aan de inzet van het Ondersteuningsteam. Afgesloten
aanmeldingen nemen we wel mee in de cijfers van dit rapport.
De volgende afbeelding geeft aan waar de 158 mensen die zich hebben
aangemeld vandaan komen. Mensen die zich vanuit het buitenland
hebben aangemeld (7) zijn uitgezonderd.

Onze werkwijze is, en wordt steeds meer, op deze ervaringen van ouders
afgesteld. We zien dat een trauma-sensitieve manier van begeleiden
behulpzaam is. Hier zullen wij in ons aankomend leerrapport meer over

1

In vorige rapporten waren er ook slapende aanmeldingen. Dit onderscheid
maken wij vanaf deze maand niet meer omdat de term “slapend” weinig
informatie toevoegt.
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Kenmerken aanmelders
Moeders vormen de grote meerderheid van de aanmeldingen. In een
klein aantal gevallen is de vader de melder of zijn dat beide ouders of een
kind. Een relatief klein aantal aanmeldingen komt binnen via
professionals. De afbeelding hieronder geeft aan wie de aanmelder is.

Het merendeel van de mensen meldt zich rechtstreeks bij ons aan (109),
de rest vindt ons via kanalen zoals gemeenten, UHT Belastingdienst,
Ministerie van Justitie en Veiligheid, of belangengroepen.

Gezinnen in beeld
Kinderen
In totaal zijn er 335 kinderen betrokken bij de gezinnen die wij
ondersteunen. Hiervan zijn op dit moment 144 kinderen uithuisgeplaatst.

Reactietijd na aanmelding

Uithuisplaatsingen

Bij 95% van de mensen die zich hebben aangemeld is er binnen twee
dagen telefonisch contact geweest. Bij 74% is er binnen een week een
welkomstgesprek ingepland. Deze korte reactietermijnen wordt als zeer
positief ervaren.

Op dit moment weten we van 96 kinderen die nu uithuisgeplaatst zijn of
er sprake is van wel of geen jeugdbescherming maatregel, zie de tabel
hieronder.
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Met jeugdbescherming maatregel
Zonder jeugdbescherming maatregel
Totaal

86
10
95

Het merendeel (43) van deze kinderen verblijft bij een pleeggezin (niet
zijnde in netwerk), bij de andere ouder (31), of bij familie of vrienden (27).

Reden uithuisplaatsing

-

IJsselland (9 gezinnen)

Gezinssamenstelling en gezag
De gezinssamenstelling van de ouders die in begeleiding zijn (of waren), is
voornamelijk éénoudergezinnen. Er is weinig sprake van ouders met een
intact gezin. In tegenstelling tot eerdere rapporten zien wij nu een
gelijkere verdeling tussen ouders die gezag hebben en ouders die geen
gezag hebben. Zie de figuren hieronder voor details.

Het is op dit moment bij 41 gezinnen bekend wat de redenen voor
uithuisplaatsing zijn of waren. De onderstaande categorieën worden door
de procesbegeleiders en ouders geïdentificeerd:
-

Financiële problematiek
Onveilige thuissituatie, huiselijk geweld
Gebrek aan woning
Middelengebruik en verslaving
Onvermogen om voor de kinderen te zorgen
Acties van de partners
Complexe echtscheiding
Mogelijk strafbare feiten

In meerdere gevallen is er sprake van (complexe) multiproblematiek. Dit
houdt in dat er meerdere redenen tegelijkertijd speelden.

Betrokken Jeugdzorgregio’s
In totaal weten wij op dit moment dat er GI’s van 29 Jeugdzorgregio’s bij
de gezinnen betrokken zijn. Bij een aantal gezinnen zijn er GI’s uit
verschillende regio’s betrokken.
De top 3 regio’s bij het Ondersteuningsteam zijn:
-

Rijnmond (17 gezinnen),
Haaglanden (9 gezinnen),

Gewenste gezinssituatie en ondersteuningsverzoek
Van de mensen die wij begeleiden waarvan de gewenste gezinssituatie
bekend is, is er in de meeste gevallen de wens voor contactherstel,
terugdraaien uithuisplaatsing en gezag terugkrijgen of behouden.
Mensen hebben daarnaast ook andere ondersteuningsvragen. Van de
vragen die nu bekend zijn, vragen ze in de meeste gevallen de
4
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procesbegeleiders te helpen met erkenning, persoonlijk herstel,
gezinsherstel en de terugplaatsing van kind(eren) of contactherstel met
ze, zie het plaatje hieronder.

•
•
•
•
•
•
•

Tot stand brengen of aanpassen bezoekregeling
Contactherstel met kinderen
Verklarende analyse laten afnemen of in gang zetten
Verzoek indienen bij rechtbank voor beëindigen MUHP
Gevoel van erkenning (aangegeven door de ouders en/of
kinderen)
Hulp/passende zorg voor ouders en kinderen
Er zijn 2 kinderen die sinds de inzet van het Ondersteuningsteam
terug naar huis zijn gegaan.

Overige zaken
•

Resultaten

•

Tijdens het begeleiden van mensen bieden wij ondersteuning op diverse
zaken en worden verschillende resultaten behaald. Er ontstaan gevoelens
van erkenning en herstel, er komt beweging in processen die vastgelopen
waren, en stappen worden gezet naar de gewenste oplossing voor ouders
en kinderen. Hieronder vind je enkele voorbeelden:

•

•
•
•

•

Inzage dossier
Actieve betrokkenheid van het Ondersteuningsteam om
verbeteringen te organiseren t.b.v. bestaanszekerheden zoals
huisvesting
Verbeteren relatie met partijen betrokken bij uithuisplaatsing
(bijvoorbeeld door de dialoog weer te openen)

•

Het Ondersteuningsteam is, in samenwerking met Number5, op 6
juli een leercyclus gestart, waarbij herstel experts, ouders, in open
dialoog advies en kennis delen om ons in ons leerproces te
ondersteunen.
Het Ondersteuningsteam heeft in juni een leersessie met ruim 30
professionals georganiseerd. Hierin werden ervaringen
uitgewisseld over thema’s zoals erkenning, regels en systemen en
herstel. De sessie werd als positief ervaren. De informatie die
eruit kwam wordt als input gebruikt voor het leerrapport.
Er is in juni een klankbordsessie georganiseerd waarin twee
thema’s zijn besproken: traumasensitief werken en het inzetten
van verklarende analyses.
Bij twee ondersteuningstrajecten wordt er op dit moment een
verklarende analyse ingezet. Hierin wordt er (onder andere)
gekeken of de situatie van de ouder(s) dusdanig veranderd is dat
het mogelijk tot nieuwe inzichten kan leiden.
De capaciteit van het huidige team procesbegeleiders is in juni
volledig ingezet. Per eind juni is het team uitgebreid naar 30
procesbegeleiders om nieuwe aanmeldingen te kunnen opvangen
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en om de snelle responsetijden te kunnen handhaven. Zij zijn
getraind en per 4 juli van start gegaan.

Doorkijk
De maand juli staat in het teken van het voortzetten van de bestaande
procesbegeleiding, het opstarten van nieuwe ondersteuningstrajecten
met de nieuwe procesbegeleiders, en het schrijven en publiceren van
onze eerste rapportage met geleerde lessen en rode draden.
We hopen dat nog meer ouders en kinderen ons weten te vinden en
zetten ons graag voor hen in.
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