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Gratis proefnummers voor de vlinderaktie
Vlinders vangen is geen kunst. Vooral als u
gebruik maakt van onze proefnummers zal
het u gemakkelUk vallen een van de fraaie
geschenken te winnen. Vraag op een brief
kaart om 'vlinder-proefnummers' en deel de
u toegezonden AO-boekjes uit aan uw fami
lie,

vrienden

en

kennissen.

AO verkoopt

zichzelf en de vlinders fladderen u tegemoet.
Stuur vandaag nog uw briefkaéirt naar AO
vlinderaktie, Koninginneweg 62, Amsterdam.
AO-VLINDERS VANGEN IS GEEN KUNST

Dit AO-boekje werd geschreven door :
prof. dr. G . P. Hoefnagels, hoogleraar in de crimi
nologie en het kinderrecht aan de Economische
Hogeschool te Rotterdam . Prof. Hoefnagels heeft
ruime ervaring in het kinderbeschermingswerk . HU
was gezinsvoogd en adjunct-secretaris van de Raad
voor de kinderbescherming en doceerde aan Sociale
Academies. In 1957 promoveerde hij op een proef
schrift over de rapportage in het ci v iele kinderrecht.
HU wUdde vele artikelen en boeken aan de kinderbe
scherming. In 1966 werd hij lector aan de Economi
sche Hogeschool in Rotterdam, in 1969 hoogleraar.
In 1968 werd hU door de minister van Justitie benoemd
tot voorzitter v an de commissi e die de taak van de
maatschappelUk werker in de kinderbescherming be
studeert.

PROF. DA. G. P. HOEFNAGELS:

KINDERBESCHERMING
door prof. dr. G. P. Hoefnagels
De kinderbescherming in Nederland is in opspraak. Na larenlang on
dergronds gerommel dat in eigen kring al nauwelüks en in de buiten
wereld helemaal niet werd gehoord , wordt de laatste tijd publiekelijk
felle kritiek geleverd op het kinderbeschermingswerk.
Aktiegroepen van werkers in de kinderbescherming komen vertellen
dat het een chaos is, en dat het zo niet langer kan. Er is een Zwart
boek verschenen, geschreven door groepsleiders uit tehuizen, dat in
schrille kleuren de situatie schildert, zowel de omstandigheden waar
onder de kinderen leven, als hun eigen scholing.
Niet gebrek aan geld wordt de grote boosdoener genoemd, maar de
hele struktuur van het kinderbeschermingswerk. Een eindeloze ver
splintering, in verenigingen en inrichtingen op hervormde, katholieke,
gereformeerde en andere grondslag, in landelijke, provinciale en
plaatselijke organisaties , in federaties en bonden, in voogdijvereni
gingen, gezinsvoogdüverenigingen , Raden voor kinderbescherming
en inrichtingen , dwingt de werkers in de kinderbescherming hun werk
slecht te doen. Ze hebben hun handen vol aan het doorsturen naar
andere instanties en het schrijven van rapporten , in plaats van aan
hulpverlenen. De betrokken ouders en kinderen laten zich de be
moeienissen van de kinderbescherming vaak maar aanleunen omdat
de (kinder)rechter dat nu eenmaal nodig vond . Hun bereidheid om ge
holpen te worden vermindert echter bÜ elke nieuwe instantie die zich
met hen bemoeit.
In dit AG-boekje zet prof. Hoefnagels uiteen hoe de kinderbescher
ming op het ogenblik funktioneert en hoe daar verandering in zou
kunnen worden gebracht.
AG-redaktie
Vervreemd

De kinderbescherming lijdt aan
haar verleden. En het was toch
allemaal zo mooi begonnen. In
het midden van de vorige eeuw
werden in een landelijke omge
ving allerlei inrichtingen neerge
zet. Sinds 1905 waren we trots
op onze kinderwetten en in 1955

vierden we nog het vijftigjarig
bestaan ervan. Sinds het begin
van deze eeuw werd de ene (ver
zuLlde) voogdijvereniging na de
andere opgericht. Het ene liefde
werk voor kinderbescherming na
het andere kreeg rechtspersoon
lijkheid . De eeuw van het kind
was ingeluid.
In 1922 gingen we door met kin
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derwetgeving door de kinder
rechte r de bevoegdheid te geven
kinderen onder toezicht van een
gezinsvoogd te stellen . Vereni
gingen v oor gezinsvoogdij wer
den verzuild opgericht en de een
na de ander kreeg rechtsper
soonlijkheid . In 1956 werden de
voogdijraden herdoopt in Raden
voor de kinderbescherming. Die
g,ro eiden uit tot ,-apporten pro
ducerende fabrieken.
Z o is het beeld van de huid ige
kinderbescherming . Aanslibsel na
aanslibsel is in de loop der jaren
tot organi satie verheven . Er zijn
thans 461 k inderbeschermingsbe
sturen, met grote of kleine zelf
standigheid.
Justitiële kinderbescherming
Het systeem dat kinderbescher
ming heet, omvat ongeveer 270
inrichtingen, waarin ± 18.000
kinderen, daar geplaatst door
rechtbanken en kinderrechters,
Raden voor de kinderbescher
ming, voogdijveren igingen en ge
zinsvoogdijverenigingen . Voorts
zijn er ± 22.000 kinderen , waar
van een deel thuis verblijft on
der toezicht van gezinsvoogden
en een deel in pleeggezinnen zijn
opgenomen. De ouders van deze
40.000 kind e ren hebben kontakt
of behoren kontakt te hebben met
maatschappelijk werkers. Dit om
terugkeer naar huis of een ander
toekomstperspektief voor hun
kind mogelijk te maken _
De justitiële kinderbescherming
kost dit jaar 243 miljoen gulden ,
da> is ongeveer één derde van de
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hele begroting van het ministerie
v an Justitie. Dit bedrag was in
1963 nog 98 miljoen . Een kosten
stijging van 10 ä 15 procent per
jaar is voor de justitiële kinderbe
scherming 'normaal' .
De selelltie die kinderen onder
de justitiële kinderbescherming
b rengt, is volkomen willekeurig.
Achtduizend kinderen zijn via jus
titie in 'inlichtingen voor normale
kinderen' geplaatst. De overige
inrichtingen heten 'behandelings
tehu izen ' , maa r ondanks de prijs,
variërend van dertig gulden tot
zestig gulden per dag per kind,
is er van behandeling van het
kind slechts sporadisch sprake.
Die behandeling is voor die kin
deren meestal ook niet nodig.
Het wordt pas nodig als het kind
lang in de inrichting zit. Het ver
blijf in de inrichtingen is namelijk
voor het merendeel van de kin
deren die er zitten ongewenst en
schadelijk.
Een inrichting is nu eenmaal een
buitenmaatschappelijke
situatie
zoals een ziekenhuis dat ook is.
Reeds de naam 'inrichting voor
normale kinderen' demonstreert
een ernstige wantoestand, tenzij
men er opvangtehuizen voor en
kele weken mee zou bedoelen.
Maar dat is niet het geval.
Het aantal sociale kontakten
wordt in de inrichting ernstig be
perkt. Het kind wordt geasociali
seerd , van de maatschappij ver
vreemd, als het er langer dan
nodig in zit.
De verblijfsduur voor de meeste
inrichtingskinderen is echter he
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laas geen kwestie van weken of
maanden maar van jaren. Een in
richting is in Nederland meteen
een totale inrichting : eten , wer
ken, slapen en spelen gebeurt
onder één autoriteit. En als het
kind buiten de inrichting een
werkkring heeft, moet hij drie
kwart van zijn loon afdragen.
Vrijwel alle kinderbeschermers
zijn het erover eens dat een
groot aantal kinderen niet in de
inrichting thuis hoort, dat het
aantal kinderen dat in inrichtin
gen komt drastisch moet worden
teruggedrongen en dat hun ver
blijfsduur tot het noodzakelijke
zou moeten worden beperkt. Wat
is hier nu zo moeilijk aan?
Er zijn vele faktoren die samen

spannen . De inrichting wordt
door de overheid per bed per
dag betaald (en zo'n inrichting
draait dus het meest ekonomi sch
als hij vol is). De kinderbescher
ming is versplinterd in bestuur
tjes, zuilen en verouderde kate
gorieën , die ieder hun eigen be
langen nastreven. De Raden voor
de kinderbescherming zijn enor
me rapportfabrieken geworden
die het materiaal leveren waar
mee het systeem werkt, zonder
dat ze echt verantwoordelijk zijn
voor wat er verder gebeurt met
kind en gezin waarover zij rap
porteren . Iedere instelling stuurt
voornamelijk door naar de vol
gende. Ieder werkt verantwoord,
niemand is verantwoordelijk.
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en zijn ouders van tijd tot tijd
bezoekt omdat er problemen
zijn, nadat het kind onder toe
zicht is gesteld ;
- een maatschappelijk werker
van een voogdijvereniging na
dat de ouders uit de ouderlijke
macht zijn ontzet of ontheven;
- een maatschappelijk werker
van de Raad voor de kinderbe
scherming aan welke raad het
kind voorlopig is toevertrouwd.

tonen dat de organisatie van de
kinderbescherming in Nederland
onbegrijpelijk is en een probleem
wordt voor wie in haar handen
valt. Een kind bij de justitiële kin
derbescherming kan vele van de
ze 'voogden' gehad hebben, om
dat de organisatie het zo wil en
omdat er veel verloop onder de
werkers is.
Dit kan er bijvoorbeeld gebeuren:

De lezer hoeft al deze onder
scheidingen niet te snappen . De
ouders en kinderen die het be
treft, snappen het ook niet. De
bedoeling van dit boekje is aan te

een derde, op grond van een
diefstal van een kind of naar
aanleiding van wat dan ook,
komt een maatschappelijk
werker van de Raad voor
de kinderbescherming bij
een gezin. Hij heeft op zich
zelf geen recht tot binnen
komst, maar vrijwel steeds
laten de mensen hem binnen .
Naarmate hij met deze men
sen een betere relatie legt,
krijgt hij meer informatie. Hij
komt nog eens langs, schrijft
dan een rapport met een ad
vies en .. ' verbreekt de re
latie, zij het meer en meer
na bespreking van het ad
vies met het gezin. Waarom
verbreekt hij de relatie? Zijn
taak is afgelopen, zo is nu
eenmaal de procedure.

F.ell bi llll ell/JI""t.f i ll eell kil/d erft,IJuil,
clfgezollderd l:cm de blli/el/ wereld

1. Op grond van een klacht van

Enkele adressen:
Nederlandse Vereniging voor Pleegouders, Abbenbroekweg 4, Den Haag, tel.
(070) 55 52 88.
Nationale Ouderraad, da Costakade 34, Amsterdam, tel. (020) 188948.
Aktiegroep (van groepsleiders) Het Roze Pamflet, Groenmarktkade 7, Amster
dam .
Initiatiefgroep Externe Kinderbescherming (maatschappelijk werkers van
voogdij en gezinsvoogdij), mevr. J. de Winter-Frijns, Standerdmolen 53 ,
Amsterdam , tel. (020) 27 56 54.
Aktiegroep Kinderbescherming van de Bond van Wetenschappelijke Arbei
ders (staffunktionarissen uit de kinderbescherming), L. Braggaa r, Prinsen
gracht 464 , Amsterdam, tel. (020) 238390.
Nationaal Bureau voor Kinderb esc herming, Stadhoude:'slaan 146, Den Haag ,
tel. (070) 54 43 03.
Direktie Kinderbe scherming ministerie v an Justitie, Plein 2b, Den Haag , te l.
(070) 61 43 11 .

schappelijk werker beslis
sen . In principe zijn dit leken
op pedagogisch terrein maar
zij beslissen toch wat er met
'het geval ' moet gebeuren.
3.

Het 'simpelste' wat er met
zulke
justitiële
kinderbe
schermingskinderen kan ge
beuren , is een verzoek, een
rekest van de Raad voor de
kinderbescherming aan de
kinderrechter tot wettelijke
ondertoezichtstelling van het
kind .

4 . De kinderrechter vraagt aan

de hand van dit rekest ad
vies van een gezinsvoogdij
vereniging inzake aanwijzing
van een gezinsvoogd.

2. Het rapport gaat nu naar de

5. De maatschappelijk werker

Raad voor de kinderbescher
ming waar sekretaris, of
voorzitter en sekretaris, of
een kommissie van de Raad ,
komende uit alle 'geestelijke
stromingen', aan de hand
van het rapport van de maat-

van de gezinsvoogdijvereni
ging bezoekt in een aantal
gevallen het gezin om te zien
welke gezinsvoogd geschikt
is ,
6. De kinderrechter roept - on
geveer zes maanden nadat

het rapport is uitgebracht 
ouders , kind en gezinsvoogd
op en vraagt de ouders of
zij met de gezinsvoogd wil
len samenwerken. De ouders
snappen wel dat je bij zoveel
belangstelling van autoritei
ten maar beter 'ja ' kan zeg
gen .

7. De gezinsvoogd neemt kon
takt op met ouders en kind
en houdt kontakt met maat
schappelijk werker van de
gezinsvoogdijvereniging.
Dit is dan het simpelste geval. De
gezinsvoogd kan één van de
6.100 vrijwilligers zijn die dit werk
doen of een maatschappelijk wer
ker van de gezinsvoogdijvereni
ging . Zij moeten kennis nemen
van de eerdere informatie die uit
de bezoeken onder punt 1 t/m 6
is voortgevloeid . Iemand die ja
renlang gezinsvoogd was, zei,
toen hij al die trappen zag : 'Nu
snap ik waarom ik nooit gesnapt
heb hoe het in elkaar zit'. Na de

7

derbescherming).
Als een kind door zo'n ondoor
zichtig en uitzichtloos systeem
naar een inrichting geschoven
wordt (het woord 'uithuisplaat
sing
zegt het al: nergens
heen), is het niet verbazing
wekkend dat de groepsleiders
die dagelijks met zulke kinde
ren zonder uitzicht omgaan,
zich ongelukkig voelen. Het is
ook niet verbazingwekkend,
dat de maatschappelijk wer
kers zich ongelukkig voelen als
een gezin door zovelen zo on
gemotiveerd benaderd wordt.
En deze ongelukkige gevoelens
weerspiegelen de gevoelens
van ouders en kinderen.
Als het Zwartboek kinderbe
scherming door in de kinderbe
scherming verstrikt geraakte
ouders en kinderen geschre
ven was, zou het boek wel
eens rood van protest en on
macht kunnen zijn geworden.
Zo'n 'roodboek' van ouders en
kinderen uit de justitiële kin
derbescherming zou een varia
tie worden op deze uitspraken
van een kind (uit het Zwart
boek): 'Ik ben rechteloos. Ik
heb niets te zeggen. Er wordt
over mij gepraat, zonder dat ik
erbij ben. Ik geloof al lang niet
meer in wat de kinderrechter
en de voogdijverenigingen zeg
gen, ze beloven je alleen maar
wat, zodat je je bij de beslis
sing neerlegt'.
'K inderpostzegelkind'
Als je in een dergelijk systeem
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geld steekt, kun je eindeloos
doorgaan (zonder dat het veel
uithaalt). Tot nu toe heeft de mi
nister van justitie dat gedaan.
Het staat trouwens erg naar om
de schijn op je te laden niets
aan kinderbescherming te willen
doen. Het zieke, zwakke, mis
deelde, verloren, bedreigde kind
is een 'kinderpostzegel kind' ge
worden. Maar een dergelijke
mentaliteit van op een afstand
aardig doen, is in de kinderbe
scherming misplaatst.
Het enorme bedrijf dat over die
40.000 kinderen uit ongeveer
20.000 gezinnen gaat, is een
hard bedrijf op een vermolmde
vloer met een struktuur, waar
helpers en hulpbehoevenden over
struikelen, uitglijden en doorheen
zakken. Dat kost veel geld, ver
oorzaakt veel frustaties en veel
ongeluk.
Kan die struktuur op korte termijn
veranderd worden?
Uit het voorgaande kunnen de
volgende konklusies worden ge
trokken:

nog niemand verantwoordelijk;
- de eerste kontakten waarin de
mensen, vaak voor het eerst,
over hun problemen praten,
worden niet benut om hulp te
verlenen, maar worden afge
broken met een rapport;
- onderzoek en hulp zijn ge
scheiden,
hetgeen
relaties
frustreert en het doorsturen in
gang zet;
- teveel kinderen verblijven on-

terecht in inrichtingen;
dit
wordt mede veroorzaakt door
het feit dat niemand meer echt
zicht heeft op alles wat ouders
en kinderen juridisch, organisa
torisch en vooral feitelijk moe
ten doormaken;
een andere faktor waardoor
te vaak kinderen in inrichtin
gen geplaatst worden is, dat
psychiaters en psychologen al
leen in de inrichtingen werken

T ekClI1 hij b"izell " '4(/r hij liet' er ZOII wOllen?

- de justitiële kinderbescherming
is een versplintering van orga
nisaties die over en langs el
kaar heen werken;
- voor de ouders en kinderen
(en vrijwel iedereen!) is de
kinderbescherming een ondui
delijke chaos van instellingen,
instanties en mensen;
- ouders en kinderen worden
van de ene organisatie naar
de andere doorgestuurd; als
ieder verantwoord werkt, is
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en niet aan de bureaus waar
de maatschappelijk werkers
plaatsing in de inrichting kun
nen voorkómen;
- in de noden van de werkers
(oa. gebrek aan tijd voor de
hulpbehoevenden, omdat zij
steeds rapporten moeten lezen
van de vorige organisatie en
rapporten
moeten
schrijven
voor de volgende) weerspiege
len zich de noden van ouders
en k inderen; de nood van
ouders en kinderen is de nood
van de organisatie van de kin
derbescherming op het uit
voerend niveau; het hulpbe
hoevende gezin lijdt in ieder
geval aan dit probleem.
I-lo{;' hel
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Een plan
Het probleem ligt niet in geldge
brek, ook niet in personeelsge
brek, maar in de georganiseerde
ontrouw van de werkers ten op
zichte van de hulpbehoevenden.
Dat is wat beide groepen frus
treert. Het is gevaarlijk in af
wachting van een verbeterde or
ganisatie weer wat miljoenen gul
dens te pompen in aparte orga
nisaties, omdat dit hun geïsoleer
de optreden en langs elkaar heen
werken versterkt.
Nodig is een nieuwe organisatie
op korte termijn. Bijvoorbeeld
volgens dit plan:
1. Iedere maatschappelijk wer
ker in een arrondissement, of
alleJ toc}.;
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Christientje
Een voorbeeld hoezeer de kinderbescherming is ingesteld op
het maken va l1 rapporten en hoe weinig op het helpen van men
sen, is de zaak Christientje, die in de pers veel belangstelling
heeft gekregen.
Christientje is een Belgische kleuter. Een Nederlands echtpaar
wilde haar adopteren en nam haar alvast in huis, zonder dat
de nodige papieren helemaal in orde waren. Wel werd een
adoptieaanvraag ingediend bij de overheid. Een maatschappe
lijk werker maakte over het gezin een rapport op in verband
met deze adoptieaanvraag. Vervolgens kreeg het echtpaar te
horen dat ze Christientje niet mochten hebben. Het echtpaar
dacht dat de maatschappelijk werker een ongunstig rapport
over hen had uitgebracht (ze hadden er namelijk geen kennis
van kunnen nemen, dat was niet gebruikelijk).
De betrokken maatschappelijk werker was echter even ver
baasd als het echtpaar. Hij had gunstig geadviseerd en hij vond
dat hij moreel verplicht was dat aan het echtpaar te vertellen.
Toen dat bekend werd, stonden meteen allerlei kinderbescher
mingsinstanties op hun achterste benen. De maatschappelijk
w erker werd gestraft, omdat hij tegen de voorschriften in ge
probeerd had mensen te helpen, die om onbekende redenen in
het kinderbeschermingsapparaat in de knel waren geraakt.
Zijn optreden schijnt overigens niet vergeefs te zijn geweest.
Christientje is nog steeds bij haar pleegouders, nu met de no
dige papieren, en het adoptieverzoek wordt via de gebruike
lijke kanalen behandeld.

deze nu in dienst is van een
Raad voor de kinderbescher
ming, een voogdij- of gezins
voogdijvereniging of een in
richting, die in eerste instan
tie met een geval belast
wordt, blijft verantwoordelijk
voor de hulpverlening aan de
ze ouders en kinderen.
2. AI naar de aard van het ge
val kan deze maatschappelijk
werker een beroep doen op
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een psychiater, psycholoog,
pedagoog en gezinssocioloog.
De ingeschakelde specialisten
vormen met de maatschappe
lijk werker het vaste team zo
lang de hulpverlening aan de
ze ouders en kinderen nodig
is. Zij kunnen de maatschap
pelijk werker adviseren en 
waar nodig - zelf in relatie
met ouders of kind treden.
De relatie van maatschappe
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3.

4.

5.

6.
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lijk werker met de ouders is
als volgt te karakteriseren:
'Zolang u mij (en het team)
hebben wilt, zolang zijn wij er
voor u' , dus wát er ook aan
juridische maatregelen geno
men mocht worden .
Pas wanneer uit de aard en
ontwikkeling van de zaak een
rapport aan een derde nood
zakelijk zou worden, wordt dit
- na bespreking met ouders
en kinderen (als die daar oud
ge noeg voor zijn) - opge
maakt door de maatschappe
lijk w erker (en het eventuele
team) . Alvorens een rapport
wordt
opgemaakt,
wordt
nauwkeurig vastgesteld bin
nen welke grenzen dit rapport
moet blijven (privacy-bescher
ming!).
De rechter wordt alleen inge
schakeld als het belang van
het kind niet kan wachten op
een ander inzicht van de ou
ders èn wanneer van de
dwang van de rechterlijke be
slissing meer positief dan ne
gatief effekt voor kind en
ouders verwacht mag worden.
Ook hierna blijft het team de
ouders trouw.
Indien het team een plaatsing
in een inrichting noodzakelijk
vindt, geschiedt dit in een in
richting in de omgeving , zo
dat de krisis van de ouder
kind-relatie niet op de achter
grond raakt.
De aard van de plaatsing in
een inrichting verschilt van
geval tot geval: het ene kind

krijgt een begeleiding bij zijn
huiswerk (en is dus voor de
rest thuis); dit zal voor vele
gezinnen een waardevolle ont
lasting zijn . Het andere kind
komt er in een speelgroep en
is voor de rest thuis ; het vol
gende kind slaapt er, maar
eet overdag thuis, enz .
lets van dit systeem (thuis
slapen en hulp overdag in de
inrichting) bestaat reeds jaar
en dag in de Boddaert-tehui
zen in Amste rdam.
Door de persoonlijke kontinuïte it
in de hulpverlening , door het feit
dat één team de konsekwenties
van
eigen
besliss ingen
zelf
moet blijven verwerken én omdat
de specialisten tijdens het ver
blijf van het kind in het gezin
reeds bij de hand zijn, is te ver
wachten dat het aantal dagen dat
kinderen in inrichtingen verblij
ven, sterk zal verminderen. En als
het team de inrichting nodig acht,
zal dit geen uithuisplaatsing (=
plaatsing naar nergens) meer zijn ,
maar een bewuste keuze uit één
van de vel e mogelijkheden die
de inrichtingen bieden .

Duidelijkheid
De voordelen van dit plan zijn:
- kontinuïteit : één persoon of
team volgt één kind/gezin;
specialisten
worden
tijdig,
reeds vóór de uithuisplaatsing,
en naar behoefte , gebruikt;
specialisten zijn zowel binn en
als buiten de inrichting bezig
(het gevaar van inrichtingsde-

De illllsi e t't/i1 l1rijbe.'d . ..
formatie wordt op deze wijze
vermeden);
- het geïsoleerde optreden van
voogdij, gezinsvoogdij, inrich
tingen en Raden voor de kin
derbescherming is verholpen
(zonder aan hun rechtsperso 
nen of ideologieën te komen) ;
- de rechter wordt zuinig ge
bruikt voor zijn eigenlijke taak :
dwang en konfliktoplossing ;
- privacy-bescherming, doordat
het team dat ouders en kinde
ren helpt, zich beperkingen
oplegt ten aanzien van de in
houd van rapporten en de in
stanties die ze onder ogen
krijgen ;

duidelijkh eid voor alle betrok
kenen;
geen verschuiving van het pro
bleem door doorsturen naar de
volgende instantie, maar aan
vatten van het probleem door
de eerste instantie die ermee
te maken krijgt.

Geen tijd verliezen
Met dit plan kan gestart worden
vanuit het huidige bestand van
personeel, gebouwen en bureaus.
De mensen om wie het gaat, heb
ben geen tijd te verliezen. Men
kan de specialisten die nu in een
inrichting voor kinderbescher
ming werken, vragen in de hulp
verleningsteams buiten de mu
ren plaats te nemen.
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Dit plan houdt bovendien de weg
open naar toekomstige struktu
ren, waarin aan samenwerking
met andere vormen van maat
schappelijk werk en geestelijke
volksgezondheid gedacht wordt.

In deze opzet zullen minder be
zwaren een samengaan met het
belangrijke werk van de Medi
sche Opvoedkundige Bureaus in
de weg staan .

Tenslotte zal deze nieuwe praktijk zicht geven op wat een nieuw
kinderrecht moet bevatten. Wetten bevestigen nu eenmaal gemakke
lijker iets dat al bestaat dan dat zij vooruitlopen op wat komen moet.
Er vallen ongeveer 20.000 gezinnen onder de justitiële kinderbescher
ming. De maatschappelijk werkers klagen nu dat ze per persoon met
60 gezinnen zijn belast. De voogdijverenigingen willen niet meer dan
33 gezinnen per maatschappelijk werker.
Bovenomschreven plan betekent: 1058 maatschappelijk werkers op
20.000 gezinnen. Dat is minder dan 20 gezinnen per maatschappelijk
werker. En minder frustraties, minder rapporten en meer hulp.

Wie meer over dit onderwerp wil weten, leze:
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G. P. Hoefnagels, De samenwerking van voogdij en gezinsvoogdij - 1965.
G . P. Hoefnagels, Recht en Maatschappelijk Werk , 2e druk. 1965 - Serie Mens
en Medemens.
G . P. Hoefnagels, Magie van het belang van het kind - 1962.
H. F. M. Mansvelt, Adoptief-ouders aan het woord - Sociale en Culturele
reeks, 1969.
H. W. van Marle, Een visie op de toekomstige struktuur van de Nederlandse
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M. J. A. van Spanje, Kind en pleeggezin - 1968.
M . J. A. van Spanje, Het kind in de inrichting - Sociale bibliotheek, 1965.
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