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Voorblad 

Deze Evaluatie is van: 

Naam jeugdige 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Verblijfplaats 

Kiemtie Marie Cyrille Seven Jokhoe 

12-10-2004 

Delft 

Ouders: Vader 

Data: 

adres : onbekend 

belanghebbend 

Moeder Marie Carine Kruizlnga 

Gezinsvoogd 

Startdatum 1 ° OTS 

adres : Delft 

gezaghebbend 

18-09-2006 

Huidige OTS geldig van 18-09-2009 tot 18-09-2010 

Deze evaluatie geldt van : 18-09-2009 tot 18-06-2010 

Bedoeling van deze Evaluatie: 

Deze Evaluatie is bedoeld voor het geval de OTS met een jaar verlengd gaat worden. 
Er wordt dan ook een nieuw Plan van Aanpak gemaakt. 

Leger~ des 
Heils 

In deze Evaluatie staat beschreven wat alle partijen hebben gedaan om hetgeen in het vorige Plan van Aanpak staat, 
te bereiken. 
Deze Evaluatie (en het nieuwe Plan van Aanpak} kunnen ook gebruikt worden om informatie aan anderen te 
verschaffen, zoals: de kinderrechter, de Raad voor de Kinderbescherming, zorginstellingen en personen die direct 
betrokken zijn bij de jeugdige en zijn gezin. 

Mening m.b.t. deze rapportage 
Niet van toepassing 

. Jeugdige_ 12+ ..................................................................................... ...... ..................................................................... ............................................................ . 

Ouder(s} 

Naam jeugdige 
LJ&R vestiging 
Rapportage 
Opgesteld 
Gezlnvoogd 

De rapportage is verstuurd naar ouders. Van vader is geen reactie gekomen. Het 
commentaar van moeder is verwerkt in de rapportage. 
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A Evaluatie en feitelijke situatie 

1 Is de huidige feitelijke situatie anders dan bij aanvang van de OTS werd 
aangegeven? 

-fplaats van de Kiemtie woont samen met haar broer en :z.usje in het pleeggezin van de famil!e-l!l!!!tet is een groot pleeggezin met volwassen eigen kinderen, adoptie n eren 
deren. Het is een oersoectie1biadend alooaaezin met veel ervarino. 

De huidige gezinssituatie Vaders situatie blijft onduidelijk. Vader heeft geen inkomen. 
(samenstelling, beroep van Moeder woont alleen. Moeder werkt als consulente bij een assurantiekantoor. 
ouder(s}) 

De woonsituati. Vader heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Zijn laatst bekende adres is een 
postadres in Amsterdam. 

Moeder woont In een flat In Delft. 

De financiële sltuatJe 
Vader heeft geen betaalde werkkring. Hij is indertijd uit zijn woning gezet wegens 
huurschulden. 
Moeder heeft een vaste baan. 

Is er een Er was een omgangsregeling waarbij zowel ·vader als moe<ier een uur per 4 weken met 
omgangsregeling? de kinderen had. Dit W<J$ echter voor de kinderen niet hant"rbaar. Omdat in maart 2010 
Zo Ja, hoe ziet deze er uit de zitting plaats zou hebben omtr&nt de psychologische onderzoeken naar beide ouders 
en door wie is deze is er voor 2010 geen slructu!'ele omgangsregeling vastgesteld in januarf. De opzet was te 
vastgesteld? wachten tot de ondenoeken duidelijkheid zouden bieden. Inmiddels is dat gebeurd. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat het voor de kinderen beter Is om geen contact meer te 
hebben met vader en een minder freouent, maar lanaer contact met moeder. 

Is er sprak& van een Niet van toepassing. 
samenloop van OTS en 
Jeu9dreclass&rin9 ? 
Zo Ja, hoe wordt de 
ultvoering op elkaar 
afgestemd? 

De scllool en/of werk- Klemtie zit in groep 1 van het basisonderwijs. Ze kan goed meekomen, valt In prestaties 
situatie van de Jeugdige niet op tussen de rest haar gedrag levert wel problemen op, met name na contacten met 

vader is ze slecht te corrigeren. 

De vr1Jetljdsbes1edlng van Klemtie speelt veel, zowel met zus Chaiisa als met andere klnderen. Ze :zit op 
de jeugdige streetdance. 

2 Wat is de voortgang bij de gewenste ontwikkelingsuitkomsten? 

Toollchting 
In de Deltamelhode staat CBnlraal: het werken aan h1Jt opheffen van de ontwikkelingsbedreigingen en het bereiken van de gewenste 
ontwikkelingsuitkomsten. 
In hoeveire d&-n, gewenste ontwfkkelîngsvitkomsten D]n bereikt, kan hier gescoord worden volgens de GA5-mefhod&. 
ZrJwel ouders, kind als g9ZinsvoD{}d geven per gewenste ontwlkkellngsuftkomst aan hoe de situatie is. 
- achteruitgegaan: score -1 

Naam jeugdige 
W&R vestiging 
Rapportage 
Opgesteld 
Gezlnvoogd 
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- geUJk gebleven: score D 
- iets vooruitgegaan gegaan: score +1 
- sterk verbef&rd: score +2 

Voortgang Score Score Score Toelichting bij score 
ouder ieugdiae GV 

Gewenste 0 0 Kîemtie voelt zich vemg in het pleeggezin. De relatie 
ontwlkke\ingsuitkomst 1 met ouders heeft voor haar en haar broer en zus veel 
Kiemtie kan een andere problemen opgeleverd. Vader is niet in staat de 
invulling geven aan de relatie kinderen de ruimte te geven om zichzelf te zijn en 
met haar ouders en groeit op ook mooder heeft moeten wennen aan het idee dat 
in een veilige leefomgeving, de kinderen niet bij haar zullen opgrooien. Nu uit 

psychologisch onderzoek duidelijk naar voren Is 
gekomen dat vader en moeder beiden niet geschikt 
geacht kunnen worden als opvoeder komt er wat rust 
de contacten met vader worden stopgezet en met 
moeder anders vonnQeaeven. 

Gewenste 0 0 Als Kiemtie iets dwars zit klapt ze dicht en Is moeilik 
ontwikkelingsuitkomst 2 bereikbaar. 2s uit haar negatieve emoties door 
Kiemtie kan duidelijk maken agre$$ief en regeloverschrijdend gedrag. dit doet ze 
wat haar dwars zit en uiting stiekem. Za Is dan moeilijk corrigeerbaar. 
geven aan haar gevoelens. 

Gewenste 0 0 Omdat het afgelopen jaar turbulent verlopen is wat 
ontwikkelingsuitkomst 3 be1reft de contacten met ouders en de onzekerheid 
Kiemtie kan zaken uit het hoe de toekomst er uit zou zien heeft KlemtJe nog 
verleden een plekje geven. geen kans gehad om zaken uit het verteden te 

verwerken. 

3 Verloop van de samenwerking in de afgelopen periode 

3.1 Wat vindt de gezinsvoogd van de samenwerk(ng tot nu toe? 
Wat vJnden de Jeugdige en de ouder{s) van de samenwerking tot nu toe? 

gezinsvoogd 
De samenwerking met moeder verloopt steeds beter. Ze heeft de strijd opgegeven, er kan met haar 
overlegd worden, waardoor ze zoveel mogelijk bij haar kinderen kan worden betrokken. 
De samenwerking met vader is er niet. Vader verzet zich al vanaf het begin, gaat zijn eigen gang, 
infonneert: de gezinsvoogd niet realistisch over woon- of verblijfplaats en is niet bereikbaar. Over1eg 
met vader is niet mogelijk. 

·J.eug_dige ····---- ···--··-····-·- --··- ····-···········-···-··-·--·--······--·---·· .... _ .. _._. ____ ········-····--····-··-·-···- ·-··-----·- ---···-····-- ·- ··- ···- ·-··-
Moeder geeft aan de samenwerking niet fijn te vinden omdat ze het gevoel heeft geen echte mening 

ouder(s) te kunnen geven en vindt het niet terecht dat er een verderstreklcende maatregel aangevraagd gaat 
worden. Zij noemt het "uit het ouderlijk gezag zetten" en voelt zich tekort gedaan. 

3.2 Wat ging er wel en niet goed volgens de gezinsvoogd? 
Wat ging volgens de jeugdige en de ouder(s} wel en niet goed? 

gezinsvoogd 

Naam jeugdige 
LJ&R vestiging 
Rapportage 
Opgesteld 
Gezlnvoogd 

Goed: 
Kiemtle presteert goed op school. 
Moeder heeft de strijd opgegeven en denkt vanuit de kinderen. 
Moeder kan een andere vom1 even aan het contact met de kinderen. 
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Psychologisch onderzoe~ naar beide ouders heeft duidelijkheid gegeven over de toekomst van 
de kinderen. 

Nietgoecl~ 
- Vader Is niet in staat tot samenwerken 

Vader stelt zich negatief en intimiderend op naar de gezinsvoogd. 
De omgang met vader heeft gezorgd voor veel onrust bij alle drie de kinderen. 
Vader geeft de kinderen niet de ruimte zich te hechten In het pleeggezin. 

jeugdige .... __ .. --···-···--------·---- ---··--···--··-----··--··----·-·•--·-·····- ·······-··----·--··--- ··-·-··--------··"···- ··-· - ··· · ·· - Moeder vindt het geweldig dat Kiemtie het goed doet op school. 
ouders 

3.3 Wat zijn verbeteringen volgens de ge-zinvoogd? 
Welke verbeteringen zien de jeugdige en de ouder{s)? 

ge.iinsvoogd 
Er is duidelijkheid over waar Kiemt.ie opgroeit 
Moeder stelt zich meewerkend op naar gezinsvoogd en pleeggezin, geeft de kinderen toestemming 
daar te mogen wonen en opgroeien. 
Doorda1 Kiemtle en Challsa niet meer samen op een kamer slapen komt Klemtle een beetje los van 
haar zus . ................ c..-----··---·------------------------·---.. ---· ... ··----.... --.. -----··--·------··--... ---

Jeugd)~. -··•-· ·--·--··-- ·····- · -----··-····-··--·····-------·····-··---------······-----·-····-··-···- -·-·····--··-··----··--······-""-·•· Moeder vindt dit mooi. 
oude s 

4 Beëindiging, voortzetting of omzetting OTS 

4.1 Wordt de kinderrechter verzocht de OTS te verlengen en wat is de reden? 
Welke mening hebben de Jeugdige en ouder(s) hierover? 

gezinsvoogd 
Het verzoek Is om de ondertoezichtstelling en de machtiging uithuis plaatsing te verlengen opdat de 
kinderen in het pleegg~ln kunnen blljVen wonen. 

4.2 Wordt de Raad voor de Kinderbescherming verzocht onderzoek te doen naar de nood:caak 
van een verderstrekkende maatregel en wat is de reden? 
We-lke mening hebben de Jeugdige en ouder(s) hierover? 

gezinsvoogd De Raad wordt verzocht onderzoek te doen naar de noodzaak van een verder-strekkende maatregel, 
de kinderen wonen inmiddels al meer dan twee jaar in een pleeggezin. Dit gezin is perspectiefbiedend 
en p$ychotogisch onderzoek naar ouders heeft uitgewezen dat de toekomst van de kinderen niet bij 
een van beide ouders ligt. 

Moeder vindt dat dit in de toekomst wel bij haar ligt J 

J.eugdJge ---··--- ·-··--··-····~··-··---··- .. --.--..• ---···----·----··--··--·--··---···-.. --.. - .. _··-----··--·· . . ................ - .. -·-·-···-··-··-··-·· 

Naam jeugdige 
LJ&R vestiging 
Rapportage 
Opgesteld 
GeZlnvoogd 
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~der{s} 

Deze Evaluatie van de periode 18-09-2009 tot 18-06--2010, is vastges1eld 

Naam jeugdige 
LJ&R vestiging 
Rapportage 
Opgesteld 
Gezinvoogd 

r 

assering Leeuwarden 
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:A. Stene 

ve,siejufi08 
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