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Betreft

Gebrekkige uitvoering van Kamerstuk 33 836
Verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen

Geachte mevrouw Bergkamp en meneer Van der Staaij,
Tussen 2016 en oktober 2018 heeft het LOC (met minder dan twee natuurlijke personen op de
loonlijst) het belang van 420.000 jongeren èn 840.000 ouders bij (een verbetering van)
feitenonderzoek in de jeugdzorgketen afgeruild tegen hun financiële eigenbelang, t.w. de
toezegging van het verkrijgen van additionele subsidies voor volstrekt onnodig
vervolgonderzoek: zie Bijlage 1 en 2. Zoals U kunt lezen in Bijlage 3, heeft het LOC zijn
additionele subsidies niet alleen gekregen, maar misbruikt het thans wederom zijn
machtspositie om de direct belanghebbende ouders en jongeren monddood te maken.
Zoals uiteengezet in Bijlage 3, handelen het LOC en het NJI daarnaast eveneens flagrant in strijd
met inhoud, doel, en strekking van uw gewijzigde motie d.d. 15 maart jl (Kamerstuk 33 836).
Wij doen een dringend beroep op de politiek om eindelijk een einde te maken aan de
destructieve rol van het LOC, èn verzoeken U om ons brede SamenWerkingsVerband van
jongeren en ouders de coördinerende rol te geven die het onderwerp verdient. Reeds decennia
ondersteunen en vertegenwoordigen de participanten in het SamenWerkingsVerband zeer
actief vele (tien-) duizenden ouders en jongeren met betrekking tot jeugdzorg o.a. door middel
van informatieve websites, seminars, congressen, en telefonische en on-line helplijnen. Zo
staan onze talrijke vrijwilligers maandelijks ettelijke honderden ouders en jongeren te woord
die problemen hebben met jeugdzorg. De meerderheid van deze problemen is terug te voeren
op de weigering van alle uitvoerende organisaties (GI’s/RvdK/VT ) om überhaupt aan
feitenonderzoek te doen.
Maar wij willen ook een kritische kanttekening plaatsen bij de motie. Het allergrootste
struikelblok in jeugdhulpverlening is niet “de normering van feitenonderzoek en het
toetsingskader voor rechters in de jeugdbeschermingsketen”, maar de absolute weigering van
alle uitvoerende organisaties om überhaupt aan feitenonderzoek te doen. Sterker nog: anno
2019 verklaren (de advocaten van) jeugdzorgmedewerkers tijdens klachtenprocedures en in de
rechtbanken nog steeds, dat “feitenonderzoek” expliciet niet tot hun takenpakket behoort. In
de praktijk weigeren dezelfde hulpverleners zelfs om kennis te nemen van hun aangereikt
bewijsmateriaal. Tot overmaat van ramp, dwingt artikel 3.3 Jeugdwet de rechters om er vanuit
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te gaan, dat de rapportages van de Raad en de GI’s de volledige waarheid bevatten, waar-door
ook de rechters buiten spel worden gezet. Als U dan nog bedenkt, dat de klachtenprocedures
bij het SKJ alles behalve objectief zijn, maar meer de slager die zijn eigen vlees keurt, dan
begrijpt U hoe wanhopig (groot- en pleeg-)ouders zijn die te maken krijgen met jeugdzorg.
Ingrijpende jeugdzorgbeslis-singen (“dwangmaatregelen”) worden anno 2019 in Nederland nog
steeds gebaseerd op onderbuikge-voelens, terwijl klachtenprocedures en de gang naar de
rechter effectief zijn afgesneden: jeugdzorg ligt op zijn gat, maar ouders liggen op apengapen!
Hopende op een spoedige reactie, eindigen wij,
hoogachtend,
Namens het SamenWerkingsVerband Jeugdzorg

mr Alfred Groenen, MCL/MBA/MBI
agroenen@gmail.com
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