Nieuwsbrief
Juni-Juli-Augustus 2021
Dierbare leden,
Met bescheiden trots presenteren we jullie deze nieuwsbief met een update over de gang van zaken
omtrent de ontwikkelingen binnen de vereniging. Al deze ontwikkelingen dragen bij aan de positieve
verandering die we willen maken in het beleid in de hele keten van jeugdbescherming.

Actiegroep
Er is al een tijdje een actie-appgroep actief met leden en professionals die een verschil willen maken met
concrete plannen op korte termijn. Het heeft natuurlijk allemaal veel voeten in de aarde en we moeten
wanneer we naar buiten gaan treden dit goed voorbereid hebben met een stevig plan. Op die manier
kunnen we laten zien dat Neutraal Ouderschap werkt en dat de focus op kinderen moet komen te liggen.
Alleen zo kunnen kinderen écht beschermd worden.
De leden van de vereniging die aangesloten zijn bij de actiegroep zijn ouders die de ruimte hebben om zo
nu en dan boven hun eigen casus uit te stijgen. We weten dat leden een kwetsbare groep zijn die altijd
achterom moeten kijken omdat de andere ouder met zijn/haar andere belang dan het welzijn van het
kind steeds aanwezig zal zijn. Maar mocht je na deze nieuwsbrief te hebben gelezen ook willen
participeren, dan ben je van harte welkom om een bericht te sturen naar
info@neutraalouderschapbijscheiding.nl met jouw belangstelling en/of vragen.
Tot slot wensen we iedereen een zonnig voorjaar en hopen we iedereen te treffen tijdens onze volgende
online meeting op 22 maart.
Hartelijke groet,
Arie, Kim, Suzanne en Miriam

Documentaire ‘in het belang van het kind’
Op 20 mei jl. was er een bijeenkomst in de Bilt waar de trailer werd gepresenteerd van een
documentaire over jeugdzorg die door een onafhankelijke journalist (Ronald Voort) is gemaakt. Hij heeft
naar aanleiding van een artikel in de krant de persoon benaderd uit het artikel en is geraakt door het
verhaal. Na verder onderzoek kwam hij bij Neutraal Ouderschap uit. Ronald is met een open neutrale blik
informatie gaan verzamelen. Hij is een bepaalde casus gaan volgen en gaandeweg in het verhaal, terwijl
hij bij deze moeder was en ooggetuige was van de gang van zaken, is hij overtuigt geraakt om deze
documentaire te maken om zo bekendheid te geven bij het grote publiek om misstanden in de
jeugdzorginstellingen aan het licht te brengen.
De trailer was indrukwekkend om te zien. De documentaire zal aan het selectieteam van het Nederlands
Filmfestival in Utrecht worden aangeboden. Hopelijk wordt deze documentaire geselecteerd om te
worden vertoond tijdens het festival. Dit zou mogelijk een fantastische doorbraak betekenen in het
algemeen bewustzijn van de maatschappij wat betreft de problematiek bij jeugdzorg en het besef dat dit

geen incidenten zijn maar een structureel probleem. Als Vroeg Signalering Neutraal Ouderschap en de
vereniging willen we aansluiten bij de documentaire met oplossingen.
Teaser
-De teaser van de documentaire ‘In het belang van het kind’ kun je hier zien;
https://vimeo.com/556801317
Om de externe kosten te kunnen dekken is er domweg nog geld nodig. Help mee deze documentaire te
realiseren in het belang van het kind.
https://www.doneeractie.nl/actie/52030

Werkgroepen
Op 20 mei werden werkgroepen opgericht waarbij een groepje zich op een gebied gaat richten. De
volgende werkgroepen zijn ontstaan.
•

Hulpzoekenden

•

Media(social)

•

Voorlichting professionals

•

Scholing

In de toekomst zal het goed kunnen zijn dat er nieuwe werkgroepen bijkomen of dat er binnen een
werkgroep een afsplitsing komt.
Vanuit deze werkgroepen wordt er van bovenaf getracht het beleid aan te pakken en zo een verandering
te maken van dwang en drang naar neutraal en kindgericht. Maar ook vanaf de onderkant wordt er
getracht een verschil te maken. Door hulpzoekende ouders de handvatten te bieden om zich neutraal op
te stellen en hierbij het kind veerkrachtig te maken en loyaal aan zichzelf. Hierbij zullen eerstelijns
hulpverleners ook dienen te worden voorgelicht.
Het ene loopt zoals je ziet over in het andere. En dat klopt natuurlijk want het is en blijft een dynamisch
proces. Maar door de gebieden onder te verdelen waar je als deelnemer interesse in hebt of kennis over
beschikt kun je gerichter samen alles uitwerken.
Wat van belang is dat de werkgroepen een overkoepelende controle krijgt omdat we samen uniform en
correct ons naar buiten dienen te profileren. Daarom is het belangrijk dat er altijd een vorm van
terugkoppeling/eindredactie ligt bij VSNO of NOBS.
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Nieuwsbericht
De media bericht momenteel vaak over de tekorten bij gemeenten op het gebied van jeugdzorg.
Als bijlage hieronder is een artikel van Miriam Goes (al in 2019 geschreven). Ze schrijft vaker artikelen
over jeugdzorg gerelateerde onderwerpen en deelt deze op Linkedin. Ik wilde jullie deze niet onthouden
als penningmeester en collega van Miriam. Miriam zit in de werkgroep (social) media. Schrijf je ook graag
artikelen/blogs o.i.d. dan ben je natuurlijk welkom (ook anoniem) deze te delen. Neem dan even contact
op via info@neutraalouderschapbijscheiding.nl

Waarom 920 miljoen euro geen oplossing is.
Gepubliceerd op 9 mei 2019

In het AD verscheen 8 mei j.l. een ‘open brief over jeugdzorg en GGZ aan onze inwoners’ van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Het VNG stelt dat, wanneer het Rijk geen extra geld beschikbaar stelt voor jeugdzorg, men of moet gaan
bezuinigen op bibliotheken, cultuur, sportcomplexen, etc. of dat de VNG genoodzaakt is jeugdzorg af te
stoten.
In het bijbehorende krantenartikel wordt de noodzaak van extra geld voor jeugdzorg, nog een keer
benadrukt.
Toen de gemeenten in Nederland in 2015 de taken van werk, jeugd en zorg op zich namen, hadden zij
direct te kampen met forse bezuinigingen. Tevens wordt er gesteld dat er een toename is van jongeren
die jeugdzorg nodig zouden hebben. Dit zou zorgen voor grote financiële problemen bij zowel de grote
als de kleinere gemeenten in Nederland.
Het gaat over geld. We hebben het altijd over geld. Of eigenlijk het gebrek er aan. Wanneer het Kabinet
miljoenen euro’s beschikbaar zou stellen, zou het opgelost zijn.
Maar is er dan niemand die inhoudelijk kijkt naar het functioneren van jeugdzorg? Is er niemand die zich
afvraagt hoe het komt dat er een grote toename is van jongeren die jeugdzorg nodig zouden hebben?
Hebben deze jongeren jeugdzorg wel nodig?
Want de krantenkoppen laten ook een andere kant zien. Datalekken, valse meldingen (van
kindermishandeling), wachtlijsten, te weinig personeel met de juiste diploma’s, enzovoort.
Wordt er wel zo efficiënt gewerkt bij de instanties?
Het lijkt erop dat de VNG een blindelings vertrouwen heeft in de instanties waar ze hun opdrachten aan
geven. Gemeenten willen tijdens het proces van bijvoorbeeld onderzoek naar kindermishandeling zich
niet mengen in de werkwijze van de desbetreffende instantie. Ook niet wanneer er signalen zijn dat er
kinderen onterecht uit huis zouden worden geplaatst of dat er een onder toezicht stelling voor een kind
wordt verzocht bij de rechtbank op basis van ‘onderbuikgevoelens’ van een onderzoeker en niet op
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feiten. Kinderen worden geproblematiseerd en de instanties hebben vrij spel om er een verdienmodel op
los te laten.
Zo ook in deze casus;
'In december 2016 ben ik naar de Politie gestapt met gegronde zorgen omtrent de veiligheid van mijn
dochter die op dat moment bij haar vader(mijn ex) verbleef. Politie doet een zorgmelding naar Veilig
Thuis, Veilig Thuis verwijst dit door naar SAVE (januari 2017). SAVE neemt het in behandeling en schaalt
het op naar Veilig Thuis (februari 2017). Veilig Thuis doet ‘onderzoek’ en schaalt op naar De Raad voor de
Kinderbescherming (april 2017). De Raad doet ‘onderzoek’ en verzoekt uiteindelijk bij de rechtbank om
een onder toezicht stelling (mei 2017). Uiteindelijk wordt SAVE de uitvoerende instantie en in juni 2017
start de OTS. Na een jaar OTS, geeft de gezinsvoogd van SAVE zelf toe dat er eigenlijk niets is gedaan
vanuit SAVE om de situatie van mijn dochter te verbeteren. De gezinsvoogd heeft mijn dochter nog nooit
gezien…..Het is dan inmiddels juni 2018….We zijn anderhalf jaar verder en het valt bijna niet uit te
rekenen wat dit de gemeente allemaal heeft gekost en hoeveel hulpverleners betrokken zijn geweest (ik
heb ze nog lang niet allemaal genoemd).'
Als je in Nederland een schildersbedrijf runt en je personeel aanneemt met te weinig ervaring en kennis,
zal dit uiteindelijk het resultaat niet ten goede komen. Je krijgt ontevreden klanten, je personeel moet
problemen gaan oplossen en dus twee keer naar dezelfde klus, je maakt nog nauwelijks winst en klanten
zijn de dupe. Als je dit niet snel genoeg oplost, ga je failliet. Je kunt niet je hand ophouden voor meer
geld.
De gemeenten kunnen dit wel. Wanneer er met geld wordt gesmeten, kinderen niet worden beschermd,
er te weinig kennis van zaken is, inefficiënt gewerkt wordt, dossiers worden gekopieerd en geplakt,
ouders niet serieus worden genomen en men te hooghartig is om toe te geven dat het anders moet, dan
lijkt de enige oplossing: meer geld vragen.
En ze krijgen meer geld. Het Kabinet heeft laten weten de komende drie jaar in totaal 920 miljoen vrij te
maken om de problemen op te lossen.
Wij betalen er allemaal aan mee. Dit proces wordt in stand gehouden. De schilder die failliet is gegaan
laat het wel uit zijn hoofd om weer een schildersbedrijf te starten of hij doet een nieuwe poging maar
trekt nu wel kundig personeel aan, verandert zijn beleid en slaat een nieuwe weg in.
Bij jeugdzorg is het ook tijd voor verandering. Er moeten professionals komen die kennis van zaken
hebben, die kindermishandeling en persoonlijkheidsproblematiek kunnen signaleren én vervolgens het
juiste beleid kunnen volgen. Dat beleid moet geïmplementeerd worden in het huidige beleid. Dit hoeft
niet complex te zijn. Het beleid is al geschreven. Men hoeft niet de hand op te houden bij Het Rijk als
men zich gewoon wil verdiepen in het verbeteren van het huidige beleid om daarmee kinderen wel te
gaan beschermen. En oh ja, om geld te besparen. Want uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om....
Miriam Goes
https://www.linkedin.com/pulse/waarom-920-miljoen-euro-geen-oplossing-miriam-goes
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Actueel
In het nieuws verscheen een interview met rechter Van Waterschoot over hoe zij vastliep in de
rechtspraak en jeugdbescherming. Dit heeft veel losgemaakt bij zowel mensen met dezelfde ervaring als
professionals. Wij zijn erg blij met de aandacht die dit krijgt omdat dit bijdraagt aan de bewustwording
van de ernst van de problematiek in gehele keten.
Rechter Van Waterschoot is 30 mei j.l. uitgenodigd bij Humberto Tan om haar verhaal toe te lichten.
Dit is de link naar het interview:
https://www.gids.tv/video/340042/humberto-gemist-bijzonder-verhaal-van-rechter-van-waterschooter-moet-snel-wat-veranderen

Agenda
Agenda voor de komende maanden:
•

21 juni 20.30 uur online bijeenkomst

•

19 juli 20.30 uur online bijeenkomst

•

16 augustus 20.30 uur onlinebijeenkomst

•

8 sept samenkomst tijd en plaats nog nader te bepalen

Met hartelijke groet,
Arie, Miriam, Susanne en Kim
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