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Geachte commissie,

Inleiding
De laatste twee jaar werk ik als onafhankelijk deskundige/ promovendus aan een wetenschappelijk 
proefschrift waarbij de jeugdzorg een casus is. (in bijlage 1 staat meer over mijn achtergrond). Ik 
wil daarom bij deze graag input leveren bij vragen rond de rechtsbescherming van gezinnen die met
jeugdzorg maatregelen krijgen te maken, met name rond het punt van “waarheidsvinding”. Ik hoop 
dat ik door mijn externe blik wellicht iets kan bijdragen in deze complexe discussie. In deze 
zienswijze adresseer ik twee probleempunten: namelijk de fouten in rapportages vanuit VeiligThuis 
en de GI waarmee de rechter moet werken en daarnaast de korte termijn focus op problemen in 
gezinnen die de huidige manier van werken rond jeugdzorg maatregelen blijkbaar in zich heeft. 
Ik lever in het eerste onderdeel concrete en innovatieve voorstellen hoe de waarheidsvinding te 
verbeteren en in het tweede geval lever ik een eindbeeld (die mensen met meer detailkennis van 
juridische zaken zouden kunnen meenemen).
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Ik wil graag en ten eerste schrijven over issues rond de zogenaamde “waarheidsvinding”. Daarna 
weid ik ook een paragraaf aan de nadruk op de korte termijn en de schade op lange termijn van 
korte termijn jeugdmaatregelen die vaak lange termijn worden. 
Ten derde: ligt er een wetvoorstel voor en wordt er daarnaast nog een wetsvoorstel voorbereid om 
de GI en de Raad voor de kinderbescherming samen te voegen. In deze voorstellen blijven de 
waarheidsvinding en de rechtsbescherming niet goed geregeld: de raad voor de rechtspraak 
waarschuwt voor een gebrek aan rechtsbescherming (https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-
contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Raad-voor-de-rechtspraak-risico-s-
aan-nieuwe-Jeugdwet.aspx.
Daarom is aandacht voor de rechtsbescherming van gezinnen1 in de jeugdzorg buitengewoon 
belangrijk op dit moment. 

Drie aanleidingen om naar rechtsbescherming 
te kijken in de jeugdzorg 
Aanleidingen om te kijken naar rechtsbescherming van gezinnen die bij de rechter belanden voor 
een jeugdzorg maatregel (of die zonder rechterlijke route een equivalente maatregel overkomt).

Ik onderscheid graag drie aanleidingen:
1. Het voorliggende wetsvoorstel “Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen” zoals te 
vinden op https://www.internetconsultatie.nl/zorgvoorjeugdigen 
Samen met de kamerbrief over perspectief voor de jeugd.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/20/kamerbrief-over-perspectief-
voor-de-jeugd 

Deze voorstellen hebben weinig concreets geregeld rond rechtsbescherming van gezinnen en 
jeugdigen die in aanraking komen met de jeugdzorg. Grofweg schaffen de voorstellen de interactie 
tussen GI en Rvk af, maar regelt geen nieuwe maatregel om te checken of rapportages vanuit de GI 
of VeiligThuis naar de rechter toe goed opgesteld zijn. Het ministerie komt niet verder dan 
algemeenheden zoals “ verbeteren klacht procedures” (kamerbrief 4.5) en “met waarborgen 
omkleed” (pagina 3 kamerbrief).
Er lijkt in het geheel geen besef te zijn van de hiaten in rechtsbescherming. De nadruk in de 
wetsvoorstellen op wegwerken wachtlijsten, zonder aandacht voor rechtsbescherming gezinnen 
doen vermoeden dat de problematiek nog erger kan worden. 

Bovenstaand heb ik al de de reactie van de Raad voor de Rechtspraak aangehaald. Ten aanzien van 
het perspectiefbesluit (besluit of uithuisplaatsing structureel wordt of niet) heeft ook  de Raad voor 
Strafrechttoepassing en jeugdbescherming nog dit jaar gewaarschuwd dat gezinnen geen poot 
hebben om op te staan als de GI fouten maakt, of gewoon te druk is om überhaupt iets inhoudelijks 
te presenteren aan de rechter. 
https://www.rsj.nl/documenten/rapporten/2021/01/14/het-perspectiefbesluit-in-de-
jeugdbescherming

 De minister laat hier een forse kans liggen om verbeteringen in een wetsvernieuwing mee te 
nemen. Ik hoop dat mijn schrijven bijdraagt aan het agenderen van de rechtsbescherming. Het is 
zorgelijk dat dit wetsvoorstel dat voorligt weinig aandacht heeft voor fundamentele rechten van het 
gezin en de problemen daarmee in de praktijk van de jeugdzorg.

1 Ik zie elke combinatie van ouder en kind als gezin.
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2. Waarheidsvinding is een structureel probleem binnen de jeugdzorg, zoals ook rapporten van de 
ombudsman hierover laten zien: alleen al het feit dat deze rapporten zijn verschenen geeft aan dat 
het continu schuurt.

Het belangrijkste rapport is uit 2013: is de zorg gegrond: 
https://www.dekinderombudsman.nl/nieuws/rapport-is-de-zorg-gegrond 

“De Kinderombudsman stelt vast dat er in de werkprocessen van Bureau Jeugdzorg, Advies- en 
Meldpunt Kindermishandeling en de Raad voor de Kinderbescherming op dit moment niet 
voldoende kwaliteitswaarborgen zijn ingebouwd om ervoor te zorgen dat het aantal fouten tot het 
absolute minimum wordt beperkt. Daardoor bestaat het risico dat fouten verderop in de 
jeugdzorgketen doorwerken. Het is dan mogelijk dat er beslissingen worden genomen op basis van 
onvolledige, onvoldoende onderbouwde informatie.”

Maar bij googelen op “ombudsman jeugdzorg” laat een waslijst aan losse uitspraken zien. 

3. Dat het probleem met waarheidsvinding niet langzaam is verdwenen blijkt ook steeds weer uit 
een onafgebroken reeks aan publicaties die in het nieuws komen en die het vertrouwen in de 
overheid en de rechterlijke macht ondergraven. 
Recent vielen een aantal publicaties met name op, maar ook hier zijn er veel meer berichten op te 
sommen. 

3A De eerste publicatie betreft een rechter die openhartig vertelt hoe ze te maken heeft met een ex-
man die via jeugdzorg het steeds weer voor elkaar krijgt dat hij de kinderen mag zien, terwijl zij 
hem ziet als de dader van mishandeling. 
Zie deze artikelen:
https://www.mr-online.nl/ik-was-vertrouwen-in-de-rechtspraak-wel-even-kwijt/ 

Haar klacht is met name dat betrokken instanties (zowel AMK als GI als de rechter) niet het verhaal
van het gezin zagen (ex-partner geweld, stalking, intimidatie), maar alleen spraken over “ ruziënde 
ouders” en “vechtscheiding”.  
Het verhaal toont aan dat zelfs een rechter het niet voor elkaar krijgt haar gezin te beschermen tegen
notabene het rechtssysteem rond jeugdzorg. Ze noemt hoe zelfs de politie zich zorgen maakte, maar 
de rechter niet luisterde. Ze noemt ook met name “er wordt ingespeeld op de angst dat als je als 
ouder niet meewerkt, je kinderen je worden ontnomen”. 

Ook de paralellen met de toeslagen affaire vallen op: pas op dit was nog voordat de 1115 
uithuisplaatsingen in het nieuws kwamen:
https://www.mr-online.nl/jeugdbescherming-en-familierecht-parallellen-met-de-toeslagenaffaire/ 

Op 29 mei 2021 publiceert Tako Engelfriet bij Joop overigens dat het terugslaan via het familierecht
bij vechtscheidingen veel voorkomt en dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vaak een van 
de ouders de ruzie blijft voeden: dus het eenvormige beeld van twee ruziënde ouders blijkt onjuist. 
https://joop.bnnvara.nl/opinies/verkeerde-hulp-bij-complexe-scheidingen-ernstige-gevolgen-grote-
kostenpost 

3B Op 7 juli 2021 publiceert Follow The money het volgende artikel:
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https://www.ftm.nl/artikelen/rammelende-rapporten-jeugdbescherming 

In dit onderzoek komt moeder “Sarah” aan het woord. Zij beschrijft hoe via een melding van de 
kinderopvang VeiligThuis bij haar thuis langs komt. De opgestelde rapportage wordt later bij een 
klachtcommissie op acht punten onjuist bevonden. Helaas is het rapport al bij de rechter en volgt op
basis van deze onjuiste input een OTS en in zowel de rapporten van de raad als van de GI komen de
woorden weer terug die door de klachtencommissie als onjuist zijn betiteld. 

3C Op 11 september 2021 publiceren diverse media rond Utrecht dat een jongen uit huis is geplaatst
op basis van een verwisseld rapport. Dit wordt niet teruggedraaid door de rechter omdat deze de 
moeder verwijt dat ze niet meewerkt.
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3156101/psycholoog-verwisselt-dossiers-verkeerde-kind-uit-huis-
geplaatst.html 

Nogmaals dit is een selectie van artikelen. Mijn conclusie is dat het aantal schrijnende gevalleen in 
ieder geval voldoende is om het nieuws te halen en dit ondermijnt het vertrouwen in de rechtspraak 
en rechtstaat.. 

Analyse: fouten in rapportages zijn waarschijnlijk 

Bij bijna alle publicaties boven betreft het euvel de initiële jeugdzorg rapportage die fouten bevat, 
maar waarop gewoon wordt doorgeborduurd: dus ongecontroleerde aannamen, meningen en 
kokervisie. 

Wanneer je naar het functioneren van het huidige systeem van jeugdzorg maatregelen kijkt vanuit 
waarheidsvinding valt op dat de rechter het rapport van de GI, VeiligThuis en/of RvK voor waar 
aanneemt. Er zijn echter genoeg redenen om dat niet te doen op dit moment:

• Door bezuinigingen is er vaak eenvoudigweg onvoldoende tijd bij de GI of bij Veilig Thuis 
om fatsoenlijk te werken. Dit zal zeker niet bij elk rapport gelden, maar vaak ook wel. Met 
name bij verlengen van maatregelen kan dit nu juist een terugkeer van een kind naar een 
gezin in de weg staan. In 2020 waarschuwde de inspectie voor achterstanden bij RvK en de 
GI's. In juni dit jaar 2021 zijn een hele reeks GI's onder toezicht gestelt na het faillissement 
van de GI in Zeeland https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/inspectie-stelt-
meerdere-jeugdbeschermingsregio-s-onder-verscherpt-toezicht~b3e4025c/?referrer=https
%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F . 
Het is weinig realistisch te verwachten dat organisaties in zulk zwaar weer hun rapportages 
gaan verbeteren. 

• Het verhaal van de rechter, onder 3 boven, laat zien hoe jeugdzorg professionals bij een 
VTO2 de bronnen van aannames niet voldoende controleren. Dit zou kunnen samenhangen 
met een gebrek aan tijd of met het uitgangspunt dat blijkbaar heerst dat waarheidsvinding 
geen taak binnen jeugdzorg is. Ook valt op dat een vechtscheiding blijkbaar wordt 
beschouwd als ruzie tussen twee partijen en niet als potentiële mishandeling door een van de
partijen. Binnen jeugdzorg is het algemeen bekend dat meldingen bij VeiligThuis en politie 
valse meldingen kunnen zijn. Daarnaast komen ook meldingen voort uit het afschuiven van 
zorg: bijvoorbeeld vanuit scholen die geen passend onderwijs bieden (ik verwijs naar de 
thuiszitters problematiek waar een gebrek aan zorg neerslaat als een melding bij 
VeiligThuis). Hoe het ook zij: een jeugdzorg professional die voldoende tijd heeft zou 

2 VTO is verzoek tot ondertoezichtstelling, 

Position paper Jeugdzorg en waarheidsvinding -- HC Speel --  04-11-2021   Pagina 4/9

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/inspectie-stelt-meerdere-jeugdbeschermingsregio-s-onder-verscherpt-toezicht~b3e4025c/?referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/inspectie-stelt-meerdere-jeugdbeschermingsregio-s-onder-verscherpt-toezicht~b3e4025c/?referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/inspectie-stelt-meerdere-jeugdbeschermingsregio-s-onder-verscherpt-toezicht~b3e4025c/?referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3156101/psycholoog-verwisselt-dossiers-verkeerde-kind-uit-huis-geplaatst.html
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3156101/psycholoog-verwisselt-dossiers-verkeerde-kind-uit-huis-geplaatst.html
https://www.ftm.nl/artikelen/rammelende-rapporten-jeugdbescherming


moeten en kunnen weten hoe om te gaan met veelvoorkomende issues in het veld: maar 
blijkbaar wordt dat niveau vaak genoeg niet gehaald en wordt een ouder hiervan slachtoffer. 

• In de verhalen onder 3 komt ook naar voren dat jeugdzorg professionals elkaars verhaal 
eerder geloven dan het verhaal van ouders. Dit noemt ook de ombudsman in meerdere 
rapporten. Als uitgangspunten in bronbestanden (rapportages) niet worden gecheckt blijven 
fouten bestaan. Net zoals bij politieonderzoek moet de rechter overwegen of er geen 
kokervisie is ontstaan in het team dat de maatregel voorstelt: zeker in het geval dat een 
ouder onrecht ervaart kunnen de gemoederen hoog oplopen en dit kan de kokervisie 
versterken. De ouder kan dan als “wil niet meewerken” worden bestempeld. 

Er zijn mijns inziens meer dan voldoende redenen om de huidige gang van zaken aan te passen: 
jeugdzorg rapportages die bij de rechter komen kunnen er behoorlijk naast zitten en ouders kunnen 
hierbij blijkbaar weinig inbrengen in de huidige werkwijze. Mijn conclusie is dan ook dat 
verandering nodig is, vooral ook omdat het gaat om grondrechten en niet om een parkeerboete: de 
overheid moet zich niet bemoeien met een gezin tenzij. 

Oplossingen om waarheidsvinding nu eindelijk te tackelen

Nu blijkt dat rapportages fouten kunnen bevatten en dat gevolgen hiervan zeer ingrijpend zijn is het 
dus zaak dat 

• ofwel de rechter en het proces om de rechtspraak heen rekening moeten houden met gerede 
kans op fouten in rapportages, 

• ofwel deze rapportages vooraf beter gecheckt worden. Er moet gecheckt worden of er sprake
kan zijn van kokervisie, verdraaiing van feiten, eenzijdige redenaties die zelfs kunnen 
bijdragen aan de ver-ergering van de problemen van een gezin door een verkeerde kijk. 

Nu via het bovengenoemde wetsvoorstel het plan voorligt om de raad en GI te versmelten zou ik de 
volgende suggesties willen doen: zorg dat rapportages vooraf beter gecheckt worden door de 
werkwijze aan te passen. 

Mijn voorstel is om (via een klachtprocedure) een onafhankelijk audit-team in te zetten (Klacht 
audit Team of KAT). Dit heeft verschillende voordelen die ik onder zal beschrijven. Maar eerst 
beschrijf ik de oplossingrichting KAT.

Ik stel een procedure voor in de trant van:
1. Voordat een rapport naar de rechter gaat moeten ouders / partijen deze kunnen bestrijden

via een klacht procedure. Deze procedure is specifiek gericht op het opsporen van kokervisie
en onzorgvuldige rapportage in die zin dat de rapportage eenzijdig is en aannamen bevat die 
niet met bronnen worden gestaafd. Deze procedure moet vliegensvlug verlopen (binnen 
twee weken max en via een videoconferentie):
1. De KAT gaat niet zelf onderzoek doen, maar ondervraagt de opsteller van het rapport 

specifiek om meningen van feiten te scheiden en naar tekenen van eenzijdige kokervisie
2. Ze biedt ouders gelegendheid om te laten zien wat ze allemaal hebben gedaan, wat er 

wel kan (zodat maatregelen afgeschaald kunnen worden), en ook om aan te geven welke 
feiten in de rapportages helemaal geen feiten zijn.

2. Ik stel voor deze klachtprocedure onafhankelijk in te richten door klacht audit teams (KAT) 
vanuit de ombudsman te formeren (via nieuwe wetgeving). Om onafhankelijkheid te borgen 
moet er in ieder geval geen aansturing zijn via een ministerie of een betrokken jeugdzorg 
organisatie.  
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3. Het dient hier te gaan om een audit achtige aanpak, waarbij een team met overlappende 
specifieke expertises onzuiverheden in kaart brengt. De rechter krijgt hiermee vervolgens 
input om de kwaliteit van de rapportage in te schatten.  Ik stel het volgende voor:
1. Deze onafhankelijke jeugdzorg audit-teams dienen een mix van expertisen te hebben. Ik 

kan mij voorstellen een gecertificeerd auditor (om kokervisie te vinden en ondeugdelijke
onderbouwing), een jeugdzorg gecertificeerd professional (om de visie van jeugdzorg 
organisaties te begrijpen en te doorzien) en een ervaringsdeskundige ouder of jeugdige. 

2. Kat leden dienen betaald te worden vanuit de ombudsman zodat ze niet afhankelijk zijn 
van spelers in het jeugdzorg veld. Het ligt voor de hand dit boven-provinciaal te regelen 
zodat KAT teams van elkaar leren en deze lessen landelijk verspreiden. 

Opmerkingen bij deze oplossing:
1. Van belang is dat deze check voor de rechterlijke behandeling zit: juist daar ontstaan de 

steeds niet meer gecorrigeerde dwalingen. 
2. Van belang is de kosten besparende insteek van deze oplossing: naarmate een VeiligThuis 

organisatie of een GI beter wordt in het voorkomen van kokervisie en onzorgvuldige 
rapporteren zullen zij minder gegronde klachten krijgen. Het kan zo ook duidelijker worden 
welke organisaties zwak zijn in goed inschatten van situaties. Deze organisaties zullen 
hierop worden aangesproken.

3. Relevant is het lerende effect van deze oplossing. Van belang is dat het audit-team ervaren 
raakt in het opsporen van veel voorkomende dwalingen. Wanneer dwalingen worden 
gevonden zal dit ook tot feedback leiden bij de GI / jeugdzorg organisatie die rapportages 
maakt. Vanuit algemene kwaliteitsleer weten we dat een externe auditor veel meer invloed 
heeft dan interne maatregelen. Tot nu toe was er alleen ofwel interne 
kwaliteitsmanagement ofwel de inspectie die ingreep afgelopen jaren. Deze continu 
tussenvorm is blijkbaar nodig en een stuk steviger dan intern kwaliteitsmanagement maar 
lichter dan een inspectie. De rapportages die ontstaan kunnen GI’s en VT's helpen om veel 
voorkomende fouten uit te bannen. 

4. De rapportages moeten zeker openbaar zijn, zodat de bestuurders van jeugdzorg 
organisaties niet kunnen wegduiken voor kwaliteitsproblemen. Natuurlijk moeten audit 
rapportages wel geanomiseerd zijn.

5. Feitelijke fouten in rapportages dienen direct te worden aangepast. De rechter ontvangt bij 
zitting zowel de rapportage als de audit ervan.  

6. Door de samenstelling, waarbij ook ervaringsdeskundigen plaatsnemen, kan meer 
vertrouwen in een werkelijke gebalanceerde rapportage ontstaan. 

7. Doordat een van de partijen de klacht indient, dat zal meestal een benadeelde partij zijn (iig 
zo zal die partij dat zien), is er grond voor een audit.  De KAT moet een audit ook kunnen 
afwijzen bij gebrek aan argumenten bij de klager wanneer misbruik dreigt. 

Probleem twee: onvoldoende aandacht voor 
het lange termijn potentieel van een gezin 
Vorige week werd via cijfers van het CBS bekend dat er 1115 uithuisplaatsingen zijn geweest in een
cohort van gezinnen die getroffen zijn door de toeslagen affaire. Of dat getal nu geheel klopt of niet:
het is geloofwaardig dat een plotselinge grote tegenslag, zoals een schuld van ettelijke 
tienduizenden euro's, een gezin uit het lood kan slaan. 

Position paper Jeugdzorg en waarheidsvinding -- HC Speel --  04-11-2021   Pagina 6/9



Wat mij opviel aan de verhalen die vervolgens in het nieuws kwamen: het ging vaak om “gezonde” 
gezinnen (waaronder ik ook een alleenstaande moeder met kinderen reken voor de helderheid). 
De klap die zo'n gezin krijgt werkt blijkbaar als een soort trigger die een sneeuwbal effect heeft en 
allerlei andere problemen veroorzaakt. Zo werd het ook gekenschetst door de woordvoerder van 
Jeugdzorg Nederland op TV. 
Maar bij die “gezonde” gezinnen werden wel de kinderen weggehaald. Natuurlijk is dit niet het hele
verhaald: want er zaten vast ook “zwakke” gezinnen tussen.

Maar wat mij is bijgebleven, en wat ik toch ook graag wil meegeven is deze overweging.

Wanneer een op zich niet “zwak gezin” wordt getroffen door een tegenslag, en dat kan ook een 
“thuiszitter” zijn  of een andere moeilijke situatie, leidt dat soms of vaak (die cijfers zijn er niet) 
blijkbaar niet tot hulp, maar tot een uithuisplaatsing van een kind uit een liefdevolle situatie.

Wij weten ondertussen, of zouden moeten weten, dat kinderen in de jeugdbeschermings keten, daar 
vaak ernstig door beschadigd worden. Kinderen in gesloten opvang worden opgesloten (daarom 
bestaat er nu een programma om dat te gaan meten), misbruikt (rapporten te over helaas) en andere 
dingen gebeuren die traumatiserend zijn. 
De jeugdbeschermers die op dat moment een rapport maken kijken alleen in het nu zo lijkt. En de 
rechter volgt dat en kijkt ook alleen in het nu. En misschien zijn er wel situaties waar een kind beter
een paar maanden naar een familielid kan. 
Maar wat mij opvalt is dat de rechter niet zoiets zegt van:

– Beste ouder u is iets vreselijks overkomen
– Op dit moment moet uw kind even ergens anders
– Maar zo snel als mogelijk gaat uw kind terug naar u
– De gemeente, tenslotte verantwoordelijk voor jeugd, gaat voor u een tijdelijk huis zorgen 

(bijvoorbeeld)
– Ik gelast verder de gemeente een programma “ doorbraakmethode3” zodat uw gezin weer 

stabiel kan worden (bijvoorbeeld)

Er zijn vast meerdere redenen waarom mijn bovenstaande “ideale situatie” niet kan op dit moment. 
Maar dat zou ons er niet van moeten weerhouden dit wel na te streven in het wetgevingsproces. De 
wetgeving en haar opzet en de procedures zouden dit soort denken moeten ondersteunen: het kind 
op korte termijn beschermen mag niet het kind op lange termijn beschadigen. 

Om te beginnen zou de rapportage bij een jeugdzorg maatregel daarom een paragraaf moeten 
bevatten met informatie zoals:

1. Is er een duidelijke grondoorzaak te vinden voor de problematiek van deze jeugdige? (een 
plotselinge schuld kan dan boven komen drijven, of een enkelvoudige thuiszitter 
problematiek). 

2. Heeft het gezin hulp gezocht in afgelopen jaren en zo ja welke dan? (dit geeft aan of het 
gezin zorg ontwijkend is of gewoon geen oplossing kan vinden bij een lastig probleem)

Vervolgens zou een rechter bij een maatregel in moeten zetten op zo kort mogelijk, terwijl het gezin
wordt gestabiliseerd. Natuurlijk kan dat niet in elke situatie, maar de rechter zou die situaties waar 
dat wel kan moeten kunnen signaleren en het gezin de juiste richting op kunnen sturen. 

3 De doorbraak methode is een methode om een gezin, dat vooral door schulden wordt ontwricht, weer op de rails te 
zetten van instituut voor publieke waarden. Zie https://www.doorbraakmethode.nl/  

Position paper Jeugdzorg en waarheidsvinding -- HC Speel --  04-11-2021   Pagina 7/9

https://www.doorbraakmethode.nl/


Tot slot. 
Mijns inziens is het issue van rechtsbescherming en waarheidsvinding van gezinnen in de jeugdzorg
heel belangrijk: het draagt in belangrijke mate bij aan wantrouwen jegens de rechterlijke macht en 
jeugdzorg, doordat het een constant doorzeurend en terugkerend issue is. De maatregelen van de 
wetgever om het op te lossen zijn zwak te noemen en dit ondergraaft het vertrouwen in de overheid.
Wanneer rechters niet anders kunnen dan volledig foute rapporten (later aangetoond) goedkeuren en
daar ongefundeerde uitspraken op doen moet er iets grondig anders. 
Mocht ik met dit stuk ook maar een klein beetje hieraan bij kunnen dragen zou dat erg welkom zijn.

In het kort:
– Raak in rapportages bij jeugdzorg maatregelen niet alleen de korte termijn maar zoom uit en

mik op oplossen problemen, zeker als problemen zijn ontstaan uit een enkelvoudige 
tegenslag. De overheid moet vooral herstel gezin nastreven en de rechter moet hulp 
afdwingen als het moet

–  Rapportages in de jeugdzorg zijn in praktijk ook vaak kokervisie of bevatten een sloot aan 
fouten (niet alle rapportages, maar genoeg wel). Gezien de werkload van professionals is dat
te verwachten. Voer in het systeem een zelf-lerende stap in: ik stel voor een KAT (klacht-
audit team). 
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Bijlage: achtergrond jeugdzorg kennis
De laatste twee jaar werk ik als onafhankelijk deskundige/ promovendus aan een wetenschappelijk 
proefschrift waarbij de jeugdzorg een casus is. Voor mijn carrière van 20 jaar als ICT-er was ik zes 
jaar promovendus bij de TUDelft aan de faculteit technische bestuurskunde. Ik ben toen helaas niet 
gepromoveerd, maar  vorig jaar heb ik op 52-jarige leeftijd mijn proefschrift weer opgepakt. De 
casus die ik onderzocht heb ik verlegd naar de jeugdzorg: om precies te zijn de veranderingen die 
per 2015 zijn ingetreden en de neoliberale argumentatie (beleidstheorie) vanuit de wetgeving bij 
deze decentralisatie. 
Mijn doel is historisch te beschrijven welke gedachtegangen achter de jeugdwet van 2015 zaten en 
daarnaast ook in kaart te brengen welke ideeën vanuit het neoliberalisme de wet zijn ingeslopen en 
wat daarvan de uitwerking was /is. 
 
In mijn proefschrift beschrijf ik dus hoe de Jeugdzorg vanaf 2015 is veranderd en gemodelleerd op 
een marktwerking-achtige leest. Een niet mis te verstaan onderdeel daarbij was het fors bezuinigen 
en een complicatie erbij de decentralisatie. 

De reden om juist de jeugdzorg als casus te namen ligt erin dat ik acht jaar Hoofd ICT van een 
jeugdzorg GI was. Doordat ik voor en tijdens de decentralisatie als ICT manager bij deze GI werkte 
heb ik veel informatie processen gezien die opnieuw moesten worden ingericht, zowel bij de GI’s 
als bij VeiligThuis. Ik heb daardoor kennis van de processen van VeiligThuis, de GI en van de 
diverse input en output stromen rond jeugdzorg. Op dit moment doe ik een ICT opdracht bij een 
jeugdhulp organisatie die ook jeugdzorg-plus en andere residentiële zorg levert. 

Door rond te lopen in deze organisaties ben ik natuurlijk geen hulpverlener geworden, maar heb ik 
wel behoorlijk inzicht in de werkprocessen gekregen. Door ook voortdurend het (parlementair en 
jeugdzorg sector) nieuws te volgen en rapporten te lezen rond jeugdzorg ben ik langzaam richting 
expert gegroeid. 

Hoewel mijn proefschrift niet specifiek over waarheidsvinding problematiek gaat wil ik er wel 
graag op reflecteren, omdat het toch een van de structurele problemen van de jeugdzorg is.
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