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Geachte commissieleden,
GEWELD VOOR DE VOORDEUR

Geweld hoort nergens thuis maar zeker niet binnen de werkmethodes van de 
jeugdbeschermingsinstellingen,verder te noemen JB, vroeger BJZ-Bureau JeugdZorg.
Geweld is een containerbegrip zoals dat ook het geval is bij bijvoorbeeld: 
spanning,ruzie,ontwikkelingsbedreiging,ziekte,overbelasting,
Geweld en huiselijk geweld hierna af te korten met HG (en kindermishandeling KM)  worden
daarnaast te vaak ingevuld met de  fysieke betekenis van dat woord.
Geweld is ook  verbaal geweld zoals intimidatie, niet-antwoorden,aannames vermelden 
zonder onderzoek, met meldingen niets doen,ontkennen van ouderidentiteit,bezoekuren 
ernstig inperken.
Geweld is ook onjuist gebruik van macht : geen waarheidsvinding, geen integriteit en fairplay
door overheidsinstanties als Jeugdbescherming en pleegzorg
Kindermishandeling kan met de sexuele variant daarvan ook psychische kindermishandeling 
zijn.
U allen zult niet willen ontkennen dat deze uitleg zeer gangbaar is en daarom pleiten wij voor 
een meer integrale benadering van geweld en mishandeling.

Wij vragen om uw uitdrukkelijke aandacht en alertheid voor deze uitbreiding van de beide 
begrippen HG en KM in uw besprekingen en in uw vraagstellingen in relatie tot het handelen 
van overheidsinstanties als Jeugdbescherming,politie,Veilig Thuis en andere professionals.
Als de brief van de beide ministers De Jonge en Dekker  opent met de zin: 
                                    “Geweld hoort nergens thuis”                                                                   
dan is zo’n openingszin wel ver verwijderd van de dagelijks praktijk voor duizenden kinderen
en hun liefhebbende  ouders  Die praktijk is zo intimiderend, dat er haast geen voorstelling 
van is te maken.
De kans dat kinderen en ouders te maken krijgen  met allerlei vormen van HG en KM is heel 
reëel. Immers 1op de10 kinderen heeft een middelzwaar probleem,waarbij de inzet van 
diverse professionals en van vele zorgverlenende instanties  benodigd is.
Vanuit onze betrokkenheid bij vele duizenden kinderen en hun ouders/familieleden willen wij
u  onze grote zorg bekend maken omtrent de eenzijdige benadering van die begrippen geweld 
en  kindermishandeling in het rapport Geweld.
Meerdere overheidsinstanties doch m.n. Jeugdbescherming plegen intrinsiek- binnen hun 
werkmethodes- geweld door juist die uitingen van H.G. en K.M. te hanteren   die NIET  
worden bedoeld in het onderhavige rapport. De eerste bijlage bij deze brief is een 
Verzamellijst met diverse voorbeelden over H.G. en K.M. van ouders, die jarenlang  grote 
frictie hebben gekregen met Jeugdbescherming.



ACTIELIJN  NR. 4

DUTCH CHILD CENTER vraagt aan uw Kamercommissie om een uitbreiding van 
actielijnen met een vierde actielijn in de nota voor te stellen:

  4.Betrouwbaarheid van instanties.
De norm van alle instanties, zowel in de overheidssector als bij particuliere stichtingen, 
behoort te zijn, dat in alle gevallen hoor/wederhoor is toegepast,feiten zijn gecontroleerd op 
waarheid , rapporten onafhankelijk behoren  te zijn na eigen onderzoek. De opleiding en 
deskundigheidsbevordering van alle professionals moet vooral daarop worden  geactualiseerd.
De richtlijnen en protocollen behoren als eerste betrouwbaarheid te kenmerken en niet alleen 
ministeriebreed en organisatiebreed gedragen, maar ook ouderbreed en kindbreed gedragen  Is
er bij deze nota enige inspraak mogelijk geweest van  ouder- en kindorganisaties?
Het is onacceptabel,dat mede door een forse ketenloyaliteit tussen JB, RK ( Raad voor de 
Kinderbescherming) en KR ( kinderrechter) er vele klachten ( veel meer dan incidenteel!) 
heersen over overschrijvende  en toeschrijvende rapporten betr. kinderen en ouders.
Het is onacceptabel dat officiële gesubsidieerde instellingen als JB/Veilig Thuis ook aan 
geweld doen:niet met feiten onderbouwde betrouwbare en valide diagnostiek en op grond 
daarvan vergaande beslissingen komen als OTS en UHP. 
( Zie ook onze brief aan de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid d.d. 15 mei 2018, 
welke naar uw Vaste Kamercommissie is doorgestuurd – bijlage 2)
Het aantal (onterechte) uithuisplaatsingen is verontrustend en stijgt nog. De gevolgen voor 
kinderen zijn ernstig: ontwikkelingsstoornissen,depressiviteit,suicide. De gevolgen voor 
ouders: depressie,burn-out,extreem verdriet, onmacht,stress,gezondheidsklachten,ieder jaar 
zware dagen rond feest- en verjaardagen, sociaal isolement.

Op pagina 2  onder punt wordt gesproken over Specifieke groepen;
u zou de ministers kunnen bevragen wie hiermee worden bedoeld
De beide ministers doen 5 voorstellen,maar draagt dit niet in zich het risico van het ontstaan 
van een heksenjacht en een forse meldcultuur door punt 4 Aangiftebereidheid nog meer 
aandacht te geven?

Een wezenlijk verschil in het terugdringen van HG en KM is te maken door meer aandacht te 
geven aan  een optimale en controleerbare  betrouwbaarheid ,een duidelijkheid en een 
transparantie van werkwijzen,richtlijnen en protocollen van alle hulpverleners zowel bij de 
overheid als particulier naar melders,slachtoffers,hulpverleners, instanties,betrokkenen.
Wie ,wat,wanneer,waarom,welk,wie controleert wat over wie?
Hopelijk raakt u onder de indruk van een korte impressie van klachten over de manier van 
werken door JB en anderen-zie Bijlage Verzamellijst.
Wie  van de zorgorganisaties heeft aandacht en zorg voor al die ouders en familieleden,die 
een kind moeten missen aan Jeugdbescherming; het zijn er vele duizenden.
Een open zenuw in onze samenleving vormt ook het drama rond Jeugdzorg c.s.
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