
                                                    
Ons kenmerk: 19/57

Gouda, 15-04-2019

Aan de Vaste Kamer Kamercommissie VWS-Jeugd
             mail: cievws@tweedekamer.nl -- vaste leden per mail

Geachte Kamerleden,
In verband met het a.s. debat woensdagmiddag 17 april “Misstanden jeugdzorginstellingen” 
(uitgesteld na 06-03-2019) vragen wij u of u voldoende en juist wordt geïnformeerd? 
In onze brief van 28 februari 2019   zonden wij u meerdere vragen (zie bijlage).

HOE  KAN DIT BEGIN 2019 en eerder gebeuren? Schrikt u niet van onderstaande  casussen: 
 Casus 1

Bovenkarspel Noord-Holland
In een gesloten/half open instelling waren al vier jaar 3 kinderen van 10, 14 en 16 jaar 
opgenomen. De kinderen en de ouders weten niet waarom. De voogdij-instelling WSG
(William Schrikker Groep), die als hard en ranniek bekend staat, begeleid deze kinderen.
Februari 2019 worden deze kinderen zonder overleg of inspraak van ouders met drie busjes 
weggevoerd en zijn (los van elkaar) geheim geplaatst, een meisje van 14 tussen jong volwassenen 
van 20+. Aldus is er al maanden geen contact meer tussen kinderen en ouders en kinderen 
onderling. In deze uitzonderlijke drama sche situa e zegt de gemeente Hoorn, waar de ouders 
wonen, niets te kunnen doen (wethouder Jeugd  en burgemeester)

 Casus 2 
Harreveld-Gelderland
De groepsleiding van G.2 gee  een 15-jarige jongen geen recht op huisartsbezoek en hij is nooit bij
een tandarts geweest: medische zorg wordt deze gehandicapte jongen onthouden.

 Casus 3
Leidschendam Zuid-Holland Schakenbosch Groep 12 (10 jongeren per afdeling-12 groepen):
– Kinderen mogen alleen bellen met begeleiding erbij
– Kinderen worden onjuistheden verteld “Jouw moeder wil geen contact met jou”
– Straffen zijn: hele dag op gesloten kamer zi en met brood en water/gaan dan niet naar school
– Kinderen worden op de grond gegooid/knie in de rug of in de nek  bij onregelma gheden
– Kinderen (een 15-jarig kind) mogen niet naar Rechtbank in hun zaak

 Casus 4
Assen  Drenthe Hendrik van Boeijenoord hee  samen met WSG- pleegzorg nadrukkelijk aan 
ouders de terugplaatsing naar huis  van hun 15-jarige zoon  beloofd. Hiervan komt niets terecht, er
volgt gezagsbeëindiging en het bezoek vermindert tot 4 keer per jaar. Ouders mailen en schrijven 
zonder resultaat

 Casus 5
Zutphen  Gelderland   Intermezzo
De instelling gee  door aan de gemeente Zutphen, dat de verblijfplaats van de kinderen niet mag 
worden bekend gemaakt aan ouders.



 Casus 6
Hoenderloo- Gelderland   Pluryn
Een orthopedagoog en een begeleider zeggen beide dat ze geen uitvoerige brief (rapportages) van
een vader over een net geplaatste 13-jarige zoon  willen behandelen omdat JB West
(Jeugdbescherming West -Gouda) sterk nega eve berichten over vader hee  verteld.
Die vader kreeg vlak voor die opname een zeer fraaie informa emap  van  deze instelling.
Een klachtenprocedure levert niets op: er waren misverstanden.

DUTCH CHILD CENTER beschikt over enkele entallen casussen gerelateerd aan instellingszorg, 
welke u geanonimiseerd op aanvraag kunt ontvangen.

MEER ALGEMENE VRAGEN BINNEN DEZE SOORT JEUGDZORG ( instellingen)

1. Wat zijn de rechten van kinderen/jongeren in instellingen bij zi ngen /  behandelplannen? 
2. Hoe is de juridische bijstand geregeld voor kinderen van 12+ in instellingen
      ( bezoeken van advocaat,vertrouwenspersoon Mo e Westerveld van onlangs) 
       en hoe is de controle daarop geregeld?
3. Hoe en hoe vaak zijn de bezoeken van ouders/familie aan kinderen/jongeren geregeld

en hoe is de controle daarop vastgelegd?
4. Op welke manier en hoe vaak mogen kinderen in een open instelling naar huis en hoe is
      de controle daarop  vastgelegd?
 5. Kan er een maximum aantal aan hulpverleners per  behandelmaand/behandeljaar worden
      vastgesteld  bij de begeleiding van  kinderen/jongeren in instellingen? 
 6. a Kan er meer duidelijkheid worden gegeven aan kinderen/jongeren en hun ouders
                 inzake behandelplannen en trajecten naar ontslag? 
   b Hoe kan de betrokkenheid van ouder en  familieleden vorm worden gegeven en hoe kan 
          het toezicht daarop worden vastgelegd?
  7. Hoe luidt de cer ficering van de hulpverleners in gesloten instellingen, hoe is de toetsing
             geregeld en welke controle is hierop?
  8. Wat zijn de kenmerken van en de verschillen tussen een gesloten, een half open en een
      open instelling voor kinderen/jongeren?
  9.        a Waar kunnen kinderen/jongeren in gesloten instellingen intern terecht
             b Wie begeleid hen bij niet gehoord worden en klachtenprocedures niet helpen?

OP PAPIER ------ IN PRAKTIJK           Drama’s bij jeugdzorginstellingen
De overheid schiet al jaren tekort in kwalita eve zorg voor kinderen en jongeren.
Dat begint al bij het begin: diagnos sering en feitenonderzoek. Daar begint al deze ramp.
In december 2013 is aan u (de Tweede Kamer) aangeboden :      “IS DE ZORG GEGROND”,
waaraan  o.a. 300 ouders hebben meegedaan. Tevergeefs en wat hee  u daarmee gedaan ??? 
Pas eind 2019  zal u een VERKENNING (mo e Bergkamp-van der Staaij)  ontvangen.
A.s. woensdagmiddag zal u per frac e 3 minuten spreek jd- hoe kunt u dit zo regelen?

Minister De Jonge beschrij  in een van de vele brieven  en plannen  “ er zijn uniforme 
kwaliteitseisen voor jeugdhulp”  Zie ook deze bron: 
h ps://vng.nl/files/vng/201405_factsheet_kwaliteitseisen_jeugdhulpaanbieders.pdf 
Is zo’n bewering niet veel te globaal omschreven en niet erns g voorbarig? En daarmee volledig 
onjuist. Het roer moet om. Te beginnen bij het begin: veel betere diagnos sering en 
feitenonderzoek door ona ankelijke instan es en niet door instan es die moeten bestaan van 
kinderen.

Met vriendelijke groet,
DUTCH CHILD CENTER                                           

  [E]  info@dutchchildcenter.nl         [M] 0620673029


