
                         

Aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid,
Lange Voorhout 9
2514EA Den Haag
mail:info@onderzoeksraad.nl

Gouda, 12-06-2019
Geachte Onderzoeksraad,

In 2018 deed u onder meer onderzoek naar de forensische psychiatrie in verband met de verschrikkelijke 
verkrach ngen en moorden (o.a. Anne Faber) en waarover uiteindelijk 17 april j.l. een debat volgde met de 
verantwoordelijke poli ci. De Minister van Rechtsbescherming bleef zi en, de slechts 15 aanwezige Kamerleden 
bleven ook zi en ...

Dit jaar onderzoekt u de situa e van de zorg rond de EPA: erns ge psychiatrische aandoeningen. U doet al dit 
onderzoekswerk waarschijnlijk in rela e tot uw primaire onderzoekstaak: de veiligheid van de individuele burger 
en de veiligheid binnen de samenleving.

Gelet
A de aanhoudende en jarenlange klachten over de jeugdhulp, uitgevoerd door instellingen als Jeugdbescherming-JB, 
William Schrikkergroep-WSG en nader samen te va en onder de naam JZ (jeugdzorg) en Leger des Heils-LdH.

B gelet de schokkende gebeurtenissen/verschrikkelijkheden door JZ in gezinnen, familieleden en de sociale 
omgeving, welke leidden tot veel onrust en vragen waarop heen antwoord komt
(bijvoorbeeld een jeugdzorgwerker -WSG verbiedt een moeder haar baby te mogen vasthouden en knuffelen)

C dat kinderen door de overheid NIET worden beschermd door erns g onvoldoende en feitelijk onjuist rapportages 
met gebruik maken van aannames, indrukken, vermoedens, signalen, verzinsels door jeugdzorgwerkers en 
kinderbeschermers.

D door een ontstellende gebrek aan valide onderzoeken bij het totaal ontbreken van BIG geregistreerde 
onderzoekers, die de kinderen (en eventueel de ouders) NIET zien en dus ook niet begeleiden.

E dat verantwoordelijkheden door jeugdzorginstan es snel worden doorgeschoven naar de kinderrechter

F dat door opgemelde gang van zaken en procedures per jaar minimaal 10.000 kinderen van hun ouders 
vervreemden en kinderen hun ouder(s) verstoten, leidend tot ouderversto ng-OVS.

Er is een opvallende en vers kkende ketenloyaliteit tussen JZ, RK (Raad voor de Kinderbescherming) en de 
Rechterlijke Macht, waarvan een ieder zegt dat de Rechterlijke Macht kundig en ona ankelijk is.
Die kundigheid en ona ankelijkheid betwijfeld S ch ng Dutch Child Center in hoge mate.



Personeel van JZ (jz.werkers-jeugdzorgwerkers) behoeven maar te bellen bij vermoedens, aannames en verzinsels 
rond kinderen naar de dienstdoende piket (kinder)rechter en een spoeduithuisplatsing (S. UHP) is al geregeld. 
Dit tot grote schrik en met erns ge trauma serende gevolgen voor kind(eren) en ouders, die na maanden/jaren 
soms nog moeten raden naar de redenen. Zijn er geen erns ge structuurfouten aan te wijzen bij de Rechterlijke 
Macht? Ons WOB- verzoek bij het Ministerie van J. en V d.d. 18-07-2018 wees uit dat kinderrechters in 95 (!) van alle
aanvragen de kinderen in de macht geven van JZ.

Alvorens uw raad desgevraagd van meer uitvoerige informa e in grote lijnen dan wel meer in detail betreffende de 
uitvoering van de jeugdhulp te willen voorzien alsook over de meer poli eke, financiele en sociale bijkoms gheden 
rond de jeugdhulp door JZ -organisa es vragen wij u, gezien uw brede kennis van veiligheidsvraagstukken en uw 
maatschappelijke ervaring, of u bereid bent om een onderzoek te willen starten naar de erns ge prak jk van de 
uitvoering van de jeugdhulp door JZ -organisa es,waarover onze S ch ng van mening is, dat deze uitvoering ver weg
is komen af te staan van de bedoeling van de Jeugdwet 2015 en de eerdere Wet op de Jeugdhulp 2009.

Onze overtuiging is dat de sociale veiligheid van kinderen en ouders, zowel door leemten in de wet(ten) en door 
diverse prak jken van JZ in het geding is geraakt en nog steeds dreigt te geraken. Zijn er niet (veel) te veel drama's 
met (zelf)moorden, zogenaamde ongelukken iedere maand opnieuw? Worden ouders, die plotseling een kind KWIJT 
raken aan JZ niet helemaal aan hun lot overgelaten zonder enige zorg door die JZ -instan e?

Uiteraard zijn wij graag bereid tot het geven van nadere inlich ngen.

Met vriendelijke groet,

S ch ng DUTCH CHILD CENTER
B.J. van der Kooi 

(tot 20 juni afwezig)

[E] info@dutchchildcenter.nl   [A] Kaagwerf 42, 2804 MT  Gouda   [T] 0620673029


