Aan de Vaste Kamer Commissies van VWS en V&J
Betreft: Petitie Veilig Opvoeden
Amsterdam, 18 februari 2016
Geachte leden van de Tweede-Kamercommissies van V&J en VWS,
In de media zijn het laatste decennium herhaaldelijk situaties aan het licht gebracht waarbij Jeugdzorg –
Jeugdhulpverlening, Jeugdbescherming en de Familiekamer van rechtbanken – de belangen van kinderen
ernstig heeft verwaarloosd, ook dusdanig dat kinderen zijn overleden.
Jaarlijks worden minstens 118.000 kinderen in Nederland mishandeld.1 De inspanningen van Jeugdzorg
verminderen deze cijfers niet. Kinderen lijden onder conflict- en vechtscheidingen en gedwongen oudercontacten,2 pleegkinderen moeten jarenlang leven in ‘eindeloze tijdelijkheid’ en bestaansonzekerheid,
wachtend tot de ouder het misschien ‘weer aan kan.’3
Jeugdzorg onderkent deze problematiek dikwijls niet. Met name meldingen van een gescheiden ouder
worden niet geloofd, of stalking en bedreiging van de opvoedende ouder worden niet serieus genomen.
Jeugdzorg onderzoekt te vaak de feiten niet of vindt waarheidsvinding niet haar taak. Men zoekt oplossingen
door gesprekken, ‘overleg’ of mediation, waarbij ook angst voor de agressieve ouder een rol speelt. De
uitzending van Zembla op 17 februari 2016 is een goed voorbeeld van deze te veel voorkomende werkwijze,
die leidt tot ernstige schade aan de ontwikkeling van het kind, en zelfs tot zijn of haar dood.4
Deze werkwijze is gebaseerd op twee mythes.
1. Mediation is een goede of de beste methode om problemen bij een vechtscheiding op te lossen.
Dit blijkt niet het geval.5
2. Omgang met beide (biologische) ouders is ‘per definitie’ in het belang van het kind.
Het recht van het kind op omgang met beide ouders wordt gehanteerd als recht van de ouder, waarbij het
kind omgang krijgt opgelegd door de Gecertificeerde Instelling voor Jeugdbescherming en/of door de rechtbank, ook als het kind of pleegkind bang is voor de ouder en laat merken dat hij of zij geen contact wil. Het
kind wordt in het geheel niet of niet deskundig gehoord en het jonge kind wordt niet geobserveerd in zijn of
haar reacties tijdens en na een bezoek van of aan de ouder.6
Beide mythes hangen veelal nauw samen met een drietal andere mythes.
1. De door een ouder geuite beschuldiging van (geestelijke) kindermishandeling door de andere ouder is
ongegrond en komt voort uit ‘nijd.’
Dit blijkt slechts in ongeveer 12% van de gevallen zo te zijn.7
2. Het voorop stellen van de biologische afstamming is ‘per definitie’ in het belang van het kind.
Biologische afstamming (de ‘bloedband’) blijkt geen voorwaarde te zijn voor het ontstaan van een veilige
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gehechtheidsrelatie van het kind met zijn of haar primaire verzorger, of dat nu een ouder of pleegouder is.8
Op basis van deze ‘bloedband-mythe’9 wordt echter nog steeds jarenlang niet-helpende hulp aan een gezin
geboden. Ook komt het nog steeds voor dat een uit huis geplaatst kind dat gehecht is geraakt aan zijn of haar
pleegouders, teruggeplaatst wordt als de ouders, ook na jaren, weer in staat worden geacht tot opvoeden.
Daarmee wordt het kind, naast het trauma van de verwaarlozing of mishandeling, ook nog het trauma
aangedaan van het verlies van zijn of haar hechtingspersonen – de pleegouders. Niet de ‘bloedband’ maar
adequate zorg en intensieve en liefdevolle interactie met de baby en het jonge kind en het bieden van structuur en begrenzing aan peuter en kleuter zijn noodzakelijke voorwaarden voor het ontstaan en voortduren
van een veilige gehechtheidsrelatie van het kind met zijn of haar primaire verzorger. Deze relatie is van groot
belang zowel voor het welzijn en de gezondheid van het kind als voor zijn of haar ontwikkeling tot geestelijk
en lichamelijk gezonde en adequaat functionerende volwassene.10
3. Het kind is altijd loyaal aan zijn of haar (biologische) ouder.
Een kind is alleen op een geestelijk gezonde wijze loyaal aan een sensitieve primaire verzorger, ouder of
pleegouder, als het kind een gehechtheidsrelatie heeft opgebouwd met deze verzorger.11
Kindwaardig ouderschap
In de Jeugdagenda 2015-2018 heeft het kabinet een kindgericht beleid als doel gesteld: ‘Alle kinderen
moeten gezond en veilig kunnen opgroeien.’12 Dat doel is in elk geval onhaalbaar als niet wordt geregeld dat
Jeugdzorg structureel en over de gehele linie op een op wetenschappelijke inzichten gestoelde en toetsbare
wijze gaat werken. Om een kindgericht overheidsbeleid mogelijk te maken, zullen kinderen in de toekomst
gevrijwaard moeten blijven van ‘beschadigende bescherming.’13 In overeenstemming met internationale
normen en uitspraken zal ‘kindwaardig ouderschap’ boven ‘gelijkwaardig ouderschap’ moeten gaan prevaleren.14 Ons inziens is daartoe in elk geval het volgende nodig.
Beleid en rechterlijke macht:
1. Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VRK), dat voor Nederland in werking is getreden op 8 maart
1995, daadwerkelijk tot uitgangspunt van beleid maken. Met name zal landelijk beleid en wetgeving moeten
worden ontwikkeld om te komen tot effectieve uitvoering van de artikelen 3, 9, 12, 19, 20, 29 en 39 VRK.15
2. Afschaffing van het rouleersysteem bij de rechtbanken, waarbij iedere rechter om de paar jaar recht
spreekt op een ander terrein. Een kinderrechter is de belangrijkste rechter in de samenleving daar hij of zij de
ontwikkelingsmogelijkheden van een kind in de nabije en verre toekomst bepaalt. Hij of zij moet daarom,
naast juridisch vakmanschap, over pedagogische en psychologische kennis beschikken en ervaring hebben
opgedaan met de complexe relaties tussen kind, ouder en pleegouder.
Feitenonderzoek en kind-observaties:
3. Feitenonderzoek en waarheidsvinding ten aanzien van de aard van de problemen bij alle betrokkenen bij
conflictscheidingen, uithuis- en pleeggezinplaatsingen, en het daarbij betrekken van informatie uit andere
bronnen (zoals politiedossiers, rapporten van hulpverlenende instanties, buren en familie).
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4. Na een scheiding of een uithuisplaatsing: observaties van de omgang tussen ouder en kind en van de
reacties van het kind tijdens en na een bezoek van of aan de ouder.
Deskundigheid, evaluatie en toezicht:
5. Bevordering van en toezicht op de deskundigheid van werkers en managers binnen de jeugdhulpverlening
en kinderbescherming met betrekking tot de voorwaarden waaronder een kind zich kan ontwikkelen en de
onderkenning van psychische problematiek van ouders die het kind ernstig kan beschadigen.16
6. Systematische evaluatie van het effect van de gegeven bemoeienis, hulp en ondersteuning op de ontwikkeling van het kind (middels Child Custody Evaluation en CARE-NL17).
7. Systematisch toezicht en controle op de uitvoering van het werk van jeugdhulpverlenings- en kinderbeschermingsinstanties (zie Bijlage).
Verzoek
De Werkgroep Veilig Opvoeden bepleit een koerswijziging in de aanpak van verwaarlozing en mishandeling
van kinderen in problematische gezinssituaties en conflictscheidingen op basis van wetenschappelijk en
parlementair onderzoek.
De leden van de werkgroep treden graag in overleg met de leden van de beide Vaste Kamercommissies
Veiligheid & Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport om het hierboven gestelde toe te lichten en na te
gaan op welke wijze de bescherming van kinderen en hun ontwikkelingsbelang in ons land daadwerkelijk
kan worden bevorderd.
In afwachting van uw antwoord, verblijven wij,
Hoogachtend,
namens de werkgroep Veilig Opvoeden,
I. (Ischa) Bade
Leden van de werkgroep Veilig Opvoeden
– I. (Ischa) Bade, Locatieleider basisschool, Amsterdam (ervaringsdeskundige).
– Dr S. (Sietske) Dijkstra, Voormalig lector huiselijk geweld; onderzoeker complexe scheidingen KSI Hogeschool Utrecht en Bureau Dijkstra.
– G. (Gabriëlle) Feije, Directeur weddingplanner I Do Weddings; Petitie Belang kind in wet (ervaringsdeskundige).
– T. (Tineke) Fransen, Voorzitter Stichting Zijweg (ervaringsdeskundige).
– Dr F. (Ferko) Öry, Kinderarts maatschappelijke gezondheidszorg; adviseur Buurtzorg Jong; Veilige Haven.
– Mr F.A. (Frans) van der Reijt, Oud-kinderrechter.
– Prof. dr C. (Corine) de Ruiter, Hoogleraar Forensische psychologie Universiteit Maastricht; Veilige Haven.
– J. (Jan) Storms, M.A., Bewustzijnsdeskundige; auteur Destructieve relaties op de schop (2014).
– D. (Dorien) Wassenaar, Secretaris Stichting Zijweg (ervaringsdeskundige).
– Dr. A.M. (Tonny) Weterings, voorheen senior-onderzoeker pleegzorg Universiteit Leiden, Afd. Orthopedagogiek; Expertise-Centrum Kind in de Pleegzorg.
– Mr Dr J.C.M. (Jan) Willems, Oud-hoogleraar Rechten van het Kind; onderzoeker Structurele preventie van
kindermishandeling Universiteit Maastricht.
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Bijlage: Noodzaak van toezicht op Jeugdzorg
Jeugdzorg, de gecertificeerde Instelling voor jeugdbescherming (GI-JB), is de enige instantie in Nederland
waarbij geen democratische controle plaats vindt op de uitvoering van het werk – de bescherming van
kinderen tegen verwaarlozing en mishandeling. Er is geen toezicht, er is geen tuchtcollege en de GI-JB
behoeft aan geen enkele instantie verantwoording af te leggen.
Adviezen van hulpverlenende instanties, zoals een Opvoedpoli of een Aanbieder van Pleegzorg, kunnen
geheel genegeerd worden. Beschikkingen van de rechtbank kan de GI-JB naast zich neerleggen – er is geen
controle op de manier waarop een beschikking wordt uitgevoerd.
Nadat in 1995 de toezichthoudende taak van de kinderrechter verviel, is deze taak door de wetgever niet
toegewezen aan enige instantie.
Het bovenstaande heeft geleid tot ‘mentale inteelt’ bij de Gertificeerde Instelling voor Jeugdbescherming (tot
1-1-2015 Bureau Jeugdzorg-Jeugdbescherming). Men kan doen wat men wil en hoeft naar niemand te
luisteren. Dit is waarschijnlijk ook de reden waarom het beleid in de Jeugdzorg de laatste 20 jaar nauwelijks
van inhoud is gewijzigd. Men heeft zich teruggetrokken op de eigen stellingen, zodat klagers tegen een muur
oplopen.
Ondanks alle wetenschappelijke publicaties over de voorwaarden waaronder een kind zich kan ontwikkelen,
blijft de vigerende opvatting van het beleid: de (biologische) ouder heeft en houdt te allen tijde het recht zijn
kind op te voeden en – bij een uithuisplaatsing of een scheiding van de ouders – het recht op contact, ook als
het kind bang is voor de ouder.
Binnen de jeugdbescherming wordt te weinig aandacht geschonken aan de signalen die het kind geeft bij
verwaarlozing of mishandeling. Er is geen motivatie, drang of dwang om beleid in dezen te wijzigen. De
(gezins)voogd heeft beslissingsbevoegdheid. De kritiek in de media heeft dan ook niet of nauwelijks geleid
tot wijzigingen in het beleid. (Uiteraard betekent dit niet dat Jeugdzorg ‘nooit’ kindgericht zou handelen.)
Noodzakelijk verandering
Wil binnen de Jeugdzorg verandering tot kindgericht beleid mogelijk worden, dan is systematische controle
op de uitvoering van het (gezins)voogdijwerk noodzakelijk. Deze controle en toetsing kan als taak toegevoegd worden aan de Inspectie Jeugdzorg, die tot nu toe alleen onderzoek uitvoert naar individuele en
incidentele schrijnende gevallen of misstanden.
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