
Stichting Samenwerkingsverband Familierecht. 
Wij doen onderzoek, adviseren derden en ondersteunen cliënten m.b.t. scheiding, omgang en adoptie. 

 
Postbus 

Postcode / plaats 

Telefoon 

Telefax 

E-mail 

Home Page 

Postbank nr. 

KvK 

: 3045 

: 2130 KA, Hoofddorp 

: 023 – 56 25 796 

: 023 – 56 25 792 

: SSF@omgangs-onrecht.info 

: www.omgangs-onrecht.info 

: 2927960 

: 34218412, Haarlemmermeer 

  

 

 

Basispapier file: 2004-1 (rev.b)                file: OPA-200510-WW 

Definitief aan MinJus maart 2006 (versie: actueel en verkort – aanpassing 2012)  

                                                      Pagina: 1-35  

 

* 

 

JEUGDBESCHERMING, 

PLAN VAN AANPAK.  
 

HET 

LANDELIJK MELDPUNT 

KINDERMISHANDELING 

= 

L.M.K 
 

 
VOORSTEL TER OPTIMALISERING  

VAN DE 

JEUGDBESCHERMING 
 
 

Dit voorstel is tot stand gekomen op initiatief van:  

Mw. P. Bos, coördinator afdeling: Cliënten begeleiding, SSF. 

Dhr. Tj.W. Strubbe, coördinator afdeling: Adoptiezaken, SSF. 

Dhr. H. van Goor, coördinator afdeling: Wetgeving en wetsuitvoering, voorzitter SSF. 

Dhr. P. Tonnon, medewerker afdeling: wetgeving en wetsuitvoering, SSF 

 

 



Stichting Samenwerkingsverband Familierecht. 

 

    file: OPA-200510-WW 

definitief, maart 2006`  

Pagina: 2-35  

 

 

 
JEUGDBESCHERMING,  

PLAN VAN AANPAK. I  

 
 

INHOUD 
 

Hoofdstuk Onderwerp Pagina 

   

I. Inleiding. 3 

II. De praktijk van de huidige jeugdbescherming anno 

2005-2013 

5 

III. De overweging en advies tot verbetering. 9 

IV. De nieuwe organisatiestructuur. 11 

V. De melders. 14 

VI. Voorstel risico-index. 15 

VII. Het meldings- en vervolgtraject. 19 

VIII. De benodigde verwerkingscapaciteit. 21 

IX. Ontwikkelingen in de Jeugdbescherming 23 

X. Enkele cijfers als indicatie. 25 

XI. Klachtrecht en consequenties. 29 

XII. Tenslotte. 32 

XIII Samenvatting/ Conclusie 34 

   

 

 

 

 

Dit plan past binnen de jeugdhulpverlening, ook wel jeugdzorg of 

jeugdhulp genaamd, op de plaats waar meldingen van kindermis-

handeling of -verwaarlozing plaatsvinden en verder worden behandeld, 

en waar anno 2012 het gefractioneerd-gedecentraliseerd AMK binnen 

een particuliere stichting dit tracht te behandelen. Onder meldingen 

verstaan we ook de aanvragen voor een uiterste, een zware maatregel 

zoals Ondertoezichtstelling of Uithuisplaatsing vanuit de stichtingen die 

de ‘bureaus jeugdzorg’ onderhouden. Dit plan vervangt met landelijk 

overzicht en als enige instelling het onderzoek tot mogelijke OTS of 

Uithuisplaatsing. 
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I 
INLEIDING. 

 
“Jeugdbescherming, plan van aanpak” - is de werktitel waaronder dit project door de SSF is opgestart 

(en uitgebracht in 2005/2006). 

De SSF en haar voorgangers hebben in de loop der jaren veel met jeugdbescherming te maken gehad 

en hun bevindingen gedocumenteerd. 

Bij herhaling komt het voor, dat een niet-verzorgende ouder, leerkracht, arts, enz. tegen een muur van 

onwil, bureaucratie en/of ongeloof is aangelopen. Helaas ook met een dramatische afloop; daarbij 

opgemerkt, dat iedere melding bij het AMK de moeite waard is om te toetsen op het gewicht van de 

melding. Ook een OTS- en UHP-aanvraag moet als een melding worden gezien en degelijk onderzocht. 

Daarenboven is de SSF realistisch: niet altijd kan kindermishandeling en/of -verwaarlozing worden 

opgemerkt c.q. voorkomen. 

In dit beleidsstuk c.q. advies zullen wij enkele aspecten en gevolgtrekkingen de revue laten passeren. 

De rode draad in dit ‘plan van aanpak’ betreft het volgende uitgangspunt: 
 

 ‘Op welke wijze is de Jeugdbescherming zo veel mogelijk te waarborgen en welke 

instrumenten zijn er nodig om dit te bereiken’    
 

Gebruik makend van de thans beschikbare mogelijkheden binnen: 
 

1- Burgerlijk Wetboek (BW) 

2- Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) 

3- De Wet Rechterlijke Organisatie (Ro) 

4- Wetboek van Strafrecht (Sr) 

5- Wetboek van strafvordering (Sv) 

6- Normen 2000 RvdK. 
 

De Wet op de Jeugdzorg (2005) is hierboven niet vermeld. 

De SSF kan niet anders concluderen dan dat de decentralisatie en privatisering van de jeugdzorg, die 

de overgang van vrijwillige hulpvraag tot kinderbeschermingsmaatregelen beheert, een negatieve 

uitwerking heeft op de Jeugdbescherming.  

 

De kern van ons voorstel in hoofdstuk III berust op een herverdeling van taken en het invoeren van 

een nieuwe organisatie, met de volgende tien uitgangspunten: 

  

1- Een duidelijke splitsing tussen vrijwillige hulpverlening door gemeentelijke jeugdhulp-

ingangen (CJG) vallend onder het Ministerie van VWS, en gedwongen hulpverlening c.q. 

jeugdbescherming binnen een Justitieel kader onder verantwoordelijkheid van het 

Ministerie van Justitie. De Raad voor de Kinderbescherming behoort als schakel van 

onderzoek en besluiten tot Justitie. 
 

2- Een éénduidige procedure m.b.t. melding, toetsing, onderzoeksmethodiek, 

beschermingstraject en/of strafvervolging door het nieuw op te richten ‘L.M.K.’ 

(Landelijk Meldpunt Kindermishandeling).  
 

3- Een landelijke ‘D.K.’ (Databank Kindermishandeling) gekoppeld aan alle ‘GBA’s’ 

(Gemeentelijke Basis Administratie) en ‘LAS’ (Leerling Administratie Systeem) in 

Nederland. 
 

4- Toetsing, beoordeling, aansturen vervolgtraject en archiveren van de meldingen middels 

het nieuw op te richten ‘L.C.C.’ (Landelijk Coördinatie Centrum Jeugdbescherming).  
 

5- Een beschermingstraject wordt na iedere door het L.C.C getoetste melding gestart en kan 

pas worden gestopt na beslissing van: het L.C.C., de Raad voor de Kinderbescherming, de 
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Officier van Justitie en/of de Rechter.  De meldingen blijven ten alle tijden in de Databank 

bestaan tot het jongste kind van het vermelde gezin de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.  
 

6- Kindermishandeling en/of verwaarlozing is strafbaar. De SSF is dan ook van mening, dat 

dit ook zo behandeld dient te worden.  
 

7- De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) zal opnieuw worden belast met haar 

hoofdkerntaak namelijk: kinderbescherming. Beschermingsonderzoeken kunnen alleen 

door de RvdK worden uitgevoerd middels vaste raadsonderzoekers, waaraan de titel 

‘bijzonder opsporingsambtenaar’ is verleend met de bijbehorende noodzakelijke 

opsporingsbevoegdheden binnen een wettelijk kader (Beroepscode en -ethiek, beëdiging 

voor rechters, tuchtrecht).   
 

8- Voor de uitvoering c.q. begeleiding van de eventueel opgelegde maatregelen en/of 

begeleiding van het gezin kan door de rechter een ‘voogd’ of een ‘toeziend voogd’ – op 

naam –  worden benoemd binnen de gelederen van de Raad voor de Kinderbescherming. 

En niet meer vanuit Bureau Jeugdzorg en/of andere particuliere instellingen. 
 

9- Medewerkers van hulpverlenende instanties, CJG, en/of Bureau Jeugdzorg mogen zich 

nimmer meer direct tot een rechtbank wenden. Dit kan en mag alleen maar door een 

benoemd persoon van een genormeerde Raad voor de Kinderbescherming. Rapportages 

mogen alleen in samenwerking met een hulpverlenende diagnost door een raadsonder-

zoeker worden opgesteld, conform Normen 2000. (Veelvuldig is een diagnostisch rapport 

als bewijs voor mOTS of mUHP [machtiging Uithuisplaatsing] gewenst – IVRK art. 24). 
 

10- De nieuwe organisatie dient zelf-lerend te zijn. Een adequaat onafhankelijk klachtrecht en 

klachtenprocedure is dan ook een must. Dit om gemaakte fouten achteraf te kunnen 

herstellen en de kwaliteit van de nieuwe organisatie te kunnen waarborgen.   

 

Als voorzitter ben ik mij er van bewust, dat onze advisering uiteenlopende reacties bij de diverse 

groeperingen en instanties zal oproepen. 

De SSF is van mening dat het welzijn van onze kinderen (dus de toekomst van Nederland) op de eerste 

plaats dient te staan. De overheid is de aangewezen instantie om deze problematiek in te dammen en 

verder terug te dringen. De kosten en het werkgelegenheidsaspect dienen van ondergeschikt belang te 

zijn.   

Het is inmiddels ruimschoots bewezen, dat bij iedere zorgvuldig bestede Euro voor het welzijn van 

kinderen in een vroeg stadium, zeven Euro wordt bespaard in de toekomst.  

 

Ter overdenking geef ik u het volgende mee: 
 

‘Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind wijst de overheid aan als 

degene die ervoor moet zorgen, dat kinderen die in de knel komen geholpen moeten 

worden.’   
 

Het mag naar de mening van de SSF niet zo zijn, dat de overheid zich van deze verplichting onttrekt 

door de uitvoering hiervan in handen te geven aan particuliere instellingen.   

De overheid heeft de verplichting te voorkomen, dat kindsbelangen worden overstemd door onder 

andere economische belangen van deze instellingen.    

 

In de vervolghoofdstukken zullen wij onze standpunten en voorstellen inhoudelijk aan u voorleggen. 

 

 Dhr. H. van Goor, 

Voorzitter, SSF. 
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II 
DE PRAKTIJK VAN DE HUIDIGE JEUGDBESCHERMING. 

 

Om de huidige problematiek duidelijk te maken zullen wij gedeeltes van het meldingstraject van het 

AMK tot de uitvoering omschrijven en waarnodig aanvullen met opmerkingen en voorbeelden. 

 

De melding.  
 

Het eerste probleem: waar moet een melding gedaan worden? 

De eerste gedachte van de burger gaat uit naar de Raad voor de Kinderbescherming. Het AMK in 

Bureau jeugdzorg (BJZ) is tot op heden voor veel personen onvindbaar, ondanks TV- en radiospotjes. 

Hierdoor worden mensen heen en weer gestuurd tussen Bureau Jeugdzorg, AMK en de Raad voor de 

Kinderbescherming. 

Gevolg: een aantal mensen staakt zijn poging. 

  

Het tweede probleem: melding bij verschillende AMK’s. 

Het komt voor, dat melders worden doorverwezen naar een andere AMK-vestiging.   

Gevolg: een aantal mensen staakt zijn poging. 
 

Voorbeeld: het betreffende kind woont in Groningen en deels in Amsterdam; de melder woont in 

Groningen. De melder denkt er goed aan te doen om zijn/haar melding in Amsterdam te doen. 

Amsterdam verwijst naar het AMK in Groningen en Groningen weer naar Amsterdam.  

  

Het derde probleem: de melder verwacht op zijn melding degelijk onderzoek, ook als een arts meldt; 

het AMK in BJZ geeft dit te regelmatig door als schijnbaar feit aan de Raad. 
 

Voorbeeld: Een arts meldt mogelijk probleem bij moeder. Zalfjes tegen jeuk hielpen niet. AMK denkt 

aan ‘parasietenwaan’. Bouwkundig onderzoek wees uit dat uit het ventilatiesysteem glaswolsplinters 

kwamen. De ARBO wijst op de oorzaak tot allergie. Het AMK en BJZ negeren dit en gebruikt de 

melding als feitelijke basis tot machtiging uithuisplaatsing en verlengt dit mandaat ondanks verhuizing 

naar schone woning. 

 

Het vierde probleem: archivering van meldingen en verdere dossierstukken bij het AMK/BJZ. 

Gedane meldingen zijn niet altijd terug te vinden. Dossiers zijn regelmatig ‘selectief incompleet’.  
 

Voorbeeld: Moeder en de inspectie vinden in het dossier geen bewijsstukken, o.a. een psychiatrisch 

rapport over moeder, die moeder wel leverde als tegenbewijs voor een onwrikbare mening bij het 

AMK/BJZ, dat jaar op jaar de grond voor mandaat UHP bleef toeschrijven aan ‘parasietenwaan’.  

 
De SSF is in de omstandigheid te beschikken over dossiers van gezinnen inclusief contactjournaals en 

dossiers uit de jeugdzorg en derden. 

Het is niet om vrolijk van te worden.  

Er werden spijkers op laag water gevonden.  

Waar adoptieouders uiteindelijk onderkennen dat een hulpverlener onvoldoende deskundig is en zij 

daarop een gerenommeerde professor-diagnost in de armen nemen, tracht de jeugdzorg na een AMK-

melding door de eerste ‘professional’ en via de huidige Raad toch een mandaat OTS te verkrijgen bij 

de rechtbank, tegen Uitvoeringsbesluit bij de Wjz artikel 3 lid 2 in. De eerste woorden van BJZ zijn: 

“Wanneer wij het mandaat OTS krijgen, zullen we als eerste onderzoeken of we de adoptiedochters 

uithuis kunnen plaatsen.” Alsof dat goed zou zijn voor de geschade gehechtheid vanuit het 

adoptieverleden.   
 

Waar een puberende adoptiedochter weg is gelopen, wijl ze als oudste voor haar brusjes heeft moeten 

zorgen, haar moeder is vermoord door het drugskartel, misbruikt is in de pleegsituaties in het 

herkomstland, wordt tijdens het AMK-onderzoek tegen de ouders gezegd dat zij hun dochter niet meer 

terug zullen zien. De roddels van hechtingsgestoorde dochter worden geloofd en als basis gebruikt 
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voor een uithuisplaatsing (UHP). Vervolgens worden zowel ouders als dochter niet geïnformeerd, en 

moet een kortgedingrechter nog (voor het 18 jaar worden) zorgen dat de gezinsvoogd een 

intentieverklaring ter zitting ondertekent om na anderhalf jaar niets doen voor gevraagde diagnostiek 

met een adoptiedeskundige te zorgen. De preventieve aansprakelijkheidsstelling voor te verwachten 

kosten voor zorg na het 17
e
 jaar wimpelt BJZ af alsof ze voldoende hulp hebben geboden.  

 

Een dochter verzeilt in een loverboy-affaire. De ouders vragen hulp en er wordt een uithuisplaatsing 

naar gesloten setting geregeld ter voorkoming van verdere beïnvloeding. Ouders mogen van de 

gezinsvoogd hun dochter niet bezoeken. Dat schijnt bij BJZ goed te heten voor de hechting. En de 

loverboy mocht (stiekem voor de ouders) de dochter wèl in de gesloten setting bezoeken. Uit nader 

onderzoek met tests bij een orthopedagoog-generalist bleek de dochter van 16 een geestelijke leeftijd 

te hebben van maximaal 11 jaar. Er werd geen therapie geboden. Na haar 18
e
 werd ze losgelaten in de 

maatschappij. 
 

Conclusie: De urgentiebepaling, de onderzoekskwaliteit en het verdere handelen van het AMK en 
BJZ zijn onduidelijk of onder de maat. Zorg past kennelijk niet altijd in het case-management/ 

gezinsvoogdij van deze stichting. 
   

De drama’s in Roermond, Alphen en in Tolbert zijn mede toe te wijzen aan deze onduidelijke 

handelswijze van het AMK. Onze gezamenlijke landelijke ervaringen laten helaas geen ander beeld 

zien. Wij praten dan over de periode 1999 tot heden. 

 

Eén van de door het AMK gebruikte landelijke werkwijze is ons het meest opgevallen. 

Het AMK onderzoekt de meldingen volledig zelf. Het AMK roept de ouders op voor een gesprek 

(soms meerdere gesprekken) en gaat zelfs op huisbezoek. Dit in tegenstelling tot wat staatssecretaris 

Ross van VWS in haar ambtshalve schrijven aan de Tweede Kamer meldde: “het is de doelstelling, 

dat het AMK snel een marginaal onderzoek uitvoert rond het gezin”.  

Bovenstaande werkwijze van het AMK vergroot de wachtlijst. 

Verder zien wij, dat ouders de mogelijkheid hebben het AMK-onderzoek maanden te traineren zonder 

verdere gevolgen. Er wordt (via de RvdK) geen diagnost ingeroepen ter controle.  

 

Dit is een werkwijze die de gestelde doelstelling van het AMK voorbij streeft. Naar onze mening is 

deze bevoegdheid enkel en alleen aan de Raad voor de Kinderbescherming – en naar onze mening 

terecht – toebedeeld, hierbij verwijzen wij naar BW 1: titel 13, afdeling 3. 

 

Ook nà een melding, – door het AMK opgepakt, verwerkt, de kinderrechter heeft maatregelen 

opgelegd  –  is de Jeugdbescherming niet gewaarborgd. Vaak wordt er een OTS uitgesproken en een 

gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg aangesteld; dit geeft alleen geen garantie dat er deskundig 

beschermend c.q. begeleidend wordt opgetreden om de volgende redenen: 

 

1- Het ontbreekt Bureau Jeugdzorg aan hooggekwalificeerd personeel. Diagnostiek ontbreekt.  

2- De gemiddelde gezinsvoogd geeft aan, dat deze maar max. 1 uur per 6 weken tijd voor een 

cliënt c.q. huisbezoek heeft. 

3- De gezinsvoogden zijn niet opgeleid om persoonlijkheidsstoornissen bij de ouders/verzorgers 

of het kind te onderkennen. De gedragsdeskundige binnen BJZ ziet de cliënt niet en wordt 

vaak niet betrokken (UvbWjz art. 35 is onwerkzaam; beroepsethiek wordt genegeerd). 

4- Ten onrechte rapporteert de gezinsvoogd direct aan de rechtbank. Dit hoort wettelijk 

voorbestemd te zijn aan de Raad voor de Kinderbescherming. (De SSF is van mening, dat 

Bureau Jeugdzorg zich niet kan meten aan een ervaren gezinsvoogdij-instelling, zoals in 

het verleden bestaan heeft.) 

5- Bureau Jeugdzorg dient een verzoekschrift tot opheffing of verlenging van een OTS in bij 

de rechtbank. Men treedt tevens zelfstandig en onbeëdigd op in de zitting. Volgens de SSF 

is het zeer wenselijk dit voorbestemd te houden aan een genormeerde Raad voor de 

Kinderbescherming. 
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Na de invoering van de Wet op de Jeugdzorg krijgt de SSF signalen m.b.t. Bureau Jeugdzorg over 

hun ondoorgrondelijke criteria van verzoekschriften tot aanvraag c.q. verlenging van een OTS of 

uithuisplaatsing (UHP). 

(Gronden voor het aanvragen van een gedwongen maatregel blijken vaak broos. In FJR nr. 10, 2010, 

pag. 248, spreekt raadsheer mr. P. A. J. Th. van Teeffelen: “Ouders stellen de vraag wat zij moeten doen 

om de kinderen weer terug thuis te krijgen en krijgen daarop geen antwoord of worden min of meer 

met een kluitje in het riet gestuurd. … Onwillekeurig rijst dan de vraag nogal eens: ‘is het bureau er 

voor de cliënten of zijn de cliënten er voor het bureau?’”) 

 

Het kan toch niet zo zijn, dat de medewerkers van bureau jeugdzorg verschillende petten op hebben en 

op deze manier hun werkgelegenheid verzekeren ten koste van kinderen en ouders. 

Ook vele krantenartikelen met verhalen van medewerkers van bureau jeugdzorg, welke inhoudelijk 

neerkomen op een verzoek om meer geld en meer tijd, geven ons ernstig te denken. Verzoeken om 

meer tijd en geld zonder structurele en inhoudelijke vernieuwingen geven geen oplossing van de 

problematiek. Ook gedocumenteerde verhalen van ouders over BJZ geven te denken.  
 

Het al oude gezegde komt weer naar voren:   ‘uw kind is goud waard!’ 
 

De burger begint steeds meer in de gaten te krijgen, dat de overheid haar staatsrechterlijke taken van 

de jeugdbescherming heeft uitbesteed aan particuliere stichtingen met ieder hun eigen commerciële 

belangen. Verstrengeling van commerciële belangen en de belangen van het kind zijn hiermee in de 

hand gewerkt. Door de commerciële belangen staat de deskundigheid van de medewerkers van 

bureaus jeugdzorg en centra voor jeugd en gezin ernstig onder druk. Medewerkers van BJZ en CJG 

worden inadequaat gefaciliteerd in de beschikbare uren. Het op peil brengen c.q. versterken van hun 

‘professionaliteit’ (tot het inroepen van een diagnostisch specialist) kan nimmer op universitair niveau 

komen. 

Voor jeugdbescherming heeft men ‘absolute toppers’ nodig. Jeugdbescherming is net zo effectief als 

de zwakste schakel in de organisatie, onderzoeksmethodieken, procedures, uitvoering én bemensing.  

(Bureaus jeugdzorg en politiek verschuilen zich regelmatig achter het ongedefinieerde woord 

‘professional’. Vaak niet in de betekenis van echte deskundige. Meer als ‘broodwinnend’. We komen 

dit woord ‘professioneel’ vaak – en tot suggesties leidend – tegen in de discussie over de nieuwe 

wetgeving.) 

  

Ons inziens is het noodzakelijk een duidelijk scheiding aan te brengen tussen vrijwillige 

jeugdhulpverlening en beschermingsmaatregelen in de ruimste zin van het woord. 

 

Vrijwillige hulpverlening dient wat ons betreft bij gemeentelijke jeugdhulp (CJG) of 

diagnostisch/therapeutisch specialist te blijven. Deze hulp-ingang dient door te verwijzen naar 

passende deskundigen, zoals orthopedagoog, psycholoog of jeugdpsychiater. Zo kan een valide 

behandelplan spoedig tot stand komen. Dit kan escalatie van vele problemen voorkomen. Ook hulp 

aan ouders kan noodzakelijk zijn.  

 

Het AMK dient te worden opgeheven en vervangen door een nieuwe kleinschalige maar effectieve 

organisatie genaamd: het Landelijk Meldpunt Kindermishandeling (LMK). 

De nieuwe organisatie dient in zijn totaal te worden ondergebracht onder directe bestuurlijke 

verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie.  

 

 

� 

 
Aan een genormeerde Raad voor de Kinderbescherming moeten voorwaarden gesteld worden:
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Een aanvullend voorstel over het gewenst wettelijk kader voor een genormeerde 
Raad voor de Kinderbescherming noemt enkele voorwaarden aan deze RvdK:  
 
�   De Raad is de enige die een kinderbeschermingsmaatregel onderzoekt. 
�   De Raad dient de aangeleverde gegevens van vermeend onderzoek van AMK, BJZ of CJG 
met meer deskundigheid over te doen en uit te breiden. De aan de Raad verstrekte 
gegevens moeten gecontroleerd worden op feitelijkheid en consequentie ten aanzien van het 
integrale ontwikkelingsbelang van het kind (gehechtheid, duurzaam ‘kennen’ van genetische 
afkomst; voorkomen van verlatenheidssyndroom, loyaliteitsconflicten, 
minderwaardigheidscomplexen, PAS; met inachtneming dat hierbij vaak ambulante hulp 
thuis beter werkt); 
�   De Raad dient daarbij een hoogwaardig (beroepsgeregistreerd) toegesneden diagnost te 
betrekken (die werkt onder diens beroepsethiek, dus de cliënt ziet, en dus onder tuchtrecht 
ter afweging en correctie valt); 

�   De Raad dient dit onderzoek onder normering en regelgeving te betrachten, 
�   opdat het handelen van de RvdK zelf zo nodig met tuchtrecht gewogen kan worden; 
�   Ook de behandelend Raadsmedewerker dient onder dit tuchtrecht te vallen; 
�   De Raadsvertegenwoordiger dient op een rechtszitting kennis te hebben van de onder-
liggende case, kunnen uitleggen (Awb3:46) op pedagogische en ontwikkelingspsychologische 
consequenties (integraal), en onder ede de inzet van de Raad moeten onderbouwen; 

�   De Raad en de rechter dienen ruimte te geven aan de gezinsleden om bij verzet hun 
inzicht te motiveren tegenover die van de Raad/indiceerder, waarbij er op diagnostisch 
rapport of getuige-deskundige (mogelijk de diagnost) een afweging gemaakt kan worden in 
het integraal diagnostisch belang van het kind, inclusief de lange-termijn-effecten van dit 
belang, 

�   hetwelk ‘diagnostische waarheidsvinding’ genoemd mag worden (IVRK 24); 
�   Wanneer de Raad een extern deskundige inhuurt, moeten de onderzoeksvragen open 
zijn met het oog op integraal onderzoek, en de ouders moeten accoord gaan met de 
onderzoeksvragen of hun aanvullende onderzoeksvragen mogen meegeven. Dit is nodig om 
niet door een sturende, beperkende vraagstelling van AMK/BJZ/CJG/RvdK een niet-valide 
diagnostisch rapport te verkrijgen; hetwelk nu (Wjz) wel gebezigd wordt bij het AMK en 
BJZ/gezinsvoogdij.  

�   Enkel de ouders mogen bepalen of de rechtszitting (deels) openbaar mag zijn; dit om 
evt. een getuige of deskundige toe te laten, en ter controle van de inzet van de Raad en de 
rechter; hiervoor moet artikel 803 Rv aangepast worden, zodat dit artikel meer in overeen-
stemming komt met artikel 121 Grondwet. 
 
{Omdat bedreigen van een kind reeds in het strafrecht kan vallen, maakt dat een 
kinderbeschermingsmaatregel meer via het strafrecht zou moeten worden gewogen.  
De beweerde bedreiging moet dan wel gerelateerd zijn aan de ouders/ een ouder, en een 
verplichte (leuke) opvoedcursus moet hebben gefaald, vastgesteld middels VIB.  
 

Het uithuisplaatsen van of een straatverbod voor een bedreiger  (want BW1:254, lid 1, 
noemt 'bedreiging' een reden tot OTS)  ligt in de lijn. 
 

Ontwikkelingsstoornissen bij het kind die niet geïnduceerd zijn door ouders (doch door een 
ander of autonoom van oorzaak zijn), dient de RvdK niet als ‘bedreiging’ door de ouders te 
boekstaven.}   
 

-o- 
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III 
DE OVERWEGING EN ADVIES TOT VERBETERING. 

 

Is het haalbaar en verantwoord om met de bestaande situatie door te gaan en onze energie te gebruiken 

om nog iets te maken van de huidige jeugdbescherming?  

Naar de mening van de SSF niet. 

Hiervoor komen wij weer terug op de vraag: op welke wijze kan er met de bestaande c.q. voorhanden 

zijnde wetgeving, organisaties en deskundigheid een doeltreffende en efficiënte organisatie worden 

gevormd en welke aanvullende deskundigheid is hier voor nodig? 

 

Drie belangrijke en benodigde organisaties bestaan al, namelijk: 

 

1- Het Ministerie van Justitie (verantwoordelijk). 

2- Het Openbaar Ministerie (vervolging). 

3- De Raad voor de Kinderbescherming (onderzoek en deels deskundigheid).   
 

4- Nieuw: als ondersteunende organisatie de Voogdij-instellingen c.q. gezinsvervangende 

tehuizen in ere herstellen, losgekoppeld van de stichting, die bureau jeugdzorg in stand houdt. 

{Gemeentelijk maatschappelijk werk met supervisie en diagnostiek door een diagnosticus 

bestaat als mogelijkheid}. 
In wettelijk beperkt kader de gemeentelijke jeugdhulpcentra (CJG) installeren voor 

hulpverlening en doorverwijzing in het vrijwillige kader.  

 

Om de verdere organisatie te laten functioneren zijn er deels overkoepelende organisaties nodig, 

namelijk: 
 

1- Het landelijk meldpunt kindermishandeling (LMK) met minimaal 12 uur bemensing 5 dagen 

per week.  

Voor crisissituaties dient voor een speciaal (niet-publiekelijk) telefoonnummer – alleen voor 

de politie c.q. OvJ toegankelijk – een kleine bezetting aanwezig te zijn voor een 24 uurs 

beschikbaarheid, zeven dagen per week. 
 

2- Het landelijk coördinatie centrum (LCC).  

Hier worden de niet-crisismeldingen binnen 48 uur getoetst en beslissingen genomen m.b.t. de 

vervolgstappen (tot onderzoek en bewijzende diagnostiek).  

Crisismeldingen – via het niet-publiekelijk toegankelijke telefoonnummer – dienen via een 

piketdienst onmiddellijk te worden opgepakt.  
 

Het meldpunt (LMK) kan in hetzelfde gebouw gevestigd worden als de vestiging van het landelijk 

coördinatie centrum (LCC). 

Inmiddels leven wij in het digitale tijdperk. Het voordeel is, dat het niet uitmaakt waar het landelijk 

meldpunt (LMK) en het landelijk coördinatiecentrum (LCC) gevestigd wordt.   

 

Om snel en efficiënt een beoordeling c.q. risicoanalyse te kunnen maken is er aanvullende 

deskundigheid nodig, met name: 
 

1- Bestuurlijke deskundigen. 

2- Juridische deskundigen. 

3- Psychiatrische deskundigen (Jeugd en volwassenen). 

4- Criminologische deskundigen. 

5- Gedrags- c.q. orthopedagogische deskundigen. 

6- Sociologische deskundigen. 

7- ICT-programmeur en systeembeheerder. 

8- Toppers van raadsonderzoekers en teamleiders.  

9- Centralisten voor de bemensing van het Landelijk Meldpunt Kindermishandeling.  
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Deze deskundigheid m.b.t. de punten 1 t/m 7 dient verzameld te zijn in het landelijk coördinatie-

centrum (LCC).   Nederland is in de gelukkige omstandigheid, dat deze deskundigheid ruimschoots 

voor handen is. 
 

Hoe efficiënt deze nieuwe organisatie kan zijn, is afhankelijk van de volgende punten, met name: 
 

1- De nauwkeurigheid van de opgenomen meldingen door het landelijk meldpunt 

kindermishandeling (LMK). 
 

2- De waarborging van de meldingen in een digitale database en de toegankelijkheid voor het 

LCC, Raad voor de Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie. 
 

3- Het inschattingsvermogen – het juist bepalen van de risicofactor – en de verwerking 

hiervan door het landelijk coördinatiecentrum (LCC). 
 

4- De snelheid van ingrijpen c.q. het nemen van beslissingen m.b.t. de afweging tussen het 

Openbaar Ministerie en/of de Raad voor de Kinderbescherming of het afwachten van 

meerdere meldingen. 
 

5- Voldoende onderzoekscapaciteit bij de Raad voor de Kinderbescherming. (Streeftermijn 

binnen vier weken na de melding een raadsrapport beschermingsonderzoek – ter 

beoordeling aanbieden aan de rechter). 
 

6- Voldoende capaciteit bij de rechtbanken om crisis-meldingen binnen 24 uur te kunnen 

beoordelen en te beslissen, indien nodig middels een piketdienst.  Voor de toetsing en de 

beslissing van niet-crisis-meldingen bij het LMK is een termijn van maximaal twee weken 

wenselijk.  Het komt hier op neer, dat het mogelijk is om binnen zes weken na de melding 

permanente stappen tot – zo nodig – bescherming te nemen. (Daarbij prevaleert ambulante 

hulp).  
 

7- Het ruim voldoende voorhanden zijn van veilige crisisopvangplaatsen zonder wachtlijsten 

en zonder de belemmeringen van provinciale grenzen. Ook van diagnosten die onder de 

wet BIG en tuchtrecht vallen. 
 

8- Het terugkoppelen van de vervolgstappen, beslissingen en status in de digitale database. 
 

9- Een adequate klachtenregeling. De organisatie dient zelflerend te zijn. Het is en blijft 

mensenwerk, fouten c.q. vergissingen blijven mogelijk. Bij gegrond-verklaarde klachten is 

een heroverweging c.q. herbeoordeling strikt noodzakelijk en indien nodig dienen 

genomen maatregelen te worden teruggedraaid.  {Een tweedelaags (centrale)  

klachtbehandeling moet tot de mogelijkheden behoren}. 

 

Om het landelijk coördinatie centrum (LCC) zijn werk efficiënt te kunnen laten uitvoeren, is het een 

‘must’, dat de juridisch medewerker van het LCC onbeperkt toegang heeft tot de volgende 

administratie-systemen en registers, met name: 
 

1- Het GBA (gemeentelijke basis administratie en sofi-nummers). 

2- Het LAS (leerling administratie systeem). 

3- Dossiers van hulpverleners: consultatiebureau, jGGD, schoolartsen, maatschappelijk werk, 

enz. (Onderscheid dient gemaakt te worden tussen feiten en vermoedens). 

 

De kern en efficiëntie van de nieuwe organisatie wordt bepaald door gegevens te verzamelen, 

beslissingen te nemen en vooral het terugkoppelen van de te nemen maatregelen aan het LCC.  

Dit onder directe en éénzijdige verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie. 
 

Om een overzicht te geven van de nieuwe organisatie Jeugdbescherming volgt op de volgende pagina 

de organisatiestructuur. 

� 
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Inspecteur-Generaal, Jeugdbescherming. 

Het Ministerie van Justitie, Directoraat–Generaal. … 

Landelijk Meldpunt Kindermishandeling (L.M.K.) 

Landelijk Coördinatie Centrum ( L.C.C. )  
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IV 
DE NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR 

 

 
Inspecteur-Generaal, Jeugdbescherming 
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal…. (nader in te vullen afdeling) 
Functie: bestuurlijke verantwoordelijkheid en beleid. 

 

Landelijk Meldpunt Kindermishandeling (L.M.K.) 

Functie: landelijk meldpunt voor specifieke beroepsgroepen en burgers m.b.t. 

kinderbeschermingsaangelegenheden en zorgmeldingen. 

Bereikbaar middels:  telefoon, telefax, postbus en e-mail. 
 

Opmerking: een melding wordt niet voor niets gedaan.  

Het LMK mag beschouwd worden als 0900-8844, maar dan voor mogelijke kindermishandeling. Wel 

blijft er een risico, dat kwaadwillenden hier gebruik van maken om ouders onterecht in de problemen 

te brengen. Misbruik dient dan ook strafbaar gesteld te worden, dit om het systeem niet onnodig te 

belasten c.q. te verstoppen met moedwillig onterechte meldingen. 

 

Landelijk Coördinatie Centrum (L.C.C.) 

Functie: de facilitaire schakel in het geheel, namelijk: 

 

1- Kenniscentrum c.q. verzameling van specifieke deskundigheid. 

2- Beoordeling, toetsing en beslissingen m.b.t. meldingen vanuit het LMK. 

3- Aansturing van het Openbaar Ministerie en/of Raad voor de Kinderbescherming. 

4- Specifieke kennisondersteuning t.b.v. de Raad voor de Kinderbescherming, het Openbaar 

Ministerie en de Rechterlijke Macht. 

5- Archivering van de onderzoeken, rapportages, beslissingen en/of opgelegde c.q. genomen 

beschermingsmaatregelen. (Database Kindermishandeling of Digitaal Kinderdossier) 

6- Beheer en onderhoud van de Landelijke Database Kindermishandeling (D.K.)  

 

Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) 

Functie: onderzoek en uitvoering, in twee totaal gescheiden afdelingen, te weten: 
 

A - De nieuwe afdeling beschermingsonderzoeken. (zie nadere opmerking) 

B - Afdeling voogdijzaken. Deze afdeling dient ondergebracht te worden bij de bestaande 

Raadsvestiging.  

C- Afdeling toeziend voogdij. Ook bij de RvdK. Deze afdeling kan evt. ook onder de 

gemeentelijke verantwoordelijkheid bestaan, maar met diagnostisch toezicht. 
 

1- Afdeling A: Uitvoering van beschermingsonderzoeken.  

2- Afdeling A: Rapportage aan derden (Rechtbank, OvJ en L.C.C.).  

3- Afdeling A: Optreden als procureur in beschermingszaken bij de rechtbank.  
 

4- Afdeling B: Levering van raadsmedewerkers als voogden, op naam benoemd voor de 

uitvoering van beschermingsmaatregelen. Deze voogden mogen echter géén deel uitmaken 

van de afdeling beschermingsonderzoeken. Dit om belangenverstrengeling c.q. 

wederzijdse beïnvloeding te voorkomen (Ontheffing van het ouderlijk gezag).  
 

5- Afdeling C: Levering van raadsmedewerkers als toeziend voogden, op naam benoemd 

voor de uitvoering van beschermingsmaatregelen. Deze toeziend voogden mogen echter 

géén deel uitmaken van de afdeling beschermingsonderzoeken. Dit om 

belangenverstrengeling c.q. wederzijdse beïnvloeding te voorkomen (uitvoering OTS).  
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Opmerking: 
Voor de nieuwe afdeling beschermingsonderzoeken is het noodzakelijk om de bemensing niet deel te 

laten nemen aan het andere raadswerk. Beschermingsonderzoekers dienen specifiek te worden 

opgeleid m.b.t. de status bijzonder opsporingsambtenaar (wettelijk kader) en de specifieke 

problematiek rond kindermishandeling en onderzoeksmethodieken, maar moeten ook andere 

(ontlastende) oorzaken onderkennen!   
 

Het Openbaar Ministerie c.q. de Officier van Justitie  
Functie: Strafrechterlijk onderzoek en vervolging. 

Deze Officieren van Justitie (OvJ) dienen speciaal opgeleid te worden m.b.t. de vervolging van 

kindermishandeling, schoolverzuim enz. Ook hier is specifieke kennis noodzakelijk. 

Naar onze inschatting zijn er twee OvJ’s per Arrondissements Rechtbank noodzakelijk om de zaken 

accuraat te kunnen onderzoeken en strafrechterlijk te vervolgen. 
 

De Rechterlijke Macht  
Functie: Toetsing, beoordeling en eindbeslissing (opleggen van een beschermingsmaatregel, 

ontzegging en/of strafmaatregel) in beschermingszaken aan de rechtbank voorgelegd door de Raad 

voor de Kinderbescherming en/of de Officier van Justitie. 

Nadere opmerking:  
In deze aangelegenheden is de rechtbank alléén toegankelijk voor verzoekschriften van de Raad en de 

mondelinge behandeling dient te worden beschouwd als zijnde familierecht. 

In beschermingszaken dient de rechtbank het LCC onmiddellijk in kennis te stellen van een afgegeven 

beschikking ter archivering.  

Bij het opleggen van een strafmaatregel dient de rechtbank er zorg voor te dragen, dat de uitvoering 

van de strafmaatregel wordt aangemeld bij het LCC ter archivering. 
 

Tenslotte: de uitvoering  
De uitvoering is het laatste onderdeel binnen de organisatiestructuur; deze kan worden opgesplitst in 

drie categorieën, te weten: 
 

1- Voor de ernstige gevallen is er meestal niet aan te ontkomen om verregaande maatregelen 

te nemen, waarbij het ouderlijk gezag moet worden ontzegd en de kinderen in een opvang 

geplaatst moeten worden (o.a. crisis opvang). Het gezag dient te worden overgenomen 

door een op naam benoemde voogd afkomstig van de Raad voor de Kinderbescherming. 

De feitelijke maatregel is een overdracht naar een gezinsvervangend tehuis of pleeggezin. 
 

2- Strafrechterlijke maatregelen (geldboete, celstraf en/of overdracht naar de reclassering) de 

uitvoeringsorganisaties blijven in de bestaande bezetting. 
 

3- Voor de matig-lichte gevallen is het meestal voldoende om het gezin onder toezicht te 

stellen van een op naam benoemde toeziend voogd afkomstig van de Raad voor de 

Kinderbescherming. Deze dient een sterk sturende en begeleidende rol te vervullen. De 

uitvoering van de hulpverlening kan worden uitgevoerd door hulpverlenende instanties 

zoals geregistreerde diagnosten en therapeuten. De eindregie blijft in handen van de 

toeziend voogd van de Raad voor de Kinderbescherming. (Voor lichte gevallen is 

ambulante hulp n.a.v. diagnostiek voldoende). 

 

Opmerking: Het was in Nederland een ongeschreven regel dat Bureau Jeugdzorg zelf procedures bij 

de rechtbanken kon aanspannen m.b.t. verlenging of opheffing van een OTS. Inmiddels is dit door de 

Wet op de Jeugdzorg binnen een wettelijk kader gekomen.  

Dit is voor de SSF een zeer ongewenste situatie. De SSF pleit er dan ook voor deze handelingen voor te 

behouden aan de Raad voor de Kinderbescherming. Overeenkomstig dienen ook de advies- en verzoek-

schriften uitsluitend door een genormeerde Raad voor de Kinderbescherming te worden opgemaakt en 

ingebracht. Contacten tussen BJZ, CJG c.q. gezinsvoogdij-instellingen en de rechter mogen niet meer 

toegestaan worden. Dit ter bevordering van de scheiding van belangen en machten. 

De eindverantwoordelijkheid blijft in handen van een genormeerde Raad voor de Kinderbescherming. 
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V 
DE MELDERS. 

 

Om kind-bedreigende signalen op te vangen is de maatschappij een onvermijdelijke schakel in het 

signaleren van zorgelijke c.q. bedreigende situaties. Deze melders kunnen wij in vijf groepen 

onderverdelen, te weten: 
 

A- De ambtelijke beroepsgroep. 

B- De medische beroepsgroep. 

C- Leidsters van de kinderopvang en onderwijskrachten. 

D- Maatschappelijk werk / geestelijke gezondheidszorg. 

E- De burgers. 
 

Van deze vijf groepen kunnen wij er vier als volgt onderverdelen, namelijk: 

 

A- De ambtelijke beroepsgroep. 
 

1- De politie (afdelingen: jeugd- en zedenzaken, huiselijk geweld). 

2- De wijkagent. 

3- De leerplichtambtenaar. 

4- Officier van Justitie. 

 

B- De medische c.q. semi-medische beroepsgroep. 
 

1- Artsen, medisch specialisten (ziekenhuis). 

2- Huisartsen. 

3- Schoolartsen / verpleegkundigen. 

4- Consultatiebureauartsen / verpleegkundigen. 

5- Kraamverzorgsters.  

 

C- Leidsters van de kinderopvang en onderwijskrachten. 
 

1- Docenten, mentoren en/of directie 

2- Intern begeleiders en/of directie. 

3- Leerkrachten. 

4- Leidster peuterspeelzalen en voorschool. 

5- Leidster kinderdagopvang. 

 

D- Maatschappelijk werk / geestelijke gezondheidszorg. 
 

1- Maatschappelijk werkers. 

2- Therapeuten. 

3- Psychiaters. 

4- Psychologen. 

 

Er zijn voldoende mogelijkheden om bedenkelijk c.q. bedreigende situaties rond kinderen te 

signaleren. De SSF is dan ook van mening, dat juist de informatie van bovenstaande melders van het 

grootste belang zijn. Wij gaan er van uit, dat iedere melding belangrijk kan zijn. Zorgvuldig omgaan 

met deze meldingen is geboden. Een vraag tot onderzoek is nog geen bedreigingsfeit, en mag dat niet 

worden zonder grond.  

En er zijn uiteraard gradaties in mogelijke kindermishandeling/verwaarlozing. Mogelijk was eerder 

geboden hulp niet juist en werd zo ‘oorzaak’ (‘909 zorgen’, N.W. Slot et al, 2002: 72% niet-effectief). 

Om de particuliere melders te beschermen is er tevens waarborging van de anonimiteit van die melders 

richting de ouders/ verzorgers van de betrokken kinderen noodzakelijk. Maar de melders moeten wel 

geïnformeerd worden dat de melding niet vals (als feit) mag zijn. Dus onderzoek is nodig. 

-o- 
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VI 
VOORSTEL RISICOTAXATIE – NIEUWE SITUATIE. 

 

 

Meldingen komen uit verschillende richtingen. Een melding van een leerplichtambtenaar zal een 

andere achtergrond hebben dan een melding van een medisch specialist.  Een juiste afweging van de 

meldingen is van het grootste belang. De SSF zal trachten door enkele voorbeelden wat duidelijkheid 

aan te brengen.  In de eerste plaats een verdeling tussen crisis-  en  niet-crisismeldingen! 

 

Enkele voorbeelden van crisismeldingen. 
 

1- Een OvJ meldt bij het LMK, dat er ouders zijn aangehouden wegens vermeende strafbare 

feiten. Dit gezin bestaat uit ouder(s) en kinderen onder de zestien jaar. Deze kinderen 

moeten worden opgevangen in bijv. een gezinsvervangend tehuis. Netwerkplaatsing 

verdient de voorkeur. Ook als familieleden in staat zijn de kinderen op te vangen, dient dit 

gemeld te worden bij het LMK. Via het LMK en het LCC (piketdienst) dient onmiddellijk 

te worden gehandeld om de kinderen onderdak te bieden. Het is niet de bedoeling, dat de 

OvJ verder gaat shoppen om de kinderen onderdak te verschaffen. Vervolgens dient de 

Raad verder onderzoek te verrichten om te kijken of er sprake is van een verantwoorde 

gezinssituatie na schorsing van het voorarrest of het einde van de strafmaatregel.     
 

2- Een medisch specialist van een ziekenhuis meldt bij het LMK een kind met ernstig letsel 

aan, de oorzaak is onduidelijk c.q. verdacht. Via het LMK en het LCC (piketdienst) dient 

dit onmiddellijk te worden opgepakt door het kind zodanig ‘veilig’ te stellen dat het kind 

in zijn beleving niet geschaad wordt. Het Openbaar Ministerie en de Raad dienen direct te 

worden geïnformeerd. Vervolgens dient de Raad verder onderzoek te verrichten om te 

kijken of er sprake is van een verantwoorde gezinssituatie en te adviseren welke 

maatregelen er getroffen dienen te worden. Het Openbaar Ministerie dient te onderzoeken 

of er strafbare feiten zijn gepleegd en of deze voor vervolging in aanmerking kunnen 

komen.  

Diagnostiek is belangrijk. Geen sociaal werkers!  
 

3- Een wijkagent wordt door buren en/of omstanders gewezen op een jong gezin, waarbij de 

kinderen langdurig alleen zijn gelaten. De ouder(s) zijn niet te traceren. De wijkagent 

meldt deze zaak aan bij het LMK. Via het LMK en het LCC (piketdienst) dient dit 

onmiddellijk te worden opgepakt door de kinderen veilig te stellen. Vervolgens dient de 

Raad verder onderzoek te verrichten om te kijken of er sprake is van een verantwoorde 

gezinssituatie en te adviseren welke maatregelen er getroffen dienen te worden. Het 

Openbaar Ministerie dient te onderzoeken of er strafbare feiten zijn gepleegd en of deze 

voor vervolging in aanmerking kunnen komen.  
 

4- Een teamleider van de jeugd- en zedenpolitie meldt bij het LMK een kind aan, dat naar 

alle waarschijnlijkheid het slachtoffer is van seksueel misbruik binnen het gezin. Via het 

LMK en het LCC (piketdienst) dient dit onmiddellijk te worden opgepakt door het kind 

veilig te stellen. Vervolgens dient de Raad verder onderzoek te verrichten om te kijken of 

er sprake is van een verantwoorde gezinssituatie en te adviseren welke maatregelen er 

getroffen dienen te worden. Het Openbaar Ministerie dient te onderzoeken of er strafbare 

feiten zijn gepleegd en of deze voor vervolging in aanmerking kunnen komen.  

 

Nauwe communicatie en overleg tussen het Landelijk Coördinatie Centrum (LCC), de Officier van 

Justitie (OvJ) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) is noodzakelijk.  

De nadruk ligt op het nemen van maatregelen (zo nodig actief ingrijpen of met VIB ‘meten’) en het 

opleggen van sancties en de terugkoppeling hiervan naar het LCC.  De SSF beschouwt dit als een zeer 

wenselijke situatie waar tevens een preventieve werking vanuit zal gaan. 
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Enkele voorbeelden van niet-crisismeldingen. 
 

1- Een leerplichtambtenaar meldt bij het LMK een kind aan, waarbij sprake is van veel of 

langdurig schoolverzuim. Meestal geeft schoolverzuim aan, dat er meer zaken in het gezin 

verontrustend kùnnen zijn. Via het LMK en het LCC dient dit te worden opgepakt. De Raad 

dient verder onderzoek te verrichten om te kijken of er sprake is van een verantwoorde 

gezinssituatie en te adviseren welke maatregelen er getroffen dienen te worden. Het Openbaar 

Ministerie dient te onderzoeken of er strafbare feiten zijn gepleegd en of deze voor vervolging 

in aanmerking kunnen komen.  
 

2- Een kraamverzorgster treft in een gezin een zeer zorgelijke situatie aan. De kinderen zien er 

verwaarloost uit en er lijkt sprake te zijn van ondervoeding. De kraamverzorgster meldt dit bij 

het LMK. Vervolgens maakt het LCC een inschatting van de mogelijke problematiek.  

De Raad wordt door het LCC ingeschakeld om te onderzoeken wat er mis is en welke 

maatregelen er genomen dienen te worden. Na terugkoppeling van de Raad middels de 

raadsrapportage kan het LCC beslissen om deze zaak ter beoordeling over te dragen aan het 

Openbaar Ministerie. De raadsrapportage met de advisering zal ter verdere beoordeling en 

beslissing aan de rechter worden voorgelegd.     
 

3- Een intern begeleider van een school meldt een gezin aan bij het LMK wegens een zorgelijke 

thuissituatie rond mogelijk ernstig alcohol- en/of drugsgebruik van de ouders. Het LCC dient 

een inschatting te maken en een vervolgtraject middels de Raad op te zetten. 
 

4- Een leerkracht meldt een gezin aan bij het LMK na geconstateerd te hebben, dat een 

alleenstaande moeder niet in staat lijkt te zijn het gezin draaiende te houden. Ook hier dient 

het LCC een inschatting te maken en een vervolgtraject middels de Raad of Gemeentelijke 

Schuldsanering op te zetten. 
 

5- Een GZ-psycholoog meldt een ouder aan bij het LMK wegens het vermoeden van een 

persoonlijkheidsstoornis die wellicht het functioneren en welzijn van de kinderen in gevaar 

kan brengen. Het LCC dient een inschatting te maken en een vervolgtraject middels de Raad 

op te zetten.  (Meningen zijn geen feiten, dus is diagnostiek nodig). 
 

6- School meldt dat moeder kind te vroeg, om 8 uur, op schoolplein afzet. Niet wordt gemeld dat 

dit voorkomt wanneer beiden met wind méé fietsen, of de school al kwart over acht aanvangt. 

Degelijk onderzoek is dus nodig. Halve waarheden kunnen misleidend zijn. 
 

Meldingen kunnen een diversiteit aan achtergronden hebben. Ook hier is directe communicatie tussen 

het LCC en de Raad noodzakelijk. De Raad onderzoekt, adviseert en indien nodig legt de Raad de 

zaak voor aan de rechter met het verzoek om maatregelen. Meestal zal een OTS met aanvullende 

specifiek gerichte hulp voldoende zijn  om de situatie voor de kinderen te verbeteren.  
 

Er zijn omstandigheden waarbij kinderen aan het zicht van de buitenwereld zijn onttrokken. Een 

belangrijke factor is het begrip ‘omgangsfrustratie’ en de oorzaken hiervan.  

Wij beschouwen dit als een verborgen risicogroep, meestal éénoudergezinnen met soms een 

bedenkelijke nieuwe partner. 

De SSF pleit er dan ook voor in die gevallen, waarbij sprake is van omgangsfrustratie, altijd over te 

gaan tot het uitvoeren van een beschermingsonderzoek. 

Omgangsfrustratie heeft vaak een gecompliceerde diepere onderliggende problematiek, mogelijk bij 

de verzorgende ouder zelf!   

Juist de kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot 4 jaar vormen een extra kwetsbare groep en wel om de 

combinatie van de volgende redenen: 
 

1- Deze kinderen zitten meestal niet op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorschool. 

2- Juist deze kinderen (kunnen) worden weggehouden bij de consultatiebureaus. 

3- Een huisarts krijgt nauwelijks de gelegenheid deze kinderen te onderzoeken.  

4- Vooral in de eerste 5 levensjaren bouwt een kind aan zijn gehechtheid.  
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Er is nagenoeg géén zicht op het welzijn van deze kinderen, ook bij het huidige BJZ niet. 

Juist de onderliggende redenen geven ons de meeste zorgen. Voornamelijk alleenstaande vrouwen en 

een klein percentage mannen gebruiken omgangsfrustratie om o.a. de onderstaande problematiek aan 

het zicht te onttrekken, met name: 

 

1- Psychische problematiek, waaronder persoonlijkheidsstoornissen. 

2- Suïcide neigingen. 

3- Alcoholmisbruik. 

4- Drugsmisbruik. 

5- Mishandeling van de kinderen. 

6- Verwaarlozing van de kinderen. 

7- Langdurig de kinderen zonder toezicht alleen laten. 

8- Huiselijk geweld tussen ouder en nieuwe partner en/of kinderen.   

9- Financiële problematiek. 

10- Opvoedkundige problematiek, pedagogisch onvermogen. Allergie tegen pedagogische 

boeken. Niet onderkennen dat bij het belang van het kind ook behoort zijn beide ouders 

duurzaam te ‘kennen’. 
 

Uit de gezinsdrama’s van de afgelopen jaren kunnen wij leren, dat er herhaald sprake is geweest van 

aspecten uit de bovenstaande problematiek. Naast het niet matchen van deskundigheid bij de case door 

BJZ.  

Natuurlijk zijn deze excessen niet volledig te voorkomen, maar juist het ontbreken van een bepaalde 

kundigere vorm van toezicht heeft de gelegenheid geschapen tot deze drama’s. 

Meldingen uit de directe omgeving van deze éénoudergezinnen zonder of met een nieuwe 

partner/stiefouder dienen dan ook zéér serieus genomen te worden, ook als de melding gedaan wordt 

door een familielid.  
 

Naar onze mening is het niet eenvoudig om een simpele inschatting van risico’s rond de opvoeding en 

verzorging van kinderen te maken. 

Wel lijkt het ons mogelijk om door een inventarisatie van de risico’s een vuistregel te gaan maken. 
 

Als hulpmiddel gebruikt de SSF de volgende risico-factoren-driehoek met de navolgende drie 

hoofdelementen en tabellen: 

 

Inhoud van de melding  (tabel –1). 

Leeftijd van de kinderen  (tabel – 2). 
Samenstelling van het gezin  (tabel –3). 

  � 

Melding 

Leeftijd 
 

Samenstelling 
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Om inzicht te krijgen in risicoverhogende factoren hebben wij in deze tabellen getracht de meldingen 

verder onder te verdelen in drie categorieën. 
  

Tabel -1 

Reden van de melding code 
Aanhouding ouder(s) na misdrijf                      1 1 

Mishandeling van de kinderen 1 

Seksueel misbruik van kinderen 1 

Suïcide neigingen ouder. 1 

Psychische problematiek bij ouder(s)               2 2 

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouder(s) 2 

Huiselijk geweld 2 

Verwaarlozing van de kinderen 2 

Drugsmisbruik bij ouder(s) 2 

Alcoholmisbruik bij ouder(s) 2 

Kinderen zonder toezicht achterlaten 2 

Schoolverzuim                                                  3 3 

Financiële problematiek bij ouder(s) 3 

Pedagogisch onvermogen 3 

Opvoedkundige problematiek 3 
 

Tabel -2  Tabel -3 

Leeftijd van de kinderen. code  Gezinssamenstelling. Code 
0 – 6 jaar                                          1 1  Eén ouder + stiefouder of 

Ouders met een relatieprobleem     1 
1 

7 – 12 jaar                                        2 2  Eén ouder                                        2 2 

13 – 16 jaar                                      3 3  Twee oudergezin / pleeggezin        3 3 

 

CODE VERKLARING: 
Code Risico index. 

1 Hoog    / crisismelding                                1 

2 Midden / beschermingsmelding 

3 Laag     / zorgmelding 

  

 

 

De tabellen geven een verduidelijking m.b.t. de samenhang tussen de aard van de melding, de leeftijd 

van de kinderen en de gezinssituatie c.q. gezinsomstandigheden. 

Ook deze methode is niet volledig sluitend. Wel denken wij een bijdrage te leveren met het inschatten 

van de problematiek en de mogelijke gevolgen. Het systeem staat of valt met de deskundigheid van 

het Landelijk Coördinatie Centrum.  

Met hopelijk in de toekomst door het LCC verzamelde gegevens en ervaring moet het mogelijk zijn 

deze risico-inschatting verder uit te werken. Dit is één van de manieren waarop het LMK en het LCC  

zelflerende organisaties kunnen worden 

Jeugdbescherming is en blijft mensenwerk, nader onderzoek op dit punt is zeer zeker gewenst. 
 

Dat de huidige reguliere jeugdzorg (BJZ) de kennis niet bij de case matcht, en dat nader onderzoek 

nodig is dat tot meer deskundigheid leidt, wordt bevestigd in grote onafhankelijke onderzoeken, zoals 

dat van het Donaldson Adoption Institute: “Keeping the Promise”, S.L. Smith
1
, 2010, maar ook van de 

Onderzoeksraad voor de Veiligheid (kinderdoden onder toezicht) of de Kamercommissie Samson 

(misbruik onder toezicht). Zowel prof.dr. R.A.C. Hoksbergen (2000) als de SSF hebben gepleit voor 

doelgroep-ingangen tot meer gespecialiseerde en bij de doelgroep passende deskundigheid. Het idee 

was eerst een IBAP voor pleeg- en adoptiekinderen op te richten (ook voor herkennen van 

hechtingsstoornissen), en met die ervaring aan andere doelgroepingangen te denken. 

-o- 

                                                 
1
 http://www.adoptioninstitute.org/research/2010_10_promises.php ;  IBAP: ISBN 90-805430-2-0, Hoksbergen, pag. 25 e.v.  
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VII 
HET MELDINGS- EN VERVOLGTRAJECT. 

 

 

Het grote verschil tussen de bestaande situatie en ons voorstel is gelegen in de hiërarchische 

verhoudingen tussen de trajectonderdelen. Het LCC beoordeelt de melding in eerste instantie en draagt 

de zaken over aan de Raad, Officier van Justitie (OvJ) of aan beiden. 

Nu is het aan de Raad en OvJ om de rechter te overtuigen om een maatregel op te leggen of af te 

wijzen.  

Een strafmaatregel eindigt bij opgelegde tijdsduur.  

Een beschermingsmaatregel eindigt alleen door een beslissing van de rechter tot opheffing.  

De Raad vervult hierin de adviserende en uitvoerende rol. 

Beslissingen worden ten alle tijden administratief verwerkt door het LCC. 

Gegevens van meldingen, inbreng van ouders, rapportages en beslissingen mogen tijdens de 

jeugdjaren van het kind nimmer verloren gaan. 

 

Hiërarchische verhoudingen tussen de trajectonderdelen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten alle tijden dienen meldingen, onderbouwingen, contactjournaals, diagnostische rapporten, én 

beslissingen in het databestand van het LCC te worden vastgelegd. 

De beslissingen naar een vervolgstap worden genomen door het LCC, de Raad en de OvJ. 

Maatregelen worden alleen door de rechter opgelegd (met LJN BD1113 als ruimte). 

Maatregelen kunnen alleen worden stopgezet na de rechterlijk opgelegde vervaltermijn van maximaal 

een half of heel jaar óf middels een beslissing van de rechter na afweging van het advies van de Raad. 

Dit kan eveneens bij de Raad aangevraagd worden door het gezin. Er is tevens tuchtrecht.  

Voornaamste doel is gelegen in het feit, dat de overheid volledig de touwtjes in handen blijft houden 

evenals de verantwoordelijkheid.   

Delegeren van verantwoordelijkheden aan de particuliere sector (b.v. een stichting die bureau 

jeugdzorg in standhoudt) is ons inziens geen optie.   
 

Om een overzicht te geven van de te nemen beslissingen en routes verwijzen wij u naar de volgende 

pagina waarin dit gedetailleerd wordt weergegeven. 

De melding 

Het LMK 

 

LCC 

OvJ RvdK De Rechter Justitie RvdK 

Einde 

Einde 
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vNee  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stappenplan meldingen, beslissingen en afhandeling. 

Melding  

LMK 

Beoordeling, 

archivering 

door het 

L.C.C. 

Beslissing 

Vervolgacties 

Nee 

Ja 

Onderzoek 

OvJ 

Onderzoek 

RvdK 

Toetsing / beslissing 

Rechter 
Toetsing / beslissing 

Kinderrechter 

Vervolgactie Vervolgactie 

Ja Ja 
Nee Nee 

Maatregel Maatregel 

Nee Nee 

Ja Ja 

Uitvoering 

Justitie 
Uitvoering 

RvdK 

Einde 

Ja 

Einde 

Ja Nee Nee 

Archivering door 

het LCC 
Archivering door 

het LCC 

Diagnost 
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IX 

ONTWIKKELINGEN IN DE JEUGDBESCHERMING. 
 

In de hele samenleving is een groeiend besef dat een deel van onze kinderen niet in een stimulerende 

omgeving opgroeit. Aan betere pedagogie kan worden gewerkt. Er wordt gelachen op opvoedcursus-

sen. 

Er zijn overal initiatieven gaande om verbeteringen in de jeugdhulpverlening en de jeugdbescherming 

te bewerkstellingen. 

Hieronder zal de SSF er een paar vermelden. 

 

1)  Amsterdams protocol kindermishandeling. 
In Amsterdam is onder verantwoordelijkheid van de stedelijke Coördinatiegroep Huiselijk Geweld 

voor alle Amsterdamse beroepskrachten, die werken met kinderen tot 18 jaar een handleiding gemaakt 

voor het omgaan met (vermoedens van) kindermishandeling. 

Deze handleiding is in de vorm van een 50 bladzijden tellende map toegestuurd aan Amsterdamse 

scholen en instellingen. Deze map richt zich op het traject dat voorafgaat aan de melding tot en met de 

melding zelf. 

 
In het kort een omschrijving van de onderdelen die aan de orde komen: 

Wat is kindermishandeling? (Zijn er gradaties?) 

Wie is waarvoor verantwoordelijk binnen de organisatie? 

Hoe signaleer ik kindermishandeling? 

Aandachtspunten voor gespreksvoering met de ouders en met het kind. 

Bijlagen: wetgeving en meldcodes, checklijst voor de invoering van het protocol, overlegformulier 

zorgteam, signalen van kindermishandeling, aantekenblad uiterlijke kenmerken, standaard 

meldingsformulier, sociale kaart regionaal en landelijk, websitelijst, literatuurlijst en een routekaart. 

 

2) Onderzoek naar betrouwbare, wetenschappelijk getoetste instrumenten voor 

risicotaxaties bij kindermishandeling. 
 

2a) Paul Pollmann, vertrouwensarts te Breda en tot voor kort voorzitter van de Vereniging van 

Vertrouwensartsen inzake  Kindermishandeling (VVAK), is in samenwerking met forensisch 

psycholoog professor Corine de Ruiter bezig met het ontwikkelen van een risicotaxatiemethode.  

Uitgangspunt was het Canadese Child Abuse Risk Evaluation (CARE). 

Op dit moment (2005) loopt bij het Trimbos-instituut een onderzoek onder leiding van De Ruiter om 

deze methodiek (CARE-NL) te toetsen. 

Pollmann legt de nadruk op collateraal informatie verzamelen, dus afkomstig van bronnen buiten het 

gezin.  Verder onderscheidt hij vier facetten in de diagnose: 

 

1) de persoonlijkheid van de ouders en hun onderlinge relatie 

2) de kwaliteit van de ouder-kindrelatie 

3) het gezinssysteem op zich (voorgeschiedenis en maatschappelijke positie) 

4) de lichamelijke, geestelijke en sociale gesteldheid en de ontwikkeling van het kind. 

 

Pollmann signaleert dat veel mensen, die bij het AMK gemeld worden, ‘hulpmijders’ zijn, een 

moeilijke groep waarin tevens persoonlijkheids-gerelateerde stoornissen voorkomen.  
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2b) Anneke Vinke. 
Anneke Vinke, orthopedagoog en adviseur bij adviesbureau van Montfoort heeft in 1999 samen met 

Bureau Jeugdzorg Utrecht een checklist gemaakt waarmee gezinsvoogden de veiligheid in een gezin 

kunnen meten om na te gaan of terugkeer van een kind naar zijn  ouders verantwoord is. Vinke werkt 

nu samen met orthopedagoog Ingrid ten Berge van NIZW-Jeugd om een uniform format voor 

beslissingen over de veiligheid van kinderen en het ingrijpen in gezinnen op te stellen. Dat format is al 

(2005) voor driekwart klaar, maar er zit nog geen weging van de factoren in. Die moet werkende weg 

in casusgestuurde leergroepen ontstaan. 

 

2c) Margrite Kalverboer. 
Margrite Kalverboer, docent orthopedagogiek in Groningen, is samen met Elianne Zijlstra een 

beoordelingslijst/handleiding aan het opstellen om vast te stellen of de omgeving van een kind veilig 

is. Zij namen als uitgangspunt een model van de psychologen Bastels en Heiner (1994). Dit model is 

geactualiseerd en tevens verbonden aan het IVRK. 

 

 

 

Opmerkingen:  
 

- Hoe zinvol en waardevol deze initiatieven ook zijn, er ontbreekt in Nederland een sturende      

factor, die deze initiatieven coördineert en faciliteert. Het lijkt erop, dat een ieder bezig is het 

eigen wiel uit te vinden. 

 
- In Amsterdam is nu een protocol uitgebracht voor beroepskrachten, die werken met kinderen 

tot 18 jaar. En hoe is het met die 16 andere AMK’s ? Hebben zij ook zo’n protocol of zijn zij 

bezig er zelf één te ontwikkelen? 

 
- Hoe waardevol de structuur in de diagnose van Paul Pollmann ook is, toch kan de vraag 

gesteld worden in hoeverre het aan het AMK is om zo’n uitgebreid onderzoek te doen. Het is 

en blijft een Advies- en MELDpunt Kindermishandeling. 

 
- Onderzoek naar het gebruik van één – mogelijk gelaagde – risicotaxatie-lijst in de diverse 

fasen van jeugdbescherming is van essentieel belang. Dus niet alleen te gebruiken bij de 

melding van (vermoeden van) kindermishandeling, maar ook bij het opstellen van een 

behandelplan, een uithuisplaatsing of een terugplaatsing dient een uniforme lijst gehanteerd te 

worden, dan ontstaat er een cyclisch model, dat voor alle ketenpartners in de 

jeugdbescherming houvast biedt. (Vaak is diagnostiek om rekening te houden met een niet-

opgemerkte gedragsstoornis noodzakelijk! Bijvoorbeeld: een hechtingsstoornis kan door 

pedagogische onbekwaamheid veroorzaakt zijn, doch kan ook autonoom (prenataal of uit 

genetisch defect) veroorzaakt zijn, of door een adoptieverleden). 
 

- Er wordt zo lang niets en zo weinig gedaan met onafhankelijke wetenschappelijke 

onderzoeken, zoals Keeping the Promise
1
, dat toch het voorstel van prof. Hoksbergen (2000, 

IBAP) en de SSF bevestigt.  

    Doelgroepcentra met specialisme in plaats van BJZ leiden tot snellere en effectievere hulp!  
Voor omgangsfrustratie is een ander specialisme nodig dan voor adoptie.  

Voor AMA’s is een andere kennis nodig dan voor multiproblem-gezinnen.  

Voor neutraliseren van spanningsgevolgen tussen twee culturen te leven (thuis t/o buitenshuis) 

is een andere kundigheid nodig dan bij zwakbegaafde gezinnetjes.  
 

-o- 
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Specialisme na scheiding en omgang (omgangsfrustratie; PAS en loyaliteitsproblematiek) is dus nodig.  

Specialisme bij adoptie- en pleegkinderen en kinderen met een mogelijke hechtingsstoornis is nodig.
1 

Specialisme bij multiculturaliteit is nodig. 

Specialisme bij multiproblem-gezinnen is nodig. 

Specialisme bij schuldsanering is nodig. 

Specialisme bij vragen om pedagogische tips is weer anders en nodig. 

Specialisme bij AMA’s is nodig (om voor te bereiden op scholing ten dienste voor het land van herkomst 

indien terugkeer mogelijk wordt). Enz. 

Specialisme voor doelgroepgezinnen is meer diagnostisch werken met geregistreerde deskundigen op 

hoog niveau.  
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XI 

KLACHTRECHT EN CONSEQUENTIES. 
 

Jeugdbescherming is mensenwerk. 

Welke organisatie, maatregelen, onderzoeksmethodes en richtlijnen er ook zijn, er kan altijd iets mis 

gaan, hieraan valt niet te ontkomen. 
 

Er bestaat een gezegde, te weten: ‘wie niet werkt, maakt geen fouten.’  

De SSF heeft als motto: ‘wie niet werkt, maakt maar één fout.’ 
Wij menen te mogen aannemen, dat er bij de raadsafdelingen ‘jeugdbescherming’ gewerkt wordt. 

In het moeilijke traject van jeugdbescherming kan er al gauw iets mis gaan.  

Op zich niet erg, als de gemaakte fouten maar spoedig hersteld kunnen worden. Even belangrijk is het 

gegeven, dat er van de gemaakte fouten geleerd wordt; zo ontstaat een zelf-lerende organisatie. 
 

In een beschermingstraject kan het op verschillende punten fout gaan, te weten: 
 

1- Met de aanmelding. 

2- Gedurende het vooronderzoek. 

3- Gedurende het beschermingsonderzoek. 

4- Met het opstellen van de raadsrapportage. 

5- Tijdens de gerechtelijke procedure (toetsing door de rechter). 

6- Gedurende het vervolg beschermingstraject middels de voogden / toeziend-voogden. 

7- Gedurende de heroverweging m.b.t. verlenging of beëindiging van een 

beschermingsmaatregel. 

8- Defensief gedrag vanuit het werk. 

 

De SSF is van mening, dat de fouten gemaakt tijdens de aanmelding en vooronderzoek kunnen worden 

hersteld tijdens het beschermingsonderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. 

Mogelijke fouten en/of meningsverschillen tijdens de gerechtelijke procedure kan men trachten 

middels een hoger beroep te herstellen. Op deze mogelijkheden zullen wij niet verder ingaan.  

 

Hoewel de Raad voor de Kinderbescherming over adequate onderzoeksmethoden beschikt, is dit geen 

garantie, dat de zaken feilloos zullen worden uitgevoerd. 

De menselijke factoren, te weten: 
 

1- de persoonlijke maatschappelijke visie van de raadsonderzoeker 

2- de attitude van de raadsonderzoeker en z’n blinde vlekken (of meineed)  

3- tunnelvisie als gevolg van het ontbreken van de hypothese en contra-hypothese 

4- het inlevingsvermogen van de raadsonderzoeker 

5- de vooringenomenheid van de raadsonderzoeker 

6- de seksespecifieke vooringenomenheid van de raadsonderzoeker  

7- te weinig kennis van andere culturen in onze multiculturele samenleving 

8- het niet onderkennen van gedragsstoornis als oorzaak; het niet laten diagnosticeren, 
 

zullen invloed uitoefenen op de kwaliteit en doelmatigheid van de raadsonderzoeken en rapportages. 

Het onderschatten c.q. afdekken door leidinggevenden van onderzoeken en rapportages, die als 

bedenkelijk kunnen worden aangemerkt, dient onverwijld te worden aangepakt. 
 

De SSF blijft er op attenderen, dat er ten alle tijden een toetsing van de onderzoeksmethoden, 

raadsonderzoeken, raadsadviseringen en hopelijk straks ook de uitvoerende taken van de Raad voor de 

Kinderbescherming mogelijk moet blijven. 
 

Deze toetsingsinstrumenten (beleidsregels met betrekking tot de werkwijze van de Raad voor de 

Kinderbescherming) zijn reeds voorhanden middels Normen 2000 (2
e
 versie), en dienen overzichtelijk 

te zijn voor ouders en hun juridisch vertegenwoordigers. 

In ons voorstel ‘Jeugdbescherming, plan van aanpak’ is de Raad een groter takenpakket toebedeeld. 
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Met name de specifiek aanvullende taken rond de beschermingsonderzoeken en uitvoeringstaken 

maken het nodig Normen 2000 aan te vullen met beleidsregels die deze aanvullende taken toetsbaar 

moeten maken (beroepscode, -ethiek, beëdiging en tuchtrecht zijn tevens middelen ter toetsing, tot 

kwaliteitsbewaking). 
 

Hiervoor heeft de SSF twee redenen, te weten: 
 

1- Monitoren van de werkwijze en kennisniveau van de raadsonderdelen met als doelstelling 

te komen tot een hulpinstrument voor het landelijk management van de Raad voor de 

Kinderbescherming. Bijsturing van de organisatie is middels deze gratis informatiebron  

zeer effectief. 
 

2- Er kunnen fouten gemaakt worden tijdens de raadsonderzoeken en de uitvoerende taken 

van de Raad. Middels het klachtrecht moet het mogelijk zijn bij gegrond-verklaarde 

klachten een herbeoordeling door de rechter te verzoeken. Hierdoor wordt het mogelijk 

gemaakte fouten te herstellen.  
 

N.B. 

Het verheugt de SSF dat de Raad voor de Kinderbescherming haar voorgenomen wijziging in de 

klachtenregeling ingaande 1 januari 2006 niet heeft doorgevoerd. 
 

De Raad voor de Kinderbescherming heeft per 1 januari 2006 een reorganisatie ondergaan.  

De SSF stelt een klachtenregeling voor, aangepast aan de nieuwe bestuurslagen. 
 

1- De klachten worden ingediend op het bureau van de Landelijk directie te Utrecht. 
 

2- De klachten worden op het Landelijk Bureau door een apart op te richten afdeling geïn-

dexeerd, beoordeeld en verwerkt. {Ook de niet-gegronde klachten kunnen leerzaam zijn.} 
 

3- De mondelinge behandeling zal onder voorzitterschap van een medewerker vanuit het 

Landelijk Bureau op de betreffende vestiging worden behandeld in aanwezigheid van de 

betrokken cliënt, (indien nodig vergezelt van een vertrouwenspersoon), raadsmedewerker 

en teamleider. 
 

4- Het tijdsbestek tussen het ontvangen klaagschrift en beslissing dient een termijn van 8 à 12 

weken niet te overschrijden.  (Voor de beleving van een kind kan dit al te lang zijn!). 
 

5- Als beroepsmogelijkheid dient het mogelijk te zijn om binnen 12 weken na de beslissing 

een appélmemorie in te dienen bij een nieuw op te richten onafhankelijk Centrale 

Klachtencommissie. De leden van deze Centrale Klachtencommissie kunnen worden 

onttrokken uit de per 1 januari 2006 opgeheven Klachtencommissies I t/m V. Er waren 

eens de Provinciale klachtencommissies jeugdzorg. De gezinnen bepalen de mate van 

openbaarheid. Toegang tot klachtrecht dient volgens Awb9:1 te geschieden. 
 

De consequenties: 
 

Fouten worden er nu eenmaal gemaakt, met mensenwerk is dit niet te voorkomen. 

Op zich is dit niet erg, maar het mag niet ten koste gaan van kinderen en/of de ouders. De ouders 

afwimpelen met een excuusbrief is nu eenmaal niet afdoende en zelfs ten sterkste af te raden. 

(Ontvankelijke kinderen voelen dit, met gevolg….) 
 

Indien er fouten zijn gemaakt en het klaagschrift gegrond-verklaarde klachten bevat, dan zal dit 

rechtstreeks consequenties moeten hebben op de uitgebrachte rapportage en/of uitgebrachte adviezen. 

Dit betekent eveneens, dat de gerechtelijke beslissing zijn rechtsgrond heeft verloren.         
 

Indien de Raad voor de Kinderbescherming zijn geloofwaardigheid wil behouden, zal de Raad ook de 

consequenties moeten nemen om de gemaakte fouten te herstellen, ook al betekent dit een nieuwe 

gang naar de rechter. De benadeelden zullen eveneens gevrijwaard moeten blijven van extra kosten die 

een nieuwe zitting met zich meebrengt. 
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De SSF heeft meegemaakt, dat een onjuiste raadsrapportage met meer dan 80% gegrond-verklaarde 

klachten wel meer dan twintig rechtszittingen tot gevolg had om de zaken weer te herstellen. Deze 

uitstel-tactiek van de ‘jeugdzorg’ ervaart het kind, dat geneigd is de schuld van de inzet van jeugdzorg 

bij zichzelf te zoeken, met minderwaardigheidscomplexen tot gevolg. 

 

Los hiervan worden de Raad en de rechtbanken onnodig belast als gevolg van deze missers: 

onderzoeken en zittingen moeten immers opnieuw worden uitgevoerd. 

De SSF stelt zich dan ook de vraag wat nu goedkoper is: 
 

1- Bij een klaagschrift de zaak aanhouden totdat er een uitspraak is van de 

klachtencommissie, of 
 

2- Hoger beroep aantekenen, nieuw verzoekschrift en behandeling enz. 

 

Bij zeer nijpende zaken waarbij het welzijn van kinderen in gevaar komt, is het reëel om door te gaan 

en achteraf bij een terechte klacht de gehele zaak opnieuw te heroverwegen.     

Het terugdraaien van eerder genomen maatregelen dient dan ook een ‘must’ te zijn. 

 

Fouten maken is menselijk, maar wendt dan ook de kracht en wijsheid aan om de gemaakte fouten te 

herstellen. 

-o- 
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XII 

Bijna TENSLOTTE 

 

Voor en tijdens de uitvoerig van ons project: ‘Jeugdbescherming, plan van aanpak’ is door 

medewerkers van de SSF veel onderzoek verricht (stand 2005). {Ook in de jaren daarna leiden 

dossieronderzoeken tot bedenkingen over de huidige jeugdzorg}. 

Bovendien is er gezocht naar bestaande onderzoeksmethodieken, statistieken en artikelen.  

 

Wat ons het meest is opgevallen was een politiek standpunt van de VVD in 1995 tijdens de 

behandeling van de toenmalige OTS-wetgeving. 

De VVD was de mening toegedaan, dat de Raad voor de Kinderbescherming de toezichthouder op de 

OTS moest zijn, omdat daar de meeste expertise aanwezig is.  

{Het onderzoeksrapport ‘909 zorgen’, N.W. Slot et al, 2002, spreekt van een BJZ-effectiviteit van 

slechts 28% bij 2 jaren OTS; dat betekent dat 72% niet effectief was en zelfs bij het kind tot 

verslechtering leidde. Er kan dus flink bezuinigd worden op bureaus jeugdzorg, zolang deze nog 

bestaan. Gespecialiseerde doelgroep-kennis-centra leiden tot hoogwaardigere zorg, waarvoor 

Nederland tekende met de ratificatie van het IVRK, m.n. het kinderrecht artikel 24.} 

 

De staatssecretaris heeft destijds besloten om d.m.v. meer geld de expertise bij de gezinsvoogdij-

instellingen (GVI) – thans Bureau Jeugdzorg – te verhogen. {Dat kan niet, immers sociaal werkers 

kunnen niet met een cursus op universitair niveau gebracht worden: weggegooid geld!}. 

 
De VVD achtte tevens de positie als rekwestrerende van de GVI niet gelukkig. In de eerste plaats was 

namelijk het doel van de nieuwe OTS-wetgeving het SCHEIDEN  van de functies. Voorheen gaf de 

kinderrechter uitvoering aan de OTS; hij bepaalde wat er moest gebeuren. Met de nieuwe OTS-

wetgeving (1995) werd de rechter de toezichthouder en de GVI/BJZ de uitvoerder. {Later werd BJZ 

zelfs de indiceerder tot eigen werkgelegenheid}.  

 

Daarom wilde de VVD ook de uitvoering en het toezicht scheiden, dus niet de uitvoering en het 

verzoek verlenging, beëindiging of verandering in één hand te leggen bij de GVI, zoals nu het geval is. 

 

De wetgeving rondom de OTS (gedaan in 1995) heeft ervoor gezorgd, dat de rechter uitsluitend de 

controle op de maatregel heeft en dan vooral gericht op de Awb.  

De GVI heeft de complete uitvoeringsbevoegdheid gekregen. De overwegingen van de IVRK heeft de 

staatssecretaris genegeerd door aan te geven, dat de rechter weldegelijk het overheidstoezicht behoudt. 

(Uit "Jeugdrecht & Jeugdhulpverleningrecht in wording" band 3 VUGA//Memorie van toelichting) 

 

De VVD gaf indertijd (in 1995) aan, dat deze formele bevoegdheden niet in de handen van een 

particuliere instelling mochten liggen; de Awb deed daar niets aan af.  

De VVD wenste de volle ministeriële verantwoordelijkheid voor het rekwestrerende.  

Zij wenste het toezicht en uitvoering van de OTS als kerntaak bij de Raad onder te brengen! 

 

De SSF kan niets anders concluderen dan, dat de VVD in 1995 een juiste visie heeft gehad. 

 

Ook ouderorganisatie en advocaten gaven blijk van dubieuze jeugdzorg-praktijken.
2
 

 

Men kan dus concluderen dat de huidige problematiek in de Jeugdhulpverlening leeft bij meerdere 

instanties en organisaties.  

 

                                                 
2
 http://www.peterprinsen.nl/HERZIENINGOTS.OPENBRIEFEERSTEKAMER.htm   
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De SSF spreekt dan ook de hoop uit, dat er een gezamenlijke draagkracht ontstaat om de problematiek 

op te lossen en verder in goede banen te lijden. De SSF is van mening dat ieder kind daar recht op 

heeft.  

Commerciële belangen en bezettingsgraden (BJZ) dienen ondergeschikt te blijven aan kindsbelangen. 

 

 

 

Opmerking: 
In de inleiding is vermeld, dat er vanuit gegaan wordt  de huidige wetgeving volledig te 

benutten; echter de implicatie van ‘de wet op de jeugdzorg’ in het Burgerlijk Wetboek en 
Burgerlijke Rechtsvordering (1 januari 2005) maakt het noodzakelijk  ‘de Stichting, bedoeld in 

artikel 1, onder F, van de Wet op de Jeugdzorg’ wederom te vervangen door ‘de Raad voor de 

Kinderbescherming’.    
 

Namens het bestuur en medewerkers van de Stichting Samenwerkingsverband Familierecht, tekenend, 

 

Dhr. H. van Goor, voorzitter. 

 

 

 

� 



Stichting Samenwerkingsverband Familierecht. 

 

    file: OPA-200510-WW 

definitief, maart 2006`  

Pagina: 34-35  

 

XIII 
Samenvatting/ Conclusie 

 

 

De gewone zorg voor jeugd dient te verlopen via een specialist. De huisarts is bevoegd een 

verwijsbrief te schrijven.  

Waar de diagnost/ specialist/ therapeut vermoedt dat er sprake kan zijn van verwaarlozing of 

mishandeling èn ziet dat de ouders niets effectueren van diens therapie, dan kan deze een melding 

doen aan het LMK, dat het LCC laat beoordelen; deze kan gebruik maken van de genormeerde Raad 

voor de kinderbescherming tot onderzoek.  

De raad is het orgaan dat de rechter inroept; geen ander instituut of particulier orgaan. 
 

Bijgaand voorstel past in het deel Meldingen van vermoede kindermishandeling en -verwaarlozing. 

Scholen, artsen, familie of buurtbewoners kunnen hier de aanmelders zijn bij het LMK. 

Het LCC staat dan voor deze meldingen centraal, en heeft landelijk overzicht en beheert dossiers/ 

verwijzingsindex.  

De structuur van melding en onderzoek staat beschreven in het schema hieronder en op bladzijde 11.  

De voorwaarden waaraan de Raad dient te voldoen staan op bladzijde 8. 

                     � 
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Het Landelijk Meldpunt Kindermishandeling laat de melding deskundig beoordelen bij het LCC en 

waar nodig schakelt deze de Raad in of bij strafzaken het Openbaar Ministerie in tot onderzoek. 

Indien met degelijk onderzoek van de Raad een maatregel nodig is, kan deze aangevraagd worden bij 

de rechter. Het diagnostisch rapport van een passend deskundige dient de rechter te zien.  

Het onderzoek van de Raad kan ook gezinnen een advies opleveren hulp te nemen bij een bepaalde 

deskundige, waar de zorg in vrijwillig kader blijft. De specialist kan na vermoedens alsnog een 

melding doen, deskundiger dan een sociaal werker, maar dient altijd onderzocht te worden. 
 

Voor de jeugdwet in 2015:  

- Gemeenten moeten enkel vrijwillige hulp laten verlenen (CJG � diagnost of specialist).  

  t/o 

- Een Landelijke, goedkopere tak (dan AMK-BJZ nu) die meldingen behandelt: LMK � LCC � RvdK, 

genormeerd en tuchtrechtelijk ethisch (pag. 8+11) � beschermingskader of toch vrijwillig kader. 
 

De beoordeling voor een kinderbeschermende maatregel dient geen werk te zijn van particuliere 

stichtingen. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid.  

 

De benodigde structuur en bemanning wordt nader uitgelegd (en is minder zwaar dan de huidige BJZ’s, 

ondermeer omdat er eerder wordt doorverwezen naar een passend deskundige, vaak effectiever).  
 

Kindermishandeling is strafbaar. Men kan denken de bedreigende persoon een huis- of straatverbod op 

te leggen. Dit hoeft niet per definitie een ouder te zijn. Zelfs hebben we dossiers waar de gezinsvoogd 

de bedreiger van de integrale en langetermijn-belangen van het kind bleek.  
 

Gewone jeugdhulpverlening dient geen fuik van ondeskundigheid (op sociaal werk-niveau)  te zijn, 

waar bijvoorbeeld gedragswetenschappers de cliënt niet zien (in BJZ).  

Waar vermoedens bestaan van kindermishandeling en -verwaarlozing  is het L.M.K. meer aangewezen 

dan gedecentraliseerde AMK’s.  

Beoordeling, onderzoek en maatregelen dienen gestructureerd en degelijk te zijn om kwaliteit voor het 

kind te bieden.  

Het IVRK artikel 24 geeft het opgroeiend kind het recht op de hóógst mogelijke mate van gezondheid 

en daarbij horende gezondheidszorg. Dat is hoger dan sociaal werk-niveau!  
 

Het klachtrecht moet meer tot leerzaamheid leiden. Een Centrale klachtbeoordeling als appèl is nodig 

waar besturen defensief reageren. Gegrond-verklaringen moeten aanleiding zijn het Raadsrapport te 

herzien.  

Uithuisplaatsen is schadelijk voor kinderen en dient het uiterste middel te zijn.  
 

De ouders mogen bepalen of de rechtszitting openbaar kan zijn; dit om evt. een getuige of deskundige 

toe te laten, en ter controle van de inzet van de rechter; hiervoor moet artikel 803 Rv aangepast 

worden, zodat dit artikel meer in overeenstemming komt met de basis van artikel 121 Grondwet. 
 

De wetgever dient, zo de Wet zorg voor jeugd in 2015 doorgaat, niet de gebieden van kundigheid te 

noemen (een werkster die een pedagogisch boek las kan zich ook kundig noemen), doch expliciet aan 

te duiden (zoals Uitvoeringsbesluit bij de Wet op de jeugdzorg artikel 1) aan welke (universitaire)  

opleidingseisen moet worden voldaan en dat dezen beroepsgeregistreerd moeten zijn; bijvoorbeeld: 

orthopedagoog-generalist, kinderpsycholoog, met aantekening jGGZ, of jeugdpsychiater, onder wet 

BIG. Mogelijk kan ook verwezen worden naar schuldsanering e.d.. 
 

In de inleiding is vermeld, dat er vanuit gegaan wordt  de huidige wetgeving volledig te benutten; 

echter de implicatie van ‘de wet op de jeugdzorg’ in het Burgerlijk Wetboek en Burgerlijke 

Rechtsvordering (1 januari 2005) maakt het noodzakelijk  ‘de Stichting, bedoeld in artikel 1, onder F, 

van de Wet op de Jeugdzorg’ wederom te vervangen door ‘de Raad voor de Kinderbescherming’.  
 

-o- 

 

. 


