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De kwaliteit van de rapportages
moet omhoog, erkent ook
brancheorganisatie Jeugdzorg
Nederland, die de belangen van
ondernemers in de jeugdzorg
behartigt. Bestuurslid René
Meuwissen erkent vaak klachten te
krijgen. ,,Ik lees wel eens
rapportages en laten we eerlijk zijn:
het moet gewoon beter.''

U trekt het boetekleed aan.

,,Ik zou de laatste zijn om te
zeggen dat wij het altijd goed doen.
Dat zou heel arrogant zijn. Maar ik
durf wel de stelling aan dat wij in
verreweg de meeste gevallen naar
eer en geweten en ook zorgvuldig
beslissingen nemen. Wij besluiten
niet als enige over een
ondertoezichtstelling of
uithuisplaatsing. De Raad voor de
Kinderbescherming, een
kinderrechter en de Inspectie
Jeugdzorg kijken er ook naar.''

Waarom zijn de rapportages niet
altijd op niveau?

,,Dat zit dan vooral in het op papier
zetten van de informatie. Dat gaat
van heel goed, tot voldoende, tot
slecht. Met cursussen besteden wij
opnieuw aandacht aan het op
papier zetten van informatie. Dat
geeft aan dat wij ook vinden dat het
beter kan. Rapporteren is natuurlijk
een heel andere bezigheid dan
hulpverlenen. Ik vind dat daar op
de scholen te weinig aandacht voor
is. Rapporteren is onderdeel van
het werk. Dat moet op orde zijn.''

Waarom doet Jeugdzorg niet aan
waarheidsvinding?

Blauwe plekken bij een kind,
gebroken armen of benen, oude
breuken. Dat zijn feiten. Maar een
bepaalde opvoeding van een kind
kan desastreuze gevolgen hebben.
Die zijn niet met feiten te staven,
maar zijn vaak gebaseerd op
ideeën over normen en waarden.
De ene ouder vindt dat bij een
goede opvoeding geen prik voor de

mazelen nodig is, de andere ouder
verafschuwt die opvattingen. Dat
zijn lastige zaken.''

Beseffen gezinsvoogden wel welke
gevolgen de fouten kunnen
hebben?

,,Wij zijn ons er terdege van bewust
dat de maatregelen ingrijpend zijn.
Daar praten we veel over met onze
gezinsvoogden. Wij komen aan het
meest dierbare dat de ouders op de
wereld hebben gezet. Maar we
staan vaak voor lastige dilemma's
als we twijfels hebben over de
veiligheid van kinderen.''

Het idee bestaat dat
gezinsvoogden soms moedwillig op
een ondertoezichtstelling aansturen
en zaken aandikken.

,,Als dat zo is, is dat absoluut uit
den boze. Laat ik daar helder over
zijn. Maar ik kan me heel moeilijk
voorstellen dat een gezinsvoogd
dat doet. Die heeft daar geen enkel
belang bij.''

Om de werkdruk te verminderen?
Als een kind uit huis is geplaatst,
heeft een gezinsvoogd er minder
omkijken naar.

,,Dat zou kunnen. Maar als ik daar
achter kom, vliegt zo'n gezinsvoogd
er morgen nog uit. Ik weet ook dat
gezinsvoogden mensen zijn en dat
die zulke gedachten kunnen
hebben. Ik sluit niet uit dat het wel
eens gebeurt.''

Een andere veelgehoorde klacht is
dat ouders aantoonbare
onjuistheden niet uit de
rapportages krijgen.

,,Dat is niet goed. Als een ouder je
op een fout wijst, heb je dat te
veranderen. En dan heb je ook nog
sorry te zeggen.''
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