Geachte heren van Zanen en Bruls,

“Hij die in de schaduw van de boom zit, zal er nooit een bijl inzetten”
(Japanse spreuk)
Met zorg hebben wij uw open brief, d.d. 8 mei 2019, richting die inwoners
van de gemeenten gelezen. ( https://vng.nl/files/vng/brief_ad.pdf )
Herken Ouderverstoting onderschrijft de problemen in het sociaal domein,
echter zien wij niet de oplossing bij enkel meer geld richting Jeugdzorg.
Sterker nog, Herken Ouderverstoting denkt dat meer geld voor nog minder
motivatie zorgt om orde op zaken te stellen.
En dat er orde op zaken gesteld moet worden is een vaststaand feit.

Factsheet
16.000 kinderen verliezen per jaar het
contact met de uitwonende ouder,
wiens ouderschap, voordat de ouders
uit elkaar gingen niet ter discussie
stond = ouderverstoting
Dat zijn 2 kinderen per uur!
Ouderverstoting is strafbaar volgens
art. 279 en 300 Wetboek van strafrecht!
Veel kinderen van verstoten ouders
ontwikkelen op latere leeftijd zelf
psychische en emotionele problemen.
Een verstoten ouder gaat letterlijk
kapot van verdriet, wordt radeloos en
ontwikkelt vaak ook, behalve psychische,
een aantal somatische klachten.
Van de generatie geboren tussen 1971
en 1991 heeft 1 op de 5 volwassenen
geen contact met vader en 1 op de 20
geen contact met moeder. (CBS/UvA)

Tot voor kort waren de kinderen in scheidingssituaties het grote verdienmodel. Echter heeft bewustwording onder de burger er toe geleid dat
ouders niet alleen mondiger zijn geworden, ouders zetten steeds meer hun
grondwettelijke zorgplicht centraal daar de sociale, emotionele identiteitsontwikkeling van hun kinderen met voeten wordt getreden juist door de
jeugdzorg professionals, waarbij Herken Ouderverstoting gerust durft te
stellen dat deze beroepsgroep bewust handelingsonbekwaam is.
In plaats van voortschrijdend inzicht te tonen, wat wel van elke ouder wordt
verlangd, zien wij ontwikkelingen die ons ’s nachts wakker houden, terwijl
de oplossingen ontstellend eenvoudig zijn, waardoor enorm veel tijd en
geld bespaard kan worden. Wat enorm veel onnodig leed kan voorkomen.
Waardoor er dus meer tijd en geld over kan zijn voor heel wat meer kinderen
die wel jeugdhulp behoeven.
Toen Jeugdzorg werd overgeheveld naar de gemeenten waren wij even
hoopvol. De wethouder koopt immers de zorg in en met kortere lijnen en
goed kijken naar de effectiviteit van de aangeboden zorg, zou dit toch een
gewenste verandering moeten bewerkstelligen, dachten wij.
Hoe kan het dan zijn dat het de wethouders niet lukt om kritisch te kijken
naar de contra productieve, geld verslindende trajecten waarbij alle ouders
en kinderen op één hoop worden gegooid en elke vorm van dialoog met
bezorgde ouders uit de weg wordt gegaan?

1 miljoen volwassenen hebben last van
een jeugdtrauma door een loyaliteitscon ict.

Laat Jeugdzorg zich weer bezig houden met hun kerntaken en haal kinderen
met scheidende ouders daar weg! Follow the money... kijk eens hoeveel van
die 428.000 kinderen daar werkelijk thuis hoort. Één brevet van onvermogen; de Nederlandse ouder kan het niet?! Herken Ouderverstoting durft dat
te betwijfelen.

Mensen met een jeugdtrauma zijn over
vertegenwoordigd in beroepen waarbij
zij een verschil willen maken voor
kinderen, zonder hun eigen trauma
verwerkt te hebben.

Het kan niet langer zo kan zijn dat wij, ouders, via de belasting moeten
bijdragen aan ex-partnergeweld en kindermishandeling. Laat staan dat wij
weg blijven kijken of er aan mee werken, met de kennis die anno nu
voorhanden is.

www.herkenouderverstoting.com

Graag komt Herken Ouderverstoting in gesprek met u of gedelegeerde
beleidsfunctionarissen opdat wij gedragen oplossingen met u kunnen
bespreken in de hoop dat zo snel mogelijk werk wordt gemaakt van het
beëindigen van ouderverstoting, het resultante van de complexe scheiding
als niet snel en adequaat wordt gehandeld door iedereen!
Vriendelijke groet,
Annemarie van Mackelenbergh & Marieke van Woerkom
Herken Ouderverstoting
(De grootste ouderbelangen groep van Europa die zich richt op het bestrijden van de grootste
stille maatschappelijke ramp die nu plaats vindt, met alle leed van dien)

www.herkenouderverstoting.com

