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Geachte heer/mevrouw,
Geachte mevrouw Van Kralingen,

Met uw brief van 12 mei 2019 schrijft u mij uit naam van Stichting SOS ]eugdzorg
en de blog ]eugdzorg Dark Horse en Dark Horse essays. U informeert mij over
essays van Dark Horse en u biedt tevens een manifest aan met verbeterpunten,
gericht op juridische hervorming van jeugdhulp en jeugdbescherming.
Ik wil u allereerst bedanken voor deze gebundelde informatie. Een gedeelte
daarvan, met name het manifest van de heer Prinsen, is eerder aangeboden en
mij bekend (brief van de heer Prinsen van 28 mei 2018).
Inmiddels is het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek ]eugdbescherming in
uitvoering genomen. Daarvan bent u op de hoogte. Een landelijk projectleider
werkt samen met diverse partijen aan praktische verbeteringen van het
feitenonderzoek. Dat traject wordt voortgezet.
Zoals u in uw brief aangeeft, is er daarnaast een motie aangenomen van de leden
Bergkamp en van der Staaij, waarin wordt gevraagd om een aanscherping van
bovengenoemd actieplan. In het kader van deze motie zijn (en worden) veel
reacties en meningen onder de aandacht van het ministerie van Justitie en
Veiligheid gebracht. De opvattingen in Nederland ten aanzien van verdere
normering van het feitenonderzoek en ten aanzien van de wenselijkheid van een
toetsingsmodel voor kinderrechters lopen uiteen. Ik wil deze opvattingen eerst
zorgvuldig in kaart brengen en verkennen, alvorens tot hervormingen in de
jeugdbescherming over te gaan. Daarbij worden ook uw essays en het manifest
betrokken.
Tot slot maak ik van de gelegenheid gebruik u te complimenteren met uw
initiatief “Allemaal Gekkies?”, zoals u dit heeft uitgevoerd bij ]eugdbescherming
Regio Amsterdam. Ik ontving daar positieve signalen over. Uw specifieke aanpak
zie ik als waardevol, omdat het bijdraagt aan een open gesprek tussen ouders en
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hulpverleners en aan meer begrip voor elkaar in de jeugdbescherming. Een
dergelijke aanpak zou voor meer regio’s, instellingen en ouders interessant
kunnen zijn.
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