Waar is de integere jeugdbeschermer?
“D. heeft zijn eigen keuze gemaakt, dit is de stem van het kind zoals wij hem geaccepteerd hebben”
- Marjan Janssen, teamleider Jeugdbescherming Noord Limburg, 28 oktober 2019 in een
overlegkamertje bij Jeugdzorg Venlo.
Als je dit als moeder moet horen na drie jaar 14 jeugdbeschermers te hebben versleten, naar aanleiding
van, in eerste instantie, een vrijwillige OTS, want deze ouder was verzekerd dat jeugdbescherming tot
vader door zou kunnen dringen, dan weet je als vertrouwenspersoon dat heel het terugkoppelingsgesprek
niets toevoegt, daar jeugdbescherming helemaal niet wil leren van gemaakte fouten, geen zelfreinigend
vermogen heeft.
Dat er een gedragsdeskundige, de twee laatste jeugdbeschermers en de teamleider nog steeds niet zijn
bijgeschoold, ook geen vakliteratuur bijhouden en enkel en alleen bezig zijn met schade beperking, hun
verantwoordelijkheid niet nemend nu een 13 jarige jongen deze afscheidskaart stuurt. Heel normaal, moet
kunnen. Vier ‘professionals’ tegenover een moeder, die enkel en alleen met zichzelf bezig zijn en zich totaal
niet geroepen voelen om maar enigszins stil te staan met het verdriet dat deze moeder wel niet moet
hebben.

Dat jeugdbeschermers hun eigen interpretatie hebben over de jeugdwet 3.3, waardoor plak- en knipwerk
een rapport vormt waarbij een moeder wordt uitgebannen. Zonder enige compassie en empathie. Had
moeder niet eerder aangegeven dat de informatie in de rapporten niet klopte? Ja wel, natuurlijk wel… Ooo
dan moet er iets mis zijn gegaan in de overdrachten… Waarom moeder niet eerder aan de bel heeft
getrokken… Heb ik gedaan, maar ik word ook gechanteerd met mijn kinderen en er wordt niets gedaan
met gegrond verklaarde klachten, ik word er enkel door als strijdend aangemerkt…
“Het lijkt wel als alle pijlen op ons zijn gericht” (Marjan Jansen ) …om moeder zo ver te krijgen dat de
aandacht bij jeugdbescherming weggaat, immers ook anderen in de keten hebben bijgedragen aan deze
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verstoting. Laat staan dat het uiteindelijk moeder zelf is geweest om deze waanzin van de afgelopen drie
jaar te laten plaats vinden.

Allemaal tactieken om te verhullen dat de jeugdbeschermers vrij spel hebben en daar ruimschoots gebruik
van maken, waardoor talloze kinderen definitief een lieve ouder moeten missen.
Je doet het als goedwillende ouder nooit goed en dat drijft tot waanzin.
Het zal jou maar overkomen en zo apart dat als ik navraag of ze zelf kinderen hebben en wat het met hen
zou doen als ze te horen krijgen dat de signalen worden onderkent (dat is al wat), maar dat je moet
meegaan in deze waanzin en dat anders jou het contact zal worden ontzegd.
Jeugdbescherming is een bodemloze put, zo lang er geen einde wordt gemaakt aan alle misstanden en op
basis van onderbuik gevoelens en vermoedens ouders kunnen worden uitgebannen. Ouders, die
noodgedwongen autodidact zijn en hiertegen ageren, worden gechanteerd met het meest wezenlijke van
ons bestaan; onze kinderen.
Het wordt tijd dat Jeugdbescherming grondig schoon schip gaat maken. Enkele bestaande dossiers
openbreekt en gaat corrigeren. Het is natuurlijk waanzin dat jeugdbescherming pas in beweging komt als
een ouder publiekelijk dood zou kunnen gaan!
Tekort aan pleeggezinnen? Kijk eerst maar eens of de uithuisplaatsing niet anders opgelost had kunnen
worden. Zeker met het rapport de Winter in gedachten…
Stop met het uitbannen van ouders om vervolgens de rugzakjes van de kinderen af te toppen met allerlei
contra productieve trajecten.
Steek hand in eigen boezem. De bezem door jeugdbescherming en reken af met elke jeugdbeschermer die
het heel normaal vindt dat er ‘kinderen’ zijn die afscheidskaarten sturen. Reken af met
gedragsdeskundigen, die op basis van plak- en knipwerk, zonder de ouders daadwerkelijk gesproken te
hebben, afscheid nemen van een ouder. Reken af met de jeugdbeschermer die informatie achter houdt,
ouders chanteert, liegt in de rapportages en het ego belangrijker vindt dan hetgeen waarvoor ze geleerd
hebben; een positief verschil te maken in de levens van de kinderen.
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