1 aug 2021

Hierbij de eerste nieuwsbrief van Jeugdhulp Voldoende Beschermd (JVB)
Sinds onze oprichting op 16 maart 2021 heeft JVB verschillende
activiteiten ondernomen om kinderrechten schending binnen jeugdzorg onder de
aandacht te brengen. O.a. door:
Huig door de politie weggestuurd
Aanbieding manifest aan vaste
Kamercommissie VWS

Vuile was ophangen voor de Tweede Kamer

Waarom?
Omdat er in ons land o.a. maandelijks gemiddeld 40.000* geplande gedwongen opsluitingen plaatsvinden in jeugdhulpinstellingen. En er maandelijks gemiddeld 850* ongeplande gedwongen opsluitingen plaatsvinden in o.a. isoleercellen, vaak voorafgegaan door gewelddadige fixaties.
ONDANKS het feit dat dit volgens de Internationale verdragen Niet
mag!
Ken jij de kinderrechten ?
https://www.kinderrechten.nl/

JVB heeft aan verschillende bijeenkomsten deelgenomen waar gesproken werd over hoe anders en
wat er anders zou moeten in de jeugdzorg.
Over hoe ervaringsdeskundigheid van jonge en senior ervaringsdeskundige (professionals) meer
en beter in te zetten.
JVB heeft gesprekken gevoerd met de Inspectie Gezondheidszorg Jeugdzorg en het RSJ (raad voor
strafrechttoepassing en jeugdbescherming) m.b.t. de kinderen van nu en in de toekomst binnen
jeugdzorg.
Met het Schadefonds en Slachtofferhulp Nederland m.b.t. de lotgenoten van rapport de Winter. Met
het Schadefonds over de tegemoetkoming, de toewijzing hiervan, over
waarom het soms wordt afgewezen en over hoe te zorgen dat het geen gevolgen heeft voor uitkering of toeslagen.
Met Slachtofferhulp Nederland over subsidie gelden die door de overheid en
brancheverenigingen zijn toegezegd aan de lotgenoten organisatie om lotgenoten contact te faciliteren.

Aanbieding manifest aan vaste Kamercommissie VWS

JVB heeft een manifest; Jeugdzorg Urgenties! geschreven,
wat JVB op 22 juni hebben aangeboden aan de Vaste
Kamercommissie van VWS.
Deze is hier te lezen, inclusief de onderliggende stukken
ter onderbouwing van ons manifest
https://jvb2021.nl/Manifest-Jeugdzorg-Urgenties!.html
De commissie heeft staatssecretaris Paul Blokhuis verzocht om een reactie op de inhoud van dit
manifest. JVB is zeer benieuwd hoe hij op het manifest zal reageren en of het tot echte actieve
maatregelen zal leiden.
Opdat het schenden van kinderrechten binnen de jeugdzorg zo snel mogelijk zal
stoppen.

Vuile was ophangen voor de Tweede Kamer

Demonstraties

JVB heeft daarna dagelijks
gedemonstreerd en geflyerd
met het manifest voor de Ministeries van VWS en Justitie.

Huig door de politie weggestuurd

JVB is bij 4 Jeugdzorg Plus instellingen op bezoek gegaan met haar spandoek: De Lindenhorst in
Zeist, de Heldringstichting in Zetten, Schakenbosch in Leidschendam en ’t Anker in Harreveld.
Aan de 4 instellingen heeft JVB van tevoren per mail haar komst aangekondigd, verteld wat JVB
kwam doen (spandoek en manifest uitdelen), waarom (aandacht vragen voor ons manifest) en dat
JVB in alle rust aanwezig zou zijn voor hun hoofdgebouwen.
Dit avontuur is als volgt gelopen;

De eerste stappen zijn gezet voor vervolgcontacten met deze instellingen.
Om onze onderwerpen verder te bespreken: het noodzakelijke verbod op gedwongen afzonderingen in 2022, de transitie naar kleinschaligheid, het stoppen van geweld en repressie in de instellingen, het stoppen van de schendingen

van de Internationale Rechten van het Kind.

En om aan te bieden hoe JVB hierbij kan helpen.
In onze volgende nieuwsbrief zal JVB laten weten of/en met wie er vervolg gesprekken zijn geweest
en wat het heeft gebracht.

Manifest verstuurd naar andere betrokken en verantwoordelijke jeugdzorg

JVB heeft alle gemeenten en alle instellingen aangesloten bij Jeugdzorg Nederland ons
manifest opgestuurd. Helaas heeft JVB tot nu toe maar 1 reactie teruggekregen van 1
gemeente. Ondanks dat JVB enkelen weken later nog een mail heeft gestuurd met de vraag wat ze
ervan vonden en of ze weet hadden van de informatie die in het manifest staat!!!!
Dit vinden wij erg spijtig. Maar we geven niet op. JVB zal alle deze nieuwsbrief sturen. Want aangezien zeker de gemeenten medeverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van jeugdzorg, denken wij
van JVB dat zij een belangrijke rol kunnen spelen in de KINDERRECHTEN
leidend laten zijn in jeugdzorg.

Toekomstscenario
JVB heeft 2 reacties geschreven op het Toekomstscenario
dat door de landelijke overheid en de Vereniging Nederlandse
Gemeenten is bedacht
(https://www.internetconsultatie.nl/toekomstscenario).
En waar JVB voor de kinderen in de jeugdzorg belangrijke
onderwerpen misten. Je raad het al, 1 daarvan was de term
KINDERRECHTEN, maar ook de termen rechtsbescherming en
toezicht met doorzettingsmacht misten in het stuk.
Toezicht op dat er ingegrepen kan worden, ook bij individuele casussen.
Onze reacties
https://www.internetconsultatie.nl/toekomstscenario/reactie/c88b41ab-3b14-4b92-8861-

bf0e1888604c
https://www.internetconsultatie.nl/toekomstscenario/reactie/a801576d-0fc8-469f-be2b7f8c92cc6104

Oproep aan ouders van kinderen die te maken hebben met
het gedwongen kader in de jeugdzorg
Na aanleiding van het artikel in het NRC over vader Vincent
( https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/23/de-gescheiden-vader-de-top-van-justitie-en-het-verdwenenrapport-a4048582), waaruit naar voren komt dat de overheid sinds 2018 op de hoogte is van het feit dat er
binnen het gedwongen kader binnen de jeugdzorg zich grote problemen voordoen m.b.t. waarheidsvinding/ feitenonderzoek, naleving artikel 3.2 en .3.3. En als reactie hierop minister Sander Dekker heeft laten
weten dat hij niet denkt dat dit een structureel
probleem is.
Heeft JVB besloten om een oproep te plaatsen aan ouders die met deze problemen te maken hebben. In de hoop dat JVB zo kan bijdragen om dit onderwerp op de agenda te krijgen van de politiek.

Omdat deze problemen zich voordoen in de jeugdzorg, ook via deze weg de kinderrechten
worden geschonden
(en die van hun ouders).
De oproep van JVB heeft als doel om de schending van kinderrechten binnen de jeugdzorg
concreet te maken zodat de kinderen en hun ouders de rechtsbescherming krijgen die zij verdienen.

Deze oproep is gericht aan ouders die;
Of gegrond verklaarde klachten hebben over, van, voor Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming
en Jeugdbescherming, Autoriteit Persoonsgegevens vanaf 2018!
Of minister Sander Dekker mails hebben gestuurd m.b.t. uw onvrede over de werkwijze
van bovengenoemde instellingen.

Voor verdere info check onze website. Hier kun je o.a. brieven downloaden.
https://jvb2021.nl/
Met kindvriendelijke groetjes,
Angelo Helga Huig Yara Daisy

