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Beste Attje,
Enorm drukke tijden, zowel in de campagne GR als op mijn werk. Daarnaast kost de
ondersteuning van de moeder en kinderen mij veel tijd. We zouden vorige week
contact hebben, maar dat is er vanuit mijn kant ook bij ingeschoten.
Ik las gisteren het indrukwekkende en gruwelijke verhaal van Kirsten van den Hul.
Zeer herkenbaar, wat een moed om dit te vertellen! De moeder is echter
arbeidsongeschikt als gevolg van jarenlange psychische en fysieke mishandeling,
heeft de zorg voor drie kinderen (18, 13 en 6 jaar) en zit al bijna twee jaar in een
vechtscheiding. Zij zit -ook financieel- in een sterke afhankelijkheidsrelatie, waardoor
zij klem komt te zitten.
Omdat zij haar verhaal pas na gedwongen uithuisplaatsing durfde te vertellen en
vader vanuit een narcistische, theatrale stoornis uitstekend in staat is om
hulpverleners, maar ook de politie te bespelen en zijn werkelijkheid voor het voetlicht
te brengen, wordt moeder niet serieus genomen door de hulpverlening, waaronder
Jeugdzorg. Gehonoreerde klachten worden procedureel afgedaan, zoals ik al eerder
aangaf. Jeugdzorg is niet bereid om op basis van gemaakte fouten de begeleiding
aan te passen. Daardoor is een situatie ontstaan waardoor moeder geen enkel
vertrouwen meer heeft in hulpverlening en de hulpverlening vervolgens moeder verwijt
geen medewerking te verlenen. Vanwege de OTS (door moeder notabene
bewerkstelligd) en het vertrouwen dat de rechterlijke macht heeft in instellingen zoals
Jeugdzorg, worden moeder en de kinderen in een onmogelijke positie gebracht. Er is
geen sprake meer van een werkbare relatie. Terwijl de oorzaak erin ligt dat Jeugdzorg
vanaf het begin van de OTS enorme steken heeft laten vallen. Dat is aantoonbaar
vanuit de gegrond verklaarde klachten. Door de onwerkbare situatie dreigt er zelfs
een situatie te ontstaan waardoor de moeder door het niet meewerken aan opgelegde
maatregelen, de zorg over haar kinderen verliest. Dit is in niemands belang.
Nieuwe procedures starten bij de klachtencommissie van Jeugdzorg, de Nationale
Ombudsman of de kinderombudsman hebben op dit moment weinig zin. Deze zijn
tijdrovend, terwijl in het belang van de kinderen (gerichte diagnostiek en daarop
gebaseerde hulpverlening) en moeder (erkenning, terugdraaien van foute
beslissingen door Jeugdzorg) nu actie nodig is. Jeugdzorg is weliswaar voor de
kinderen bezig, maar door de verkokering in zorg en veiligheid zie ik dat iedere
instantie zich terug trekt op de eigen taken en procedures. Daardoor is er niemand die
achter het slachtoffer gaat staan en het heft in handen neemt. Zelfs de politie stuurt
moeder met een kluitje in het riet, omdat zij aangifte wegens mishandeling ‘niet in het
belang van de kinderen ziet’.
Als raadslid krijg ik bij de gemeente Waalwijk te weinig ingang omdat ik de scheidslijn
tussen raadslid en ondersteuning moet bewaken. Zoals ik je al meldde, vindt de
wethouder (Lokaal Belang, oud ambtenaar van Waalwijk) het geen probleem dat de
gezinsvoogd van moeder tegelijkertijd bij het WMO-loket werkzaam is. Waardoor
iedere privacy kan worden geschonden, omdat casussen openlijk worden besproken.
Ik weet uit betrouwbare bron dat er al een integriteitsonderzoek naar mijn
betrokkenheid is gedaan. Hier is (uiteraard) niets naar voren gekomen. Tot nog toe
heb ik in het belang van de kinderen de koninklijke weg proberen te bewandelen.
Sorry dat ik je zo voor het weekend lastig val met dit relaas. Maar heb jij nog contact
gehad met Loes Ypma? Zijn er aanknopingspunten om dergelijke situaties ook op
landelijk niveau aan te kaarten (ik ben ervan overtuigd dat dit geen incident is

namelijk). Daarnaast weet ik dat de moeder graag contact heeft met Kirsten. Dit
omdat beide verhalen behoorlijk overeen komen, hoewel de achtergronden
verschillen.
Ik ben tot 21 maart behoorlijk druk, maar hopelijk kunnen we nog even contact
hebben.
Een fijn weekend toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Luuk Ottens
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