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Geachte wethouders,
Jeugdbescherming Brabant ontving op 7 september jl. een brief met een uitgebreid document zoals
dat afgelopen week aan alle gemeenteraadsleden en de colleges van B&W in de provincie NoordBrabant lijkt te zijn gezonden. Het betreft een document waarin de briefschrijver zijn ongenoegen uit
over Jeugdbescherming Brabant en verschillende negatieve en in onze ogen ongefundeerde en
onjuiste uitlatingen doet over Jeugdbescherming Brabant, diens medewerkers, bestuur en toezicht.
Wij herkennen ons niet in de in het document opgenomen weergave van de werkelijkheid van de
schrijver en de ingenomen standpunten en nemen hier uitdrukkelijk afstand van. Het document en de
begeleidende brief bevatten in onze ogen vele onjuistheden, waar wij zoals we u al in onze eerdere
reactie van 22 juni j.l. hebben aangegeven niet uitgebreid op in zullen gaan. Wij vinden dit geen
discussie die via deze weg gevoerd moet worden. Daarnaast kunnen en willen wij uit
privacyoverwegingen niet inhoudelijk reageren om zo de gezinnen die wij bijstaan te beschermen. Wij
zijn en blijven in gesprek met de afzender van de briefen het document. Wij zien ons evenwel wel
genoodzaakt om aan u allen duidelijk te maken dat wij de weergave, stellingen en standpunten in de
betreffende brief en het document niet onderschrijven.
Jeugdbescherming Brabant en haar medewerkers zetten zich iedere dag opnieuw in voor de veiligheid
en het welzijn van de kinderen voor wie wij verantwoordelijk zijn. Voorop staat immers het belang van
deze kinderen en hun welzijn. Daarbij handelt Jeugdbescherming Brabant overeenkomstig de wet en
andere relevante regelgeving. Vanzelfsprekend volgt Jeugdbescherming Brabant gerechtelijke
uitspraken op en committeert zij zich aan uitkomsten van onderzoeken van de Ombudsman en andere
bevoegde instanties. Daarbij blijft Jeugdbescherming Brabant steeds kritisch op haar eigen handelen,
en past als dat nodig blijkt te zijn, haar handelswijze aan. Het belang van het kind staat te allen tijde
voorop, maar ook de belangen van de andere betrokkenen worden steeds meegewogen binnen het
kader van de jeugdzorg.
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Jeugdbescherming Brabant betreurt de ervaring van de briefschrijver en blijft zoals gezegd met hem in
gesprek daarover. Voorts blijft Jeugdbescherming Brabant zich inzetten voor het welzijn en veiligheid
van de kinderen in onze provincie.
Indien u nog vragen heeft blijven wij altijd bereid die te beantwoorden en daarover met u in gesprek te
gaan. U kunt zich in dat geval richten tot mevrouw Dekkers, directeur Jeugdbescherming Brabant. Zij is
te bereiken via telefoonnummer 088-243 98 89.
Met vriendelijke groet,

R.E.J.M. Meuwissen
bestuurder
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