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Betreft: Verzoek tot onderzoek Jeugdbescherming Brabant door gemeenten 
Etten-Leur, 1 oktober 2018

Geachte mevrouw van Diemen-Steenvoorde en mevrouw de Vries,

Op 27 september is de Stichting HOVS door de gemeente Etten-Leur op de hoogte gebracht van het verzoek 
welke de zorgregio's West-Brabant west en West-Brabant oost aan u hebben gericht voor een onderzoek naar 
de situatie bij de Gecertificeerde Instelling Stichting Jeugdbescherming Brabant(JBB). Dit naar aanleiding van 
het door de Stichting HOVS gepresenteerde zwartboek welke ook aan de Inspectie is toegezonden.

De Stichting HOVS ziet het als een goede eerste stap dat de gemeenten ons zwartboek wel direct serieus heeft 
opgepakt en de primaire reactie van JBB, dat ze zich niet in het zwartboek herkenden, naast zich neer hebben 
gelegd en u vervolgens gevraagd hebben om een onderzoek. Ook de Stichting HOVS ondersteunt het verzoek 
van harte en hoopt dat de Inspectie op zeer korte termijn het onderzoek gaat opstarten. De Stichting HOVS is 
uiteraard beschikbaar om het zwartboek nader toe te lichten. Ook hebben de (pleeg)ouders die hebben 
meegewerkt kenbaar gemaakt zich beschikbaar te houden om hun casussen nader toe te lichten aan de 
Inspectie en de onderzoekers.

Vanuit verschillende politieke fracties in Brabant hebben wij inmiddels vernomen dat zij content zijn met 
verzoek tot onderzoek maar dat wat hun betreft het een breder onderzoek mag zijn dan alleen de zorgelijke 
ontwikkelingen omtrent de zorgverlening van JBB. Ook de oplopende wachtlijsten en de 
kostenoverschrijdingen maken dat wat hun betreft ook de bedrijfsvoering van JBB aan een onderzoek 
onderworpen mag worden. Ook deze wens van verschillende gemeenteraadsfracties ondersteunen wij als 
Stichting HOVS van harte. Wij hopen dan ook dat de Inspectie ook hier aandacht aan wil besteden in het 
onderzoek.

Als Stichting HOVS ondersteunen wij het verzoek tot onderzoek maar hebben daarbij wel een aantal 
aandachtspunten die we graag met u willen delen:

1. Bij incidenten geeft de Inspectie normaal gesproken de Gl de opdracht om intern onderzoek te doen 
en vervolgens te rapporteren aan de inspectie. Het mag wat ons betreft duidelijk zijn dat een 
dergelijke opzet, gezien de ernst en breedte van de klachten, nu niet wenselijk is. Wij willen de 
inspectie adviseren/verzoeken om een externe partij, zoals bijvoorbeeld de Onderzoeksraad voor
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Veiligheid(OvV), dit onderzoek te laten uitvoeren. Hiermee wordt wat ons betreft niet alleen de 
kwaliteit maar ook de neutraliteit en onafhankelijkheid geborgd maar ook de bevreesde doofpot 
wordt op deze manier voorkomen. De (pleeg)ouders die hebben meegewerkt hebben het recht op een 
volledig neutraal onderzoek die buiten elke discussie staat. De OvV kan wat ons betreft hiervoor 
zorgdragen

2. De stichting HOVS verzoekt de Inspectie het lopende onderzoek van de Nationale Ombudsman en 
Kinderombudsman tegen JBB in een specifieke casus eveneens te (laten) betrekken bij het onderzoek

3. Aangezien er ook mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd is de betrokkenheid van het OM of de 
Inspectie Justitie 81 Veiligheid bij het onderzoek volgens ons eveneens wenselijk

4. De uitkomsten van het onderzoek dienen openbaar te zijn. Aangezien het gaat om breder onderzoek 
naar de complete werkwijzen en patronen in diezelfde werkwijzen is een beroep op de privacy niet 
noodzakelijk omdat er niet op dossierniveau gerapporteerd hoeft te worden. Tevens zijn er wat ons 
betreft genoeg andere middelen om openbaar te rapporteren en toch, waar nodig, de privacy in acht 
te nemen.

De Stichting HOVS heeft op 28 september aan de RvT van JBB een aantal verzoeken gedaan om zo de lopende 
zorgverlening niet te laten hinderen of vertragen als gevolg van het aangevraagde onderzoek. We hebben deze 
verzoeken gedaan omdat JBB standaard bij procedures en externe onderzoeken alle hulpverlening en 
communicatie lijkt te staken in het betreffende dossier. Deze verzoeken zijn:

a) bij alle lopende dossiers met onmiddellijke ingang de beleidskaders aan te passen zodat de verwijten 
en patronen zoals die nu in het zwartboek zijn neergelegd niet meer kunnen voor komen

b) tevens op geen enkele manier (nog langer) te wachten op uitkomsten van onderzoeken alvorens de 
hulpverlening op te starten of voort te zetten

c) in alle gevallen waarin aantoonbare fouten zijn gemaakt deze per direct recht te zetten
d) genereus te zijn naar cliënten in het laten her beoordelen van dossiers als daar om gevraagd wordt. 

Deze herbeoordeling zal door externe deskundigen gedaan moeten worden
e) we vragen dan ook aan JBB om over de eigen grenzen heen te stappen en te erkennen dat de 

problemen die er nu liggen het gevolg zijn de ontwikkelingen in de maatschappij die niet aansluiten bij 
de werkwijzen, processen, protocollen en inzichten van JBB.

De RvT heeft de punten aangenomen maar heeft geen toezeggingen gedaan of deze punten worden doorgezet 
naar de bestuurder van JBB. Stichting HOVS vraagt de Inspectie om toe te zien of JBB de punten a t/m e ook 
daadwerkelijk uitvoert. Dit,ín het belang van de kinderen die aan JBB zijn toevertrouwd.

Met vriendelijke groet, namens alle (pleeg)ouders die hebben meegewerkt aan het zwartboek,
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