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Betreft: Brief 4 februari 2019 nav uw schrijven met kenmerk UZļl9-01-17690lmŲl016S3/

WOB VERZOEK

Etten-Leur, 14 februari 2019

Geachte mevrouw van Diemen-Steenvoorde, mevrouw de Vries en mevrouw Blomberg,

Op 4 februari 2019 hebben wij u een brief gestuurd met daarin onze zienswijze op het door u gedane 
onderzoek naar JBB en het zwartboek. Tot op heden hebben wij hier nog geen reactie op ontvangen.

Inmiddels zijn wij verder gegaan met ons onderzoek naar uw onderzoek en uw relatie met JBB. Hier komen 

steeds meer vreemde zaken naar boven:

- Wij kwamen al tot de conclusie dat uw eigen schrijven vaststelt dat er structurele tekortkomingen zijn 
bij JBB echter u schuift deze met alle gemak opzij en pleit JBB vrij van de door ons onderbouwde 

aantijgingen
- Er is geen neutraal onafhankelijk onderzoek gedaan. Dit blijkt nadrukkelijk uit het feit dat u alleen 

belanghebbenden van JBB hebt gehoord in deze. De neutraliteit van de IGJ wordt hiermee door uw 

eigen handelen sterk ter discussie gesteld.
- Meerdere negatieve onderzoeken en rapporten over JBB worden stelselmatig door uw inspectie niet 

gepubliceerd.
- in het onderzoek naar het zwartboek zijn slechts enkele vragen gesteld aan de informanten die 

vervolgens ook nog eens geheimhoudingsplicht opgelegd hebben gekregen omtrent de vragen en de 

beantwoording.
- De meeste informanten hebben allemaal een belang bij JBB.

De handelswijze van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd roept dusdanige vagen op dat wij zeer sterk de 
indruk hebben dat zaken met betrekking tot JBB onder de pet moeten blijven. Aangezien dit niet in het belang
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is van alle ouders die te maken hebben met JBB en zij mogen en moeten ervan uit kunnen gaan dat er een 
degelijk, professioneel en neutraal toezicht bestaat. Gezien de handelswijze, reacties en attitude van de IGJ tot 

op heden zijn wij daarvan niet overtuigd.

In dat kader doen wij u hierbij een verzoek toekomen in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur:

- wij verzoeken u alle documenten, gespreksverslagen, correspondentie met betrekking tot het 
Zwartboek over JBB en het door u gedane onderzoek, onderzoeksvragen, de beantwoording door de 
informanten alsmede de onderzoeksresultaten, de overwegingen en de onderbouwing daarvan 
openbaar te maken en aan ons toe te zenden.

- Tevens verzoeken wij u alle informatie openbaar te maken over de zakelijke en privé verbanden 
tussen JBB en de IGJ en de verbanden tussen personen van JBB en de IGJ en in welke hoedanigheid zij 

met elkaar te maken hebben.
- Alle onderzoeken die hebben plaatsgevonden door of in opdracht van de IGJ tussen 2015 en heden 

waarbij JBB betrokken was, alsmede de rapporten die op basis daarvan zijn opgesteld.
- Alle correspondentie, mailwisselingen, gespreksverslagen van de contacten tussen JBB en de IGJ 

tussen 2015 en heden waaronder ook de voortgangs- en inspectiegesprekken, de terugrapportages 

van JBB etc.

Conform de wet verwachten wij uiterlijk 14 maart uw reactie.

Naast ons eigen onderzoek op basis van ons WOB verzoek zou het de IGJ sieren als zij de minister verzoeken 
om te komen tot een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van de IGJ in zijn geheel en in het 

bijzonder in de relatie tot JBB.

Dit schrijven staat los van de formele klacht die wij gisteren, 13 februari 2019, bij u hebben ingediend wegens 

het wederom niet reageren.

Met vriendelijke groet, námens alle (pleeg)ouders

Krijn ten Hove 
Vicevoorzittér Stichting (H)erken Ouderverstoting.

die hebben meegewerkt aan het zwartboek,

Krijn ten Hove - Wilgenlaan 88 - 4871 VE - Etten-Leur 
ktenhove(S)stichtinahovs.nl - tel: +31 6 225 684 66 

Stichting (H)erken Ouderverstoting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 72355034


