
Veiligheid deelnemers Scala onderzoek jeugdzorg.  

OV 2 maart 2020.  

Punt 10 Ingekomen berichten / mededelingen  

 

Aan het college:  

 

Was de uitnodiging voor de bijeenkomst van 27 januari 2020 duidelijk over de inhoud en gericht aan 

de wethouder of een medewerker in de organisatie?  

De uitnodiging is gericht aan ouders en jeugdigen, die te maken hebben gehad met een 

Gecertificeerde Instelling. Enkele  medewerkers van de organisaties, met name de beleidsadviseurs, 

waren aanwezig om de avond te begeleiden als tafelheer/vrouw. 

 

Was er iemand afgevaardigd van de gemeente Steenbergen bij de bijeenkomst op 27 januari?  

Was dat de wethouder of heeft de gemeente zich laten vertegenwoordigen door de ambtenaar? Zo 

ja, prima, zo nee waarom was het college afwezig ?  

De bijeenkomst is provinciebreed geweest, vanuit de regio West Brabant West is er een afvaardiging 

aanwezig geweest, dit was niet vanuit de gemeente Steenbergen.  

 

In het schrijven van St Herken Ouderverstoting d.d. 7 febr. 2020 staan een groot aantal aannames en 

veronderstellingen, kunt u zich daar in vinden, berusten deze op waarheid of zijn het spinsels of 

onderbuikgevoelens, was/is de constatering van geen vertrouwen hebben t.o.v. elkaar bij u bekend ? 

De brief geeft zeker punten weer waar wij ons ook in herkennen, daarbij is zeker een mate van 

beleving en verwachting te lezen in de brief. Wij zijn ons bewust dat ouders en jeugdigen, zeker in de 

gedwongen hulpverlening, niet altijd positief zijn over hoe zij worden behandeld en dat vertrouwen 

daarbij moeilijk is. Dit traject van cliëntenparticipatie is juist bedoeld om deze ervaringen op te halen 

en daarvan te kunnen leren.  

 

Bent u bereid om advies af te geven en om het Scala onderzoek, zoals gevraagd de door Stichting 

(H)erken Ouderverstoting, wel / niet (tijdelijk) te blokkeren, op welke termijn kunnen we dit advies 

van het college verwachten?  

Nadat bekend is geworden dat er aanwezigen zich oncomfortabel voelde bij de bijeenkomst, is door 

Scale direct actie ondernomen. De GI die zich niet heeft gehouden aan de vooraf gemaakte afspraken, 

is hierop aangesproken en is niet meer welkom bij een volgende bijeenkomst. Scale heeft ook een 

afspraak met de Stichting over de bijeenkomst en om toe te lichten welke maatregelen zij voor de 

toekomst hebbe genomen.  
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