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Betreft: Besluitvorming rondom Intervence

uw kenmerk
-

Geachte heer Werkman,

contactpersoon
-

Sinds het recente bericht dat de Zeeuwse gemeenten het voornemen hebben
per 1 januari 2020 geen nieuwe jeugdbeschermingsmaatregelen meer toe te
kennen aan de GI Intervence, zijn meerdere brieven en oproepen verschenen
waarin grote zorgen worden geuit over de gevolgen van dit besluit voor de
kwaliteit en continuïteit van zorg aan de Zeeuwse kwetsbare kinderen. De
Kinderombudsman ziet dat toezichthouders, zoals de Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd, de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Jeugdautoriteit, inmiddels
intensief betrokken zijn. De Kinderombudsman onderschrijft de zorgen die zij in
hun brieven d.d. 4 en 7 december 2020 uiten.
Vanuit mijn rol als Kinderombudsman roep ik u op bij alle besluiten die u nu
neemt en de komende periode (toekomst) gaat nemen, steeds het belang van de
kinderen als uitgangspunt te nemen. Door steeds écht te onderzoeken welk
besluit het beste is voor de kinderen waar het om gaat en dit mee te nemen in
de besluitvorming. Belangrijk is hierbij ook mee te nemen wat de kinderen (en
hun ouders) zelf vinden. Het gaat er hierbij niet alleen om wat het besluit
betekent op de korte termijn, maar ook voor de toekomst. Mijn aanbevelingen
die zijn opgenomen in mijn recente rapport over besluitvormingsprocessen
rondom de sluiting van de Hoenderloo Groep kunnen bij de inrichting van dit
proces behulpzaam zijn.

doorkiesnummer
-

postadres
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 151
2594 AG Den Haag
telefoon + fax
T (070) 356 35 63
F (070) 360 7572
www
info@dekinderombudsman.nl
www.dekinderombudsman.nl
de Kinderombudsman
is onderdeel van Bureau
Nationale ombudsman

Gezien de bemoeienissen van de Inspecties en de Jeugdautoriteit, zie ik
vooralsnog geen aanvullende rol van de Kinderombudsman. Ik zal de
ontwikkelingen blijven volgen en zo nodig m'n rol opnieuw bezien.
Met vriendelijke groet,

Margrite Kalverboer
de Kinderombudsvrouw

voor de rechten van kinderen en jongeren
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