
 

Centraal Bureau Mozartlaan 150   3055 KM   Rotterdam   T  010 2854729   F  010 2854790    
Postadres    Postbus 37056   3005 LB   Rotterdam     E-mail: centraalbureau@horizon.eu 

 
Onderdeel van Horizon jeugdzorg en onderwijs    www.horizon.eu 

 

   

Locatie Mozartlaan 150 te Rotterdam Uw kenmerk:  

Onderwerp Reactie op rapport Kinderombudsman Ons kenmerk: KS/JV/019-073 

Datum 17-6-2019 Contactpersoon: Krijnie Schotel 

 

Geachte mevrouw Goudsmit, 
  
Naar aanleiding van het door u verzonden rapport ‘Het is mijn toekomst! Waar wachten we 
op?’  en het telefonisch gesprek met Josephine Veldhoen, schrijf ik u mijn reactie. 
 
Allereerst mijn complimenten voor de zorg waarmee het rapport is samengesteld. We herkennen 
de punten die er genoemd worden en het zet ons ook aan het denken. Want heel veel punten 
die hier genoemd worden zijn we al mee bezig en hebben we al doorgevoerd; 
 

- Gezamenlijke besluitvorming binnen het jeugdzorgtraject (participeren van jongeren en 
ouders) 

- Een maatje toewijzen (Jouw Informele Mentor) 
- Maatwerk bieden (door middel van initiatieven als School2Care, JouwZorg en Gezin 

Totaal) 
  
Maar toch ziet de doelgroep dit onvoldoende terug in de praktijk. Waar zit de mismatch? Dit zet 
ons erg aan het denken. Daarom willen we onze bestaande initiatieven die op we deze punten 
hebben geïntroduceerd in een co-creatie met de jongeren nog eens tegen het licht houden.  
  
Daarnaast wil ik een oproep doen aan alle partijen die rondom de kinderen staan.  
Na het lezen van dit rapport werd me nogmaals pijnlijk duidelijk dat de uitdaging zit in het 
ontschotten. In het samenwerken met alle partijen. Veel van de punten die de jongeren noemen 
zijn de oorzaak van allerlei partijen die (met de beste intenties) hierbij betrokken zijn maar niet 
samenwerken. Laten we met elkaar nadenken over hoe WIJ samen kunnen werken. Hoe 
bijvoorbeeld de overgang van partij A naar partij B zo soepel mogelijk kan verlopen.  
  
Ieder van ons heeft toch het belang van het kind voorop staan. Laten we dit dan ook echt gaan 
doen.  
  
Mocht u nog vragen hebben, verneem ik die graag. 
  
Met vriendelijke groet, 
Horizon 
  
Krijnie Schotel - Van der Veer 
Directeur-Bestuurder 
 


