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Samenaatting
De heer M. krijgt in verband met een omgangsregeling met zijn dochter te
maken met de wijkteams en JBRR. De heer M. klaagt over de gang van zaken
bij de wijkteams en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (hierna JBRR). In
het rapport2760 (https://www.kinderombudsmanrotterdam.nl/wijkteam-mag-
geen-contactverbod-opleggen/) geeft de kinderombudsman een oordeel over
de begeleiding door de wijkteams. In dit rapport geeft de kinderombudsman
een oordeel over JBRR.

De heer M. is ontevreden over de bejegening door de jeugdbeschermer van
JBRR en over de actualiteit van de informatie in het dossier dat JBRR aan de
Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) overdroeg. De kinderombudsman
kan niet vaststellen of de jeugdbeschermer van JBRR de uitspraken heeft
gedaan waarover de heer M. klaagt. Om die reden geeft de kinderombudsman
geen oordeel over deze klacht. Daarnaast stelt hij vast dat de informatie die
IBRR aan de RvdK gaf, voldoende actueel was. Daarom vindt de
kinderombudsman dat deze klacht ongegrond is.

De kinderombudsman ziet wel aanleiding om 2 van zijn aanbevelingen uit zijn
rapport Onderzoek aan de genrcentelijke kinderombudsnmn naar de toepassing aan
drnng in de Rotterdamse jeugdhulptterlening en het besluitaornringsproces aan het

Jeugdbeschermingsplein van26 februari 2018 in herinnering te brengen:

Aanbeveling 4: Zorgervoor dat interventies, zoals geforceerde
uithuisplaatsingen en contactverboden, die zozeer in het gezins- en persoonlijk
leven ingrijpen dat die alleen door tussenkomst van de rechter mogen worden
opgelegd, niet in een vrijwillig (drang)kader worden toegepast.

Aanbeaeling 8; Attendeer ouders en jeugdigen actief op de mogelijkheid van
ondersteuning door het AKJ en op de klachtenprocedure. Niet alleen
schriftelijk maar ook mondeling.

IBRR laat in haar reactie weten dat zij alleen in samenspraak met de jeugdige
en de ouders tot een time-out beslist. Die time-out heeft altijd tot doel de
hereniging van ouder kind en herstel van de thuissituatie. Daarnaast
attendeert zij betrokkenen altijd actief in het kader van de klachtenprocedure
biiIBRR. Betrokkenen ontvangen bij de start per post de klachtenfolder van de
IBRR. Daarnaast geeft JBRR aan dat zij eind mei 2019 bezig is een protocol te
ontwikkelen waarin de werkwijze van zowel de informele als formele
klachtafhandeling beschreven staan. Eind mei 2019 was er bij de JBRR een
voorlichtingsbijeenkomst van AKJ over haar werkwijze.
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De kinderombudsman neemt met instem*i.g kennis van de reactie van IBR&
maar vraagt nog wel aandacht voor het zo vroeg mogelijk informeren van
ouders en kinderen over de mogeliikheid een klacht in te dienen.
Informatieverstrekking als er al een klacht is ingediend is te laat. Het gaat er
nu juist om dat iedereen weet dat er een mogelijkheid is een klacht in te
dienen. Degenen die een klacht indienderu kenden die weg al.
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Inleiding
De heer M. en mevrouw V. krijgen in2007 een dochter. Hun huwelijk strandt
in 2010. Zij spreken voor hun dochter een omgangsregeling af. De relatie
tussen de beide ouders loopt echter niet goed. Als mevrouw V. haar dochter
op een avond in 2015 bij de heer M. thuis ophaalt, loopt de situatie zelfs zo uit
de hand dat de politie erbij komt. Die doet een melding bij Veilig Thuis.

Om de verhouding fussen de beide ouders te verbeterery start het wijkteam
een vrijwillig traject. Binnen dit vrijwillig traject krijgt de heer M. begeleiding
van wijkteam Y. en mevrouw V. en hun dochter krijgen begeleiding van
wijkteam X. De bedoeling is dat de ouders leren om in het bijzijn van hun
dochter conflicten uit de weg te gaan.

De relatie tussen wijkteam X. en de heer M. raakt verstoord, onder meer omdat
het wijkteam hem verbiedt om zijn dochter te zien. De heer M. is het daar niet
mee eens en schakelt een advocaat in. Hij spant een kort geding aan om de
oorspronkelijke omgangsregeling te herstellen. De rechter geeft hem gelijk.
Ondertussen is er een drangtraject gestart. In dat traject begeleidt de

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (hierna IBRR) de heer M., mevrouw
V. en hun dochter.

IBRR vertelt in het eerste gesprek aan de heer M. dat wijkteam X. hem
verdenkt van seksueel misbruik van zijn dochter. Dat is voor het eerst dat de
heer M. dit hoort. De heer M. is zeer geschokt over deze beschqldiging.Hij wil
daarover met JBRR in gesprek. IBRR geeft echter aan dat de heer M. niet bij
haar terecht kan en dat hij hulp zal moeten zoeken via zijn huisarts. Daarna
raakt ook de verhouding met JBRR verstoord.

Na 3 maanden drangtraject verzoekt het Jeugdbeschermingsplein de Raad
voor de Kinderbescherming een onderzoek in te stellen. De heer M. dient
daarna klachten in over de wijkteams en IBRR. In het rapport 2760heeft de
kinderombudsman zijn oordeel uitgesproken over de klachten over de
wijkteams.

Naar aanleiding van de klacht, de interne klachtbehandeling en de resultaten
van het onderzoek stelde de kinderombudsman zijnbevindingen op met een

voorlopig oordeel en 2 aanbevelingen.IBRR reageerde daar schriftelijk op. De
heer M. lichtte zijn reactie toe in een gesprek op het kantoor van de
kinderombudsman. De jeugdbeschermer reageerde niet. De
kinderombudsman stelt nu zijn oordeel definitief vast.
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Bijlage en onderdeel van het rapport is een overzicht van de interne en externe
klachtbehandeling.

Klacht
Klacht 1 Ik ben teleurgesteld in de hulpverlening en boos over de

bejegening door de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Ik
voelde mij niet serieus genomen, bedreigd en geihtimideerd. Dit
werd onder meer veroorzaakt door de heer J., die zei dat ik moest
opletten wat ik zei omdat hij bepaalde of ik mijn dochter mocht
zien.

Klncht 2 De Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond heeft ons dossier
overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming toen de
mediation tussen mijn ex-vrouw en mij nog bezig was, evenals de
speltherapie van mijn dochter. De Jeugdbescherming is bij de
overdracht aan de Raad voor de Kinderbescherming niet volledig
geweest.

De heer M. wil bereiken dat:
1a. alles wat er tot op heden fout is gegaan in het dossier, waardoor zijn

dochter, zijn ex-vrouw en hijzelf nu onder begeleiding van de Raad
voor de Kinderbescherming zijn,

lb. registraties over hem en zijn dochter in het systeem van de gemeente,
de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, en misschien ook in dat
van de politie,
worden rechtgezet en dat zijn dossier wordt aangepast.

2. andere mensen niet de dupe worden van een soortgelijke bejegening
door de Jeugdbescherming l{otterdam Rijnmond.

Bevindingen
De kinderombudsman gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden.

De gemeente Rotterdam heeft voor de jeugdhulpverlening wijkteams
ingeschakeld. Elk wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van
jeugdhulpinstellingen, welzijnsorganisaties, schoolmaatschappelijk werk
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3.

en het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmondr (hierna: CJG). Per wijk
wordt bekeken welke expertise het wijkteam nodig heeft. Ook bestond
voor wijkteams destijds de mogelijkheid een beroep doen op Constrltatie-
en diagnoseteam (hierna: CDT) voor deskundige ondersteuning op het
gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie, forensische expertise,
orthopedagogie en kinderpsychologie. De wijkteamleiders zijn in dienst
van de gemeente of het CJG.

Binnen de jeugdhulpverlening zijn drie begeleidingstrajecten mogelijk:
een vrijwillig traject een drangtraject en een dwangtraject.

Begeleiding zal vÁjwel altijd starten met een vrijwillig traject. In
Rotterdam begeleidt het wijkteam een vrijwillig traject. Samen met de
ouders en de kinderen stellen medewerkers van een wijkteam een plan
van aanpak op.Voorwaarde hierbij is dat betrokkenen vrijwillig
meewerken. Als de aanpak niet het gewenste effect heeft, kan het
wijkteam een melding doen bij het Jeugdbeschermingsplein.

4. Het Jeugdbeschermingsplein bespreekt de melding en kan kiezen voor
voortzetting van de vrijwillige hulp, opschaling naar een drangaanpak of
in ernstige gevallen naar een dwangaanpak. Bij drang neemt een
jeugdbeschermer de regie in de hulpverlening over. Een drangtraject
duurt maximaal3 maanden en kan eenmalig worden verlengd met nog
3 maanden.

Als het drangtraject niet het gewenste effect heeft, kan de organisatie van
de jeugdbeschermer, al dan niet via een melding bij het

Jeugdbeschermingsplein, een voorstel tot onderzoek doen aan de Raad
voor de Kinderbescherming ter voorbereiding van het opleggen van een
kinderbeschermingsmaatregel. Daarna kan de kinderrechter een
ondertoezichtstelling uitspreken.2

I Van de site van het CfG Rijnmond op 13 februari 2018. De visie van CJG Rijnmond is:'ClG
Rijnnrond biedt preuentieae jeugdgeztndlrcidszorg en mankt zich sterk ont ee,t integrnal zorgaanbod itt
de u,ijken te kwnrcn nnnbieden ooor alle leeftijden. Dnarbij rtterken loe snn en nrct professionals in de
jeugdketen.'
2 De beschrijving van de verschillende trajecten binnen de jeugdhulpverlening is een

samenvatting van de beschrijving in het rapport Onderzock unr de genrcentelijke

kirrderonfuudsnuu, naar de toepnssitrg ttnr drang, fu de Rtttterdnnrse jeugdhtilpaerlening en het

beslttitaorningsproces ssnhet leugdbescherningsplein, van de kinderombudsman in Rotterdam.

5
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De heer M. en mevrouw Y. zrin gehuwd en krijgen in2007 een dochter.
Ze scheiden in 2010 en bij de scheiding spreken zij een omgangsregeling
voor hun dochter af. Hun dochter woont bij mevrouw V. De
omgangsregeling houdt in dat hun dochter de ene week op zondag van
1,2.00 uur tot 77.30 uur en de andere week van vrijdagmiddag na
schooltijd tot zondagmiddag bij de heer M. is. De heer M. moet zijn
dochter halen en brengen. Daarnaast moet de heer M. mevrouw V.
maandelijks een bedrag aan alimentatie voor hun dochter betalen.

De relatie van heer M. en mevrouw V. is na hun scheiding niet verbeterd
Op 22 augustus 2015 haalt mevrouw V. haar dochter na een weekend bij
haar vader op. De situatie loopt zo uit de hand dat de politie erbij moet
komen. De politie doet daarop een zorgmelding bij Veilig Thuis.

Wijkteams X. en Y. nemen vanaf dat moment de begeleiding van de heer
M., mevrouw V. en hun dochter op zich. Dat is in eerste instantie op
vrijwillige basis. Wijkteam X. begeleidt mevrouw V. en hun dochter. De
heer M. krijgt begeleiding van wijkteam Y. Het doel van de
ondersteuning is onder andere om het contact met mevrouw V. te
verbeteren en dat zij leren in het bijzijn van hun dochter conflicten te
vermijden.

Wijkteam X. raadpleegt het CDT voor de dochter van de heer M. en
mevrouw V. Het CDT brengt advies uit. Daarnaast laat de kinder- en
jeugdpsycholoog van het CDT aan wijkteam X. weten dat ze een
'onderbuíkgeTtoel' heeft. Het wijkteam X. verdenkt de heer M. daardoor
van seksueel misbruik van zijn dochter.

10. Wijkteam X. vertelt aan mevrouw V. dat de heer M. verdacht wordt van
seksueel misbruik van hun dochter en raadt haar aan om aangifte te
doen. Dat doet ze niet. Wijkteam X. verbiedt de heer M. in een gesprek op
4 december 2015 om nog contact met zijn dochter te hebben. Dat wordt
een paar dagen later verzacht tot een advies. Mevrouw V. volgt dat
advies.

11. De verhouding tussen wijkteam X. en de heer M. raakt meer en meer
verstoord. Uiteindelijk doet wijkteam X. op 28 december 2015 in overleg
met wijkteam Y. een definitieve melding op het jeugdbeschermingsplein

1,2. Het Jeugdbeschermingsplein besluit op 30 december 2015 om
dranghulpverlening in te zetten voor de duur van 3 maanden. De heer M.

6.
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krijgt hier in eerste instantie geen informatie over. In een brief van 20
januari 2016 krijgt hij de mededeling dat JBRR de begeleiding van het
gezin overneemt.

13

'ALTIID SAMEN VOOR HËT K/ND

Ieugdbesclrerming Rotterdant Ríjnntond zoerkt snmen nrct

ouders en lrct netztterk unn het gezin nnn een ueilige

opaoedsituntie. Totdat de ouders de zorg zueer trolledig

kunnen oaernenrcn. Wíj zijn er het liefst nnar uoor etten.'

'Vaak ís al unn nlles geprobeerd om een gezonde, ueilige opuoedsituatie te creëren

ls de geboden arijwillige hulpuerlening niet (meer) aoldoende of accepteert het
gezin geen hulp? Dan kan onze jeugdbeschermer de regie in de hulpaerlening
oaernemen: een dringende laatste poging om ouders te stimuleren de problemen

op te lossen ' De uitleg eindigt met de tekst: 'De hulp vnn de jeugdbeschernrcr

is nooit arijblíjaend. De zorgen oaer de kinderen zijn zo serieus, dat er, in het
belang aan het kind, iets móet gebeuren. Met als doel te aoorkomen dat de

problemen erger worden en de situatie thuis te aerbeteren. Lukt dit niet? Dan
kan de kinderr echter alsno g e en j e u gdbeschermin gsmaatr e gel ople ggen.' 3

74. Op 20 januari 2016 wordt jeugdbeschermer de heer f. van JBRR de
casusregisseur. Samen met jeugdbeschermer mevrouw B. zal hij de heer
M., mevrouw V. en hun dochter tijdens het drangtraject begeleiden.
Vrijwel meteen mag de heer M. zijn dochter weer zien, logeren mag nog
nict. Dc heer M. en zijn dochter hebben dan ongeveer 6 weken geen
contact gehad. Die dag stuurt IBRR een brief aan de heer M. met uitleg
over het BB+ -hajsqt. Binnen een BB+-traject krijgen ouders en kinderen
extra ondersteuning en begeleiding volgens een bepaald protocol.

15. De advocaat van de heer M. dagvaardt mevrouw V. op 27 ianuari 2O1.6 in
kort geding om op 11 februari 2016 voor de voorzieningenrechter te
verschijnen. Het doel is om de oorspronkelijke omgangsregeling te
herstellen.

8
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76. JBRR vindt dat de heer M. moet weten wat er achter de schermen
gespeeld heeft. Afgesproken wordt dat de heer J. de heer M. tijdens hun
eerste gesprek op 27 januari 2076 zal inlichten over de verdenking van
seksueel misbruik.

77. Op 27 januari 2016 hoort de heer M. van de heer J. van JBRR dat hij werd
verdacht van seksueel misbruik van zijn dochter en dat dit de reden is
dat hij van 4 december 2015 tot half januar|2016 zijn dochter niet mocht
zien. Het is de eerste keer dat de heer M. dit hoort. De heer J. geeft aan
dat JBRR de beschuldiging van het vermeende seksueel misbruik niet
overneemt en dat de begeleiding door de JBRR met een schone lei begint.
De aandacht wordt gericht op de problematiek van de vechtscheiding.
Dat zal in het BB+-1131s9t plaatsvinden. Tijdens het gesprek geeft de heer

J. uitleg over dit traject.

18. Op 5 februari20'1,6 is er een gezamenlijk overleg tussen de wijkteams,
IBRR, de heer M. en mevrouw V. Namens JBRR zijn de heer f . en
mevrouw B. aanwezig.

1'9. Op 11 februari 2016 behandelt de Rechtbank het kort geding van de heer
M. tegen mevrouw V. De rechter hoort de heer M., mevrouw V. en de
jeugdbeschermer de heer J.

20. Vanaf 11 februari201,6 onderhoudt jeugd- en gezinscoach mevrouw C
namens wijkteam X. contact met de heer M.

21'. Na de kort-gedingzitting krijgt de heer M. de gegevens van een mediator
Enige tijd daarna starten de heer M. en mevrouw V. een mediationtraject,
Hun dt-rchter volgt speltherapie.

22. Op25 februari 2016 wijst de Rechtbank vonnis in het kort geding van de
heer M. tegen mevrouw V. De rechter herstelt in zijn uitspraak de
omgangsregeling zoals die bij de scheiding was vastgelegd. Dat betekent
dat de heer M. zijn dochter niet alleen mag zien maar dat ze ook weer bij
hem mag komen en mag blijven slapen. JBRR moet er (mede) voor
zorgen dat er uitvoering wordt gegeven aan de omgangsregeling.

23. Op 22 maart 20'16 zien de heer M. en mevrouw V. het concept-Plan van
Aanpak Bescherming en tekenen zij voor akkoord. Op 25 maart 2016

ontvangt de heer M. van het wijkteam X. zijn dossier. Dan ziet hij pas wat
er allemaal heeft gespeeld.
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24. Op 29 maart 2016 stelt de JBRR het Plan van Aanpak Bescherming vast.
Daarin staat:
- wat de redenen zijn voor het plan/verzoek,
- wat de zorgen zijn die opgelost moeten worden om de

opvoedsituatie weer 'goed genoeg' te laten zijn,
- wat alle partijen gaan doen om de jeugdige en de ouders daarbij te

helpen,
- waar iedereen zich aan moet houden.

25. Tijdens het 2e mediationgesprek op 4 april2016 loopt de heer M. boos
weg. Later op de dag bespreekt de heer M. dit telefonisch met de
mediator. Ze maken een vervolgafspraak.

26. Op 8 of 12 april2016 belt mevrouw B. naar de heer M. en vertelt hem dat
ze samen met de heer J. heeft besloten de zaak terug te sturen naar het

Jeugdbeschermingsplein. De heer M. belt de heer J. en vraagt hem naar
de reden. Volgens de heer M. geeft de heer f. aan dat de betrokkenen niet
meewerken en dat de dochter van de heer M. mogelijk gevaar loopt.

27. De heer M. vindt stoppen voorbarig omdat de mediation en de
speltherapie nog bezigzijn.De heer M. stuurt een e-mail naar JBRR met
het verzoek om door te gaan.

28. Op 12 april201,6 meldt JBRR de dochter bij het Jeugdbeschermingsplein
aan met het verzoek om de Raad voor de Kinderbescherming te vragen
een onderzoek in te stellen. Als reden geeft IBRR dat het drangtraject niet
toereikend lijkt te zijn vanwege de aard en de ernst van de strijd tussen
de ouders. Het lukt de medewerkers van de JBRR niet om een positieve
verandering tot stand te brengen. Het is de JBRR niet duidelijk hoe veilig
de situatie voor de dochter is.

29. Op 15 april 2016 bespreekt het Jeugdbeschermingsplein de
opvoedsituatie van de dochter van de heer M. en mevrouw V. Het
Jeugdbeschermingsplein beslist dat er een verzoek aan de Raad voor de
Kinderbescherming gedaan zal worden om onderzoek te doen.

30. Op 15 april201,6 verzoekt JBRR per brief aan de Raad voor de
Kinderbescherming om onderzoek te doen naar de opvoedsituatie van de
dochter van de heer M. en mevrouw V. }BRR stuurt het Plan van Aanpak
Bescherming van 29 maart 2016 mee.
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31 Daarna neemt de Raad voor de Kinderbescherming de casus van de
dochter van de heer M. en mevrouw V. over. De Raad voor de

Kinderbescherming vindt het belangrijk dat de dochter van de heer M. en
mevrouw V. speltherapie blijft volgen en dat het ouderschapsplan wordt
nageleefd. Jeugd- en gezinscoach mevrouw C. van wijkteam X. blijft het
contact met de heer M. onderhouden.

Standpunt klager
32. De heer M. was in eerste instantie blij toen hij met IBRR te maken kreeg,

omdat er in het vrijwillige traject bij de wijkteams zo veel fout was
gegaan en hij zijn dochter 6 weken niet had mogen zien. Hij dacht dat hij
bij het eerste huisbezoek van medewerkers van JBRR zijn verhaal kwijt
zou kunnen. Tijdens dit gesprek hoorde hij echter dat hij van seksueel
misbruik van zijn dochter werd verdacht. Tegelijkertijd werd hem te
verstaan gegeven dat hij daar verder niet over mocht praten.

33. De heer M. geeft aan dat hij het moeilijk vond dat er niets met de
beschuldiging van seksueel misbruik werd gedaan terwijl hij wel met
betrokken partijen verder aan de slag moest om de problemen op te
lossen. Hij geeft aan dat hij erg veel last heeft gehad van de
beschuldiging en professionele hulp heeft gezocht. De heer I.gaf aan dat
hij moest kiezen tussen zijn gekrenkte ego en het belang van zijn dochter
De heer M. begrijpt dat JBRR niet verantwoordelijk is voor de fouten van
wijkteam X. De gevolgen van die in het vrijwillige traject gemaakte
fouten spelen echter door in het drangtraject bij de JBRR.

34. De heer M. heeft hierna moeite met de wijze waarop de heer J. hem
tijdens de begeleiding bejegent. Volgens de heer M. heeft de heer J. tegen
hem gezegd: " ik zou me manr rustig houden. le wordt utel aerdacht uan

seksueel nisbruik." en"Je moet uitkijken utat je tegen mij zegt,...lkbepanl
tenslotte of jij je dochter ntng zíen."

35. De heer J. vertelde volgens de heer M. aan de rechter dat hij de heer M. al
had verteld dat hij zijn dochter niet meer iedere week mag zien.
Daarvoor heeft de heer J. volgens de heer M. een uitbrander van de
rechter gekregen. De heer J. maakte wel een afspraak met de heer M. en
mevrouw V. samen om over de verdenking van seksueel misbruik te

praten, maar die zegde hij af en dat gesprek is er nooit gekomen. In
dezelfde week dat het 2" mediationgesprek mis ging, besloot JBRR een
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eind aan het drangtraject te maken omdat het niet meer verantwoord zotr
zijn.

36. Op 15 april2076 belt de heer M. weer naar JBRR. Hij krijgt te horen dat
zowel de heer J. als mevrouw B. vakantie hebben. Dat wekt bij de heer M.
de indruk dat het wel goed uitkwam om een melding bij het

Jeugdbeschermingsplein te doen.

37. De heer J. en mevrouw B. hebben niet alle ontwikkelingen doorgegeven
aan de Raad voor Kinderbescherming.Ze hebben namelijk niet
doorgegeven dat de mediation succesvol is afgesloten en dat dat heeft
geleid tot een nieuw ouderschapsplan en een omgangsregeling die door
de rechter is goedgekeurd. De heer M. vindt dat de heer ]. niet eerlijk is
geweest naar zijn werkgever JBRR.

38. De heer M. geeft aan dat hij aan vrijwel alles heeft meegewerkt. Hij was
het niet met alles eens, maar dat vindt hij wat anders. Zíjn ervaring is dat
de professionals doen waar ze zin in hebben. Wie niet luisteren wil, moet
maar voelen. Dat is hem wel goed duidelijk gemaakt. Het verbaast de
heer M. dat gecertificeerde instellingen denken dat ze geen fouten
kunnen maken. Het lijkt alsof de betrokkenen met een vooropgesteld
plan of idee de klachtgesprekken zijn ingegaan. De heer M. heeft de
indruk dat de instellingen de bestaande klachtenprocedure en -
behandeling niet serieus nemen.

StandpuntIBRR
39. JBRR geeft aan dat haar medewerkers begrip hebben voor de behoefte

van de heer M. om over het ervaren onrecht rondom het vermeende
misbruik te praten. JBRR was echter geen partijbij het ontstaan van deze
verdenking en kon de ontstane schade niet ongedaan maken. Dat is door
de jeugdbeschermers mevrouw B. en de heer J. en door de
gebiedsmanager mevrouw ... aan de heer M. verteld. Binnen het BB+-

traject hielden de medewerkers van de IBRR zich aan de daarvoor
geldende protocollen.

40. Doel van de inzet van JBRR in het BB+-1131gst is om de aanbevelingen van
het CDT uit te zetten in een vrijwillig kader met een nieuwe neutrale
betrokkenheid. Volgens JBRR heeft zij de heer M. bij diverse
gelegenheden geïnformeerd over het BB+-haisst, waaronder in de brief
van 20 januari 2076, tijdens het kennismakingsgesprek op 27 januari 2016
en tijdens het groot overleg op 5 februari20-1,6.

12
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47. JBRR heeft onderzocht of de heer J. de heer M. bedreigend en/of
intimiderend heeft bejegend tijdens het BB+-traject. Daar heeft ze niets
van kunnen vinden. JBRR vond een mail van27 januari 201,6 van de heer
M. waarin hij schrijft dat hij een goed gesprek heeft gehad met de heer J.

en mevrouw B. JBRR is van mening dat de heer M. de grieven die hij
tegen de CDT en het wijkteam X. had heeft verplaatst naar de JBRR in de
persoon van de heer J.

42. JBRR is het met de heer M. eens dat de rechtbank beslist over een
omgangsregeling. Binnen het BB+-traject heeft JBRR slechts een
adviserende rol.

43. JBRR heeft de aantijging van seksueel misbruik niet overgenomen. Zij
was als neutrale partijbetrokken ten behoeve van het welzijn van de
dochter van de heer M. De heer J. wilde slechts de neutraliteit van de

JBRR bewaken door te voorkomen dat steeds zou worden teruggegrepen
naar de verdenking van seksueel misbruik.

M. IBRR motiveert de melding bij hetleugdbeschermingsplein met een
verzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming om onderzoek te doen
als volgt: 'De ingezette interaenties, medíation geaen onuoldoende resultaten en

ouders lijken onaoldoende hun ex-partnerstrijd ondergeschikt te kunnen maken

aan hun ouderrol. Zij zijn niet in staat om gezamenlijk in het belang uan de

dochter beslissingen te nemen. (...) De ondersteuning en begeleiding uanuit de

caatsregisseurs lijken hierin geen positíeae aerandering te kunnen
bewerkstelligen.'

45. JBRR vindt dat iedere ketenpartner een eigen verantwoordelijkheid heeft
Daarnaast vindt JBRR dat zij gedurende de tijd dat zij als gecertificeerde
instelling betrokken was bij dit dossier, zorgvuldig en adequaat heeft
gehandeld.

Standpunt jeugdbeschermer de heer J.
46. De heer J. vertelt dat hij ongeveer 10 jaar als jeugdbeschermer bij IBRR

werkzaam is. Het doel van begeleiding door een jeugdbeschermer is om
samen te kijken hoe hulpverlening ingezet kan worden om het gewenste
resultaat te behalen.

47. De specialisatie van de heer J. is het begeleiden van gezinnen die een
complexe scheiding doormaken. In het geval van de heer M., mevrouw
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V. en hun dochter werkte de heer J. samen met mevrouw B. Mevrouw B.

hield tijdens de begeleiding de belangen van de dochter in het oog.

48. De heer J.zag dat er in het traject bij het wijkteam een aantal dingen fout
waren gegaan. Dat heeft hij besproken met de heer M., inclusief de
verdenking van seksueel misbruik van zijn dochter. Tegelijkertijd
besprak hij de gang van zaken bij de JBRR. Hij gaf aan dat de
gebeurtenissen bij het wijkteam niet teruggedraaid konden worden, maar
dat ze wel konden kijken hoe ze tijdens het drangtraiect met de
omgangsregeling een nieuwe start konden maken. De heer J. vertelde de
heer M. dat ze daarbij naar de belangen van de ouders én het kind kijken.

49. De heer J. geeft aan dat mevrouw B. en hij niet de expertise hebben om de
heer M. goed te begeleiden bij de verwerking van de beschuldiging van
het vermeende seksueel misbruik. De heer M. verwachtte dat wel. De
heer f. raadde hem aan hiervoor elders hulp te zoeken. Bovendien had de
heer M. begeleiding van 2 mensen van het wijkteam.

50. De heer j. vertelt dat tijdens het kortgeding in februari 2016 de
omgangsregeling ter discussie kwam. Volgens hem adviseert JBRR steeds
om terug te gaan naar de rechtbank als de omgangsregeling niet van de
grond komt.IBRR wil geen onderdeel van de strijd tussen de ouders
worden. De rechtbank staat meer op afstand en kan de zaak in zo'n geval
vlottrekken. De heer f. heeft het niet zo ervaren dat de rechter hem een
uitbrander heeft gegeven nadat hij zijn toelichting ter zitting had

Segeven.

51. Volgens de heer J. maakt JBRR altijd een plan van aanpak. Dat heeft altijd
het belang van het kind als doel. Eerst wordt het concept-plan met de
ouders besproken. Zij kunnen daar nog invloed op uit oefenen of
opmerkingen bij laten plaatsen. De bedoeling daarvan is dat het hun plan
wordt. Dat is ook bij de heer M. en mevrouw V. gebeurd. Daarna wordt
het plan van aanpak vastgesteld en naar partijen verzonden. De evaluatie
is steeds na 6 weken. Die evaluatie wordt in het basisteamoverleg en met
de ouders besproken.

52. De heer I. geeft aan dat deze casus zo complex was dat JBRR ervan
overtuigd was dat 3 maanden verlenging niet genoeg was om de
omgangsregeling goed van de grond te krijgen. Om die reden heeft IBRR
besloten om de zaak aan het eind van de eerste 3 maanden weer aan te
melden bij het fBP. De heer j. begrijpt dat de terugmelding bij het IBP
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frustrerend was voor de heer M. Die had al een slechte start met de
hulpverlening tijdens het traject bij het wijkteam. Nu lukte het ook weer
niet bij de JBRR.

53. De heer J. ontkent dat hij ooit tegen de heer M. heeft gezegd: "le nnet
rtitkijken utnt je tegen nij zegt, ... Ik bepnal tenslotte of jij je dochter nmg zien."
De heer J. geeft aan dat bij de JBRR dat soort taal niet gebruikt wordt en
als iemand het wel zou doen, spreekt men elkaar daarop aan.

Standpunt mearouzu B.

54. De ombudsman heeft mevrouw B. niet kunnen horen. Zij is niet meer bij
IBRR werkzaam en was niet bereikbaar.

Wet en regelgeaing
55. Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK)

- Artikel 9 - Scheiding kind van de ouders
1. De Staten die partij zljn, waarborgen dat een kind niet wordt

gescheiden van zijn of haar ouders tegen hun wil, tenzij de bevoegde
autoriteitery onder voorbehoud van de mogelijkheid van rechterlijke
toetsing, in overeenstemming met het toepasselijke recht en de
toepasselijke procedures, beslissen dat deze scheiding noodzakelijk is
in het belang van het kind. Een dergelijke beslissing kan noodzakelijk
zijn in een bepaald geval, zoals wanneer er sprake is van misbruik of
verwaarlozing van het kind door de ouders, of wanneer de ouders
gescheiden leven en er een beslissing moet worden genomen ten
aanzien van de verblijfplaats van het kind.

2. In procedures ingevolge het eerste lid van dit artikel dienen alle
betrokken partijen de gelegenheid te krijgen aan de procedures deel
te nemen en hun standpunten naar voren te brengen.

3. De Staten die partij zijo eerbiedigen het recht van het kind dat van
een ouder of beide ouders is gescheidery op regelmatige basis
persoonlijke betrekkingen en rechtstreeks contact met beide ouders te
onderhouden, tenzij dit in strijd is met het belang van het kind.

(...)
- Artikell,9 - Bescherming tegen kindermishandeling
l. De Staten die partij zijn, nemen alle passende wettelijke en

bestuurlijke maatregelen en maatregelen op sociaal en opvoedkundig
gebied om het kind te beschermen tegen alle vormen van lichamelijk
of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of geestelijke
verwaarlo zing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie,
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met inbegrip van seksueel misbruik, terwijl het kind onder de hoede
is van de ouder(s), wettige voogd(en) of iemand anders die de zorg
voor het kind heeft.

2. Deze maatregelen ter bescherming dienen, indien van toepassing,
doeltreffende procedures te omvatten voor de invoering van sociale

programma's om te voorzien in de nodige ondersteuning van het
kind en van degenen die de zorg voor het kind hebben, alsmede
procedures voor andere vormen van voorkoming van en voor
opsporing, melding, verwijzing, onderzoek, behandeling en follow-
up van gevallen van kindermishandeling zoals hierboven
beschreven, en, indien van toepassing, voor inschakeling van
rechterlijke instanties.

56. Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(hierna: AVG).
Artikel 15 AVG
1. De betrokkene heeft het recht om van de

verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al

dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en,

wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die
persoonsgegevens en van de volgende informatie:

a. deverwerkingsdoeleinden;
b. de betrokken categorieën van persoonsgegevens;

c. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de

persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt met name
ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

d. indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens

naar verwachting zullen worden opgeslagery of indien dat niet
mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;

e. dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke
te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist,
of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt
beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;

f . dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een

toezichthoudende autoritei|
g. wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden

verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die
gegevens;

h. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van
de in artikel22,leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten minste in
die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica,
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alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking
voor de betrokkene.

4.

De verwerkingsverantwoorcielijke verstre'kt de betrokkene een kopie
van c-le persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien de

betrokkene om bijkomende kopieën verzoekt, kan de

verwerkingsverantwoordelijke op basis van de administratieve
kosten een redelijke vergoeding aanrekenen. Wanneer de betrokkene
zijn verzoek elektronisch indient, en niet om een andere regeling
verzoekt, worclt de informatie in een gangbare elektronische vorm
verstrekt.
Het in lid 3 bedoelde recht om een kopie te verkrijgen, doet geen

afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen.

2
a
J

T o et sing a an b eh o o rlij kh ei dsa er e ist en
De kinderombudsman toetst het optreden van de Jeugdbescherming
Rotterdam Rijnmond aan de behoorlijkheidsvereisten:

57. Goedeinformatieverstrekking
De overheid zorgt ervoor dat de burger de juiste informatie krijgt en dat
deze informatie klopt en volledig en duidelijk is. Zij verstrekt niet alleen
informatie als de burger erom vraagt, maar ook uit zíchzelf..

De ouerheid is aeryIicht de burger gearaagd en ongeurflagd alle informatie te

geí,en otter handelingen en besluiten die de belangen tran de burger kunnen
raken. Zij is danrbij seruicegericht en stelt zich actief op ont de infornntíe díe ztnn

belang is tijdig op eigen initiatief te geaen.

58. Luisteren naar de burger
De overheid luistert actief naar de burger, zodat deze zich gehoord en
gezien voelt.
De oaerheid heeft een open oor aoor de burger. De oaerheid hoort wnt de burger

zegt, en ook wat hij niet zegt. Dit betekent dnt de oaerheid de burger serieus

neenft en dnadwerkelijk geïnteresseerd ís in wnt hij belangrijk uindt.

Ooerwegingen
59. De ombudsman kan zich goed voorstellen dat de heer M. diep geraakt

was door de beschuldiging van seksueel misbruik van zijn dochter. Dat
moet heel pijnlijk voor hem zijn geweest. Dat zal nog versterkt zijn door
de wetenschap dat de betrokkenen bij het vrijwillig traject bij de
wijkteams wisten van deze beschuldiging en de heer M. zelf niet. De
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ombudsman begrijpt dat de heer M. geschokt was toen hii bij de start van
het drangtraject bijIBRR opeens met deze verdenking werd
geconfronteerd. De ombudsman kan zich voorstellen dat de heer M.
onder die omstandigheden behoefte had aan hulp bij de verwerking van
zijn verdriet en rehabilitatie wilde.

60. IBRR is er in de eerste plaats voor de verbetering van de situatie van het
kind. Het kan voorkomen dat een ouder geholpen moet worden om de
situatie van een kind te kunnen verbeteren. Ouders horen echter door
andere instanties geholpen te worden dan JBRR. Instanties die daarvoor
beter toegerust zijn. JBRR kan naar deze instanties verwijzen of in het
uiterste geval helpen om contact te maken.IBRR kan deze hulpverlening
echter niet zelf ter hand nemen.

67. De kinderombudsman denkt dat de heer M. en JBRR te hoge
verwachtingen van elkaar hadden. De heer M. verwachtte meer empathie
voor zijn situatie dan JBRR hem kon en mocht geven.IBRR verwachtte
van de heer M. dat hij de verdenking van seksueel misbruik opzij zou
zetten en aan de gang zou gaan met het BB+-11njsst. Dat was voor de heer
M.op zo'n korte termijn teveel gevraagd.

62. Tijdens het onderzoek naar de klacht heeft de ombudsman niet vast
kunnen stellen dat JBRR de heer M. niet serieus nam, bedreigde of
intimideerde. De ombudsman heeft betrokkenen gehoord en hun
verklaringen in de context van de verschillende rollen bekeken.

63. De rol van JBRR is nadrukkelijk het belang van het kind bewaken. Vanuit
die rol kan de ombudsman zich voorstellen dat een jeugdbeschermer een
ouder een spiegel voorhoudt. Of dat inLimiderend oÍ bedreigend was, is
tijdens het onderzoek van de ombudsman niet gebleken. De ombudsman
neemt daarbij in aanmerking dat juist JBRR ervoor heeft gezorgd dat de
heer M. zijn dochter vanaf half januari201,6 weer kon zien en dat de
begeleiding van IBRR mede tot doel had dat mevrouw V. uitvoering zou
geven aan de omgangsregeling zoals die door de rechter was opgelegd.

64. Onder die omstandigheden is het niet aannemelijk dat JBRR de heer M.
onder druk zette met de dreiging dat zij afhankelijk van zijn
medewerking al dan niet toestemming zou geven voor de omgang met
zijn dochter.

18
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65. De kinderombudsman was echter niet bij de verschillende gesprekken
aanwezig. Het is daarom het woord van de eén tegen het woord van de
ander. Onder die omstandigheden onthoudt de kinderombudsman zich
van een oordeel over de eerste klacht.

66. IBRR is er om de omstandigheden voor de kinderen thuis te verbetercn.
Daarbij is het doel om samen met de ouders een veilige opvoedsituatie
voor de kinderen te bereiken. Dat alles moet in een beperkte tijd
gebeuren. Voor de kinderombudsman staat vast dat er voldoende
signalen waren dat het niet goed ging en dat het de heer M. en mevrouw
V. niet lukte om in het belang van hun dochter tot goed overleg te
komen.

67. Om die reden kan de kinderombudsman zich voorstellen dat JBRR bij
zichzelf te rade ging of zij onder de tijdsdruk van 3 maanden en
eventueel3 maanden verlenging de begeleiding in het drangtraject
succesvol zou kunnen afsluiten.IBRR concludeerde op 29 maart 2018 dat
de begeleiding van de jeugdbeschermers gedurende de 3 maanden BB+-
traject te weinig resultaten voor de dochter opleverde om er vertrouwen
in te hebben dat verlenging van het BB+-hajsgt wel de beoogde positieve
verandering voor haar zou opleveren.

68. Het Jeugdbeschermingsplein nam op 15 april 2076 op grond van het
beschikbare dossier de beslissing dat de Raad voor de
Kinderbescherming de casus over zou nemen en verder zou behandelen

69. Uit het dossier bliikt dat JBRR dezelfde dag een Verzoek onderzoek met het
Plan van Aanpak Bescherming van 29 maart201.6 naar de Raad voor de
Kinderbescherming stuurt. De dal.a 29 maarl.2016 en 15 april2016 liggen
zo dicht bij elkaaa dat de kinderombudsman aanneemt dat de verzonden
informatie voldoende acfueel is geweest.

70. De kinderombudsman vindt het jammer dat het Jeugdbeschermingsplein
deze beslissingen nam zonder de heer M., zijn dochter en mevrouw V. te
horen. Dat was tot april2018 de gebruikelijke gang van zaken. Met
ingang van april 2018 startte de gemeente Rotterdam de pilot Ouders aan

tafel.Tíjdens de pilot krijgen ouders en jeugdigen van 16 en 77 jaar de
mogelijkheid om aan te schuiven bij de bespreking aan de
jeugdbeschermingstafel. De mening van kinderen onder de 16 jaar wordt
zo gehoord. Ook kunnen kinderen zelf contact opnemen met de
voorzitter van het Jeugdbeschermingsplein. Aan het eind van het overleg
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kiest de voorzitter een aanpak en bespreekt hij deze met de ouders en de
jongere. Inmiddels is deze pilot de vast werkwijze geworden.

77. De kinderombudsman is ingenomen met deze verandering, die helaas
voor de heer M., zijn dochter en mevrouw V. te laat komt.

72. De heer M. wil met zijn klacht bereiken dat alle gegevens in de dossiers
bij de gemeente en JBRR worden aangepast. Daarvoor zalhij
overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming een
verzoek moeten doen aan de gemeente of JBRR om de gegevens in die
dossiers aan te passen of aan te vullen. Op dit verzoek zullen zowel de
gemeente als JBRR een besluit moeten nemen.

Oordeel
Gelet op de overwegingen komt de kinderombudsman tot de volgende
oordelen.

Klacht 1 Ik ben teleurgesteld in de hulpverlening en boos over de bejegening
door de feugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Ik voelde mij niet
serieus genomen, bedreigd en geïntimideerd. Dit werd onder meer
veroorzaakt door de heer J., die zei dat ik moest opletten wat ik zei
omdat hij bepaalde of ik mijn dochter mocht zien.

De kinderombudsman kan achteraf niet beoordelen hoe de bejegening van de
heer M. is geweest. De JBRR en de jeugdbeschermer de heer J. aan de ene kant
en de heer M. aan de andere kant verklaren verschillend over de wijze waarop
de gesprekken zijn verlopen. De kinderombudsman kan om die reden niet
vaststellen of JBRR heeft gehandeld in strijd met enig behoorlijkheidsvereiste
en daarom onthoudt hij zich van een oordeel.

Klncht 2 De Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond heeft ons dossier
overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming toen de
mediation tussen mijn ex-vrouw en mij nog bezigwas, evenals de
speltherapie van mijn dochter. De Jeugdbescherming is bij de
overdracht aan de Raad voor de Kinderbescherming daarover niet
volledig geweest.

De kinderombudsman stelt vast dat informatie in het Plan van Aanpak
Bescherming van de JBRR voldoende actueel was. Na de beslissing van het
Jeugdbeschermingsplein dat de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek
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zou doen, heeft JBRR haar actuele Plan van Aanpak Bescherming meteen
overgedragen. De JBRR heeft zich om die reden niet in strijd met enig
behoorlijkheidsvereiste gedragen. Klacht 2 is ongegrond.

Aanbeoelingen
De kinderombudsmanzagin zijn voorlopig oordeel aanleiding om 2 van zijn
aanbevelingen uit het rappoft Onderzoek uan de gerueentelijke kinderonrbudsnmn

nnnr de toepnssing ttnn drang in de Rotterdnntse jeugdhulpoerlening en het

ltesluitaorntingsproces tran het leugdbescherningsplein van26 f.ebruari 2018 in
herinnering te brengen. Het ging om de aanbevelingen 4 en 8.

Annbeaeling 4 Zorg ervoor dat interventies, zoals geforceerde
uithuisplaatsingen en contactverboden, die zozeer in het
gezins- en persoonlijk leven ingrijpen dat die alleen door
tussenkomst van de rechter mogen worden opgelegd, niet in
een vrijwillig (drang)kader worden toegepast.

Aanbetreling I Attendeer ouders en jeugdigen actief op de mogelijkheid van
ondersteuning door het AKJ en op de klachtenprocedure.
Niet alleen schriftelijk maar ook mondeling.

JBRR laat in haar reactie op de conceptbevindingen weten dat zij alleen in
samenspraak met de jeugdige en de ouders tot een time-out beslist. Die time-
out heeft altijd tot doel om ouder en kind te herenigen en de thuissituatie te
herstellen. Daarnaast informeert JBRR betrokkenen altijd actief in het kader
van de klachtenprocedure. Betrokkenen ontvangen bij de start van de
klachtenprocedure per post de klachtenfolder van de JBRR. Daarnaast geeft

JBRR aan dat zij eind mei 2019 bezigis een protocol te ontwikkelen waarin de
werkwijze van zowel de informele als formele klachtafhandeling beschreven
staan. Eind mei 2019 was er bij de |BRR een voorlichtingsbijeenkomst van AKJ
over haar werkwijze.

De kinderombudsman neemt met instemming kennis van de reactie van JBRR,
maar vraagt nog wel aandacht voor het zo vroeg mogelijk informeren van
ouders en kinderen over de mogelijkheid een klacht in te dienen.
Informatieverstrekking als er al een klacht is ingediend is te laat. Het gaat er
nu juist om dat iedereen weet dat er een mogelijkheid is een klacht in te
dienen. Degenen die een klacht indienden, kenden die weg al.
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De heer M. geeft in ziin reactie op de bevindingen en het voorlopig oordeel
aan dat hii met voldoening terugkijkt op wat er allemaal bereikt is vanwege de
onderzoeken naar zijn klachten en zijn medewerking aan het onderzoek voor
het rapportls er nog een plekie arij? Yooral bij de wiikteams hebben er
veranderingen plaatsgevonden.

Bijlagen: KlachtbehandelingdoorJBRRendekinderombudsman
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Bijlage bij rapport dossiernummer 90

Klnchtbehandeling door de IBRR
1. Op 4 december 2015 stuurt het wijkteam X. het verslag handelingsgerichte

diagnostiek van zijn dochter naar de heer M. Dat verslag is door het
Consultatie- en Diagnoseteam gemaakt.

2. Op 2a december 2015 doet het wijkteam X. een aanmelding bij het

Jeugdbeschermingsplein met als doel een drangkader bij de opvoeding van
de dochter van de heer M.

3. Op 30 december 2015 wordt het Veiligheidsplan voor de dochter van de
heer M. gemaakt.

4. Op een datum begin 2076 dagvaardt de advocaat van de heer M. mevrouw
V. om op 16 februari 201.6 voor de rechtbank te verschijnen om de
oorspronkelijke omgangsregeling betreffende de dochter van de heer M. en
mevrouw V. te herstellen.

5. Op 15 april2076 schrijft de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
(hierna: IBRR) aan de heer M. dat zij een raadsmelding zal doen.

6. Op 15 april20'1,6 verzoekt de IBRR per brief de Raad voor de
Kinderbescherming om onderzoek te doen naar de dochter van de heer M.

7. Op 18 april201.6 schrijft het |eugdbeschermingsplein dat de JBRR de
dochter van de heer M. bij het feugdbeschermingsplein heeft gemeld.

8. Op 18 april201.6 schrijft de heer M. aan de kinderombudsman dat hij de
beschikking heeft gekregen over zijn dossier het wijkteam X. Uit het
dossier bliikt onder meer dat medewerkers zich niet aan de protocollen
hebben gehouden en dat hij verdacht werd van misbruik van zijn dochter.

9. Op 21, april 2016 schrijft de kinderombudsman aan de heer M. dat straffen
van medewerkers niet bij de intentie en de doelstelling van de
kinderombudsman past. Daarnaast vraagt de kinderombudsman of het
klopt dat de heer M. wil voorkolllen daL andere lnellsell in de toekomsL
hetzelfde overkomt en dat hij merkt dat de heer M. geschrokken is van zijn
dossier.

10. Op 25 april 2016 schrijft de Raad voor de Kinderbescherming een melding
onderzoek aan ouders aan de heer M.

Klachtb eh andeling do or ile kiniler ombu dsman
11. Op 28 april2016 dient de heer M. per e-mailbericht een klacht over

wijkteam X. en de JBRR in bij de kinderombudsman.
12.Op 30 mei 2016 schrijft de kinderombudsman dat hij graag een afspraak

wil maken met de heer M. om het dossier in te zien en te kopiëren.
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13. Op 31 mei 2076 vraagt de heer M. per e-mail aan de kinderombudsman om
een reactie op zijn mail van 18 april 2016 en hij vertelt dat zijn dossier hem
onrust baart.

74. Op 3 juni 2016 bevestigd de kinderombudsman per brief aan de heer M.
dat er een afspraak is gemaakt op 9 juni 2076.

15. Op 15 juni 2016 shrurt de kinderombudsman een concept-gespreksverslag
naar de heer M.

16. Op 24 juni 2016 stuurt de heer M. per mail zijn opmerkingen bij het
concept-gespreksverslag en 2 documenten naar de kinderombudsman.

77. Op 29 juni 2016 stuurt de kinderombudsman het vastgestelde
gespreksverslag naar de heer M. Daarnaast vraagt hij informatie over een
aangekondigd raadsonderzoek.

18. Op 12 juli 2016 stuurt de heer M. de gevraagde documenten per e-mail naar
de kinderombudsman.

19. Op 18 juli 2016 geeft de kinderombudsman per brief de JBRR de
mogelijkheid om intern de klacht van de heer M. te behandelen.

20. op 18 juli 2016 schrijft de kinderombudsman aan de heer M. dat de JBRR
eerst zelf de kans krijgt om zijn klacht naar tevredenheid op te lossen.

27. Op 21. juli 2016 schrijft de JBRR aan de kinderombudsman dat zij de klacht
zal behandelen tenzij de kinderombudsman er de voorkeur aan geeft dat
de onaÍhankelijke klachtencommissie de klacht behandelt.

22. Op 22 augustu s 2076 schrijft de heer M. aan de kinderombudsman dat de
raad voor de kinderbescherming een rapport heeft geschreven en wat hij
daarvan vindt.

23. Op 22 augustus2016 schrijft de JBRR aan de kinderombudsman dat zij
meer tijd nodig heeft voor de klachtbehandeling.

24. Op 19 oktober 2016 schrijft de heer M. aan de kinderombudsman zijn
reactie op de notulen van de gesprekken die hij met de JBRR heeft gehad.

25. Op 19 oktober 2016 schrijft de heer M. per e-mail zijn eigen samenvatting
van het gesprek dat hij die ochtend had met de JBRR.

26. Op 20 oktober 2016 verbetert de heer M. in een e-mail aan de
kinderombudsman een naamfout die hij in ziin mail van 19 oktober 2016
maakte.

27. Op 31 oktober 2016 schrijft de kinderombudsman een ontvangstbevestiging
naar de heer M.

28. Op 4 november 2076 stuurt de heer M. aan de kinderombudsman zijn
commentaar op de notulen van het klachtgesprek op 19 oktober 2016 bij de

IBRR.
29. Op 9 november 201-,6 stuurt de kinderombudsman een

ontvangstbevestiging naar de heer M.
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30. Op 28 november 2076 bedankt de kinderombudsman de heer M. voor de
kopie van de 'Notulen ueruolg klachtgesprek d.d. 19 oktolter 20L6' .

31. Op 20 januari 2017 schrijft cle kinderombudsman per brief een rappel naar
de JBRR.

32. Op 20 januari 2017 stuurt de kinderombudsman een kopie van het rappel
aan de JBRR aan de heer M.

33. Op 20 januari 2077 sírurt de JBRR gespreksverslagen naar de
kinderombudsman.

34. Op 7 februari 2017 stuurt de JBRR nogmaals de gespreksverslagen naar de
kinderombudsman met de mededeling dat de verrichte inspanningen niet
hebben geleid tot herstelde en werkbare verhoudingen.

35. Op 11 mei 2017 stuurt de kinderombudsman de reactie van de JBRR naar
de heer M. voor hoor en wederhoor.

36. Op 5 juni 2017 stuurt de heer M. zijn commentaar naar kinderombudsman.
37. Op 16 juni 2017 sttnrt de kinderombudsman de heer M. een

ontvangstbevestiging.
38. Op 14 augustus2017 stuurt de kinderombudsman een brief naar de IBRR

waarin hij aangeeft dat hij het onderzoek naar de klacht van de heer M.
opent.

39. Op 14 augustus2017 stuurt de kinderombudsman een brief naar de heer
M. waarin hij aangeeft dat dat hij het onderzoek naar de klacht van de heer
M. opent.

40. Op 30 augustus2017 stuurt de JBRR een e-mail naar de kinderombudsman
met een belverzoek.

41. op 31 augustus2017 stuurt de kinderombudsman een e-mail met een
reactie op het belverzoek.

42. Op 1 september 2017 stuurt de JBRR een ontvangstbevestiging met
instemming naar de kinderombudsman.

43. op 2 oktober 2017 stuurt de kinderombudsman ccn rappcl naar de IBRR.
aA.Op 9 oktober 2077 stuurt de kinderombudsman per e-mail zijn brief van 14

augustus 2017 naar de JBRR.
a5. op 13 oktober 2017 stuurt de JBRR per e-mail een uitnodiging voor een

gesprek naar de kinderombudsman.
46. Op 27 oktober 2077 stuurt de JBRR een e-mail met bijlagen naar de

kinderombudsman, waaronder haar reactie op de brief van 14 augusfus
2017 v an de kinderombudsman.

a7. Op 2 november 2077 vraagt de kinderombudsman per brief aan de heer M.
of hij wil reageren op de reactie van de IBRR.

a8. op 23 november 2077 stuurt de heer M. zijn reactie per e-mail naar de
kinderombudsman.
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a9. Op 29 november 2077 stuurt de ombudsman een ontvangstbevestiging
naar de heer M.

50. Op 19 april 2018 stuurt de kinderombudsman een brief over het horen van
jeugdbeschermer de heer J. naar de JBRR.

51. Op 26 april2018 stuurt de JBRR een ontvangstbevestiging aan de
kinderombudsman.

52. Op 17 mei 2018 stuurt de kinderombudsman een rappel naar de JBRR.
53. Op 6 juni 2018 stuurt de kinderombudsman de jeugdbeschermer heer J. een

bevestiging van de uitnodiging voor een gesprek.
5a. Op 20 juni 2018 stuurt de kinderombudsman een conceptverslag van het

hoorgesprek aan jeugdbeschermer de heer J.

55. Op 16 juli 2018 stuurt de kinderombudsman een rappel naar
jeugdbeschermer de heer J.

56. op 30 juli 2018 stuurt jeugdbeschermer de heer J. zijn reactie naar de
kinderombudsman.

57.Op 2 augustus 2018 stuurt de kinderombudsman het definitieve verslag
van het hoorgesprek naar jeugdbeschermer de heer J.

58. Op 24 april2019 stuurt de kinderombudsman zijnbevindingen en
voorlopig oordeel naar de heer M.

59. Op 24 april2019 stuurt de kinderombudsman zijn bevindingen en
voorlopig oordeel naar JBRR.

60. Op 24 april2019 stuurt de kinderombudsman zijn bevindingen en
voorlopig oordeel naar de jeugdbeschermer de heer J.

61. op 28 mei 2019 stuurt IBRR haar reactie naar de Kinderombudsman.
62. Op 31 mei 2019 stuurt de kinderombudsman een rappel naar JBRR.
63. Op 31 mei 2019 stuurt de kinderombudsman een rappel naar de

jeugdbeschermer de heer J.

64. op 31 mei 2019 stuurt de kinderombudsman een rappel naar de heer M.
65. Op 9 septembcr 2019 dc kinderombudsman een concept verslag van een

gesprek naar de heer M. Hij heeft geen op- en aanmerkingen bij het verslag.
Daarna stelt de ombudsman het verslag definitief vast.
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