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Samenztatting
De heer M. en mevrouw V. krijgen in2007 een dochter. In 2010 scheiden z\j en bij de
scheiding stelt de rechter voor hun dochter een omgangsregeling vast.

De relatie tussen de ouders is moeizaam. Als mevrouw V. haar dochter op een
avond bij de heer M. ophaalt, loopt de situatie uit de hand. De politie komt erbij en
die doet een melding bij Veilig thuis. Vanwege de melding bij Veilig thuis, krijgen
de heer M. en mevrouw V. op vrijwillige basis ondersteuning van de gemeente.
Wijkteam Y. begeleidt de heer M. en wijkteam X. begeleidt mevrouw V. en hun
dochter. Het doel van de ondersteuning is om de zelfredzaamheid van de heer M.
te vergroten en het contact met mevrouw V. te verbeteren en conflicten in het bijzijn
van hun dochter te vermijden.

Wijkteam X. vraagt advies aan het gemeentelijk Consultatie- en Diagnoseteam
(hierna: CDT). Wijkteam X. praat met de heer M., mevrouw v. en hun dochter en
schrijft vervolgens een rapport met een advies. Daarnaast vertelt de kinder- en
jeugdpsycholoog van het CDT aan de wijkteammedewerker van wijkteam X. dat ze
een'onderbuikgeaoel' over seksueel misbruik heeft. Wijkteam X. besluit daarop dat
de heer M. zijn dochter niet meer mag zien. Verder adviseert het wijkteam
mevrouw V. om aangifte te doen bij de politie. Dat doet zeniet, maar ze werkt wel
mee aan het omgangsverbod.

De relatie van wijkteam X. en de heer M. raakt steeds meer verstoord. Wijkteam X.
meldt de situatie daarom aan bij het Jeugdbeschermingsplein. Dat besluit op te
schalen naar een drangtraject van ]eugdbescherming Rotterdam Rijnmond (hierna:
IBRR).

De heer M. spant een kort geding aan om de oorspronkelijke omgangsregeling te
herstellen. De rechter oordeelt dat de heer M. zijn dochter volgens de
oorspronkelijke omgangsregeling mag zien. Na 3 maanden begeleiding vindt JBRR
dat er geen verbetering is en zij verzoekt de Raad voor de Kinderbescherming om
een onderzoek in te stellen.

uit het onderzoek van de kinderombudsman bliikt dat voor zover er
procedures bestonden, wijkteam X. inderdaad daarvan afweek. Het wijkteam
geeft ondersteuning in een vrijwillig kader en mag daarom helemaal geen
contactverbod opleggen. Dat is voorbehouden aan de rechter. Er bestonden
geen richtlijnen voor het geven van ondersteuning bij 'vechtscheidingen'.
Daarnaast informeerde wijkteam X. de heer M. niet over de verdenking van
seksueel misbruik.

2



ffi kind'erombudsman

De kinderombudsman vindt de klacht van de heer M. dat de hulpverleners
niet hebben gehandeld volgens de geldende protocollen en dat ze informatie
hebben achtergehouden gegrond. De kinderombudsman constateert dat de
gemeente heeft geanalyseerd wat er niet goed is gegaan en lessen voor de
toekomst heeft getrokken. Daarnaast heeft de gemeente de heer M.
geihformeerd over de informatie die de gemeente over hem en zijn dochter
had. Ook is er een gesprek geweest. Dat vindt de kinderombudsman positief.

In februari 2018 deed de kinderombudsman een onderzoek op eigen initiatief.
In het rapport Is er nog een plekje urij? dathij op grond daarvan schreef deed de
kinderombudsman een aantal aanbevelingen. In dit rapport herinnert hij de
gemeente aan deze aanbevelingen. De gemeente geeft kort samengevat aan dat
zij deze aanbevelingen uitvoert. De kinderombudsman zal daarvan de
komende tijd de voortgang monitoren.
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Inleiding
De heer M. en mevrouw Y. zijn gescheiden en hebben een dochter die in2007
geboren is. Bij de scheiding stelde de rechter voor de dochter een omgangsregeling
vast. De relatie tussen de ouders is niet goed. Als mevrouw V. haar dochter op een
avond bij de heer M. ophaalt, loopt de situatie uit de hand. De politie komt erbij en
die doet een melding bij Veilig thuis.

op grond van die melding krijgen de heer M. en mevrouw V. en hun dochter
ondersteuning op vrijwillige basis van2 wijkteams. Wijkteam Y. begeleidt de heer
M. en wijkteam X. begeleidt mevrouw V. en de dochter. Het doel van de
ondersteuning is om de zelfredzaamheid van de heer M. te vergroteru het contact
met mevrouw V. te verbeteren en het vermijden van conflicten in het bijzijnvan
hun dochter.

wijkteam X. doet een beroep op de deskundigheid van het gemeentelijk
Consultatie- en Diagnoseteam (hierna: CDT). Dat spreekt met de heer M., mevrouw
V. en hun dochter en schrijft vervolgens een rapport met een advies. Daarnaast
vertelt de kinder- en jeugdpsycholoog van het CDT aan de wijkteammedewerker
van wijkteam X. dat ze eert'onderbuikgeaoel'heeft. Wijkteam X. besluit dat de heer
M. ziin dochtcr per direct niet meer mag zien. Daarnaast adviseert wijkteam X.
mevrouw V. om aangifte te doen bij de politie. Dat doet zeniet, maar ze werkt wel
mee aan het omgangsverbod.

De relatie van wijkteam X. met de heer M. raakt steeds meer verstoord. Wijkteam X.
meldt de situatie bij het Jeugdbeschermingsplein. Dat besluit op te schalen naar een
drangtraject. De Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (hierna: JBRR) krijgt de
regie op de hulpverlening. De heer M. schakelt een advocaat in. Hij vindt dat
procedures niet worden gevolgd en spant een kort geding aan om de
oorspronkelijke omgangsregeling te herstellen. De rechter oordeelt inderdaad dat
de heer M. zijn dochter weer mag ziens volgens de oorspronkelijke
omgangsregeling. Na 3 maanden begeleiding verzoekt JBRR de Raad voor de
Kinderbescherming om onderzoek te doen naar de sifuatie van de dochter.

Naar aanleiding van de klachg de interne klachtbehandeling en de resultaten
van het onderzoek stelde de kinderombudsman zijnbevindingen op en kregen
klager en de gemeente de gelegenheid op de bevindingen te reageren. De
ombudsman heeft de reacties verwerkt en beslotenzijnbevindingen vast te
stellen en zijn oordeel over de klacht te geven. Bijlage en onderdeel van deze
bevindingen is een overzicht van de interne en externe klachtbehandeling.
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Klacht 2

Hulpverleners hebben niet gehandeld volgens de geldende
protocollen en ze hebben informatie achtergehouden.
Er staan onjuiste registraties in de systemen en de gemeente past
dat niet aan.

Klacht
Klacht 1

De heer M. is van mening dat het traject bij de Raad voor de
Kinderbescherming een gevolg is van alle fouten die er in het dossier zijn
gemaakt. Daarnaast gaat hij ervan uit dat er in de systemen van de gemeente,
het Jeugdbeschermingsplein en misschien ook de politie registraties staan die
niet kloppen.

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

1'. In Rotterdam wordt (onder meer) de Jeugdwet uitgevoerd door meerdere
wijkteams. Elk wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van
jeugdhulpinstellingery welzijnsorganisaties, schoolmaatschappelijk werk
en het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmondl (hierna: CIG). Per wijk
wordt bekeken welke expertise nodig is in een wijkteam. Ook kunnen de
wijkteams een beroep doen op het Consultatie- en diagnoseteam2 (hierna
CDT) voor deskundige ondersteuning op het gebied van kinder- en
jeugdpsychiatrie, forensische expertise, orthopedagogie en
kinderpsychologie. De wijkteamleiders zijnin dienst van de gemeente of
het CJG.

2. De wijkteammedewerker de heer P. werkt bij MEE Rotterdam Rijnmond3
en maakt deel uit van het wijkteam X. De wijkteamleider van wijkteam X.
mevrouw E. is in dienst van het CJG.

1 Van de site van het CIG Rijnmond op 13 februari 2018. De visie van CIG Rijnmond is:'ClG
Rijnmond biedt preoentíeae jeugdgezondheidszorg en maakt zich sterk om een integraal zorgaanbod in
de zoijken te kunnen sanbieden aoor alle leeftijden. Daarbij werken zle samen met professionals in de

jeugdketen;

2 Op de site van CJG Rijnmond staat op 25 april 2018 over het CDT: 'De expertise op het gebied

aetn consultatie en (enkelooudig) diagnostisch onderzoek wordt sinds mei 20L7 qls ondersteunende schil
rondom de uijkteams georganiseerd. Zo kunnen de Rotterdsmse wijkteams, als dat nodig is,
gemakkelijker aanaullende expertise inroepen. Voor complexe casussen bestaat daarnaast nog steeds een

regionaal georganiseerd Consultstie- en Diagnoseteam aoor het uerrichten aan onafhankelijk onderzoek.'
3 Van de site van MEE Rotterdam Rijnmond op 13 februari 2018. De visie van MEE Rotterdam
Rijnmond is:'MEE Rotterdam Rijnmond is in de regio Rotterdam Rijnmond een dienstaerlenende

organisatie aoor sIIe mensen met een beperking en/of chronische ziekte en hun directe omgeaing. MEE
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3. Binnen de jeugdhulpverlening zijn drie begeleidingstrajecten mogelijk
- een vrijwillig trajecf
- een drangtraject,
- een dwang traject.

4. Begeleiding zal vrijwel altijd starten met een vrijwillig traject. In Rotterdam
krijgt een gezin dan begeleiding van een wijkteam. Samen met de ouders
en de kinderen stellen medewerkers van een wijkteam een plan van aanpak
op. Voorwaarde hierbij is dat de alle betrokkenen vrijwillig mee willen
werken. Als de aanpak niet het gewenste effect heeft, kan het wijkteam een
melding doen bij het Jeugdbeschermingsplein.

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

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

Jeugdbeschermingspleiry overdragen aan de Raad voor de
Kinderbescherming. Na kennisgeving van de rapportage van de Raad voor
de Kinderbescherming kan de kinderrechter een ondertoezichtstelling
uitspreken.+

7. De heer M. en mevrouw Y. zijn gehuwd in 2005 en krijgen in 2007 een
dochter. Ze scheiden in 2010 en bij de scheiding spreekt de rechter een
omgangsregeling uit. Ze wonen in Rotterdam. De dochter woont bij
mevrouw V. De zorgregeling houdt in dat de dochter de ene week op
zondagvan 12.00 uur tot 17.30 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. maandelijks een
bedrag aan alimentatie voor zijn dochter betalen aan mevrouw V.

Rotterdnm Rijnmond stelt zich tot doel otn mensen met een beperking aolzoaardig te laten meedoen in de

samenleaing en onderneemt daqraoor alle noodzakelijke acties op indiaidueel- en samenleaingsniueau.

We doen dat snel, gestructureerd en op transparante zoijze.'
a De beschrijving van de verschillende trajecten binnen de jeugdhulpverlening is een

samenvatting van de beschrijving in het rapport Is er nog een plekje urij?, van februari 2018 van
de kinderombudsman in Rotterdam.
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8. De scheiding van heer M. en mevrouw V. is onaangenaam en de relatie is
er in de loop der jaren niet beter op geworden.

9. Op 22 augustus 2015 haalt mevrouw V. de dochter na een weekend bij haar
vader op. De situatie loopt uit de hand en de politie doet een zorgmelding
bij Veilig thuis. Door de zorgmelding worden de wijkteams X. en Y.
betrokken ten behoeve van begeleiding.

10. De heer M. en mevrouw V. en hun dochter krijgen hierna in eerste instantie
hulp op vrijwillige basis. Mevrouw V. en de dochter worden begeleid door
wijkteam X. en de heer M. wordt begeleid door wijkteam Y.

11. De heer M. wordt op 8 september 2015 aangemeld bij wijkteam Y. om hem
ondersteuning te geven. Het doel van de ondersteuning is om zijn
zelfredzaamheid te vergroten, het contact met mevrouw V. te verbeteren en
conflicten in het bijzljn van hun dochter te vermijden. De heer M. wil graag
mediation. De contacten fussen wijkteam Y. en de heer M. verlopen
normaal.

l2.De heer P. van het wijkteam X. is de begeleidend wijkteammedewerker van
mevrouw V. Hij meldt de dochter van de heer M. en mevrouw V. aan bij
het CDT.

13. Het CDT heeft in de periode van 13 tot en rnetZ|november 2015
gesprekken met de heer M., mevrouw V. en hun dochter. Op
2 december 2075 hebben het CDT en de w!'kteammedewerker
adviesgesprekken met zowel de heer M. als mevrouw V.

14. De kinder- en jeugdpsycholoog van het CDT laat aan de
wijkteammedewerker weten dat ze een'lnderbuikgeaoel' heeft over deze
casus. De wijkteammedewerker bespreekt op 2 december 2015 met
mevrouw V. dat ze moet overwegen om aangifte te doen tegen de heer M.,
omdat duidelijk moet worden of de heer M. zijn dochter seksueel
misbruikt.

15. Na de adviesgesprekken en na een gesprek met de systeemtherapeut van
het CDT, legt wijkteammedewerker de casus op 3 december 2015 voor aan
zijn wijkteamleiders. Die adviseren hem om een melding te doen bij het
Jeugdbeschermingspleiry inclusief de zorgerr over seksueel misbruik.
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Daarnaast raden ze hem aan om de mevrouw V. in contact te brengen met
de zedenpolitie.

16. op 4 december 2075 stuurt het cDT het'verslag handelingsgerichte
diagnostiek' Í'raaÍ de heer M. In het verslag staan een aantal aanbevelingery
bestaande uit adviezen voor de dochter en adviezen voor de ouders.
Daarin staat niet dat de heer M. zijn dochter niet of minder vaak mag zien.
Evenmin staat er iets in over een verdenking van seksueel misbruik.

17 . In het exemplaar van het V er slag han delin gs gerichte diagno stiek (HGD ) v an
het CDT dat de heer M. kreeg, is de informatie die is verkregen van
mevrouw V. onleesbaar gemaakt.

18. Op vrijdag 4 december 2015 belt de wijkteammedewerker zowel naar de
heer M. als naar mevrouw V. om uit te leggen wat er in'Verslag
handelingsgerichte diagnostiek' staat. Mevrouw V. is het eens met de adviezen
en de heer M. is het gedeeltelijk eens met de adviezen.

19. In het gesprek met de heer M., geeft de wijktcammcdcwcrkcr aan dat zljn
dochter cle komencle zondag niet bij hem mag komen omdat haar
veiligheid niet gegarandeerd is. Daarnaast vertelt hij dat er onderzoek
gedaan zal worden en dat de heer M. zljn dochter niet mag zien zolang het
onderzoek bezig is. wellicht is er een mogelijkheid dat de heer M. zijn
dochter onder begeleiding mag zien. Als de heer M. toch contact met zijn
dochter opneemf zal de politie gewaarschuwd worden. wijkte allr.Y. zal
ook op de hoogte worden gesteld. De wijkteammedewerker verwijst de
heer M. voor vervolgstappen naar zijn advocaat.

20. Wijkteam X. stelt wijkteam Y. dezelfde dag ervan op de hoogte dat de heer
M. zijn dochter niet meer mag zien. Op verzoek van wijkteam Y. belt
wijkteamleider mevrouw E. van wijkteam X. dezelfde dag de heer M.ze
spreekt de voicemail van de heer M. in en vertelt dat het wijkteam niets op
kan leggen. Het is een advies om zijn dochter voorlopig niet te zien. ze
geeft aan dat het belangrijk is om de rust te bewaren.

21.De heer M. voelt zich boos, verdrietig en onmachtig, maar op advies van
zijn advocaat neemt hij voorlopig geen contact op met zijn dochter.

22. Op maandag 4 december 20'1"5 doet de wijkteammedewerker een melding
bij het Jeugdbeschermingsplein. De aanmelding stuurt hij eveneens naar de
heer M. en mevrouw V.
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23.In de melding staat dat er contact is geweest met de politie. Die gaf aan nog
weinig te kunnen betekenen omdat ze te weinig informatie hebben over de
situatie.

24.De heer M. laat de wijkteamleider E. op 7 december 2015 weten dat hij zich
bedreigd voelt door het bericht van de wijkteammedewerker. Hij heeft
advies ingewonnen en begrijpt daaruit dat de heer P. als
wijkteammedewerker deze maatregelen niet mag nemen. Hij kondigt aan
dat hij naar zijn advocaat gaat. Op zaterdag 5 december 2015 heeft hij het
verslag van het CDT gekregen. Hij is erg geschrokken van wat erin staat.
De heer M. geeft aan dat hij graag een afspraak wil met de wijkteamleider.

25. Omdat de heer M. heeft aangegeven dat hij wil meewerken aan de
aanbevelingen uit het CDT-rapport en in gesprek wil met de
wijkteamleider mevrouw E. en zijn begeleider van wijkteam Y., besluit het
wijkteam X.op 8 december 2075 na overleg met de systeemtherapeut van
het CDT de aanmelding bij het ]eugdbeschermingsplein in te trekken.

26. Op 10 december 2015 spreekt de heer M. met wijkteam Y. af dat hij
opvoedingsondersteuning zal krijgen van wijkteam Y.

27.Het gesprek van de heer M. met de wijkteamleider mevrouw E. en zijn
begeleider van wijkteam Y. vindt plaats op 18 december 20rs. De heer M.
geeft nogmaals aan dat hij geen vertrouwen heeft in wijkteammedewerker
de heer P. en mevrouw E. zegt dat zij het proces in de gaten zal houden.

28. Op 21 december 2015 spreekt de heer M. met wijkteam Y. af dat de
opvoedingsondersteuning op 5 januari2016 zal starten.

29. op 22 december 2015 laat de heer M. aan de wijkteamleider mevrouw E.

weten dat hij enthousiast is over de voorgestelde speltherapie voor zijn
dochter.

30. Op 23 december 2075 vindt er een gesprek plaats tussen de begeleider van
wijkteam Y., een wijkteamleider van wijkteam Y. en de wijkteamleider
mevrouw E. van wijkteam X. Mevrouw E. stelt voor om een melding bij het
Jeugdbeschermingsplein te doen zodat een onafhankelijke organisatie naar
de situatie van de dochter van de heer M. kan kijken. De leden van
wijkteam Y. staan achter dit voorstel.
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31. Op 28 december 2015 doet wijkteammedewerker de heer P.op advies van
zijn wijkteamleider mevrouw E. en de systeemtherapeut van het CDT een
2" melding bij het Jeugdbeschermingsplein. Het wijkteam X. stelt het
wijkteam Y. en de heer M. hiervan op de hoogte.

32. Het Jeugdbeschermingsplein besluit op 30 december 2015

dranghulpverlening in te zetten. Ook wordt op 30 december 2015 een
'Veiligheidsplan' vastgesteld door de wijkteammedewerkers van wijkteam
X. en wijkteam Y. Daarin staat hoe de ouders met hun dochter moeten
omgaan. Ook maken zij afspraken over het coórdineren van de
veiligheidsafspraken. Een van de afspraken is dat de heer M. zijn dochter
wel mag zien maar dat zij niet bij hem mag slapen.

33. Dezelfde dag schrijft de wijkteammedewerker de heer P. aan wijkteam Y.,
mevrouw V. en haar advocaat, dat het Jeugdbeschermingsplein heeft
besloten dat er voor de duur van 3 maanden een drangkader zal worden
toegepast. De ingangsdatum is nog niet bekend.

34. Na 3 januari 2016 mag dc hccr M. zljn dochter nog steeds niet zien. Volgens
mevrouw V. volgt zljhetbesluit van het wijkteam X. en volgens wijkteam
X. mag de heer M. zijn dochter niet zien van mevrouw V.

35. Op 7 januari 2016 stuurt de wijkteammedewerker de heer P. stukken naar
de heer M. Hij had deze op 30 december 2015 naar alle andere betrokkenen
gesfuurd en ging ervan uit dat de heer M. deze documenten van wijkteam
Y. zou krijgen. Dat bleek niet zo te zi1n. Hij biedt zijn excuses aan voor de
miscommunicatie.

36. De heer M. stuurt dezelfde dag een boze mail naar wijkteamleider
mevrouw E. omdat hij toch weer een mail van de wijkteammedewerker de
heer P. heeft gekregen. Hij kondigt aan dat hij een klacht over de
wijkteammedewerker de heer P. en over haarzelf bij de ombudsman in zaI
dienen.

37. Wijkteamleider mevrouw E. belt de heer M. op 8 januari 201.6. De heer M.
vindt dat zij zich niet aan de afspraken heeft gehouden en noemt haar een
leugenaar. Mevrouw E. ervaart dat de heer M. haar in het telefoongesprek
bedreigt. Volgens de heer M. heeft hij haar uitgescholden maar niet
bedreigd.
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38. Op 13 januari 2016 besluiten de wijkteamleiders van wijkteam X. een
nieuwe contactpersoon aan te wijzen. De nieuwe begeleidende
wijkteammedewerker is jeugd- en gezinscoach mevrottw Z.

39. Op 13 januari 2016 doet de wijkteamleider mevrouw E. aangifte van
bedreiging door de heer M.

40. Rond half januari 2076 mag de heer M. zijn dochter weer zien. Ze mag niet
bij hem slapen. Ze hebben dan ongeveer 6 weken geen contact gehad.

47. Op 20 j anuari 20'1,6 w or dt JBRR regievoerder en een j eu gdbeschermer
wordt casusregisseur.

42.De advocaat van de heer M. dagvaardt mevrouw V. op 27 januari2016 in
kort geding om op L6 februari 2016 voor de voorzieningenrechter te
verschijnen. Het doel is om de oorspronkelijke omgangsregeling te
herstellen.

43. op 28 januari 2016 heeft de heer M. een gesprek met dc rcgiomanagcr van
de Stichting MEE. De regiomanager is de leidinggevende van de
wijkteammedewerker de heer P. Hij zegt toe de rol van
wijkteammedewerker de heer P. te zullen onderzoeken. Dit gesprek vindt
tegelijk plaats met een ordegesprek bij de gemeente.

aa. Op 29 januari 2016 hoort de heer M. van de jeugdbeschermer dathlj zijn
dochter niet mocht zien omdat hij werd verdacht van seksueel misbruik.
Volgens hem is dat de eerste keer dat hij dit echt hoort.

45. Het wijkteam Y. stuurt voor het kort geding een verklaring naar heer M.
waarin staat dat het wijkteam Y. niet is betrokken bij de adviezen van het
wijkteam X. en op grond van het CDT-rapport geen reden zag om het
advies van wijkteam X. te delen.

46. Op 11 februari2016 behandelt de Rechtbank de zaakvan de heer M. De
rechter hoort de heer M., mevrouw V. en de jeugdbeschermer.

47.YanaÍ 11februari2016 onderhoudt jeugd- en gezinscoach mevrouw Z.
namens wijkteam X. contact met de heer M.

48. Op 25 Íebruari2016 wijst de Rechtbank vonnis in het kort geding van de
heer M. tegen mevrouw V. De rechter herstelt in zijnuitspraak de
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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 blijven slapen.

a9. Op 25 februari2076 trekt de wijkteamleider mevrouw E. zich terug en de
heer M. krijgt voortaan te maken met wijkteamleider de heer S. van
wijkteam X.

50. Op 2rr.aart 2016 seponeert het Arrondissementsparket Rotterdam de
strafzaak tegen de heer M. omdat er onvoldoende bewijs van bedreiging
tegen de wijkteamleider mevrouw E. is.

51. Op 9 maart 2016bericht jeugd- en gezinscoach mevrouw Z. aan de heer M
dat op zljnverzoek mevrouw A. contact met hem zal opnemen over het
inzien v an zljn dossier.

52. Op 24maart2076 verzendt mevrouw A. van wijkteam X. digitaal het
dossier naar de heer M.

53. De heer M. en mevrouw V. volgen een mediationtraject en hun dochter
volgt speltherapie. Ze blijven 3 maanden in het drangtral'ect bij JBRR.
Daarna wordt hun begeleiding overgedragen aan de Raad voor de
kinderbescherming. 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 Z.bIijÍt het contact onderhouden.

Verslag inz age ilo ssier
5a. Op 16 maart 2017 zien2 medewerkers van de kinderombudsman het

dossier van de heer M. in bij het wijkteam X. De inzage betreft de periode
van 1 september 2015 tot het verschijnen van de CDT-rapportage begin
december 2075.

55. Wijkteam X. had toestemming van mevrouw V. om kopieën van een aantal
relevante documenten aan de kinderombudsman te geven voor het
onderzoek van de kinderombudsman naar de klacht van de heer M.

56. De kinderombudsman ziet dat in de documenten van het wijkteam de
verdenking van seksueel misbruik door de heer M. van zijn dochter is
vastgelegd. In de documenten geven wijkteammedewerker de heer P. en
wijkteamleider mevrouw E. aan }rroe zíj daarmee om gingen.
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57. Celet op de betrokkenheid van de wijkteams, het cluster Maatschappelijke
Ontwikkeling, JBRR en de Raad voor de Kinderbescherming, is het
aannemelijk dat in alle registraties van de betrokken organisaties
informatie is opgenomen over de heer M. en zijn dochter vanwege de
verdenking van seksueel misbruik van zijn dochter.

Standpunt klager
58. De heer M. gaat uitgebreid in op de reactie van de gemeente. Hij vindt dat

de situatie van hem, zijn ex-vrouw en zijn dochter zwaarder is ingeschat
dan hij daadwerkelijk was. Het was onduidelijk wie de regie voerde.
Bovendien zijn de protocollen niet goed opgevolgd. Er is door de
wijkteammedewerker de heer P. te veel druk op zljnex-vrouw uitgeoefend
om aangifte doen betreffende het vermeende seksueel misbruik. Er is
onvoldoende rekening gehouden met het verzoek van de heer M. om
mediation.

59. Als de verhoudingen van een ouder met een medewerker van het wijkteam
ernstig verstoord zijry moct sncllcr gereageerd worden en een andere
medewerker worden ingezet.

60. De heer M. begrijpt dat geheimhouding en meldplicht tastig zijn.rnzljn
geval is er erg slordig mee omgegaan. Hij weet tot op de dag van vandaag
niet hoe het CDT heeft geconcludeerd dat hij zijndochter seksueel
misbruikt zou hebben. Vooralsnog concludeert hij dat er erg amateuristisch
te werk is gegaan.

61. De organisatie die bij de wijkteams betrokken zijru zouden vlotter de
protocollen die ze gebruiken naar hun cliënten moeten sfuren als die
daarom vragen.

62.De heer M. is van mening dat zqnhardnekkigheid en het feit dat hij deze
zaak onder de aandacht van de kinderombudsman heeft gebrachf de reden
is dat er nu gekeken wordt naar het doen en handelen van jeugdzorg.

63. De heer M. gaat gedetailleerd in op de tijdlijn van de gemeente. Een
heleboel aantekeningen roepen bij hem emoties op. Hij doet een voorstel
voor aanpassing van de volgorde in het CDT-traject. De heer M. stelt voor
om mensen eerst een rapport van het CDT toe te zenden zodatze het
kunnen lezen en er daarna met hen over te praten. Hij vindt dat
transparanter en eerlijker. ook kunnen sommige gesprekken beter met
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beide ouders samen gevoerd worden. Apart uitnodigen zorgt voor onrust
en lijkt op verdeel- en heerstactiek.

6a. Op 29 november 2018 liet de heer M. weten, dat hij het conceptrapport had
gelezen en dat hij het er grotendeels mee eens is. Het was echter te
emotioneel voor hem en het kostte hem daardoor te veel energie om er
gedetailleerd op in te gaan. De heer M. gaf aan dat lnij zagdat er in het
wijkteam X. veel veranderingen hebben plaatsgevonden vanwege het
onderzoek naar zijnklacht. Dat geeft hem voldoening, omdat andere
mensen nu niet hoeven te doorstaan wat de heer M. heeft meegemaakt.

Stnnilpunt gemeente
65. Om het risico op herhaling te verkleinery ontwikkelde de gemeente een

Richtlijn conflictscheiding (u echtscheiding).

66. Wijkteam X. stelde een tijdlijn op onder de naam 'Casus M.' , waaÍin staat
weergegeven wie binnen wijkteam X. welke beslissingen heeft genomery en
wanneer en hoe de heer M. en zijn hulpverleners zijn geïnformeerd.

67.F{et cluster Maatschappelijke Ontwikkeling analyseerde de casus van de
heer M. in samenwerking met de moederorganisaties van de betrokken
medewerkers. Daarvan is de rapportage Prismalproces-analyse wijkteams X.
en Y. gemaakt. Daarin staat onder meer:
'De aechtscheiding waar beide cliënten zich in beainden, heeft geleid tot
'meezuigen' aan de raijkteams in proces tussen beide cliënten. Het
kindlgezinssysteem stond hierdoor niet centraal in de samenwerking en

afstemming. Er was weinig tot geen afstemming tussen debeide wijkteams en

weinig tot geen afstemming oaer de zorgen die er Tnaren rondom het kind. Door de

aechtscheiding was communicatie met beide ouders sítmen niet mogelijk en had elk
afzonderlijk wijkteam zijn eigen 'taerkelijkheid'. Bij het CDT-adaies leidde dit tot
een confrontatie met een TJan de cliënten, omdat niet alle informntie gedeeld was
aanuit de wijkteams en het aduies als een 'uerrassíng' uolr de cliënt kwam. Deze

situatie heeft geleid tot een klacht aan betreffende cliënt en bedreiging aan de

plaatsaeraangend teamleider. Ookhier bleef samen optrekken tussen beide

wijkteams uit.'
De rapportage eindigt met deze aanbevelingen:
- stel een gedeelde werkwijze voor werken bij vechtscheiding op,
- zorg voor een gedeelde visie voor werken met 2 wijkteams bij 2

gezinssystemen met 1 gedeeld plarU
- verbeteringen op het niveau van registratie, systemen en werkwijzen

zijnnodig,
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zorg voor duidelijkheid ten aanzien van de taken en
verantwoordelijkheden van de 2 betrokken wijkteams, de
ondersteuningsstructuur (gedragswetenschapper, CDT) en van de
moederorganisatie,
trek een gedeelde lijn naar de cliënten in geval van bedreiging van een
medewerker.

68. Het wijkteam X. liet weten dat de moederorganisatie MEE intensief heeft
gesproken met de heer P. Daarnaast is zljnprofessioneel handelen in deze
klacht geanalyseerd en geëvalueerd. Aan het expertteam CDT is inmiddels
een deskundige huiselijk geweld toegevoegd, die nu door de
wijkteammedewerkers geraadpleegd kan worden.

69. Volgens de gemeente kan de heer M. te allen tijde een verzoek indienen om
registraties aan te passery onder verwijzing naar artikel36 van de Wet
bescherming persoonsgegevens. In het verzoek dient de heer M. eveneens
aan te geven welke wijzigingen volgens hem aangebracht moeten worden.
Een jurist en een privacy coórdinator van het Centrum voor jeugd en gezin
(cJG) maken vervolgens een afweging oÍ zijnvcrzock ingcwilligd kan
worden. Tn die afweging wordt ook rekening gehouden met de algemene
richtlijnen voor het afhandelen van verzoeken om inzage, correctie,
afscherming en vernietiging van dossiers die binnen het cluster
Maatschappelijke Onfwikkeling bestaan. Mocht hij dat willery dan kan de
heer M. verzet aantekenen tegen de beslissing op zijn verzoek.

70.De gemeente schrijft op 12 juni2017 dat een werkgroepbezigis om de
richtlijnen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens van het
cluster Maatschappelijke ontwikkeling aan te passen aan de Jeugdwet.

77. op 14 augustus 2018 schrijft de gemeente dat zijhetbetreurt dat de
afwikkeling van de klachten van de heer M. zoveel tijd in beslag hebben
genomen. In deze periode zijner bij de wijkteams veel ontwikkelingen en
vernieuwingen geweest. De gemeente heeft veel geleerd van het onderzoek
naar de klacht van de heer M. De hulpverleners hebben niet gehandeld
volgens de geldende protocollen. Vanuit hun drang het kind centraal te
stelleru hebben ze te snel gehandeld. Dit is destijds uitvoerig met de
medewerker, de wijkteamleider, de moederorganisatie en het CDT
geëvalueerd.

72. Om herhaling van een dergelijke situatie te verkleinen ontwikkelde de
gemeente een protocol vechtscheiding. De heer M. wil voorkomen dat dit
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nog een keer gebeurt. Met dit protocol beoogt de gemeente een soortgelijke
situatie te voorkomen.

73.De gemeente maakt haar excuses aan de heer M. voor de gang van zaken.
Ze geeft de heer M. opnieuw de mogelijkheid om zijn dossier aan te passen
en zaL daartoe contact met hem opnemen.

74.De aanbevelingen zijn volgens de gemeente dezelfde als in het rapportls er
nog een plekje urij? over de toepassing van drang in de Rotterdamse
hulpverlening. Daarom verwijst de gemeente naar haar reactie van
23 ianuari2018 daarop. Kort samengevat komt de reactie van de gemeente
erop neer dat zij in 2018 bezig is geweest met het uitvoeren van de
aanbevelingen.

St andpunt sti chting MEE
75. Op 25 februari20l6 schrijft de regiomanager van Stichting MEE vanwege

de klacht van de heer M. over de wijkteammedewerker de heer P. dat de
MEE-medewerker zorgwekkende signalen heeft opgevangen en deze
conform de procedure heeft afgestemd. In het verdere proces is een aantal
zaken veronachtzaamcl. Zowel in het proces van de meldcode als bij het
Jeugdbeschermingsplein zijn de processtappen niet juist gevolgd. Stichting
MEE betreurt het dat de heer M. daardoor een periode zijn dochter niet
heeft kunnen zien op de wijze die hij gewend was en dat hij daar tot op de
dag van vandaag hinder van ondervindt. Stichting MEE biedt daarvoor
haar excuses aan. stichting MEE werkt met de protocollen Meldcode
Huiselijk geweld en kindermishandeling en Jeugdbeschermingsplein.

Standpunt wijkteammedeuterker de heer P.
76. Op 13 juli 2078laat de wijkteammedewerker de heer P. weten dat hij geen

opmerkingen heeft bij de bevindingen en het voorlopig oordeel.

Standpunt wijkteamleider meztr ouw E.

77.De wijkteamleider mevrouw E. heeft niet gereageerd op de bevindingen en
het voorlopig oordeel.

Wet en regelgeoing
78. Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK)

- Artikel9 - Scheiding kind van de ouders
l. De Staten die partij zljn, waarborgen dat een kind niet wordt

gescheiden van zljn of haar ouders tegen hun wil, tenzij de
bevoegde autoriteitery onder voorbehoud van de mogelijkheid van
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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 zíjnin een bepaald geval, zoals wanneer er sprake
is van misbruik of verwaarlozingvan 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 zijn, 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 onderhoudery tenzij dit in strijd is met het belang van het kind.
(...)

Artikel 16 - Privacy
L. Geen enkel kind mag worden onderworpen aan willekeurige of

onrechtmatige inmenging in zijn oÍ haar privélevery in zijn of haar
gezinsleven, zijn of haar woning oÍ zijn of haar correspondentie,
noch aan enige onrechtmatige aantasting van zijn of haar eer en
goede naam.

2. Het kind heeft recht op bescherming door de wet tegen zodanige
inmenging of aantasting.

Artikel 19 - Bescherming tegen kindermishandeling
1. De Staten die partij zijru 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 verwaa rlozing of nalatige behandeling, mishandeling
of exploitatie, met inbegrip van sexueel misbruik, terwijl het kind
onder de hoede is van de ouder(s), wettige voogd(en) of iemand
anders die de zorgvoor het kind heeft.

2. Deze maatregelen ter bescherming dienery 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 hebbery alsmede
procedures voor andere vormen van voorkoming van en voor
opsporing, melding, verwijzing, onderzoek, behandeling en follow-
up van gevallen van kindermishandeling zoals hierboven
beschrevefl, efl, indien van toepassing, voor inschakeling van
rechterlijke instanties.
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79. Artikel36 lid 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens:
Degene aan wie overeenkomstig artikel35 kennis is gegeven van hem
betreffende persoonsgegevens, kan de verantwoordelijke verzoeken deze te
verbeterery aan te vullery te verwijderery of af te schermen indien deze
feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking
onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met
een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te
brengen wijzigingen.

80. Algemene wet bestuursrecht (Awb):
- Een belanghebbende is iemand wiens belang rechtstreeks bij een besluit

is betrokken (art. 1:2Iid 1 Awb);
- De procedure van totstandkoming (voorbereiding, nemen en uitvoeren)

van een besluit van een besfuursorgaan moet onder meer voldoen aan
de volgende eisen:

o een besluit moet zorgvuldig worden voorbereid (art. 3:1 Awb);
o het fair-play-beginsel: het gebod van onpartijdigheid (art.2:4

Awb);
o een besltrit moet gemotiveerd worclen en de motivering moet de

beslissing kunnen dragen: de feiten moeten kloppen, juist
worden geïnterpreteerd en beslissingen moeten zijn gebaseerd
op een deugdelijke redenering (art. 3:46 Awb);

o de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen moeten
worden afgewogen. (art. 3:4 Awb)

o een besluit moet bekend worden gemaakt (art. 3:40 jo. 6:8 Awb)
- De inhoud van een besluit moet in ieder geval voldoen aan deze eisen:

o het verbod op détournement de pouvoir: een bevoegdheid mag
alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor de bevoegdheid
is gegeven (3:3 Awb);

o het evenredigheidsbeginsel: de voor een of meer
belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen niet
onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen
doelen (3:a lid 2 Awb);

o het rechtszekerheidsbeginsel: de overheid moet haar besluiten zó
formuleren dat de burger precies weet waar hij aan toe is of wat
de overheid van hem verlangt. Bovendien moet de overheid de
geldende rechtsregels juist en consequent toepassen;

o het vertrouwensbeginsel: in beginsel wordt besloten
overeenkomstig een beleidsregef dat wil zeggendat in normale

18



kinderombudsman

gevallen niet wordt afgeweken van een beleidsregel (art.4:84
Abw).

Kort samengevat mag de overheid geen zaken regelen die niet binnen
haar bevoegdheid liggen of die tot willekeur oproepen. Daarnaast kan
een besluit niet in werking treden voordat het bekend is gemaakt.

81. Regeling gegevensverwerking wijkteams/-netwerken Rotterdam:
- Artikel 19 Recht op informatie, inzage en afschrift
- Artikel20 Correctierecht: verbeterery aanvullery verwijderen of

afschermen
- Artikel2TYerzet tegen de verwerking van persoonsgegevens
- Artikel23 Uitoefenen van rechten door de (wettelijk)

vertegenwoordiger(s)

Extra informatie
82. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht,'Rechtsbescherming onder de leugdwet

en de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen, een doolhof van
procedut'es', auteurs: Mr. M. Kraners en fitr. M.l.M. ten Voorde

83. Rapport van de gemeentelijke kinderombudsman in Rotterdam:Is er nog
een plekje arij?

84. Site van de gemeente Rotterdam: informatiebtad 'leugdbeschermingsplein'
van september 20'1.6

85. Site van de gemeente Rotterdam: informatieblad 'Factsheet uoor huisartsen'
van januari 2015

86. Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond,
v an 2011, eindred actie GGD Rotterdam-Rij nmond

87. Werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling,
Regionale werkafspraken aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
in de (geestelijke) gezondheidszorg en partijen in de jeugdbescherming en
huiselijk geweld, van de gemeente Rotterdam e.a.

Door wijkteam X. ozteilegde informatie
88. Richtlijn conflictscheiding (vechtscheiding)

89. Richtlijn meldcode wijkteams
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90. Aanmelden JBP5

T o et sing a an b eh o orlij kh ei d sa er eist en
91. De kinderombudsman toetst het optreden van de gemeente het wijkteam

Kop van Zuid vanhet cluster Maatschappelijke ontwikkeling van de
gemeente Rotterdam aan de behoorlijkheidsvereisten:

Goede motivering
De overheid legt haar handelen en haar besluiten duidelijk aan de burger
uit. Daarbij geeft zij aan op welke wettelijke bepalingen de handeling of het
besluit is gebaseerd, van welke feiten zij is uitgegaanen hoe zij rekening
heeft gehouden met de belangen van de burgers. Deze motivering moet
voor de burger begrijpelijk zíin.
De oaerheid motizteert haar besluiten en handelingen steeds goed. Zij handelt niet
alleen naar wat haar goed uitkomt of op basis aan willekeur. Drie bouwstenen zijn
'uoor een goede motioering aan belang: de wettelijke aoorschriften, de feiten en

belangen en een heldere redenering. De motiaering is gericht op het concrete
indiaiduele gettal en is begrijpelijk aoor de ontuunger.

Goede organisatie
De overheid zorgt ervoor dat haar organisatie en haar administratie de
dienstverlening aan de burger ten goede komt. zij werkt secuur en
vermijdt slordigheden. Eventuele fouten worden zo snel mogelijk hersteld.
De ouerheid richt hanr (digitale) ndministratieae orgnnisatie zo in, dat de

continuïteit aan het goede functioneren aan al haar systemen is gewaarborgd. Dit
geldt ook uoor de systemen onderling. Zo bewaart de oaerheid anngeleaerde
documenten zorgauldig en aerwerkt geleaerde informatie doelgericht. Door de

oaerheid aerstrekte informatie is waarheidsgetrouw en duidelijk. Dat impliceert ook

goede dossieraorming en het soms actief aerweraen ann informatie. De oaerheid
corrigeert onjuiste informatie en aerwijdert oaerbodige informatie uit al haar
systemen.

ProÍessionaliteit
De overheid zorgt ervoor dat haar medewerkers volgens hun professionele
normen werken. De burger mag van hen bijzondere deskundigheid
verwachten.
Medewerkers aan de oaerheid handelen uolgens hun professionele normen en

richtlijnen. Hun opstelling is in alle situaties gEast en deskundig.

s lBP is de afkorting van Jeugdbeschermingsplein
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Ozteruaegingen
92.De kinderombudsman ziet dat de heer M. gedurende het

hulpverleningstraject bij de gemeente klachten indiende en aangaf dat er
dingen gebeurden die volgens hem niet door de beugel konden. Dat deed
hij zowel schriftelijk als mondeling. De kinderombudsman constateert dat
de gemeente daar weinig tot niets mee heeft gedaan.

93. De gemeente gaf naar aanleiding van de klacht van de heer M. aan de
kinderombudsman openheid van zaken over de periode 20ls -2016.op
deze periode had de klacht betrekking.

94.In dit geval heeft wijkteam X. niet gehandeld conform de brochureWerken
met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandelíng, Regionale werkafspraken
aanpakhuiselijk geweld en kindermishandeling in de (geestetijke) gezondheidszorg
en partíien in de jeugdbescherming en huiselijk geweld en de Meldcode huiselijk
geweld en mishandeling. Het CDT heeft naast het rapport met
hulpverleningsadvies ook mondeling informatie over het vermeende
seksueel misbruik aan wijkteam X. gegeven. Ook dat is niet conform de
Meldcode en de Regionale afspraken.

95. Het wijkteam X. heeft informatie achterhouden, zowel voor de heer M. als
voor het collega-wijkteam Y. Net zoals de heer M. werd wijkteam y. ook
steeds met verrassingen geconfronteerd en voor voldongen feiten gesteld.

96. Het gevolg is dat de heer M. gedurende een vrijwillig hulpverleningstraject
zijn dochter 6 weken niet heeft gezien, zonder dat hij wist waarom en
zonder dat daar een besluit of maatregel aan ten grondslag lag.

97. Niet duidelijk is geworden wie contact met de politie heeft gelegd en welke
informatie is gedeeld.

98. De kinderombudsman ziet dat de gemeente naar aanleiding van de klacht
van de heer M. de hand in eigen boezem heeft gestoken. De gemeente
ontwikkelde een protocol vechtscheiding. De gemeente analyseerde
bovendien de casus samen met de moederorganisaties van de betrokken
medewerkers. De moederorganisatie MEE Rotterdam van
wijkteammedewerker de heer P. sprak intensief met hem over zijn
professioneel handelen. Dat is als positief aan te merken.
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99 . rn het rapport Is er nog een plekje arij? , schreef de kinderombudsman:
' V er s chill en de de skun di gen w a ar m e e d e Ro t t er d ams e kin der o mb u dsm an he eft
gesproken, zijn bezorgd dat onder druk zware ingrepen in het gezin plaatsuinden
u)aaraan aoorheen een kinderbeschermingsmnntregel ten grondslag lag. Als ouders
enlof jeugdigen het oneens zijn met zo'n ingreep, kunnen zij bij een opgelegde

kinderbeschermingsmaatregel de kinderrechter ínschakelen. Bij drnngtrajecten of in
een arijwillig kader ontbreekt die rechtsbescherming.
(...)
De onderzoekers hebben ook in Rotterdam aerschillende aoorbeelden aan zulke
zl.t)are ingrepen gesignaleerd. Het meest frequent in dat aerband zíjn de

'oriiwillige' uithuisplaatsingen. Behalae'arijwillige' uithuisplaatsingen zijn de

onderzoekers ook enkele keren gestuit op een contactaerbod met kinderen dat een

wiikteam of een gecertificeerde instelling nnn (één uan beide) ouders had opgelegd.
(...)
De geraadpleegde wetenschappelijk deskundigen wijzen het zonder rechterlijke
toetsing opleggen aan dit soort mantregelen eT)eneens af. Daarooor gaat het om te
ernstige inbreuken op het gezins- en persoonlijk leaen: "We leoen in een rechtstaat.
Als je inbreuk doet op rechten aan mensen, dan is er een rechter om te toetsen of
dnt nodig is".'

100. De kinderombudsman vindt deze overwegingen bij uitstek van
toepassing op de situatie van de heer M. en zijn dochter. Als deze
mogelijkheid er voor de heer M. en mevrouw v. was geweest, hadden zij
eerder een luisterend oor gehad en had de gemeente eerder en alerter op de
klachten van de heer M. gereageerd. De ombudsman concludeert dat de
heer M. inderdaad een rechtsgang onthouden. Er werd niet alleen
informatie voor hem achtergehouderu maar er werden ook besluiten
genomen waarvoor geen enkele juridische basis was. De heer M. kreeg
deze besluiten ook niet op papier met daarbij informatie welke
rechtsmiddelen hij in kon zetten. Daardoor wist de heer M. niet waar hij
met zijn onvrede terecht kon.

101. In het rapport Is er nog een plekje arij?, schreef de kinderombudsman:
'Met de inwerkingtreding aan de leugdwet kregen de gemeenten in 201.s de

aerantwoordelijkheid aoor preaentie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en

ouders bij opgroei- en opaoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.
Bii de uitaoering hieraan moeten de gemeentelijke wijkteams ookkunnen omgaan
met weerstand tegen de hulpaerlening. Op dit moment beschikken niet alle
wiikteams oaer de daaraoor benodigde expertise.'Dat lijkt hier ook het geval te
zijn geweest.
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702. De kinderombudsman realiseert zich dat er inmiddels een ontwikkeling
in gang is gezet om Rotterdamse wijkteams beter toe te rusten zodatzij met
complexe gezinsproblematiek om kunnen gaan. Ook in die gevallen
waarbij tegen de hulpverlening weerstand bestaat. Jeugdbescherming
Rotterdam Rijnmond heeft extra financiële middelen verkregen om
wijkteams te ondersteunen bij het vergroten van hun expertise. Ten tijde
van het onderzoek van de kinderombudsman Rotterdam voor Is er nog een

plekje arij?, begon deze nauwere samenwerking tussen jeugdbescherming
en wijkteams vorm te krijgen en op gang te komen.

103. De gemeente Rotterdam startte in april 2018 de pllot Ouders nnn tafel.
Binnen deze pilot schuiven ouders en jongeren boven de 16 jaar bij de
jeugdbeschermingstafel aan. Kinderen tot L6 jaar worden apart gehoord.
Aan het eind van het overleg bespreekt de voorzitter de vastgestelde
aanpak met de ouders en de jongere. De kinderombudsman waardeert het
dat de gemeente Rotterdam de betrokkenheid van ouders en kinderen bij
de jeugdbeschermingstafel6 wil vergroten.

104. Klacht 1 Hulpvcrlcners hebben niet gehandeld volgens de
geldende protocollen en ze hebben informatie achtergehouden.

Deze klacht is gegrond. wijkteam X. heeft wijkteam Y. en de heer M. een
aantal keren achteraf geïnformeerd en de heer M. over de verdenking van
seksueel misbruik helemaal niet geïnformeerd. Wijkteam X. heeft
beslissingen genomen die niet bij een traject van vrijwillige begeleiding
horen en die niet conform de hem ter beschikking staande protocollen
waren. De gemeente heeft hiermee in strijd met de behoorlijkheidsvereisten
Goede motivering en Professionaliteit gehandeld.

105. Klacht 2 Er staan onjuiste registraties in de systemen en de
gemeente past dat niet aan.

De kinderombudsman geeft geen oordeel over deze klacht. De heer M.
heeft inmiddels de informatie van de gemeente over hemzelf en zijn
dochter ontvangen en is daarmee in staat gesteld om een verzoek in te
dienen tot aanpassing van deze gegevens. De kinderombudsman geeft de

6 Van de site van de gemeente Rotterdam over het Jeugdbeschermingsplei n:'Acm de

jeugdbeschermingstafel zoordt besloten zuelke oeraolgaanpak nodig is. Dit oaerleg gaat dus niet ooer de

inuulling rsqn de hulpaerlening r)oor het gezin, maar oaer de aanpak. Nabespreking aan de
jeugdbeschermingstafel ontaangen ouders binnen een zueek een brief aan het Jeugdbeschermingsplein.
Hierin startt de oeraolgaanpak beschreuen en zuordt uitgelegd uat deze aanpak aoor het gezin betekent.'

23



kinderombudsman

gemeente in overweging om met de heer M. in gesprek te gaan hierover en
te kijken welke informatie onjuist is en verwijderd of aangepast of
aangevuld zou moeten worden.

Oordeel
De onderzochte gedraging van de gemeente Rotterdam dat haar hulpverleners
niet volgens de geldende protocollen hebben gehandeld en informatie hebben
achtergehoudery is niet behoorlijk. De gemeente heeft in strijd met de
behoorlijkheidsvereisten Goede motivering en Professionaliteit gehandeld.

De onderzochte gedraging van de gemeente Rotterdam over de registraties in
de systemen en het aanpassen daarvan is behoorlijk. De gemeente heeft tijdens
het onderzoek van de ombudsman alle registraties over hem en zijn dochter
aan de heer M. toegestuurd. Daarmee kan de heer M. controleren welke
gegevens over hem geregistreerd zljn en eventueel een verzoek indienen om
deze gegevens aan te passen of te verwijderen.

De kinderombudsman geeft de gemeente in overweging om met de heer M. in
gesprek te gaan en te kijken welke informatie onjuist is en verwijderd of
aangepast of aangevuld zou moeten worden.

Aanbeztelingen
De kinderombudsmanziet in het voorgaande geen aanleiding om nieuwe
aanbevelingen te doery maar herhaalt een aantal aanbevelingen uit zijn
rapport Is er nog een plekje arij? omdat die integraal van toepassing zijn op deze
klacht.

Aanbeueling 1- aan de gemeente (en de jeugdbeschermingsinstellingen):
Formuleer een wenselijk en door alle betrokken partijen gedragen lange
termijn perspectief voor een transparante verantwoordelijkheidsverdeling
tussen gemeentelijke wijkteams en jeugdbeschermingsinstellingen,
waarbij de veiligheid van het kind voorop staat.

Aanbeoeling 2 aan de gemeente:
Investeer in deskundigheidsbevordering van wijkteams opdat zij ook
bij complexe gezinsproblematiek waarbij weerstand bestaat tegen
jeugdhulpverlening, invulling kunnen geven aan hun wettelijke taak.

Aanbezteling 3 aan de gemeente (en de jeugdbeschermingsinstellingen):
Zorg ervoor dat er concrete grenzen worden gesteld bij het uitoefenen van
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druk op cliënten door jeugdprofessionals en voorkom daarmee dat cliënten
zich geïntimideerd voelen. Organiseer daartoe bijvoorbeetd (gezamenlijke)
leerbijeenkomsten.

Aanbeoeling 4 aan de gemeente (en de jeugdbeschermingsinstellingen)
zorg ervoor dat interventies, zoars geforceerde uithuisplaatsingen en
contactverbodery die zozeer in het gezins- en persoonlijk leven ingrijpen
dat die alleen door fussenkomst van de kinderrechter mogen worden
opgelegd, niet in een vrijwillig (drang)kader worden toegepast.

Aanbeaeling 5 aan de gemeente:
Bewaak dat professionals een melding aan het Jeugdbeschermingsplein,
voordat zlj die verzendery altijd face-to-face inhoudelijk bespreken met
zowel ouders als jeugdigen.

Aanbezteling 6 aan de gemeente:
Zorg ervoor dat ouders en jeugdigen ook altijd schriftelijke informatie
krijgen over de gang van zaken bij het Jeugdbeschermingsplein en
ontwikkel een kind vriend elij ke versie v art zo' Í1 inf ormaticblad.

Aanbeueling 7 aan de gemeente:
Informeer ouders en jeugdigen zowel mondeling als schriftelijk welke
partijen op het Jeugdbeschermingsplein inzage krijgen in de gegevens
op het meldingsformulier en meld hen bovendien dat de deelnemende
partijen aan het plein gegevens uit hun eigen databestanden over het
gezin (kunnen) uitwisselen.

Aanbeueling I aan ile gemeente (en de jeugdbeschermingsinstellingen):
Attendeer ouders en jeugdigen actief op de mogelijkheid van
ondersteuning door het AKj en op de klachtenprocedure; niet alleen
schriftelijk maar ook mondeling.

De gemeente verwijst in haar reactie op de conceptbevindingen en voorlopig
oordeel naar aanleiding van de klacht van de heer M., naar haar reactie in de
brief van 23 ianuari 2018 op alle aanbevelingen in het rapport Is er nog een ptekje
arii? Kort samengevat komt de reactie van de gemeente in die brief erop neer
dat z|j in 2018 uitvoering zal geven aan de aanbevelingen.

Op 29 november 2018 stelde de gemeente de kinderombudsman per brief op
de hoogte van stand van zaken betreffende uitwerking van de aanbevelingen
in het rapport rs er nog een plekje arij? De gemeente legt uit wat de stand van
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zaken is betreffende de invoering van de nieuwe werkwijze van het
Jeugdbeschermingsplein, de verbetermaatregelen, de doorontwikkeling van
de drangtrajectery de scheidslijn tussen vrijwillig en drang en de reden van
mogelijke terughoudendheid van professionals richting het JB-plein. De
gemeente verwacht dat in de zomer van2019 een aantal nieuwe
ontwikkelingen afgerond zijn.

De kinderombudsman zal de voortgang daarvan monitoren.

Bijlage: klachtbehandeling door de gemeente en de kinderombudsman
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Bijlage bij het rapport dossiernummeï Z}'t6.742/2760
Klachtb ehandeling do or de gemeente
1. Op 4 december 2015 stuurt het Consultatie- en diagnoseteam het verslag

handelingsgerichte diagnostiek van zijn dochter naar de heer M.
2. op 4 december 2015 doet de heer P. van het wijkteam X. een aanmelding

bij het Jeugdbeschermingsplein met als doel een onderzoek door de Raad
voor de Kinderbescherming naar de situatie van de dochter van de heer M

3. Op 22 december 2015 schrijft de heer M. per e-mail aan wijkteam X. dat de
speltherapie die het wijkteam X. voor zijn dochter op het oog heeft, hem
fantastisch lijkt.

4. Op 24 december 2015 doet de heer P. van het wijkteam X. een aanmelding
bij het Jeugdbeschermingsplein met als doel een drangkader bij de
opvoeding van de dochter van de heer M.

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

6. Op 4 januari20'1,6 spreekt de heer M. per e-mail aan de gemeente
Rotterdam de wens uit dat de heer P. van het Wijkteam X. van het dossier
van z,ijn dochter wordt gehaald.

7. op een datum begin 2016 schrijft wijkteam Y. een kort relaas van de
gebeurtenissen vanaf 8 september 2015 tot 5 januari20'1.6 aan de advocaat
van de heer M.

8. Op een datum begin 201.6 dagvaardt de advocaat van de heer M. mevrouw
V. om op 16 februari 2016 voor de rechtbank te verschijnen teneinde de
oorspronkelijke omgangsregeling aangaande de dochter van de heer M. en
mevrouw V.

9. op7 januari 2016 schrijft de heer M. een e-mail naar de gemeente
Rotterdam en zijn advocaaf omdat hij e-mails krijgt van de heer P. van het
wijkteam X betreffende zijn dochter terwijl hij had gevraagd hem van het
dossier af te halen.

10. Op 7 ianuari201,6 antwoordt de wijkteamleider mevrouw E. per e-mail dat
ze aan het eind van de dag contact opneemt met de heer M.

11. Op 12 februari2016 krijgt de heer M. een uitnodiging van de politie om als
verdachte gehoord te worden over een bedreiging gepleeg d op 7 januari
20L6.

12. Op 25 februari20l6 stuurt MEE Rotterdam Rijnmond een brief naar de
heer M. waarin de klacht over de medewerker van MEE wordt
afgehandeld en excuses worden aangeboden.

13. op 26 Íebruari2016 stuurt de heer M. een e-mailbericht de gemeente
Rotterdam, de JBRR en zijn advocaat, waarin hij zijnboosheid uit over de
aangifte en aangeeft dat hij een klacht zal indienen.

27



ffi kind'erombudsman

74. Op 29 februari2016 schrijft de heer M. een e-mail naar de gemeente
Rotterdam, JBRR enzíjn advocaat, waarin hij aangeeft dat zijn klacht zowel
de heer P. als mevrouw E. betreft.

15. Op 1 maart 2016 stuurt het wijkteam Y. de mail van29 februari 2016 van de
heer M. door naar de regiomanager van MEE Rotterdam Rijnmond.

16. Op 2maart 2016 sfuurt het Arrondissementsparket Rotterdam een brief
naar de heer M., waarin staat dat de straÍzaak (bedreiging) van7 januari
2016 is geseponeerd vanwege onvoldoende bewijs.

17. Op 3 maart 2016 schrilft de regiomanager van MEE Rotterdam Rijnmond
een e-mail aan de heer M., waarin hij rrertelt waarom hij alleen iets over de
heer P. kan zeggen.

18. De heer M. is ontevreden over de behandeling van zijn klacht en komt op 3
maart 20'J.6 naar het spreekuur van de kinderombudsman.

Klachtb eh nndeling d o or de kinder ombudsmnn
19. Op 3 maart 20'1.6 vertelt de heer M. aan de kinderombudsman zijnklacht en

hij overlegt z1n eigen tijdlijn van gebeurtenissen.
20. Op 17 maart2016 vertelt de kinderombudsman per brief aan de heer M. dat

zijn klacht eerst officieel door MEE Rotterdam Rijmnond behancleld dient
tc wordcn en hij vraagt waar de ontevredenheid van de heer M. specifiek
op ziet.

21. Op 17 maart2016 vraagt de kinderombudsman per brief aan MEE
Rotterdam Rijnmond om de klacht van de heer M. te behandelen.

22.Op22maart 2016 schrijft MEE Rotterdam Rijnmond per e-mail aan de heer
M. dat hij dacht dat hij met zijn brief van 3 maart 20'1.6 de klacht van de
heer M. had beantwoord en hij stuurt links van de protocollen.

23. Op 22maart 2016 stuurt MEE Rotterdam Rijnmond aan de
kinderombudsman zijn mail van22 maart 2016 enzijnbfief van 3 maart
door naar de kinderombudsman.

24. Op 7 april2016 stuurt de kinderombudsman de reactie van MEE
Rotterdam Rijnmond naar de heer M.

25. Op 15 april2016 schrijft de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
(hierna: JBRR) aan de heer M. dat zij een raadsmelding zal doen.

26. Op 15 april 2016 verzoekt de JBRR per brief de Raad voor de
Kinderbescherming om onderzoek te doen naar de dochter van de heer M.

27. Op 18 april 2016 schrijft het jeugdbeschermingsplein dat de JBRR de
dochter van de heer M. bij het Jeugdbeschermingsplein heeft gemeld.

28. op 18 april2016 schrijft de heer M. aan de kinderombudsman dat hij de
beschikking heeft gekregen over zijn dossier. Uit het dossier blijkt onder
meer dat medewerkers zich niet aan de protocollen hebben gehouden en
dat hij verdacht werd van misbruik van zijn dochter.
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29. Op 21. april2016 schrijft de kinderombudsman aan de heer M. dat straffen
van medewerkers niet bij de intentie en de doelstelling van de ombudsman
past. Daarnaast vraagt de ombudsman of het klopt dat de heer M. wil
voorkomen dat andere mensen in de toekomst hetzelfde overkomt en dat
hij merkt dat de heer M. geschrokken is van zijn dossier.

30. Op 25 april2016 schrijft de Raad voor de Kinderbescherming een melding
onderzoek aan ouders aan de heer M.

31. 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.

32. Op 31 mei 2076 vraagt de heer M. per e-mail aan de kinderombrrdsman om
een reactie op zijn mail van 18 april 2016 enhij vertelt dat zijn dossier hem
onrust baart.

33. op 3 juni 20'l.6bevestigd de kinderombudsman per brief aan de heer M.
dat er een afspraak is gemaakt op 9 juni 2016.

3a. Op 15 juni 2016 stuurt de kinderombudsman een concept-gespreksverslag
naar de heer M.

35. op 24 juni2016 sí:rurt de heer M. per mail zijnopmerkingen bij het
concept-gespreksverslag en 2 documenten naar de kinderombudsman.

36. Op 29 juni 20L6 stuurt cle kinderombuclsman het vastgestelde
gespreksverslag naar de heer M. Daarnaast vraagt hij informatie over een
aangekondigd raadsonderzoek.

37. Op 12iuli201'6 st';;urt de heer M. de gevraagde documenten per e-mail naar
de kinderombudsman.

38. Op 18 juli 2016 geeft de kinderombudsman per brief de ]BRR de
mogelijkheid om intern de klacht van de heer M. te behandelen.

39. Op 18 juli 2016 schrijft de kinderombudsman dat de JBRR eerst zelf de kans
krijgt om zijn klacht naar tevredenheid op te lossen.

40. Op 21' juli2016 schrljft de JBRR aan de kinderombudsman dat zij de klacht
zal behandelen tenzij de kinderombudsman er de voorkeur aan geeft dat
de onafhankelijke klachtencommissie de klacht behandelt.

41. Op 22 augustus2016 schrijft de heer M. aan de kinderombudsman dat de
raad voor de kinderbescherming een rapport heeft geschreven en wat hij
daarvan vindt.

42. op 22 augusttts 2016 schrijft de JBRR aan de kinderombudsman dat z1j

meer tijd nodig heeft voor de klachtbehandeling.
43. op 19 oktober 2016 schrijft de heer M. aan de kinderombudsm an zijn

reactie op de notulen van de gesprekken die hij met de JBRR heeft
gekregen.

44. 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.
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45. Op 20 oktober 20'1,6 verbetert de heer M. in een e-mail aan de
kinderombudsman een naamfout die hij in zijn mail van19 oktober 2016
maakte.

a6. Op 31 oktober 2016 schrijft de kinderombudsman een ontvangstbevestiging
naar de heer M.

a7 . op 4 novemb er 2016 stuurt de heer M. aan de kinderombudsma n zijn
commentaar op de notulen van het klachtgesprek op 19 oktober 2A6bij de
JBRR.

a8. Op 9 november 2076 sfuurt de kinderombudsman een
ontvangstbevestiging naar de heer M.

a9. Op 28 november 2016 bedankt de kinderombudsman de heer M. voor de
kopie van de 'Notulen aeroolg klachtgesprek d.d. 1.9 oktober 2016' .

50. op 2februari2077 schrijft de kinderombudsman aan het cluster
Maatschappelijke Ontwikkeling dat hij een onderzoek opent naar de klacht
van de heer M. over het wijkteam X.

51. Op 2 februari2017 schrijft de kinderombudsman aan de heer M. dat hij een
onderzoek opent naar de klacht van de heer M. over het wijkteam X.
daarnaast vraagt hij of de heer M. een verklaring inzage wil ondertekenen.

52. Op 2 februari 2017 síturt het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling een
ontvangstbevestiging naar de kinderombu dsman.

53. Op 27 maart2017 stuurt het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling de
tijdens de inzage gevraagde stukken naar de kinderombudsman.

5a. op 28 maart 2017 stuurt het wijkteam X. de lijst waarop de gevraagde
documenten staan genoteerd, per e-mail retour een de kinderombudsman.

55. op 28 maart2077 vraagt de kinderombudsman of het wijkteam X. een
document nog een keer sturen omdat het onleesbaar is.

56. Op 3 april 2017 stsurt wijkteam X. het betreffende document opnieuw naar
de kinderombudsman.

57. Op 8 mei 2077 stuurt de kinderombudsman een rappel naar het cluster
Maatschappelijke Ondersteuning.

58. op 72 juni2017 stuurt het cluster Maatschappelijke ontwikkeling een
reactie naar de kinderombudsman met een aantal bijlagen betreffende
richtlijnen en analyses van de gebeurtenissen.

59. op 23 juni2017 vraagt de kinderombudsman per brief of de bijlagen
rechtstreeks naar de heer M. gestuurd kunnen worden in verband met de
namen die daarin genoemd worden.

60. Op 10 juli 2017 belt de kinderombudsman naar het cluster
Maatschappelijke Ontwikkeling. Een jurist kijkt naar het gebruik van de
namen en in verband met de vakantietijd heeft het cluster
Maatschappelijke Ontwikkeling meer tijd nodig.
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67. op 19 juli2017 vraagt de kinderombudsman per brief of het cluster
Maatschappelijke Ontwikkeling binnen 2 weken wil reageren.

62. Op 20 iuli2017 schrijft het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling aan de
kinderombudsman dat alle namen bekend zíjnbij de heer M. en dat alle
stukken daarom ongewijzigd naar hem gestuurd kunnen worden.

63. Op 1 augustus2}I7 stuurt de kinderombudsman reactie van het cluster
Maatschappelijke Ontwikkeling door naar de heer M.

64. op 2 augustus 2017 stuurt de kinderombudsman de reactie van de
gemeente voor hoor en wederhoor naar de heer M.

65. Op 25 augustus2}l7 gaat de heer M. in een e-mail aan de
kinderombudsman uitgebreid in op de reactie van het cluster
Maatschappelijke Ontwikkeling.

66. Op 16 mei 2018 stuurt de kinderombudsm an zijnbevindingen en voorlopig
oordeel naar de heer M., de wethouder van onderwijs, jeugd en zorg, de
directeur van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling en de
wijkteammedewerker de heer P.

67. op 77 mei 2018 stuurt het cluster Maatschappelijke ontwikkeling de
contactgegevens van wijkteamleider mevrouw E. naar de
kinderombudsman.

68. Op l juni 2018 stuurt de kinderombudsmanzijnbevindingen en voorlopig
oordeel naar de ex-wijkteamleider mevrouw E.

69.op 23 mei 2018 stuurt de gemeente een ontvangstbevestiging naar de
kinderombudsman.

70.Op24mei 2018 stuurt de gemeente een ontvangstbewijs naar de
kinderombudsman.

77. Op 14 juni 2018 laat de gemeente aan de kinderombudsman weten dat zij
meer tijd nodig voor haar reactie op de bevindingen en het voorlopig
oordeel.

72. op 20 juni 2018 geeft de kinderombudsman extra tijd om te reageren.
73. Op 10 juli 2018 verzoekt de gemeente aan de kinderombudsman verlenging

van de reactietermijn.
7a. Op 12 juli2018 verzoekt de kinderombudsman alle betrokkenen om alsnog

te reageren op zijn bevindingen en voorlopig oordeel.
75. Op 72 juli 2018 krijgt de kinderombudsman een definitieve

afwezigheidsmelding van de ex-wijkteamleider mevrouw E.
76. op 13 juli 2018 stuurt de wijkteammedewerker de heer P. per e-mail zijn

reactie naar de kinderombudsman.
77. op 16 juli 2018 stuurt de gemeente een ontvangstbevestiging naar de

kinderombudsman.
78. Op 25 iuli 2018 stuurt de kinderombudsman een ontvangstbevestiging naar

de wijkteammedewerker de heer P.
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79. Op 14 augustus 2018 stuurt de gemeente haar reactie op de bevindingen en
het voorlopig oordeel aan de kinderombudsman.

80' Op 14 augustus 2018 stuurt de gemeente een brief aan de heer M. waarin
zii aangeeft dat ze de heer M. op korte termijn zal uitnodigingen voor een
gesprek.

81. Op 14 augustus 2018 stuurt de gemeente per e-mail een verzoek om uitstel
aan de kinderombudsman.

82. Op 20 augustus 2018 stuurt de gemeente een brief aan de heer M. waarin
zii aangeeft dat ze de heer M. op korte termijn zal uitnodigingen voor een
gesprek.

83. Op 20 augustus 2018 vertelt de heer M. telefonisch aan de
kinderombudsman dat hij computerproblemen heeft, waardoor zijn reactie
op.de bevindingen en het voorlopig oordeel op zich laat wachten.

8a. op 20 augustus 2018 ontvangt de kinderombudsman de brief van 14
augustus 2018van de gemeente per e-mail.

85. op 22 augustus 2018 verlengt de kinderombudsman per brief de
reactietermijn van de gemeente.

86. Op 22 augusttts 2018 ontvangt de kinderombudsman per post de brief van
14 augustus 2018 van de gemeente.

87. Op 23 augustus 2018 stuurt de gemeente een ontvangstbevestiging naar de
kinderombudsman.

88. op 31 augustus 2018 vraagt de gemeente of de kinderombudsman zijn
rappel van22 augustus 2018 wil rectificeren.

89. Op 3 september 2018 stuurt de kinderombudsman een de reactie van de
gemeente voor hoor en wederhoor naar de heer M.

90. Op 4 september 2018 stuurt de kinderombudsman een
ontvangstbevestiging naar de gemeente, waarin hij aangeeft dat hij nog niet
alle reactie ontvangen heeft.

91. Op 11 oktober 2018 vertelt de heer M. telefonisch aan de
kinderombudsman dat hij de brief van 3 september 2018 niet heeft
ontvangen.

92. Op 12 oktober 2018 verlengt de kinderombudsman per brief de
reactietermijn van de heer M.

93. Op 29 november 2018 geeft de heer M. telefonisch aan de
kinderombudsman aan dat het hem niet lukt om zijn reactie op papier te
zetten en hij vertelt wat zijn reactie is.

94. Op 3 december 2018 stuurt de kinderombudsman een bevestigingsbrief aan
de heer M.
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