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Begin deze zomer publiceerde de Inspectie voor
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een rapport over de
kwaliteit van feitenonderzoek bij 45 gedwongen
uithuisplaatsingen. Daarbij concludeerde de inspectie
dat de kwaliteit van feitenonderzoek tekort schiet. De
inspectie adviseerde om ouders en kinderen beter te
betrekken bij afwegingen over uithuisplaatsing. Op 1
september gaat de vaste commissie van Justitie en
Veiligheid verder met dit onderwerp. LOC Waardevolle zorg, ondersteuner van de beweging
Radicale vernieuwing jeugdzorg, voorziet hen daarbij via een brief van input. Ook signalen uit de
vernieuwingsbeweging zijn daarin meegenomen.

Brief LOC aan de vaste commissie Justitie en Veiligheid
In een eerdere brief aan de vaste commissie van Volksgezondheid, welzijn en sport, riep LOC mede op
basis van signalen uit onze beweging al op tot structurele oplossingen.
In de brief aan de vaste commissie van Justitie en Veiligheid benadrukt LOC nog eens de noodzaak voor
structurele oplossingen: stop met de focus op geld en budget(beperkingen). Dit leidt tot
symptoombestrijding. Richt de aandacht allereerst op inhoudelijke oplossingen die leiden tot kwalitatief
betere jeugdzorg, voordat financiën een rol gaan spelen. LOC vraagt daarvoor om zeggenschap te
vergroten, te starten bij de kinderen, jongeren en ouders zelf, en werk te maken van de rechtspositie van
betrokkenen. LOC geeft daar, op basis van inbreng vanuit cliëntenraden, jongeren en ouders, verschillende
concrete handvatten voor.

Meer weten
https://www.rvjeugdzorg.nl/nieuws/feitenonderzoek-bij-uithuisplaatsingen-input-voor-tweede-kamer/

Lees hier de brief.
Lees hier informatie voor cliëntenraden en hun rol, en vervolgacties van LOC.
Binnen de beweging Radicale vernieuwing zijn we ook structureel in gesprek met de inspectie en
ministeries. Over wat de vernieuwing betekent voor ieders rol. VWS ondersteunt Radicale
vernieuwing jeugdzorg ook financieel.
Maak kennis met Mariëlle Cuijpers, belangenbehartiger voor LOC: in dit blog op ons platform stelt zij
zich voor.

Meer artikelen over de thema's met trefwoorden:
Thema's: Opstarten beweging, Mensen en initiatieven
Trefwoorden: clientenraad, ervaringsdeskundigheid, jongeren, kinderen, klachten, loc waardevolle zorg,
onderzoek, ouders, politiek en beleid, rechten, uithuisplaatsing, zeggenschap
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