Nieuw onderzoek jeugdbescherming vraagt om
actie, doe mee!
Geplaatst op 12 september 2022

Update: op basis van eerste gesprekken met
cliëntenraden uit gesloten instellingen en anderen uit
ons vernieuwingsnetwerk, is er vanuit LOC Waardevolle
zorg vast een brief naar de Tweede Kamer gestuurd
voor het spoeddebat dat donderdag 15 september
plaatsvindt. Lees daar meer over in dit bericht. Met dank
aan ieders input!

Woensdag verscheen een onderzoeksrapport van de Universiteit Leiden, waarin wetenschappers
opnieuw constateren dat de jeugdbescherming vaak meer schade aanricht in gezinnen dan
problemen oplost. Rapport na rapport blijft het bij praten en verandert er in de praktijk niks.
Gezinnen voelen zich niet gehoord en hulpverleners staan machteloos. LOC Waardevolle zorg
(ondersteuner van Radicale vernieuwing jeugdzorg) kaart al jaren aan dat de jeugdbescherming in
ons land niet doet wat zij zou moeten doen. En dat ze dat ook niet kán doen door de huidige focus
op kostenbeheersing, regels en systemen.
Het eerste dat nu moet gebeuren is dat kinderen, jongeren en ouders zelf mogen bepalen wat nodig is.
Zonder dat over hun hoofden heen wordt besloten. Vanuit Radicale vernieuwing jeugdzorg willen we dan
ook met kinderen, jongeren, ouders en hulpverleners bereiken dat we als samenleving de werkelijke
problemen (zoals jongeren en ouders die ervaren) helpen oplossen. Doe mee!

Zo doe je mee:
Geef een reactie onder dit bericht. En vertel wat er anders moet. Of hoe je hier al aan werkt!

https://www.rvjeugdzorg.nl/nieuws/nieuw-onderzoek-jeugdbescherming-vraagt-om-actie/

Meld je vast aan voor de eerstvolgende actiedag in Utrecht, via een email aan rvjeugdzorg@loc.nl
(datum volgt). Of bel met 030 284 3200.
Lid van een cliëntenraad? Meld je aan voor de netwerkbijeenkomst van LOC Cliëntenraden op 13
september, waar LOC dit in de agenda inlast.

Meer weten
In de beweging Radicale vernieuwing jeugdzorg werken we aan Radicale vernieuwing van de ondersteuning
voor kinderen, jongeren en ouders. Bekijk hier ons Manifest: rvjeugdzorg.nl/manifest.

Meer artikelen over de thema's met trefwoorden:
Thema's: Opstarten beweging, Doe je mee?, Mensen en initiatieven
Trefwoorden: clientenraad, cocreatie, ervaringskennis, gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming, jongeren,
kinderen, loc waardevolle zorg, ouders, uithuisplaatsing

https://www.rvjeugdzorg.nl/nieuws/nieuw-onderzoek-jeugdbescherming-vraagt-om-actie/

