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CoThink Event Map: Veel mis in Jeugdzorgketen Legenda

Rapportage obv artikel 

afgerond.

Door vele fouten in de 

jeugdzorgketen is er 

sprake van een 

enorme kosten-

overschreiding. Deze 

Event Map geeft een 

overzicht obv het 

rapport 

"Keteninfantiliteit in de 

Jeugdzorg" van Harry 

Berndsen

 

Dirk Vollenhoven en 

Ron Vonk

22-6-2018

Context

Auteur

Locatie

Omschrijving status

Datum laatste update
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Bekende oorzaak

Mogelijke actie

EN

OF

Doorbroken barrière

Eigenaar

Doorbroken barrière

300

Gevolg

Onbekende oorzaak

Geanalyseerde oorzaak

Bevorderende 
omstandigheid

Ingevoerde barrière

Bevorderende 
omstandigheid

Gekozen actie

Bewezen barrière
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Aanvullende informatie

Jeugdzorg heeft 
enorme kostenover-

schrijding

Onterechte uithuis-
plaatsing of onder-

toezichtstelling

Verantwoording

Deze Event Map is ontwikkeld op basis van een 
artikel uit de Leeuwarder Courant van 5 juni 
2018, dat gebaseerd is op het rapport 
'Keteninfantiliteit in de Jeugdzorg' van sociaal 
pedagoog Harry Berndsen. Dat rapport is tot 
stand gekomen op basis van rapporten van Veilig
Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en 
Bureau Jeugdzorg.

CoThink heeft geen enkele betrokkenheid en is 
geenszins materie-deskundig. Zij heeft alleen de 
conclusies gevisualiseerd en nog onbekende 
oorzaken toegevoegd.

Rechters opgeleid als jurist
met procedurele orientatie 

Niet duidelijk is welke informatie over 
leef- en opvoedingssituatie van kinderen 

van wie afkomstig is en wat gehoord, 
gezien of vastgesteld is. Info heeft 

karakter "roddel en achterklap"

Een mededeling dat een 
moeder psychisch niet in 

orde is, wordt niet 
professioneel onderbouwd.

Berndsen: "Ik zie verzinsels, 
onjuistheden en ouders die 

een stigma opgeplakt 
krijgen . ." 

Berndsen noemt dit 
"Keteninfantiliteit" 

(klakkeloos overnemen van 
informatie)

Rechter moet vertrouwen op  
kwaliteit van advies van de 
Raad vd Kinderbescherming

Ouders krijgen 
(onterecht) beperkte 

omgangsregeling

Gemeenten krijgen 
onnodige 

kostenposten

Reactie rechtbank Noord-Nederland: 
"Rechters voeren hun werk zorgvuldig 

en nauwgezet uit."

Regiecentrum Bescherming en 
Veiligheid: ". . continue bezig 

met verbeteren van . . wat feit 
en mening is."

Is hier een norm of 
principe voor?

Of is dit alleen maar 
een oordeel?

Wat is de oorzaak van 
informatieverzamelaars

zonder de vereiste 
bewaamheden?

NB: Dit verband wordt in 
artikel niet expliciet gelegd.

Oordeel rechter vaak 
niet onderbouwd met 
objectiveerbare feiten

Jeugdwet schrijft voor dat 
onderbouwing met objectieve 

feiten vereist is

Onnodig leed voor 
kinderen, ouders, 

grootouders

Foute informatie wordt 
aan andere instanties 

doorgegeven 

Op welke wijze wordt 
juistheid van feiten 

gewaarborgd?

Rapportages Veilig Thuis 
bevatten vaak 

onduidelijke informatie

Informatie over 
gedrag van mensen is vaak 

ongefundeerd

Samenleving/instanties 
staan enorm onder druk 

om kindermishandeling te 
melden

Meldcodes en
-verplichtingen zijn

ongebreideld ingevoerd

Wat is de oorzaak van de 
ongebreidelde invoering?

Wat zijn andere oorzaken 
voor valse meldingen van 

vermoedens van 
kindermishandeling?

Meldingen vermoeden 
kindermishandeling 

blijken vaak vals

Informatie-verzamelaars 
hebben niet de vereiste 

bekwaamheden

Veilig Thuis heeft geen 
betrouwbare/valide 

onderzoeksmethoden

Wat is de oorzaak dat 
Veilig Thuis geen 

betrouwbare/valide 
onderzoeksmethoden 

heeft?

Wat is de oorzaak dat 
medewerkers Veilig Thuis 

onbevoegd conclusies 
trekken over gedrag?

Medewerkers Veilig Thuis 
trekken onbevoegd 

conclusies over gedrag

Kinderrechters hebben 
weinig benul van 

pedagogische inzichten

Conclusies onderzoeker 
Rvd Kinderbescherming 
met eigen interpretatie

over opvoeding

Beschrijving 
wetenschappelijke 

normen (bv padagogiek) 
ontbreekt

Wat is de oorzaak dat 
beschrijving van 

wetensch. normen 
ontbreekt?


