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---------------------------------------------------------Hooggeachte heer minister,
Het ontwikkelingsbelang van het kind behoort bij alle handelen van de
samenleving de eerste overweging te zijn. Kinderen zijn immers onze
toekomst.
Het is het voorrecht van ouders om die maatschappelijke taak jegens hun
kind in de eerste plaats vorm te geven.
Het kind verkeert per definitie in crisis als die eerste vormgeving faalt.
Immers overdracht van intuïties, van normen en waarden komt uitsluitend
in hechting en vertrouwen tot stand.
Als dat al vroeg in het leven van een kind mislukt of te voorzien is dat het
zal mislukken, heeft het betrokken kind aanspraak op een zeer directe en
sterke inspanning van beschermende instanties om dit tekort zo snel
mogelijk te compenseren. Als het tot uithuisplaatsing moet komen, zal die
inspanning bij jonge kinderen het best door pleegouders kunnen worden
geleverd, die daarvoor het hoogste respect en brede steun verdienen.
De beleidsvisie die wij u hierbij in samenvatting aanbieden is er op gericht
om vanuit het perspectief van het belang van het kind, de positie van de
pleegouders als primair hulpverlener te markeren en te versterken.
Maar zij is er ook op gericht om de positie van de ouder te verhelderen.
Niet om, zoals in de publiciteit rond deze beleidsvisie wel is gesuggereerd,
de positie van de ouder te verzwakken. Niets is immers zo erg als
onduidelijkheid en vaagheid in het beleid rond het uithuis geplaatste kind.
Het kind heeft daar als eerste onder te lijden, maar die onzekerheid irriteert
ook ouders en demotiveert pleegouders.
Wij staan een heldere beleidslijn voor, die soms hard mag lijken, maar in
wezen ieder het volle pond probeert te geven. Wij hopen, dat deze
beleidsvisie, die geheel ligt in de lijn van wat met Trillium 5 jaar gelden
beoogd werd, (maar nog niet is waar gemaakt), in de gehele jeugdzorg
wordt onderschreven. Dat zal de zuiverheid van besluitvorming en de
rechtzekerheid zeer ten goede komen. Als de jeugdzorg ergens behoefte aan

heeft dan is het wel aan eenheid van visie en beleid.
Wij bieden deze beleidsvisie specifiek aan u als minister van justitie aan,
omdat hij ons inziens past in het programma Beter Beschermd van uw
ministerie en wij hopen dat aanbevelingen strekkend tot wetswijziging in
dat programma kunnen worden meegenomen, voorzover daar al niet in
voorzien is.
Wij danken u voor uw komst.

