Kritiek en waardering voor excuses De Loot
Het besluit van de William Schrikker Groep excuses te maken voor de gang van zaken in gezinshuis
De Loot in Nieuwleusen, waarover deze krant gisteren uitgebreid berichtte, oogst zowel kritiek als
waardering.
Roel van Faassen, de Zwolse advocaat van christelijke leefgemeenschap De Terebint waaronder De
Loot valt, heeft zware kritiek. Hij is bang dat het vernietigende rapport het strafrechtelijk onderzoek
na aangiften van kindermishandeling in het huis beïnvloedt. Van Faassen staat ook de nu 71-jarige
ex-pleegmoeder bij, die in aangiften wordt aangewezen als degene die jarenlang en stelselmatig
pleegkinderen zou hebben mishandeld.
Inhoudelijk wil de advocaat nog niet reageren op de bevindingen in het rapport. 'Er is nog geen
vervolgingsbeslissing genomen en nu al komt de WSG met verstrekkende conclusies.'
Ronduit verontwaardigd is hij over uitlatingen van WSG-baas Peter Kouwenberg die De Terebint een
sekte noemt, gefinancierd met PGB-geld. Kouwenberg vindt dat alle kinderen die daar nog verblijven
moeten worden weggehaald. Hij heeft daarom melding gedaan bij het Zorgkantoor, Inspectie voor de
Gezondheidszorg en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. 'Dat soort uitlatingen gaan heel
ver en zijn onnodig grievend', vindt Van Faassen. Hoe komt hij erbij om te spreken over een sekte.'
De excuses die Kouwenberg heeft gemaakt is bij betrokken (groot)ouders, verzorgers en kinderen
vooral positief ontvangen. 'Het was ook prettig dat we persoonlijk met Kouwenberg konden praten
over onze ervaringen.' De ene ouder vindt de opstelling van WSG moedig, de ander heeft nog
aarzelingen. 'Een excuus kan pas worden aanvaard als er daadwerkelijk dingen veranderen, maar
mijn eerste indruk was positief.'
De Inspectie Jeugdzorg gaat de William Schrikker Groep de komende tijd extra in de gaten houden.
Doel daarvan is te controleren of er voldoende is geleerd van het drama in gezinshuis De Loot.
De Inspectie Jeugdzorg is volgens woordvoerder Kees Paling betrokken geweest bij de
voorbereidingen van het onderzoek naar De Loot, dat leidde tot een vernietigend rapport van de
DSP-groep. We hebben de opzet beoordeeld en vooral gekeken of de juiste vragen worden gesteld
en of de betrokken ouders en kinderen werden meegenomen.
De inspectie verwacht op korte termijn verbetering van de werkwijze bij de William Schrikker Groep
en voorstellen daartoe, voor zover die nog niet zijn gedaan. 'Dit mag nooit meer gebeuren. Daarom
gaan we controleren of aangekondigde verbeteringen zijn doorgevoerd en of ze in praktijk werken.'
Inspectie Jeugdzorg ziet vooralsnog geen taak weggelegd in nader onderzoek naar de situatie in de
De Terebint. 'Voor zover wij nu weten, zitten er geen kinderen met een jeugdzorgindicatie en dan is
het niet aan ons maar aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.' Een woordvoerder van die
Inspectie zegt dat elke melding leidt tot een onderzoek. Hoever het daarmee staat, kan ze nog niet
zeggen.
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