7 december 2020

Velen vragen ons wat wij nu dit afgelopen jaar hebben bereikt. Het begon zo veelbelovend
met de aangenomen motie van Lisa Westerveld en dus het oprichten van het Expertteam
Ouderverstoting.
En in eerste instantie wilde ik de tijdlijn aanvullen. Tot ik bedacht, als we al wat hebben
bereikt het afgelopen jaar, is het wel het blootleggen van het gehele systeem en allemaal
terug te lezen/vinden op onze website. Een verslag per maand dekt de lading niet.
Nu kan ik wel aanhalen hoe niet-onafhankelijk de Familierechtspraak functioneert, maar
open de link op de website en begin gewoon eens met lezen.
Nu kan ik wel vertellen over de rol van het Openbaar Ministerie, dat er bewust niet vervolgd
wordt op artikel 279 WvSr en hoe dat zo komt, maar open de link op de website en begin
gewoon eens met lezen.
Nu kan ik weer in detail omschrijven welke ambtenaren wat op hun geweten hebben, ik kan
schrijven over een bewust wegkijkende Tweede Kamer en uitleggen hoe dat nu zo komt,
maar open de link Tweede Kamer en begin met lezen. Dan weet jij ook, als ouder, dat jij je
niet nog langer moet laten gebruiken voor nog meer onderzoekjes en focusgroepen etc.,
alles is immers al duidelijk en bekend en het keert tegen jou!
De gehele Tweede Kamer kijkt opzichtig weg, dient moties in, maar vragen niet naar het
vervolg. Zelfs niet als het hun eigen motie betreft, die heel anders wordt uitgevoerd dan de
bedoeling. Onze volksvertegenwoordigers stellen Kamervragen, die niet ter zake zijn,
waarvan de antwoorden er niet toe doen en ons afleiden van de oplossingen, die er
natuurlijk wel zijn! Voor het pers momentje, de bühne, hun bezorgdheid uiten, maar niet
met de vuist op tafel slaan, zoals bijvoorbeeld de jeugdwet tegen houden. Eisen dat de
gehele keten eerst de juiste anamnese en vervolgens diagnose verricht, alvorens tot
handelen over te gaan.
Ja, het is veel, maar de bewering dat jullie, ouders, het overzicht verliezen, door de
hoeveelheid aan informatie op onze website, is onzin.
Wees blij dat alles wat van belang is op het gebied van ouderverstoting, de
wetenschappelijk gevalideerde inzichten, onderzoeken, methodes voor jullie op een rijtje
staan. Begin gewoon boven aan en lees je in, voordat je in de wilde weg van alles wilt doen,
wat uiteindelijk tegen je werkt.
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En als je dan toch bezig bent, kijk eens wat er staat bij de handreikingen, richtlijnen en
(WODC) rapporten en besef dat alles gepubliceerd na 18 januari 2019 geschreven is richting
de opdrachtgevers; de ministeries JenV en VWS en de VNG. Het ontbreekt de samenstellers
van al die publicaties aan wetenschappelijke integriteit en een geweten. Bewust zijn alle
gevalideerde wetenschappelijke inzichten, onderzoeken en methodes genegeerd, in
opdracht van en wij hebben uiteraard de mails om dit te staven. Die paar échte experts, die
hun nek durfden uit te steken, zijn vernederd en ondergaan een ware cancel cultuur.
Dit alles laat zien hoe machtig de jeugdzorglobby en de ambtenaren zijn.
Hetzelfde op het gebied van Huiselijk geweld. Zo lang de generationele overdracht is
omarmd, maar ‘niemand’ wil onderkennen dat huiselijk geweld gender neutraal is, in alle
lagen van de bevolking voorkomt en alles te maken heeft met psychopathologie, kunnen
destructieve patronen niet doorbroken worden, is er altijd ruimte voor valse
beschuldigingen (hun manier van waarheidsvinding) en geïnstitutionaliseerde discriminatie.
Zo kunnen ouders nog makkelijker uitgebannen worden daar hun ’preventie’ in de vorm van
vroeg signalering, of te wel de kansencirkels van GIRFEC, het profileren van ouders en (klein)
kinderen, gemeengoed is. De jeugd wordt niet geleerd de destructieve patronen te
doorbreken en verworden zorg junkies, een kwalijke rol speelt hierbij Villa Pinedo.
Het afgelopen jaar hebben wij alle verantwoordelijke organisaties bevraagd en
geïnformeerd. Niemand in de keten kan nog beweren niet op de hoogte te zijn.
Waar blijft het spoeddebat rondom de uitzending van de De Hofbar, 1 december
jongstleden, waar de minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker, glashard staat te
liegen ten aanzien van heel Nederland!? Hoe kan het zijn dat de juiste zorg kinderen wordt
ontzegd door ambtenaren, want niet ingekocht? Hoe kan het zijn dat ouders en kinderen
gedwongen worden om ondermaatse ‘hulp’ te accepteren, want in gekocht en anders de
ouders hun gezag kunnen verliezen, op basis van leugens, beweringen, opinies, meningen,
verhaaltjes, onderbuikgevoelens, projectie en overdracht?
Wat dat betreft is het interessant om de link gemeenten te openen en te beseffen dat menig
wethouder een kwalijke (politieke) rol speelt. De transitie richting de gemeenten is
uitgelopen op een financieel fiasco, maar nog erger, op een maatschappelijke ramp, op
talloze persoonlijke drama’s. Wij vragen ons af wat een gemeenteraad nou eigenlijk
voorstelt, ingrijpen doen ze in ieder geval niet en burgers, die gebruik willen maken van hun
inspreekrecht, worden geweigerd.

Stichting Écht Scheiden Zonder Schade. Zaltbommelstraat 40, 5036XJ Tilburg
KvK 75287048 • IBAN nummer: NL69 BUNQ 2036 2921 78 • BIC nummer: BUNQ NL2AXXX

Waarom moeten wij ons overleveren aan een openbaar toegegeven handelingsonbekwame
keten? Hoe wreed is dat?
Het Expertteam Ouderverstoting het stokje heeft overgenomen van het Platform Scheiden
zonder schade en gaat ons binnenkort verrassen met een levensbepalend rapport voor de
komende generaties, waarbij profilering, kansencirkels, de zogenaamde vroeg signalering
gemeengoed gaat worden, onder het mom van ‘preventie’. Het vrijwillig kader kan dan
omgezet worden in dwang en drang, zelfs gezinsopnames, waardoor ouder nog meer
gechanteerd kunnen worden met hun kinderen. Het ont-ouderen van kinderen
gelegaliseerd. Opvoeden door de verantwoorde ouder onmogelijk gemaakt, omdat het
in de gehele keten ontbreekt aan een geweten, aan integriteit.
Integere ervaringsdeskundigen zijn/worden tegen elkaar uitgespeeld . Worden ronduit
geschoffeerd en vernederd, weggezet als wappies en helaas ook persoonlijk belaagd. Feit is
dat er op deze grote schaal misdaden tegen de menselijkheid worden gepleegd, juist
door degenen die pretenderen in het belang van het kind te handelen en niemand
trapt op de rem! De belangen, de lobby, wegen zwaarder dan het welzijn van de burger
Wij hebben aangetoond dat de keten niet gemotiveerd is de huidige werkwijze aan te
passen, ergo, zal deze keten nog meer schade aanrichten. Immers er zit geen rem op!
Niemand in de keten neem het op zich de waanzin te stoppen, hand in eigen boezem te
steken, wetenschappelijk gevalideerde onderzoeksmethodes te gebruiken, aan feitelijke
waarheid vinding te doen, anamnese en diagnose, zoals in de somatische zorg. In plaats van
handelen op basis van vermoedens, valse beschuldigingen, opinies meningen projectie,
overdracht etc.
Succesjes, enkele lichtpuntjes:
Ondanks alle weerstand hebben wij ook dit jaar onbezoldigd onze energie gestoken in de
passende oplossingen, die er uiteraard zijn.
Bekijk onze position papers en ga dus niet weer het wiel uitvinden.
Kijk naar onze inzet om het Expertteam Ouderverstoting te motiveren het juiste te gaan
doen. Helaas blijft het Expertteam Ouderverstoting shoppen, ouders lastig vallen,
compromitteren, werkend naar het in stand houden van de keten. In ieder geval hebben
ze dadelijk een hoop uit te leggen ;)
Wij zijn trots op het feit dat de Wet Deelgezag van de baan is en hoopvol dat nu eindelijk
gezamenlijk gezag ook bij samenwonende stelletjes bij erkenning bij wet geregeld gaat
zijn. (Juni 2021)
Dat er meer aandacht komt vanuit de journalistieke hoek. De documentaire Verstoten
vaders, diverse artikelen in de media, de uitzendingen bij De Hofbar.
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Wij zijn ontzettend blij met de uitkomst van TNO Health betreffende parallel ouderschap!
Het best bewaarde geheim! De verzonnen klemcriteria door de keten en de rechter gaan
niet meer op! Die zogenaamde rust is nu eindelijk gewaarborgd, terwijl beide ouders
gelijkwaardig in het leven van het kind kunnen zijn, juist door goede afspraken.
Wat dat betreft zijn we trots op ons niet meer dan faire ouderschapsplan.
Wij hebben alle rechters overigens aangeschreven en gewezen op de (internationale)
wetten, rechten, verdragen en zelfs hun afgelegde eed.
Ouders kunnen deze mail/brief gebruiken om hun kind niet te verliezen.
Ook wijzen wij ouders op het feit dat een rechter wel degelijk meer middelen kan
inzetten om een beschikking van waarde te laten zijn, plus hoe ouders een rechter horen
te motiveren het juiste te doen.
Wij hebben de Kinderombudsman bedankt voor de diplomatieke oplossing; Het beste
besluit voor het Kind en dragen alle ouders en kinderen op om hier gebruik van te
maken, om capabele professionals af te dwingen, mocht dat al nodig zijn.
Sowieso hebben wij alles voor de ouders op een rijtje gezet om te kunnen motiveren dat
die gesprekjes met kinderen, door de rechter en/of handelingsonbekwame keten, contra
productief zijn.
Dat dit, net zoals alles in het zogenaamde vrijwillig kader, geweigerd hoort te worden,
juist in het belang van jouw kind en jezelf, daarbij jouw grondwettelijke zorgplicht
centraal stellend.
Wij hebben een blauwdruk uitgewerkt. Wij leggen stap voor stap uit wat ouders moeten
doen tegen de valse beschuldigingen, tot en met de artikel 12 procedures. Hoe een
ouder effectief opkomt en strijd voor het kind (en dus de strijd tegen de ex en de
instanties staakt)
Al met al zit de sleutel in elke ouder zelf! Wetende wat de ouder hoort te weten, kan
deze ouder, met alle kennis die op onze website en onze sociale media staat, zelf,
gericht een einde maken aan deze waanzin/Kafka.
Gebruik gewoon eens de zoekwoorden optie op onze website en pas op wie jij uitnodigt in
jouw/jullie leven… De verantwoorde ouder kan verantwoord scheiden. Vandaar dat dit hartje
verder uitgewerkt wordt.
Immers, alles is nu bekend, alles is nu gezegd, alles is nu gedeeld.
Ook de werkende oplossingen. Dus focus, beste ouder! Bevrijdt eerst jouw kind uit de
klauwen van de keten. Dat kan! Als jij onze tips ter harte neemt. Niets moet, altijd een eigen
keuze, maar besef, de tijd van hulpeloosheid is voorbij!
Het is zoals het is! Dit is nu de puinhoop, waar wij, ouders/kinderen/burgers mee
horen te dealen.

