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Geachte heer Van den Brink,

De Inspectie Jeugdzorg heeft mij -  haar advocaat -  gevraagd om u aan te schrijven 

over het volgende.

U hebt de afgelopen tijd  in e-mails aan verschillende geadresseerden en op internet 

(onder meer op Facebook) de Inspectie Jeugdzorg en haar medewerkers beschuldigd 

van het afdekken van seksueel misbruik en/of het afdekken van ontvoering van uw 

dochters of andere kinderen. U noemt daarbij verschillende medewerkers bij naam. Uw 

beschuldigingen richten zich vooral op de heer K. Reedijk, maar ook op andere 

medewerkers van de Inspectie Jeugdzorg. Uw beschuldigingen missen elke grond en 

zijn grievend, intimiderend en lasterlijk.

Op 1 augustus 2013 heeft de hoofdinspecteur van de Inspectie Jeugdzorg, mevrouw 

drs. G.E.M. Tielen, u een brief geschreven waarin zij onder meer heeft opgemerkt dat 

u teksten op Facebook en andere sociale media plaatst, waarin namen van inspecteurs 

en medewerkers van de Inspectie Jeugdzorg worden genoemd en die laster bevatten. 

De hoofdinspecteur heeft geschreven dat zij van u verlangt dat u per direct stopt met 

het plaatsen van dit soort teksten en dat zij eist dat u de bestaande teksten met deze
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inhoud onmiddellijk verwijdert. Deze eis heeft zij herhaald in brieven aan u van 

26 augustus en 19 september 2013. Kopieën van die brieven voeg ik bij deze brief.

U hebt geen gehoor gegeven aan de eisen van de hoofdinspecteur, maar u bent 

doorgegaan met het uiten van de beschuldigingen. U bent zelfs nog verder gegaan, 

door de heer Reedijk in verschillende uitlatingen zeer ernstig te bedreigen, onder meer 

in uw e-mail van 4 oktober 2013, 8:30 uur.

Uw beschuldigingen en bedreigingen zijn onaanvaardbaar en onrechtmatig.

Hierbij sommeer ik u namens de Inspectie Jeugdzorg om alle uitlatingen (op Facebook 

of waar dan ook geplaatst) waarin u de Inspectie Jeugdzorg of haar medewerkers 

beschuldigt van (het afdekken van) seksueel misbruik, (het afdekken van) ontvoering 

of vergelijkbare feiten, en/of waarin u bedreigingen uit tegenover (medewerkers van) 

de Inspectie Jeugdzorg, binnen drie dagen na vandaag te verwijderen. Ook sommeer 

ik u om u in de toekomst te onthouden van het uiten of doen uiten van dergelijke 

lasterlijke beschuldigingen en bedreigingen.

Ik heb opdracht van de Inspectie Jeugdzorg om een kort geding tegen u aan te 

spannen als u aan deze sommatie geen gehoor geeft. In dat geval zal ook worden 

gevraagd om u een dwangsom op te leggen voor het geval dat u niet ophoudt met uw 

onrechtmatig handelen, en zal worden gevorderd dat u in de proceskosten wordt 

veroordeeld. De Inspectie Jeugdzorg hoopt dat u het zo ver niet laat komen. Mocht 

een kort geding toch onvermijdelijk zijn, dan kunt u mij binnen genoemde term ijn van 

drie dagen na vandaag de data laten weten waarop u verhinderd bent in de komende 

zeven weken, zodat ik de rechtbank daarvan op de hoogte kan stellen.

Hoogachtend,

S.M. Kingma

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen
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Datum 19 september 2013
Betreft verwijderen lasterlijke teksten Facebook en andere sociale media

Geachte heer Van den Brink,

Op 2 augustus jl. heeft u mijn aangetekende brief van 1 augustus met kenmerk 
IJZ/3166847-GH/12-0357-K ontvangen. Volledigheidshalve treft u die brief 
nogmaals in de bijlage aan.

In de laatste alinea van de hiervoor genoemde brief staat: "Tot slot heb ik gezien 
dat u de afgelopen weken teksten op Facebook en andere sociale media plaatst, 
waarin namen van inspecteurs en andere medewerkers worden genoemd en die 
laster bevatten. Ik verlang van u dat u per direct stopt met het plaatsen van dit 
soort teksten. Voorts eis ik van u dat u de bestaande teksten met deze inhoud 
onmiddellijk verwijdert."

Helaas moet ik constateren dat u hier nog slechts deels gehoor aan heeft gegeven 
en dat op Facebook en andere sociale media nog steeds teksten verschijnen die 
lasteren smaad bevatten richting medewerkers van de Inspectie Jeugdzorg. Dit 
geldt ook voor de links die u op de tijdlijnen van andere Facebookgebruikers heeft 
geplaatst.
Ik wijs u er nadrukkelijk op dat de Inspectie Jeugdzorg dit gedrag niet tolereert.

Via deze brief stel ik u voor de tweede en tevens laatste keer in de gelegenheid 
deze teksten te verwijderen en dergelijke uitlatingen te staken. Ik geef u hier tot 
uiterliik 29 september 2013 de gelegenheid voor. Staan hierna nog steeds oude 
en nieuwe laster bevattende teksten over medewerkers van de Inspectie 
Jeugdzorg op Facebook en andere sociale media, dan ben ik genoodzaakt deze 
zaak in handen te stellen van de landsadvocaat voor verdere juridische stappen.

Ik vertrouw er echter op dat u de teksten verwijdert binnen de gestelde termijn en 
hiermee juridische stappen achterwege kunnen blijven.

Hoogachtend,
de hoofdinspecteur van de Inspectie Jeugdzorg,

Bezoekadres
Sint Jacobsstraa t 61 
3511 BP Utrecht 
T 030 230 52 30 
F 030 230 52 00 
www.inspectlejeugdzorg.nl

Ons kenmerk
IJZ/3168398-GF/ 12-0357-K

Bijlagen
1

mw. drs. G.E.M. Tlelen
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Datum 26 augustus 2013
Betreft verwijderen lasterlijke teksten Facebook en andere sociale media

Geachte heer Van den Brink,

Op 2 augustus jl. heeft u mijn aangetekende brief van 1 augustus met kenmerk 
IJZ/3166847-GH/12-0357-K ontvangen. Volledigheidshalve treft u die brief 
nogmaals in de bijlage aan.

In de laatste alinea van de hiervoor genoemde brief staat: "Tot slot heb ik gezien 
dat u de afgelopen weken teksten op Facebook en andere sociale media plaatst, 
waarin namen van inspecteurs en andere medewerkers worden genoemd en die 
laster bevatten. Ik  verlang van u dat u per direct stopt met het plaatsen van dit 
soort teksten. Voorts eis ik van u dat u de bestaande teksten met deze inhoud 
onmiddellijk verwijdert."

Helaas moet ik constateren dat u hier nog slechts deels gehoor aan heeft gegeven 
en dat op Facebook en andere sociale media nog steeds teksten verschijnen die 
laster en smaad bevatten richting medewerkers van de Inspectie Jeugdzorg. Dit 
geldt ook voor de links die u op de tijdlijnen van andere Facebookgebruikers heeft 
geplaatst.
Ik wijs u er nadrukkelijk op dat de Inspectie Jeugdzorg dit gedrag niet tolereert.

Via deze brief stel ik u voor de tweede en tevens laatste keer in de gelegenheid 
deze teksten te verwijderen en dergelijke uitlatingen te staken. Ik geef u hier to t 
uiterliik 8 september 2013 de gelegenheid voor. Staan hierna nog steeds oude en 
nieuwe laster bevattende teksten over medewerkers van de Inspectie Jeugdzorg 
op Facebook en andere sociale media, dan ben ik genoodzaakt deze zaak in 
handen te stellen van de landsadvocaat voor verdere juridische stappen.

Ik  vertrouw er echter op dat u de teksten verwijdert binnen de gestelde termijn en 
hiermee juridische stappen achterwege kunnen blijven.

Hoogachtend,
de hoofdinspecteur van de Inspectie Jeugdzorg,

Bezoekadres
Sint Jac o b sstraa t  61 

3511 BP Utrecht 
T 030 230 52 30 
F 030  230 52 00 

w w w .inspectiejeugdzorg.nl

Ons kenmerk
I3Z /3168398-G F/12-0357-K

Bijlagen
1

mw. drs. G.E.M. Tielen
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Datum 1 augustus 2013 
Betreft afsluiten melding

B ezo e k ad re s  
Sint Jacobsstraat 61 
3511 BP Utrecht 
T 030 230 52 30 
F 030 230 52 00 
viww.lnspectlejeugdzorg.nl

Ons k en m e rk  
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Bijlagen

Uiv k en m erk

Geachte heer Van den Brink,

Op 11 ju li 2013 ontving de Inspectie jeugdzorg uw melding over mogelijk 
seksueel misbruik In het Wilmahuls te Zoetermeer. Ook heeft u de inspectie de 
afgelopen weken een groot aantal e-mails gestuurd over uw vermoedens van 
seksueel misbruik. U heeft ons gevraagd wat wij met deze melding gaan doen en 
gevraagd of het Wilmahuls onder het toezicht van de inspectie valt.

Op donderdag 18 ju li 2013 hebben dhr. 3. Verbruggen, senior inspecteur, en de 
heer K. Reedijk, strategisch inspecteur en lid van het managementteam, een 
gesprek gehad met uw vertrouwenspersoon, dhr. Lameris. In dat gesprek is 
afgesproken dat we u schriftelijk laten weten wat wij met uw melding doen.

Uit alle informatie die u ons heeft gegeven blijkt dat u van mening bent dat uw 
dochters illegaal ziin geplaatst in verschillende jeugdzorginstellingen en het 
Wilmahuls, waar zij nu nog steeds verblijven. Tevens schrijft u dat uw dochters 
herhaaldelijk misbruikt zijn tijdens de uithuisplaatsing door een ex politie agent en 
meerdere bezoekers van het Wilmahuls. Ook betwijfelt u of het Wilmahuis 
onderdeel Is van de Hoenderloogroep.

Hieronder ga ik in op bovenstaande signalen die u onder de aandacht van de 
inspectie heeft gebracht.
Illegale plaatsing
De inspectie heeft navraag gedaan bij de plaatsende instantie of er een 
indicatiebesluit aan de plaatsing ten grondslag ligt. Bureau Jeugdzorg heeft de 
inspectie een afschrift toegestuurd, waaruit blijkt dat de uithuisplaatsing volgens 
de regels Is verlopen.

Vermoedens van seksueel misbruik

De inspectie heeft geen aanwijzingen dat sprake is (geweest) van seksueel 
misbruik van uw dochters. Instellingen moeten vermoedens van seksueel misbruik 
bij de inspectie melden. De inspectie heeft geen meldingen ontvangen.
Overigens heeft de inspectie kennis genomen van het vonnis van de rechtbank 
Alkmaar van 27 februari 2013 waarin de rechtbank onder andere vaststelt dat er 
geen grond gevonden kan worden in uw beschuldigingen van seksueel misbruik.
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Het Wilmahuis Ons ken m erk  
UZ/3166847-GH'12-0357-KHet Wilmahuis is een onderaannemer van de Hoenderloogroep. Dit betekent dat 

de Hoenderloogroep verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de zorg van het 
Wilmahuis, De Hoenderloogroep is een landelijk werkende instelling en valt onder 
het toezicht van de Inspectie Jeugdzorg.
Begin dit jaar heeft de Inspectie toezicht uitgevoerd in het Wilmahuis en oordeelde 
zij dat de kwaliteit van de zorg van het Wilmahuis voldoende is.

Gezien bovenstaande is de inspectie van mening dat uw melding geen 
aanknopingspunten biedt om actie te ondernemen. De Inspectie sluit de melding 
hierbij af.

Zoals afgesproken met de heer Lameris is de heer 3. Verbruggen uw vaste 
aanspreekpunt binnen de Inspectie en bij afwezigheid van de heer]. Verbruggen 
is de heer K. Reedijk uw aanspreekpunt.

Tot slot heb ik gezien dat u de afgelopen weken teksten op Facebook en andere 
sociale media plaatst, waarin namen van inspecteurs en medewerkers worden 
genoemd en die laster bevatten. Ik verlang van u dat u per direct stopt met het 
plaatsen van dit soort teksten. Voorts eis ik van u dat u de bestaande teksten met 
deze inhoud onmiddellijk verwijdert.

Hoogachtend,
de hoofdinspecteur van de Inspectie Jeugdzorg,

mw, drs. G.E.M. Tieten
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