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Leonieke Boendermaker, lector Implementatie in de Jeugdzorg bij de Hogeschool van
Amsterdam, is benoemd als lid van de commissie Rouvoet. De onafhankelijke commissie van
voormalig minister van Jeugd en Gezin André Rouvoet gaat zich richten op het voorkomen
van seksueel misbruik in de jeugdzorg. Naar aanleiding van de verontrustende conclusies van
de commissie-Samson gaan de vijf commissieleden een ‘Kwaliteitskader Voorkomen
Seksueel Misbruik’ ontwikkelen en erop toezien dat plannen worden omgezet in beleid.
Ruim een maand geleden schrok Nederland op van de resultaten van het onderzoek van de
commissie-Samson. Hieruit bleek dat kinderen in jeugdzorginstellingen 2,5 keer zo vaak
worden misbruikt als andere kinderen en dat minder dan 2% van de begeleiders het misbruik
waarneemt. Ook Rouvoet zelf was aangedaan door de bevindingen: ‘Wat mij het meeste
bezighoudt is dat een kind in de jeugdzorg minder veilig is dan het gemiddelde Nederlandse
kind. (..) Een kind wordt juist weggehaald uit zijn eigen vertrouwde omgeving en in de
jeugdzorg ondergebracht vanwege de veiligheid.’

Geen passieve rol meer
Een van de belangrijkste conclusies van de commissie-Samson was dat de overheid
onvoldoende toezicht heeft gehouden op de jeugdzorg en daarbij een te passieve rol heeft
aangenomen. De commissie Rouvoet gaat daarom een Kwaliteitskader Voorkomen Seksueel
Misbruik opstellen en ervoor zorgen dat de observaties en aanbevelingen ook daadwerkelijk
worden geïmplementeerd. Voortaan komt er een jaarlijkse rapportage van de regering naar de
Tweede Kamer, waarin staat hoe conclusies moeten worden omgezet in beleid. Ook hierin
krijgt de commissie Rouvoet een belangrijke rol.

Onafhankelijke zwaargewichten
Voorzitter Rouvoet heeft voor zijn commissie vier onafhankelijke ‘zwaargewichten’ uit de
wereld van de jeugdzorg geselecteerd, die niet als medewerker of bestuurder verbonden zijn
aan Jeugdzorg Nederland. Naast Boendermaker bestaat de commissie uit Monique van Dijen
(gepromoveerd op kwaliteits-en veiligheidssystemen in de gezondheidszorg), Jacques Ament,
toezichthouder bij Mensana, RIBW Noord- en Midden Limburg en bij huisartsenorganisatie
HOZL en Marcel van Gastel, voormalig directeur-generaal (DG) op het ministerie van VWS
en bij het programmaministerie Jeugd & Gezin.
De commissie start in deze samenstelling per direct met het in kaart brengen van de
problematiek en de gewenste aanpak.

Leonieke Boendermaker
Leonieke Boendermaker heeft als lector Implementatie in de Jeugdzorg aan de Hogeschool
van Amsterdam veel onderzoek gedaan op het gebied van kwaliteit en effectiviteit in de
jeugdzorg en uitgebreide ervaring met het werken met richtlijnen en interventies.
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