ANBI status document en beleidsplan
Stichting Contra expertise Friesland heeft de ANBI-status: zie de beschikking. PDF dan
de beschikking toevoegen. Als je erop klikt.
In het ANBI-document en Beleidsplan van Stichting contra expertise Friesland opgesteld
(2012) -aangevuld in 2017-2018-2019-2020 leest u hoe de Stichting Contra expertise
Friesland daaraan invulling geeft.
Beleidsplan is opgesteld in 2010 en wordt elk jaar met de cliënten en met deskundigen
besproken.
Indien nodig wordt dit elk jaar bijgesteld naar nieuwe wetgeving en regelgeving en wat
er maatschappelijk speelt binnen de doelgroepen.
1.Inleiding
De Stichting contra expertise Friesland is opgericht op 18-03-2010 voor onbepaalde tijd.
De Stichting heeft om meer cliënten te ondersteunen een Statutenwijziging doorgemaakt op
11-10-2010. Stichting Contra Expertise Friesland heeft haar zetel in de gemeente Lemsterland.
Statuten zijn op te vragen bij de Stichting en zijn opgesteld door de Notaris.
De Stichting werkt Landelijk en Internationaal samen met deskundigen om de doelgroep
optimaal te ondersteunen. Er komen sinds 2010/ 2012 en de laatste jaren vanaf 2014 tot heden
steeds meer hulpvragen. Men kan kostenbesparend werken als Overheidsinstanties hierin ook
bewust van worden in de toekomst.
2.Waar loopt de doelgroep van de Stichting tegen aan:
Als de Rechtbank onafhankelijke diagnostiek van een onafhankelijke Psychiater die cliënten
inlenen in het belang van hun gezin toe gaan laten in de Rechtbank. Dit bespaart heel veel
kindertrauma, s en verkeerde vonnissen. Kinderen moeten het altijd eens zijn met de
Jeugdbescherming en vonnissen van de Rechtbank. Beide ouders en familie horen in het leven
van kinderen voor hun identiteit. Kinderen hoeven niet de Kiezen en mogen van beide
ouders houden ook na een vonnis!. Kinderen hebben behoefte aan een vertrouwenspersoon.

Pleegouders die deze visie ondersteunen en melden bij Overheidsinstanties voelen zich
niet altijd gehoord door pleegzorg of Jeugdbescherming. Een Kind mag altijd van zijn
eigen familie en ouders houden! Dit is belangrijk voor de hechting en identiteit. Door
onafhankelijke diagnostiek en goede hulpverlening in te gaan zetten binnen de thuissituatie en
bij eigen gemeente conform het EVRM 8.Als de wet gevolgd wordt kunnen rechterlijke
maatregelen gaan afnemen.
Er wordt landelijk en internationaal samengewerkt door de Stichting om met de juiste
expertise en diagnostiek het rechtssysteem van Jeugdbescherming te verbeteren. De
Stichting hoopt alle Cliënten en Overheidsinstanties bewust te maken en beter te laten
aansluiten op de Europese wetgeving en de wetten en verdragen en kinderrechten en
mensenrechten. Zodat de zorg goed wordt afgesteld op de gezinnen conform de wet. Artikel
8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens voorziet in het recht op
respect voor privé- en familieleven, het eigen huis en het briefgeheim, waarbij bepaalde
beperkingen in overeenstemming met de wet en noodzakelijk in een democratische
samenleving mogelijk zijn.

3. De ANBI status en de verantwoording wordt bij veel ondernemers en kleine winkels
nog als ingewikkeld gezien. In alle jaren is het bestuur vol enthousiasme bezig geweest het
werven van donateurs, ontvangen van donaties en sponsors.
De Stichting krijgt van vaste winkels/ kleine particulieren ondersteuning in de vorm van een
boodschappen/kleding of cadeautjes voor Sinterklaas en kerst voor de kinderen of aankleding
van de locatie. Het bestuur en de boekhouder zien erop toe dat al deze giften eerlijk verdeeld
wordt bij de doelgroep. De Sponsors staan allemaal in een sponsorboek. Sommige ook die
kleding geven en anoniem willen blijven. Sponsors zijn nodig omdat onze doelgroep vaak
door een Rechterlijke maatregel en schulden/ kosten aan hun Advocaat maar een klein budget
overhouden voor hun levensonderhoud. Een Rechterlijke maatregel geeft 90 procent meer
armoede bij de gezinnen. De Overheid compenseert hierin ouders niet in.
4.De Stichting voldoet conform de regelgeving aan de ANBI status.
verandering in wetgeving:
per 01-01-2014 is de stichting verplicht o.a. een beleidsplan op te stellen
om deze status te behouden. Met dit meerjarig beleidsplan voldoet zij aan haar wettelijke
plicht en hoopt zij hiermee de ANBI status te continueren.
Gezien de Stichting ook contra expertise laat verrichten is het goed dat de ANBI status goed
gecontroleerd wordt door de Belastingdienst. De Belastingdienst controleurs kunnen wel
coulanter zijn bij Goede doelen stichtingen. En de Stichting adviseren het betreft hier een
kwetsbare doelgroep kinderen die worden begeleid en geen eigen financiële middelen hebben.
De ervaring leert de Stichting dat vele bedrijven en Burgers niet weten wat een ANBI status
inhoudt en dan kleding en cadeautjes schenkt. De Stichting heeft dit uitgelegd op hun website.
Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel? Er wordt nog steeds meer geïnvesteerd in
Rechterlijke maatregelen ( door de Overheid ) dan in kinderen en diagnostiek van een
Psychiater om gezinnen en kinderen de juiste zorg te bieden.

De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via
internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBIstatus. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.
Stichting Contra Expertise Friesland heeft de ANBI status (Algemeen nut beoogde instelling).
Dit betekent dat er regelingen zijn opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en
vennootschapsbelasting, belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een
teruggavenregeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur
worden hierna besproken.
Wilt u hier meer informatie over klik dan hier
(http://anbi.nl/belastingvoordeel)
Vrijwel alle informatie over de Stichting wordt openbaar gemaakt via de website en
aangevuld in het beleidsplan.
Voor extra duidelijkheid hebben we volgens de ANBI Regels even nog alle informatie op deze
pagina verzameld.
Wilt u een donatie doen en heeft u behoefte aan meer transparantie of duidelijkheid omtrent
de stichting? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Stichting Contra expertise
Friesland. Uw Giften worden in het belang van de kinderen besteed en als sponsor bepaalt u
het project.

5.Contactgegevens
Naam van de instelling: Stichting Contra expertise Friesland
Postbus 233
8530 AE Lemmer
Email:
info@stichtingcontraexpertisefriesland.nl
Website:
www.stichtingcontraexpertisefriesland.nl
RSIN/fiscaal nummer: 822263749
KvK:
01180489
Rabobankgegevens:
IBAN NL71 RABO 0130 8502 25
ABN:
IBAN NL06 ABN 0518 5487 75
De Stichting heeft een bestuur verzekering bij de ANB AMRO bank afgesloten.

6.Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Mevr Scheffers
Penningmeester: Dhr Piest
Extra ondersteuning onafhankelijk wordt de Boekhouder ingeleend.
Wij hebben nog open vacatures binnen het bestuur te vervullen. En zoeken altijd leden die
dezelfde visie uit dragen.
De bestuurders van de Stichting werken onbezoldigd dit betekend dat de bestuurders geen

beloning voor hun werkzaamheden ontvangen.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten. Het bestuur van de Stichting contra expertise Friesland stuurt een
professioneel zorgteam aan en tevens de Juridische afdeling. Cliënten mogen zelf hun
advocaat en hulpverleners inlenen conform de wet. En worden hierin ondersteunt door het
Bestuur om tot een eerlijke zorg of juridische wet te komen. Ouders die geen Advocaat
kunnen vinden kunnen bemiddeling vragen bij de Stichting.
inzage uittreksel KVK:01180489. Indien uw dit wil hebben kan uw daarvoor een verzoek
voor indienen.
7. Doelstelling:
De Stichting contra expertise Friesland heeft als doel in de breedste zin van het
Woord. Het begeleiden en ondersteunen van burgers die te maken krijgen met een
Rechterlijke maatregel. Bijvoorbeeld door scheiding/ schulden of een andere Rechterlijke
maatregel. De Stichting begeleiden en ondersteunen ouders en kinderen in
jeugdbeschermingszaken ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen.
Het komt steeds vaker voor in Nederland dat kinderen slachtoffer zijn van conflicten die
voortkomen uit scheidingen, schulden/uithuisplaatsingen of andere situaties die een grote
impact op het gezinsleven kunnen hebben. De Stichting hecht veel waarde aan de rechten van
het kind (IVRK) alsmede de rechten van de mens (EVRM). Er zijn vele wetten de Stichting
ondersteunt hun cliënten en kinderen en Burgers die met een rechterlijke maatregel te maken
krijgt dat deze wetten ook worden nageleefd bij overheidsinstanties en in rechterlijke
vonnissen. Meer dan 99 Procent van de cliënten voelen zich bedreigd door overheidsinstanties
door een Rechterlijke maatregel al kan de hulpverlening anders ingericht worden.
De Rechtbank zal meer kennis dienen te hebben van vechtscheidingen en Psychologie. En de
Rechtbank dient allemaal een beleid te volgen namelijk er is maar een wet. Het is afhankelijk
waar het gezin woont hoe de vonnissen worden ingezet. Kinderen die moeten kiezen na een
scheiding dit hoort niet thuis binnen de muren van een rechtbank om het belang van het kind
en de kwaliteit te waarborgen dient dit zorgvuldig begeleid te worden door een GGZ
Psycholoog of Kinderpsycholoog. Deze missie wil de Overheid al is deze kostenbesparend tot
op heden niet overnemen om Rechterlijke maatregelen juist te vermijden.

8.Missie: De Stichting vindt dat bij een rechterlijke maatregel ouders/ kinderen en alle
burgers recht hebben op onafhankelijk en eerlijke diagnostiek van een Psychiater of
GGZ Psycholoog. Het recht op Contra-expertise en Second Opinion uit het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering; Artikel 810a. Geldt voor elke Burger. Laat kinderen kind
zijn!
Het voorkomen van uithuisplaatsingen en Rechterlijke maatregelen door de juiste zorg en
hulpverlening aan te bieden conform de wet. Het adviseren en begeleiden naar
onafhankelijke gezinsdiagnostiek voor de duidelijkheid: De Stichting leent altijd een
onafhankelijk Psychiater/ GGZ Psycholoog in die een eigen praktijk hebben en
onderzoek verrichten en zo nodig behandeling aanbieden. Dit voorkomt als de wet

gevolgd wordt en de visie van de Psychiater onnodige uithuisplaatsingen/ OTS/ complexe
scheidingen of een andere rechterlijke maatregel. Bij een rechterlijke maatregel moeten
overheidsinstanties/Advocaten en gemeente juist zich meer bewust worden dat cliënten altijd
recht hebben op een contra expertise van een deskundige getuigen. Die de Stichting samen
met de cliënt en de Advocaat in kunnen lenen.
9. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de volgende
werkwijze: De Stichting beschermd de rechten van cliënten en kinderen die slachtoffer
zijn geworden van een falende overheid. De Overheid kan juist bij een Rechterlijke
maatregel meekijken en onafhankelijke expertise van een Psychiater gaan financieren. Dit wil
de Jeugdbescherming en Raad niet altijd aan mee werken. Een Bijstandsmoeder die geen
financiële middelen heeft kan vaak niet in Hoger beroep en de Advocaat kosten en
eigenbijdrage betalen. Er is sprake van rechtsongelijkheid in de wet.
De Stichting Contra expertise Friesland leent de deskundigen in en werkt ook met
vrijwilligers/gezinsouders als dit na onderzoek van een onafhankelijke Psychiater/ GGZ
Psycholoog mogelijk is bijvoorbeeld met coachen/kinderen en opvoed coachen/ ect om de
gezinnen extra te begeleiden tot ze zelfstandig de opvoeding kunnen gaan uitvoeren in hun
thuissituatie. De cliënt wordt door het hulpverleningsproces. Dit doen we altijd op basis van
gelijkwaardigheid zonder te (ver)oordelen en zo worden de kosten verlaagd.
De Gezinnen begeleiden /aanbieden van professionele hulpverlening en juridische
bijstand
• ter bescherming van de rechten het kind en hun ouders.
De Stichting ondersteunt ouders en kinderen of burgers met een rechterlijke machtiging of
slachtoffers om tot goede samenwerking en eerlijke zorg te komen en legt uit met een verslag
van de Psychiater waarom de cliënt andere hulp wenst dan instanties hebben voorgedragen bij
de Rechtbank.
Het bieden van
Ondersteuning bij herziening of aanpassing in het hulpverleningstraject en dit bespreekbaar
maken met de Rechtbank.
Als er mogelijkheden zijn dan: dienen kinderen na een Rechterlijke maatregel niet van hun
vader/ moeder( ouders) grootouders en gezinsleden gescheiden te leven. Dan dient een kind
niet op te groeien in een tehuis en/of pleeggezin en dient een ouder-kind relatie niet verstoord
te worden. Er zijn gespecialiseerde deskundigen die de hechtingonderzoeken en hierin kunnen
adviseren en hulpverlening kunnen aanbieden in de thuissituatie zodat een Rechterlijke
maatregel niet meer nodig is en het gezin hulpverlening krijgt.
10.Doelgroep die te maken kunnen krijgen met een Rechterlijke maatregel.
• Verstandelijk gehandicapte kinderen en ouderen begeleiding met complexe hulpvragen.
• Psychiatrische cliënten/ cliënten met Alzheimer 0 tot 100 jaar.
• Verstandelijke gehandicapten 0 tot 100 jaar.
• Bijzondere Jeugdzorg Jeugdbescherming zaken 0 tot 18 jaar.
• Kinderen die om andere reden zorg nodig hebben. Bij complexe vechtscheidingen.
De zorg wordt afgestemd op de zorgbehoefte individueel van de cliënten onderzoek door (Big

geregistreerde hulpverleners), zorgverleners.
Onderzoek naar de juiste Diagnostiek en waarheidsbevindingen, begeleiding aan slachtoffers
en hun nabestaande.
Het welbevinden van de Cliënt zal altijd het belangrijkste uitgangspunt zijn bij de
Stichting! Ingaan op de zorgvraag van mensen met een verstandelijke handicap,
psychiatrische cliënten, kinderen die uit huis geplaatst zijn en terugplaatsingen krijgen. heeft
vaak te maken met het op een juiste manier onderzoek van de behoefte en mogelijkheden van
de Cliënten.
Een goede samenwerking met begeleiding, ouders familie en de Cliënt staat.
11. Bij elke aanmelding op verzoek de cliënt/minderjarigen of diens Advocaat. De
Stichting zal centraal zorgvuldig in samenspraak met een Psychiater doormiddel van een
contra expertise onderzoek verrichten of de Rechterlijke maatregel gerechtvaardigd is of er
mediation ingezet kan worden of beide noodzakelijk is.
Deskundigen kijken onafhankelijk op basis van, dossierstudie, waarheidsvinding en
dossieranalyse of het laten (doen) uitvoeren van een contra expertise doormiddel van
psychologisch onderzoek bij gespecialiseerde instanties met zogenoemde BIG-registratie
(Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) noodzakelijk is.

12.De Problematiek waar de doelgroep en de Stichting Contra expertise Friesland tegen
aanloopt verbeterpunten:
De Stichting blijft na diagnostiek van een Psychiater en GGZ Psycholoog cliënten volgen en
ondersteunen voor goede zorg op basis van een persoonsgebonden budget, zo in natura, of op
basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en kijkt wie deze gaat aanbieden in de
thuissituatie.
De Stichting gaat uit van de hulpvraag van het gezin en de woonplaats(en) van de
gezinsleden. Dit betekent: verschillen in rapportage, verschillen in aanvragen van diagnostiek
verschillen in het verantwoorden van de financiering bij Gemeentes en hun inkoopbeleid
terwijl de Jeugdwet landelijk en wettelijk verankerd moet zijn voor alle kinderen. Dit kan
beter in de wet en door overheidsinstanties worden toegepast.
De Stichting is een ideële organisatie zonder winstperspectief. Veel inkoopmodellen zijn
gebaseerd op inkoop van een traject of een prestatieafspraak van een aantal trajecten en niet
op diagnostiek van een Psychiater. Voor de Stichting is dit een vreemd signaal wat de
Overheidsinstanties afgeven.
Er ligt een financiële stimulans om productie te draaien in plaats van financiële
ondersteuning om aan de vraag van het gezin te voldoen.
De Stichting ondersteunt de gezinnen op autonome wijze stimuleren, inrichten of
coördineren van alle activiteiten en diensten die bijdragen tot een gerichte Cliënten
vriendelijke zorg behoefte. Cliënten houden zelf de regie. De activiteiten van Stichting
Contra expertise Friesland zorgen ervoor dat de doelstelling uitgedragen wordt en waar
mogelijk verbeterd wordt. De resultaten zijn meetbaar en controleerbaar.

90 procent van de doelgroep meldt zich aan met schulden deze ontstaan vaak door de
Rechterlijke maatregel uithuisplaatsing en scheiding. Sommige cliënten worden uit hun
woning gezet. Soms lukt het via een bewindvoerder beschermingsbewind aan te vragen en de
uitzetting als Rechterlijke maatregel wordt gestaakt. • Er wordt gewerkt aan een solide
financiële gezinssituatie via een uitkering of baan • Grote schulden worden aangepakt • Er
wordt gewerkt aan een positiever zelfbeeld van het gezin en de kinderen. Ouders worden
ondersteund in de opvoeding die ze weer zelfstandig op zich kunnen gaan nemen met
begeleiding in de thuissituatie binnen het ambulante kader. Cliënten worden geholpen bij het
vinden van huisvesting en inrichting •
13. Knelpunten financieel beleid en strategie.
De Stichting Contra expertise Friesland wijst cliënten en kinderen die nergens terecht kunnen
en waarvan de gemeentes weigeren te betalen of die slachtoffer zijn van een vechtscheiding
nooit af. Het Budget van de Gemeente is vaak op of wordt aan het verlengen van de
uithuisplaatsing besteed. Hierdoor komt er geen budget voor hulpverlening conform de wet
terugplaatsing wat wel binnen de Jeugdwet geregeld moet gaan worden. Cliënten ervaren
extra financiële druk bij een uithuisplaatsing en omgang. Kinderen worden bij een complexe
scheiding niet altijd goed ondersteund. Gemeente kijken weg bij vechtscheidingen.
Dat maakt de steun van ANBI status en vastgoedbedrijven en de investering van de
Stichting daarin zo belangrijk.

Op deze wijze kunnen wij ook deze ouders een kans geven samen te blijven met hun gezin of
de hulpverlening aanbieden in het ambulante kader.
14.Begeleid wonen gebeurt naar gericht onderzoek door een Psychiater, Kinderpsychiater,
doel van de Stichting hulpverlenen in de thuissituatie. Cliënten kunnen dan een CIZ indicatie
aanvragen.
Er wordt bij elke cliënt een zorgaanbod afgestemd op zijn zorg behoefde, rekening houdend
met het feit de persoonlijkheidsproblematiek van de cliënten ontwikkelingsleeftijd /
kalenderleeftijd hulpvraaggericht onderzoek door Big registreerde instanties en hulpverleners
intensiteit van de lichamelijke verzorging.
Plaatsing geschiedt nadat vastgesteld is dat de stichting mogelijk een antwoord kan geven op
de zorgbehoefte van de cliënten, op deze hulpvraag wordt pas antwoord gegeven naar gericht
onderzoek van een Multi disciplinair team, van Psychiaters, Coachen, Orthopedagogen, GGZ
Psychologen, Maatschappelijk werkers, gericht onderzoek naar Kinderen vindt plaatst door
Kindercoachen, Kinderpsychiaters en GGZ Psychologen.
het bieden van een verblijf in een woongroep na een onderzoek van een psychiater aan
verstandelijk gehandicapten, psychiatrische personen, hun kinderen en hun ouders, alsook
ouders en kinderen die vallen onder bijzondere jeugdzorg en jeugdbescherming ongeacht hun
leeftijd;
Het begeleiden/ doorverwijzen naar onafhankelijke gezinsdiagnostiek;
het laten verrichten van alle verdere behandelingen, die met het vorenstaande in de ruimste

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Het verblijf is uitsluitend op verzoek
van een Psychiater ouders worden dan begeleid door een deskundige team in een huiselijke
setting. Het bijstaan van ouders en kinderen en samen kijken of een netwerkpleeggezin/
meeleefgezin nodig is zodat een gezin bij elkaar kan blijven en binnen het eigen
netwerkgeplaats kan worden. Het ondersteunen van goede pleegouderschap het uitoefenen
van voogdijschap over minderjarigen op verzoek van de ouders dan wel een gerechtelijke
instantie. Het ondersteunen en begeleiden aanbieden van de gewenste juridische bijstand. De
Stichting begeleid bij het inschakelen van deskundigen
15: Het Nederlandse zorgsysteem is gebaseerd op het recht van kinderen om in een gezonde
en veilige omgeving op te groeien. Helaas is dit recht niet altijd gewaarborgd:
Doelen die men niet behalen omdat overheidsinstanties destructief blijven handelen op
de ingeslagen weg. Binnen de overheid spelen hiërarchische verhoudingen, trage processen
en sterke posities een grote rol. Wij leven in een democratische rechtstaat.
Er zal meer bewustwording in 2017/2018/2019/2020 moeten komen bij Rechtbanken/
Jeugdbescherming/Gemeente dat een onafhankelijke Psychiater als deze heeft
vastgesteld er geen persoonlijkheidsstoornis zijn bij ouders en kinderen er kan dan op
de wet worden teruggeplaatst dat gebeurd vaak niet dan zijn kinderen aan de
pleegouders gehecht ook als blijkt uit onderzoek ouders zelf de opvoeding weer
aankunnen.

Cliënten vinden met name in 2017/2018/2019/2020 vinden moeilijk een professionele
familierecht Advocaat op basis van gefinancierde rechtsbijstand.
Het bestuur ondersteunt hun cliënten en kaart dit aan voor de bewustwording bij de
Advocatuur. Goede ouders/pleegouders en Advocaten voelen zich soms ongelijkwaardig
bejegend door de Jeugdbescherming en overheidsinstanties. Deze signalen over dreigen met
een Rechterlijke maatregel als ouders naar een klachtencommissie gaan of het niet eens zijn
met de ingezette hulpverlening nemen steeds meer toe sinds Clienten durven dit sinds 2015
tot heden meer naar buiten de brengen maar het landelijk probleem wordt niet opgelost. Bij
de Rechtbank wordt dan niet gewerkt aan goede communicatie tussen ouders en
Jeugdbescherming maar men stelt ouders werken niet mee waardoor een kind een onterechte
Rechterlijke maatregel krijgt opgelegd.
Er is een verbod op détournement de pouvoir is een verbod voor bestuursorganen om
bestuursbevoegdheden te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze gegeven zijn meer
dan 99 Procent van de cliënten voelen zich bedreigd door overheidsinstanties door een
Rechterlijke maatregel al kan de hulpverlening anders ingericht worden. De Stichting en
onafhankelijke Psychiater krijgen zelf ook te maken met deze dreigingen van
Overheidsinstanties terwijl het kostenbesparend is en wij met een Psychiater goede
diagnostiek in het belang van de kinderen de wet volgen. Kinderen zijn onze toekomst!
Ouders krijgen minder omgang met hun kinderen na het indienen van een klacht. De
Stichting vraagt zich af door communicatie met alle partijen bijvoorbeeld: Waarom mag
een mediator en een onafhankelijke Psychiater geen onafhankelijk onderzoek verrichten?
Zodat alle partijen bij de Rechtbank de goede zorg en hulpverlening kunnen inkopen voor de
minderjarigen en het gezin. Deze werkwijze is veel goedkoper en dient het belang van het

kind.
16. Praat met de Kinderen. Bij vechtscheidingsconflicten worden gespecialiseerde
deskundige ingezet. Kinderen worden afgestraft als ouders klagen. Kinderen geven dit zelf
ook aan. Wij zien juist in 2017/2018/2019/2020 dat de Rechter/ Gemeente/ Jeugdbescherming
niet Neutraal is in Ouderschap hun vonnissen uitspreken en kinderen laten kiezen en dat is een
onmogelijke keuze. Cliënten en ouders die verzoeken een PGB om Karen Woodall (Parental
Alienation Practitioners) haar in te lenen worden genegeerd. Deze Parental Alienation
Practitioners bieden hulp inzake (ex-)partner geweld inclusief de minderjarigen begeleiden.
( Dit type hulpverlening staat omschreven in richtlijn 2012/29/EU. Er staat in dat slachtoffers
recht hebben op specifieke hulpverlening, gericht op hun specifieke behoeften.
Deze specialisten zijn gespecialiseerd in de ouderonthechting en het herstellen van
Familiebanden. Daders van kinderontvoering krijgen meestal hun kinderen toegewezen ook al
zijn de achterblijvende ouders in het gelijk gesteld.
Er wordt geen gespecialiseerde mediator ingezet om het gehele zin te begeleiden dit is vaak te
duur stelt men als afweging.
De Gemeente en Overheid en Jeugdbescherming/ Rechtbank zijn zich niet voldoende bewust
daarin moeten ze verbeteren Parental Aliention deze ouderonthechting is opgenomen in de
ICD -11. De ICD is een internationaal gehanteerde classificatie ziekte. Erkenning van PA in
dit handboek. Kinderen horen met een Psycholoog naar de Rechtbank te gaan de Rechter zal
dit in de toekomst vanuit het belang van het kind kunnen toestaan.
Kinderen geven in meer dan 90 procent aan na een expertise bij een Psychiater en
Kindercoach dat ze zich niet gehoord voelen na een vonnis van Rechtbank en
Jeugdbescherming. Als iedereen het beste met de kinderen en hun Kinderrechten voor heeft.
waarom mag er geen Kindercoach/ Kinderbehartiger laagdrempelige en respectvolle wijze de
kinderen gelegenheid bieden om - in een vrijwillig
of gedwongen bij de Rechtbank hun mening te geven, zodat na verloop van tijd kinderen en
hun ouders in staat zijn hun minderjarigen zelfstandig een verantwoorde toekomst te bieden.
Kinderen worden betrokken bij moeilijke omgangsregelingen en ervaren een vonnis van een
Rechtbank als een trauma en willen graag ondersteuning bij een kinderrechter door een
Kindercoach/ Kinderpsycholoog en Kinderbehartiger in neutraal ouderschap bij
vechtscheidingen of bij een uithuisplaatsing.
Omdat uit de praktijk blijkt dat het vaak niet bij één pleeggezinplaatsing blijft, kan het
voorkomen dat een kind in korte tijd met meerdere opeenvolgende pleegouders wordt
geconfronteerd.
De Rechtbank zal meer kennis dienen te hebben van vechtscheidingen en Psychologie. En de
Rechtbank dient allemaal een beleid te volgen namelijk er is maar een wet. Het is afhankelijk
waar het gezin woont hoe de vonnissen worden ingezet. Kinderen die moeten kiezen na een
scheiding! Dit hoort niet thuis binnen de muren van een rechtbank. Om het belang van het
kind en de kwaliteit te waarborgen dient dit zorgvuldig begeleid te worden door een GGZ
Psycholoog of Kinderpsycholoog.

17. Deze missie wil de Overheid al is deze kostenbesparend tot op heden niet overnemen
om Rechterlijke maatregelen juist te vermijden.

Met als gevolg dat na de scheiding: • Het kind van het gezin vervreemdt • ouders en kinderen
(onnodig) leed wordt toegebracht met alle (latere) maatschappelijke gevolgen van dien • De
overheid met aanzienlijke en vermijdbare kosten wordt geconfronteerd.
Een uithuisplaatsing kost namelijk tussen de € 90.000 - € 100.000 Bron: ministerie van
Veiligheid en Justitie.

Stichting Contra expertise Friesland heeft als doel het begeleiden en ondersteunen van
kinderen en hun ouders in situaties waarin andere overheidsinstanties onvoldoende hulp
bieden, in de oplossing waarvan andere overheidsinstanties niet of onvoldoende kunnen
voorzien. Wij kijken naar de mogelijkheden en niet naar onmogelijkheden.
Als de Overheid/ Gemeente die verantwoordelijk zijn bij elke Rechterlijke maatregel een
contra expertise van een onafhankelijke GGZ Psycholoog of Psychiater toewijzen aan onze
doelgroep namelijk de Stichting werkt met de cliënten door onafhankelijke diagnostiek in te
lenen van een Psychiater/ GGZ Psycholoog goedkoper dan reguliere zorg. Er is 95%
slagingspercentage namelijk als de Psychiater en GGZ Psycholoog na diagnostiek zien dat er
zorg nodig is binnen een gezin is dit vele malen goedkoper dan een uithuisplaatsing/OTS. Het
Inkoopbeleid van de Gemeente/ Overheden is meer ingesteld op dure uithuisplaatsingen en
omdat de Gemeente dat al vergoeden krijgen ouders die een PGB aanvragen voor
hulpverlening thuis sinds de Jeugdwet deze vergoeding vanuit de Jeugdwet bijna niet meer
toegekend.

18. Om de doelstellingen te bereiken komt het bestuur van de Stichting minimaal 1 keer per
maand of 14 dagen in vergadering bijeen en heeft dan overleg met het zorgteam en juridische
afdeling. In deze vergadering worden o.a. de aanmeldingen besproken en complexe zaken om
de hulpverlening optimaal te houden. Binnen de AVG wet worden zowel de cliënten en
sponsors geïnformeerd. Hoe hun persoonsgegevens worden verwerkt. Overheidsinstanties
hebben op papier de zaken op orde is er nog geen eenduidig beleid. Namelijk soms zijn er
cliënten die privé het bestuur opzoeken. Er kan 24/7 per dag gemaild worden dan nemen wij
altijd contact met de cliënt op.

19. Werven: De stichting tracht de financiële middelen te werven en onderhouden door: a.
een financiële bijdrage van haar donateurs b. incidentele donaties . andere wettelijke
activiteiten. De Anbi Status wordt niet actief gebruikt omdat vele donaties goederen zoals
boodschappen en kleding/ luiers leveren deze sponsors worden genoteerd en aan het eind van
het jaar allemaal bedankt. Daar de inkomsten per jaar sterk kunnen verschillen, zal het
bestuur van de stichting reserveringen doen om continuïteit van de stichting te waarborgen en
te kunnen blijven voldoen,
Informatie naar haar donateurs en andere belangstellende in onze stichting vindt plaats door:
bij elke aanmelding krijgt de cliënt de werkwijze van de stichting waarin het werk van de
stichting omschreven. Verder wordt zaken op de website vermeld.

20. Strategie: De stichting besteedt of zal al haar (financiële) middelen besteden aan de
cliënten en gezinnen en heeft geen winstoogmerk. De bestuursleden ontvangen geen
vergoeding voor door hen werkzaamheden en / of inspanningen.
Van de bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt, waarin uit te voeren activiteiten
worden beschreven en door wie deze activiteit moet worden uitgevoerd
21.Beheer:
De Boekhouder is onafhankelijk en beslist mee waardoor het bestuur nog extra ondersteund
wordt. En erop toegezien wordt dat de ANBI zijn als ten minste 90% van de uitgaven het
algemeen nut dienen. Elk jaar laat de Stichting door een gespecialiseerd administratiebureau
haar financiële verslag opmaken en goedkeuren. Elke drie maanden wordt er omzet belasting
ingediend op verzoek van de belastingdienst. De Stichting voldoet aan alle eisen van de Anbi
wet. Ondanks dat het financieel niet altijd meevalt, blijven we ons inzetten om de gestelde
doelen na te streven. Met de verwachting dat de samenleving niet zonder onze hulp kan. En
ondertussen verwachten we dat onze expertise diagnostiek gehonoreerd wordt en alle cliënten
recht krijgen op onafhankelijke diagnostiek dit zal juist kosten besparen. Er zal beter met de
cliënt dienen te worden samengewerkt worden tijdens een Rechterlijke maatregel en de
gezinnen oprecht hulpverlening krijgen.

