
Bijlage 1: aanbevelingen van commissie de Winter en de opvolging daarvan 
 

Aanbeveling Opvolging 
1.Erkenning bieden aan slachtoffers van 
geweld  

- Financiële tegemoetkoming 
- Documentaire 
- Website 
- Lotgenotencontact/activiteiten 
 

2.Archieven van de commissie 
toegankelijk houden en uitbreiden 

Het onderzoek is overgedragen aan de gesloten afdeling van J&V. In 
verband met privacy hebben alleen individuelen betrokken toegang 
tot hun eigen dossier.  

3. verbeteren hulpaanbod slachtoffers 
geweld in de jeugdzorg 

Door Trimbos is het Centraal informatie en expertisepunt (CIE) 
opgezet. Er is een website met informatie voor slachtoffers, naasten 
en professionals. Slachtoffers kunnen ook bellen en chatten met 
medewerkers van het CIE om hun verhaal te doen en om hun 
hulpvragen te stellen.  

4.Plaatsing in (gesloten) instellingen 
voorkomen 

- StroomOp en andere plannen uit het veld t.a.v. JeugdzorgPlus 
instellingen. 
- het plan om gesloten jeugdzorg te hervormen1 
 
-het wetsvoorstel ‘rechtspositie gesloten jeugdinstellingen’ is bij uw 
Kamer ingediend. 

5. Groepsgrootte leefgroepen in 
instellingen verkleinen 

Zowel in 2020 als in 2021 zijn er flinke investeringen (resp €33,5 
mln en €50mln) gedaan om de vastgoedtransitie te ondersteunen en 
te versnellen en meer kleinschalige voorzieningen te realiseren. Meer 
alternatieve kleinschalige voorzieningen is tevens een onderdeel van 
het hierboven genoemde plan om de gesloten jeugdzorg te 
hervormen.  

6. Goed geschoold personeel en 
pedagogische continuïteit 

- arbeidsmarkttafels om personeel te werven en te behouden (€2,4 
mln). 
- afspraken in cao’s over administratieve lasten. 
- wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen 
- platform vakmanschap waarop professionals met elkaar in contact 
kunnen komen en vragen uitwisselen. 
 
 

7. Meer samenwerken met ouders en 
familie 

- initiatieven in de sector zoals thuisbest 
- Actieplan verbetering feitenonderzoek 
- het hierboven genoemde platform vakmanschap, waarop ook 
aandacht wordt besteed aan het werken in de keten.  
- Ketenbrede training waarin specifiek aandacht is voor het 
betrekken van ouders en kinderen en het beter onderbouwen van 
adviezen over uithuisplaatsingen. 
 

8. Verbeteren ondersteuning 
pleegouders 

- actieonderzoek voor werving en behoud van pleegouders 
- project versterken kracht pleegouders 
- aandacht voor rechtspositie ouders en pleegvergoeding 
 

9. Betere uitoefening van de rol van 
gezinsvoogd 

JenV is een traject gestart met betrokkenen (o.a. GI’s, JZNL,VNG, 
VWS) om te komen tot een kwaliteitskader en 
prestatiebeschrijvingen inclusief caseload. Het doel is om te komen 
tot een objectivering van kwaliteit en prestaties. De planning is het 
kwaliteitskader en de prestatiebeschrijvingen begin december 2022 
gereed te hebben. 

10. Betere invulling van de 
uithuisplaatsing bij voogdij 

Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen is 
afgerond en in september 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. De 
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minister voor rechtsbescherming heeft aangegeven dat hij in 
november 2022 met een plan van aanpak komt ter verbetering van 
de rechtsbescherming van kinderen en ouders in de 
jeugdbescherming.  

11. proactief en onafhankelijk toezicht - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een analyse 
laten doen naar de meldingen, signalen over geweld in 2019 en 2020 
en is aan de slag gegaan met de genoemde punten uit deze 
analyse2. 
 
- Input van ervaringsdeskundigen is meegenomen in de ontwikkeling 
van het nieuwe JIJ-kader waarmee de Inspectie werkt. 

12. In de jeugdzorg geweld met 
kinderen bespreken  

- intensivering van €1,5 mln voor intensivering groepsbezoeken 
vertrouwenspersonen AKJ in 2019 en 2020.  
- extra geld naar AKJ in 2022 voor specifieke aandachtspunten de 
Winter in 2022, zoals voorlichting bij jongerenraden. 
- onderzoek steunfiguren bij uit huis geplaatste jongeren (16-27) 
-Jeugdzorg Nederland houdt landelijke dialoogsessies bij 
jeugdzorgorganisaties.  
 
-opdracht aan JeugdWelzijnsBeraad om met jongeren aan de slag te 
gaan met het thema veiligheid en dit ook te bespreken in instellingen 
en te presenteren aan de besturen. 
 

13. Prevalentiestudie naar veiligheid in 
jeugdzorg met verblijf 

Onderzoek (kwantitatief en kwalitatief) naar veiligheid en 
veiligheidsbeleving in jeugdzorg met verblijf. Dit onderzoek is in 
januari 2022 naar de Kamer gestuurd3, en hier is een VSO over 
geweest4. Onderzoek wordt in 2023 herhaald. 
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