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Hoofdpunten Jaarwerkprogramma 2016 Inspectie Jeugdzorg 

 

1. Voorkomen seksueel grensoverschrijdend gedrag: in 2015 is de inspectie een 

(vervolg)onderzoek gestart naar het voorkomen van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. Het betreft zowel een hertoets bij een aantal 

instellingen dat in 2014 reeds onderzocht is op dit thema als een onderzoek 

bij een aantal instellingen die in 2014 niet bezocht zijn, waaronder instellingen 

voor jeugdbescherming en jeugdreclassering (gecertificeerde instellingen). In 

dit onderzoek heeft de inspectie bijzondere aandacht voor de problematiek 

van meisjes die slachtoffer dreigen te worden of zijn geworden van loverboys/ 

mensenhandel. Het onderzoek loopt door naar 2016; 

2. Wijkteams: wijkteams zijn multidisciplinaire teams, samengesteld uit 

professionals afkomstig van verschillende organisaties en disciplines. Zij 

werken samen in een wijkteam om een integrale aanpak te realiseren en over 

de schotten van organisaties heen te werken. Het werken in wijkteams is 

relatief nieuw en gemeenten experimenteren hier nog volop mee. In 2015 is 

de inspectie gestart met een toezichttraject dat doorloopt naar 2016, waarbij 

de inspectie zich als eerste stap richt op de verantwoordelijkheidsverdeling 

binnen de wijkteams en de vraag of de kwaliteit van de door de wijkteams 

geboden kwaliteit voldoet aan een aantal bodemeisen. Daarna komt de 

geboden hulp en de doorverwijzing aan bod; 

3. Meldpunt Veilig Thuis: per 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) 

samengevoegd tot één integraal advies- en meldpunt voor zowel huiselijk 

geweld als kindermishandeling: Meldpunt Veilig Thuis. De inspectie doet vanaf 

2015 samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg de komende jaren 

stapsgewijs toezicht naar de kwaliteit van Veilig Thuis, waarbij zij zich in de 

eerste stap zullen richten op de start van het contact met Veilig Thuis tot en 

met de triage. Op een later moment komt de onderzoekstaak, afstemming in 

de keten e.d. in onderzoek.     

4. Risicogebaseerd toezicht op individuele instellingen: a.d.h.v. een risicomodel 

voert de inspectie toezicht uit bij jeugdhulpaanbieders/ 

instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering waar volgens haar 

inschatting de risico’s van kwaliteitstekorten en/of onveiligheid voor jongeren 

het grootst zijn; 

5. Toezicht n.a.v. calamiteiten en geweld: jeughulpaanbieders/ instellingen voor 

jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn wettelijk verplicht om 

calamiteiten en geweld bij de hulpverlening te melden bij de inspectie. Deze 

meldingen worden binnen de Commissie Meldingen Jeugd - die de inspectie 
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samen met de inspecties voor de Gezondheidszorg en van Veiligheid en 

Justitie heeft opgericht - geanalyseerd en beoordeeld om te bezien of er 

aanleiding bestaat de deze nader te onderzoeken; 

6. Toezicht n.a.v. signalen van burgers en professionals: klachten, zorgen en 

vragen over de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering die de 

inspectie ontvangt, beschouwt zij als signalen die iets kunnen zeggen over de 

kwaliteit van zorg. Deze signalen gebruikt de inspectie bij het inrichten van 

haar toezicht; 

7. Nieuwe toetreders: een nieuwe toetreder is een aanbieder/instelling die niet 

eerder als zodanig actief is geweest onder verantwoordelijkheid van een 

gemeente. Met de gemeenten is afgesproken dat de inspectie minimaal een 

half jaar nadat de instelling is gestart onderzoek doet naar de kwaliteit van 

deze aanbieder/instelling. 

 

 

De Inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg, Veiligheid en Justitie, Onderwijs en 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn verenigd in het Samenwerkend Toezicht 

Jeugd. Dit ontwikkelt zich door naar een Toezicht Sociaal Domein. 

In dit samenwerkingsverband zal onder meer toezicht worden gedaan naar: 

1. Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid: 

a. opschaling naar drang en dwang;  

b. invulling regierol;  

c. 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur; 

d. preventie en vroegsignalering; 

2. Perspectief en participatie van jongvolwassenen die residentiële instellingen 

verlaten (waaronder justitiële jeugdinrichtingen en instellingen voor 

jeugdzorgPLUS);  

3. In hoeverre is er sprake van integraliteit tussen diverse (multidisciplinaire) 

netwerken zoals sociale wijkteams, zorgteams, veiligheidshuis, Veilig Thuis. 

 


