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Type melding 	 Ingevoerd op 	 opmerking 	 afsluitbrief bijgesloten 
Geweld 	 19-2-2019 	 nog in behandeling 	 nee 
Andere melding 	18-2-2019 	 nog in behandeling, relatie met Z8 	 lopend 
Andere melding 	18-1-2019 	 nog in behandeling, relatie met ZB 	 lopend 
Andere melding 	4-1-2019 	 Meegenomen als signaal, relatie met ZB 	 nee 
Andere melding 	22-11-2018 	 betreft de melding van st (H)OVS 	 ja 	 24 
Calamiteit 	 2-11-2018 	 nog in behandeling 	 lopend 
Andere melding 	5-9-2018 	 Meegenomen als signaal 	 nee 
Calamiteit 	 16-8-2018 	 nog in behandeling 	 lopend 
Calamiteit 	 10-8-2018 	 JBB deelnemer onderzoek andere instelling 	 ja 	 23 
Andere melding 	4-7-2018 	 Meegenomen als signaal 	 nee 
Geweld 	 29-6-2018 	 Melding met meerdere GI's 	 ja 	 25 
Geweld 	 26-4-2018 	 JBB deelnemer onderzoek andere instelling 	 ja 	 21 
Andere melding 	10-4-2018 	 signaal ook gemeld door JBB, 101262 	 nee 
Andere melding 	2-3-2018 	 calmiteit ook gemeld door burger in ZB 101324 	 ja 	 22 
Andere melding 	21-12-2017 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 nee 
Andere melding 	14-11-2017 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 nee 
Andere melding 	24-10-2017 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd in Z8 	 nee 
Andere melding 	30-8-2017 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Calamiteit 	 17-7-2017 	 JBB deelnemer onderzoek andere instelling 	 nee 
Calamiteit 	 12-7-2017 	 Lang geleden daarom geen onderzoek 	 ja 	 19 
Andere melding 	4-7-2017 	 Gemeld door JBB, niet onderzocht 	 ja 	 18 
Calamiteit 	 6-6-2017 	 calamiteit onderzoek 	 ja 	 20 
Andere melding 	18-5-2017 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Andere melding 	5-4-2017 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Andere melding 	23-3-2017 	 Meegenomen als signaal 	 nee 
Andere melding 	17-3-2017 	 doorgezet naar afdeling GZ 	 LMZ 
Andere melding 	14-3-2017 	 Meegenomen als signaal 	 nee 
Andere melding 	6-3-2017 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Andere melding 	28-2-2017 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Andere melding 	24-2-2017 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Calamiteit 	 16-2-2017 	 BB deelnemer onderzoek andere instelling 	 nee 
Andere melding 	13-2-2017 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Andere melding 	16-12-2016 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Andere melding 	12-12-2016 	 Melding professional 	 nee 
Andere melding 	12-12-2016 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Andere melding 	7-12-2016 	 Melding vanuit LMZ, voorgelegd JBB 	 ja 	 15 
Andere melding 	14-11-2016 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Andere melding 	1-11-2016 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Calamiteit 	 1-11-2016 	 JBB deelnemer onderzoek andere instelling 	 nee 
Andere melding 	12-10-2016 	 Meegenomen als signaal 	 nee 
Andere melding 	12-10-2016 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Andere melding 	5-10-2016 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Andere melding 	7-9-2016 	 Meegenomen als signaal, voorgelegd 	 ja 	 11 
Andere melding 	23-8-2016 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Calamiteit 	 11-8-2016 	 JBB deelnemer onderzoek andere instelling 	 ja 	 14 
Calamiteit 	 11-8-2016 	 JBB deelnemer onderzoek andere instelling 	 nee 
Calamiteit 	 11-8-2016 	 JBB deelnemer onderzoek andere instelling 	 ja 	 13 
Calamiteit 	 22-7-2016 	 JBB deelnemer onderzoek andere instelling 	 ja 	 12 
Andere melding 	30-6-2016 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Andere melding 	23-6-2016 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Andere melding 	21-6-2016 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Andere melding 	16-6-2016 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Calamiteit 	 15-6-2016 	 JBB deelnemer onderzoek andere instelling 	 ja 	 17 
Andere melding 	24-5-2016 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Andere melding 	20-5-2016 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Calamiteit 	 10-5-2016 	 Melding betreft VT 	 nee 
Andere melding 	9-5-2016 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Andere melding 	29-4-2016 	 melding van JBB 	 ja 	 10 
Calamiteit 	 29-4-2016 	 Melding betreft Vr 	 nee 
Andere melding 	25-4-2016 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Calamiteit 	 22-4-2016 	 zelfde meisje als 100350, meegewerkt aan ondem 	nee 
Calamiteit 	 14-4-2016 	 Ketensamenwerking 	 ja 	 16 
Andere melding 	4-4-2016 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Andere melding 	9-3-2016 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Andere melding 	9-3-2016 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Andere melding 	4-3-2016 	 melding van JBB 	 ja 	 7 
Andere melding 	11-2-2016 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Calamiteit 	 9-2-2016 	 Melding betreft VT 	 ja 	 9 
Andere melding 	6-1-2016 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Andere melding 	11-12-2015 	 Melding betreft VT 	 nee 
Andere melding 	2-12-2015 	 melding van JBB 	 nee 
Calamiteit 	 30-11-2015 	 Melding meerdere partijen 	 ja 	 8 
Andere melding 	17-11-2015 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Calamiteit 	 9-11-2015 	 Melding betreft Vr 	 nee 
Andere melding 	2-11-2015 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Andere melding 	16-10-2015 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Andere melding 	9-10-2015 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
calamiteit 	 1-10-2015 	 Melding betreft Vr 	 nee 
Andere melding 	16-9-2015 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
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Melding 	 Andere melding 	 14-9-2015 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Melding 	 Calamiteit 	 7-9-2015 	 Melding meerdere partijen 	 ja 	 6 
Melding 	 Andere melding 	 7-9-2015 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Melding 	 Andere melding 	 18-8-2015 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Melding 	 calamiteit 	 27-7-2015 	 Melding meerdere partijen 	 nee 
Melding 	 Andere melding 	 21-7-2015 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Melding 	 Andere melding 	 20-7-2015 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Melding 	 Andere melding 	 14-7-2015 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Melding 	 Andere melding 	 7-7-2015 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Melding 	 Andere melding 	 19-6-2015 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Melding 	 Andere melding 	 12-6-2015 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Melding 	 Geweld 	 29-5-2015 	 melding FGOG 	 ja 

	 4 
Melding 	 Andere melding 	 13-5-2015 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Melding 	 Andere melding 	 8-5-2015 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Melding 	 Andere melding 	 8-5-2015 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 nee 
Melding 	 Andere melding 	 30-4-2015 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 nee 
Melding 	 Andere melding 	 23-4-2015 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Melding 	 Andere melding 	 15-4-2015 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Melding 	 Andere melding 	 10-4-2015 	 Meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Melding 	 Andere melding 	 9-4-2015 	 meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 nee 
Melding 	 Andere melding 	 1-4-2015 	 meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Melding 	 Andere melding 	 26-3-2015 	 meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Melding 	 calamiteit 	 12-3-2015 	 Melding betreffende medewerker 	 ja 	 5 
Melding 	 Andere melding 	 12-3-2015 	 meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Melding 	 Andere melding 	 26-2-2015 	 meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Melding 	 Andere melding 	 23-2-2015 	 meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Melding 	 Andere melding 	 23-2-2015 	 meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 nee 
Melding 	 Andere melding 	 16-2-2015 	 mogelijke suicide 	 ja 	 2 
Melding 	 Andere melding 	 16-2-2015 	 meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Melding 	 Andere melding 	 13-2-2015 	 meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Melding 	 Andere melding 	 13-2-2015 	 meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Melding 	 Andere melding 	 11-2-2015 	 professional: meegenomen als signaal 	 nee 
Melding 	 Andere melding 	 10-2-2015 	 meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Melding 	 Andere melding 	 21-1-2015 	 meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Melding 	 Andere melding 	 19-1-2015 	 meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Melding 	 calamiteit 	 19-1-2015 	 Melding overdosis 	 ja 	 1 
Melding 	 Andere melding 	 16-1-2015 	 meegenomen als signaal niet voorgelegd 	 LMZ 
Melding 	 calamiteit 	 7-1-2015 	 melding betreffende SGOG 	 ja 
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Ons kenmerk 

Bijlagen 

Uw kenmerk 

Datum 	17 maart 2015 
Betreft 	Afsluiten melding 

Geachte heer Kooistra, 
7. .1 , eerste lid Jeug • :t, 9.2 der• e lid Jeugdwet en 11.1. • ob 

Uw melding biedt voldoende duidelijkheid over de toedracht van het incident en 
het handelen van uw instelling. De inspectie ziet geen aanleiding tot het stellen 
van aanvullende vragen en sluit hierbij de melding af. 

De melding is rechtstreeks gedaan door een medewerker van Veilig Thuis Tilburg. 
Mijn verzoek is wel om in het vervolg een melding niet rechtstreeks door een 
medewerker te laten doen maar via het bestuursbureau, waardoor bijvoorbeeld de 
beleidsadviseur kwaliteit namens de bestuurder kan beoordelen of de melding de 
volledige informatie bevat en deze eventueel kan aanvullen. 

senior inspecteur 
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Uw kenmerk 

Datum 	17 maart 2015 
Betreft 	Afsluiten melding 

Geachte heer Kooistra, 
7.3.11, eerste lid eugdwet, 9.2 derde lid Jeugdwet en 10.1.d ob 

Uw melding biedt voldoende duidelijkheid over de toedracht van het ernstige 
incident en het handelen van uw instelling. De inspectie ziet geen aanleiding tot 
het stellen van aanvullende vragen en sluit hierbij de melding af. 

Mijn verzoek is wel om in het vervolg een melding niet rechtstreeks door een 
medewerker te laten doen maar via het bestuursbureau, waardoor bijvoorbeeld de 
beleidsadviseur kwaliteit namens de bestuurder kan beoordelen of de melding de 
volledige informatie bevat en deze eventueel kan aanvullen. 

senior inspecteur 
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Ons kenmerk 

Bijlagen 

Datum 	19 november 2015 
Betreft 	Uw onderzoek van melding 1111•11111Li 

Geachte heer Kooistra, 

7.3.11, eerste lid Jeugdwet, 9.2 derde lid eugdwet en 10.1.d Wob 

De inspecties hebben u gevraagd de gebeurtenis te onderzoeken en te analyseren 
en de rapportage van uw onderzoek aan de inspecties te sturen. 
Op 5 oktober 2015 hebben de inspecties uw rapportage ontvangen. Met deze brief 
informeer ik u over het oordeel van de inspecties over de kwaliteit van deze 
rapportage. 

Oordeel inspecties 
De inspecties baseren het oordeel over de kwaliteit van uw rapportage op de 
onderstaande onderdelen. De beoordeling is ingedeeld in: onvoldoende, matig, 
voldoende, goed. 

Hieronder vindt u de verbeterpunten per onderdeel indien de inspecties hierover 
een aanvullende opmerking willen maken of een nadere toelichting willen geven. 

Onderzoeksopzet 
• Input cliëntenperspectief. De inspectie verwacht dat bij een lopend 

politieonderzoek wordt afgestemd met het OM. Alleen wanneer het betrekken 
van de cliënt bij het interne onderzoek het politieonderzoek doorkruist is dat 
reden er van af te zien. De vraagstelling vanuit de onderzoekscommissie richt 
zich tenslotte niet op waarheidsvinding maar op het handelen van 
medewerkers. 
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• De opmerking dat een GZ-psycholoog geen informatie zal verschaffen zien de 
inspecties als een aanname. Inspecties verwachten dat ten minste geprobeerd 
wordt daar waar relevant informanten te betrekken bij het onderzoek. 

Analyse en conclusies 
• Basisoorzaken. De basisoorzaken zijn te beperkt gerelateerd aan het handelen 

van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. 
• Een belangrijke conclusie mist, namelijk dat de aanpak onvoldoende gericht is 

geweest op het beperken van de evt. veiligheidsrisico's. Ondanks 
zorgmeldingen, bijvoorbeeld vanuit school, is door Bureau Jeugdzorg Noord-
Brabant steeds voor dezelfde aanpak gekozen. 

Verbetermaatregelen 
• De te bereiken resultaten sluiten aan op de geformuleerde conclusies maar zijn 

niet SMART geformuleerd, de inspectie mist hierbij de termijnen en de 
verantwoordelijke voor de uitvoering. 

Eindoordeel en maatregelen inspectie 
De inspecties concluderen op grond van uw rapportage dat de gebeurtenis waarop 
de melding betrekking heeft, zorgvuldig is onderzocht en dat voldoende 
verbetermaatregelen zijn genomen. 

Gelet op artikel 13 van de 'Leidraad Meldingen Jeugd' sluiten de inspecties deze 
melding af. 

Wel ontvangt de Inspectie Jeugdzorg graag binnen zes weken een verbeterplan. 
De inspectie verwacht dat hierin de verbetermaatregelen SMART zijn geformuleerd 
zodat duidelijk is waaruit de verbetermaatregel concreet bestaat, binnen welke 
periode de verbetermaatregel gerealiseerd moet zijn, wie voor de realisatie 
verantwoordelijk is en hoe en wanneer de genomen maatregel wordt geëvalueerd. 
Daarnaast vragen wij u de bovengenoemde missende conclusie tevens op te 
nemen in dit verbeterplan. 

Ik ga ervan uit dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd. 

Commissie Meldingen 3eugd 

Ons kenmerk 

1-Inonrhi-Pnri n 	nc 	dries innertiPc 

Co dinerend inspecteur, 
Voorzitter Commissie Meldingen Jeugd 

Pagina 2 van 2 



10.2.e, tenzij anders aangegeven 

Onderdeel Beoordeling 
Voldoende 
Voldoende 

Onderzoeksopzet 
Reconstructie 
Analyse & conclusies 
Verbetermaatregelen 
Reactie Raad van Bestuur 

Matig 
Goed 

Voldoende 

Doc. 5 

Inspectie Jeugdzorg 
Inspectie Veiligheid en Justitie 
Inspectie voor de Gezondheidszorg 
Commissie Meldingen Jeugd 
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Postbus 1163 
5200 BE 's-HERTOGENBOSCH 

Ons kenmerk 

Bijlagen 

Bezoekadres 
Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
T 088 370 02 30 

Inlichtingen via 
Post@commissiemeldingenteuad.  
ni 

Contactpersoon 
Mw. drs. t 

Datum 	20 november 2015 	 Uw kenmerk 
Betreft 	Uw onderzoek van melding 

	 D0402-05-02AC 

Geachte heer Kooistra 
7.3.11, eerste id Jeugdwet, 9.2 derde lid Jeugdwet en 10.1.d Wob 

De inspecties e en u gevraag e ge ieurterus te on•erzoe en en te ana yseren 
en de rapportage van uw onderzoek aan de inspecties te sturen. 
Op 5 oktober 2015 hebben de inspecties uw rapportage ontvangen. Met deze brief 
informeren wij u over het oordeel van de inspecties over de kwaliteit van deze 
rapportage. 

Oordeel inspecties 
De inspecties baseren het oordeel over de kwaliteit van uw rapportage op de 
onderstaande onderdelen. De beoordeling is ingedeeld in: onvoldoende, matig, 
voldoende, goed. 

Hieronder vindt u de verbeterpunten per onderdeel indien de inspecties hierover 
een aanvullende opmerking willen maken of een nadere toelichting willen geven. 

Conclusies 
• In de conclusies staat beschreven dat de jeugdzorgwerker voldoende adequaat 

heeft gehandeld naar aanleiding van signalen van geweld na thuisplaatsing. In 
de conclusies wordt echter geen aandacht besteed aan de rol die signalen van 
onveiligheid voorafgaande aan de thuisplaatsing hebben gespeeld in de 
beslissing cliënt thuis te laten wonen. 
Toelichting: Bij de basisoorzaken staat beschreven dat het passende 
hulpaanbod bij Idris niet meer bestond per 1 januari 2015. Daarbij adviseerde 
Almata dat de cliënt niet kon terugkeren in de maatschappij. Na het maken van 
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een risicotaxatie en overleg tussen betrokken hulpverleners en familieleden 
over een passende verblijfplaats voor cliënt, was Bureau Jeugdzorg van mening 
dat bij thuisplaatsing de minimale veiligheid van cliënt gegarandeerd was door 
inzet van ambulante ondersteuning. De inspecties missen in het rapport een 
evaluatie van deze (inhoudelijke) besluitvorming, temeer de uitgesproken 
twijfel hierover door de jeugdzorgwerker. 

Verbetermaatregelen 
• Als één van de conclusies staat beschreven dat Bureau Jeugdzorg niet 

voldoende heeft gezorgd voor continuïteit in de hulpverlening. Ten aanzien van 
deze conclusie, is echter geen verbetermaatregel geformuleerd. De inspecties 
verwachten dit alsnog van u. 

• De verbetermaatregelen zijn niet SMART geformuleerd. De inspecties vinden 
het belangrijk dat van iedere verbetermaatregel bekend is wie dit gaat 
uitvoeren en wanneer dit gaat gebeuren. 

• De inspecties verwachten ook dat het effect van de verbetermaatregelen wordt 
geëvalueerd. De manier waarop dit gebeurt, is echter niet beschreven. 

Overige aandachtspunten 
• De inspecties adviseren de geconstateerde knelpunten uit hoofdstuk 15 en 16 

van dit onderzoek met de betrokken ketenpartners, en in het bijzonder met het 
CJG, te bespreken. Doel van deze bespreking is het formuleren van 
gezamenlijke verbeterpunten om zo te komen tot een betere werkwijze. 

• De inspecties adviseren Bureau Jeugdzorg het protocol, waarin vastgelegd 
wordt hoe het college en de gecertificeerde instelling overleggen over inzet van 
jeugdhulp (Jeugdwet 3.5 lid 3), te bezien op mogelijke aanpassingen naar 
aanleiding van deze calamiteit. Dit met inachtneming van de Memorie van 
Toelichting die expliciet de verantwoordelijkheid van de gecertificeerde 
instelling benoemt ('....Overeenstemming met de gemeente per geval wordt 
niet geëist, omdat het uiteindelijk de gecertificeerde instelling is die de 
wettelijke verantwoordelijkheid heeft om de door de rechter opgedragen 
maatregel uit te voeren.'). 

Eindoordeel en maatregelen inspectie 
De inspecties concluderen op grond van uw rapportage dat de gebeurtenis waarop 
de melding betrekking heeft, zorgvuldig is onderzocht en dat passende 
verbetermaatregelen zijn genomen. In een toekomstig regulier bestuurlijk overleg 
wordt de voortgang op de in deze brief genoemde punten geagendeerd. 

Gelet op artikel 13 van de 'Leidraad Meldingen Jeugd, sluiten de inspecties deze 
melding af. 

Ik ga ervan uit dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd. 

co merend inspecteur, 
voorzitter Commissie Meldingen Jeugd 

Commissie Meldingen jeugd 

Ons kenmerk 
tt,',1";• 
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Inlichtingen bij 
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Uw kenmerk 

Datum 	9 december 2015 
Betreft 	Afsluiten melding 

Geachte heer Kooistra, 
7.3.11, eerste lid Jeugdwet, 9.2 derde lid Jeugdwet en 10.1.d Wob 

Het is een goed besluit geweest van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant om een 
onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren. De verbeterpunten vloeien logisch 
voort uit de resultaten van het onderzoek. De inspecties verwachten dat Bureau 
Jeugdzorg Noord-Brabant de verbeterpunten doorvoert. 

Op basis van de melding en de onderzoeksrapportage hebben de inspecties op 25 
juni 2015 u aanvullende vragen gesteld. U heeft deze vragen beantwoord in uw 
brief van 28 juli 2015. De inspectie heeft u gevraagd of de feiten aanleiding geven 
tot het starten van een tuchtzaak. In uw brief heeft u aangegeven waarom u geen 
tuchtrechterlijke zaak aanspant, maar het arbeidrechterlijk oppakt. De inspecties 
achten het juist dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant het beleid rondom 
tuchtrecht actualiseert. Het is goed dat de uitkomsten ook met moeder en haar 
advocaat besproken zijn en dat zij een melding bij het SKJ zullen maken om een 
tuchtzaak aan te kunnen spannen. 

De inspecties hebben de onderzoeksrapportage en uw antwoord op de aanvullende 
vragen beoordeeld. De inspecties concluderen op basis van de op dit moment 
beschikbare informatie dat u voldoende duidelijkheid heeft verstrekt over deze 
melding. De inspectie zal het resultaat van de verbetermaatregelen volgen in het 
reguliere toezicht. 
De inspecties zien geen aanleiding om het nadere onderzoek voort te zetten. 
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Ik sluit hierbij de melding af. 	 Ons Kenmerk 

• ' specties, 

senior inspecteur 
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Inspectie Jeugdzorg 
Inspectie Veiligheid en Justitie 
Inspectie voor de Gezondheidszorg 
Commissie Meldingen Jeugd 

> Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht 

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 
T.a.v. de heer R.E.J.M. Meuwissen, bestuurder 
Postbus 1163 
5r200 BE 's-HERTOGENBOSCH 

Ons kenmerk 

Bezoekadres 
Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
T 088 370 02 30 

Inlichtingen via 
post@commissiemeldinaenieuod.  

Contactpersoon 
mw. mr. 1 

Bijlagen 

Datum 	15 februari 2016 	 Uw kenmerk 

Betreft 	Afsluiten melding 

Geachte heer Meuwissen, 
7.3.11, eerste lid Jeugdwet, 9.2 derde lid Jeugdwet en 10.1.d Wob 

De inspecties hebben Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming 
vervolgens per brief van 8 december 2015 gevraagd om deze casus gezamenlijk 
te reflecteren en ervoor te zorgen dat deze evaluatie een antwoord zou geven op 
een aantal door de inspecties geformuleerde vragen. Op 8 februari 2016 ontvingen 
de inspecties van u het eindverslag van de interne evaluatie. In dit verslag staat 
ook een verbeterpunt genoemd. 

De inspecties vinden het positief dat het Bureau Jeugdzorg en de Raad is gelukt 
om deze casus door de betrokken medewerkers te laten evalueren. Wel valt het de 
inspecties op dat steeds wordt gesproken over een visieverschil tussen Bureau 
Jeugdzorg en de Raad. De inspecties zijn van oordeel dat het beter is om in dit 
soort gevallen te spreken over een verschil in beoordeling van de (opvoed)situatie 
van de kinderen. Dit zorgt er namelijk eerder voor dat wordt nagedacht over 
welke stappen dan nodig zijn om over die situatie duidelijkheid te verkrijgen, 
bijvoorbeeld door het verrichten van nader onderzoek of de beoordeling hiervan 
aan de rechter voor te leggen. 

Op basis van de op dit moment beschikbare informatie concluderen de inspecties 
dat u voldoende duidelijkheid heeft verstrekt over het aandeel van Bureau 
Jeugdzorg Noord-Brabant in het verloop van deze casus. De inspecties zien dan 
ook geen aanleiding om het onderzoek richting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 
voort te zetten. 

Ik sluit hierbij de melding richting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant dan ook af. 

HnnnArhtenr1 

senior inspecteur 
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Inspectie Jeugdzorg 
Inspectie Veiligheid en Justitie 
Inspectie voor de Gezondheidszorg 
Commissie Meldingen Jeugd 

> Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht 

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 
T.a.v. de heer R.E.J.M. Meuwissen 
Postbus 1163 
5200 BE 's-HERTOGENBOSCH 

Datum 	14 maart 2016 
Betreft 	Afsluiten melding 

Bezoekadres 
Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
T 088 370 02 30 

Inlichtingen via 
posteticommissiemeldincienieuod 

Contactpersoon 
Mw. mr. 

Ons kenmerk 

Bijlagen 

Uw kenmerk 

Geachte heer Meuwissen, 
. .11, eerste lid Jeug • wet, 9.2 der• e i• eug • wet en 1 0. . • Wob 

Procedure 
Alle meldingen die betrekking hebben op jeugd komen binnen bij de 
Triagecommissie van de Commissie Meldingen Jeugd. In deze commissie zijn de 
drie inspecties vertegenwoordigd. De leden van de Triagecommissie zijn bevoegd 
om de eerste beoordeling van de melding te doen: zij bekijken welke inspectie de 
zaak in behandeling neemt. Dit kunnen meerdere inspecties zijn, afhankelijk van 
de vraag welke expertise is vereist voor de behandeling van de betreffende 
melding. De Commissie Meldingen Jeugd houdt de regie op de behandeling van de 
meldingen. Bij de inrichting van de werkwijze rond meldingen zijn de waarborgen 
rond privacy en het beroepsgeheim in acht genomen. 

Beoordeling melding 
Na ontvangst van uw melding zijn de inspecties tot het oordeel gekomen dat wat u 
gemeld heeft niet valt onder de omschrijvingen van calamiteit en geweld die in de 
Jeugdwet zijn opgenomen. Reden hiervoor is dat het na een tijdsverloop van twee 
jaar moeilijk is om tot een goede reconstructie en analyse te komen van hetgeen 
indertijd is gebeurd. Hierdoor valt niet goed vast te stellen of er een relatie 
bestaat tussen de mogelijke gebeurtenis en de geboden jeugdhulp. Wij sluiten het 
dossier van deze melding dan ook af. Uw melding is in ons registratiesysteem 
opgenomen onder nummer 

Aandachtspunten van de inspecties 
Wel vragen de inspecties u om ervoor te zorgen dat de minderjarige de juiste 
professionele hulp ontvangt om de gebeurtenissen te kunnen verwerken. 
Daarnaast vragen de inspecties u om een gerichte aanpak uit te zetten waardoor 
de moeder van de minderjarige in staat is om haar dochter hierin te 
ondersteunen. 
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Vragen? 
Ik hoop dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd. Heeft u toch nog 
vragen, neemt u dan contact met uw contactinspecteur op. Bij correspondentie 
verzoek ik u het referentienummer van de melding te vermelden. 

Commissie Meldingen Jeugd 

Ons kenmerk 

Hoogachtend, 
n 	mane •-I .4 r. aAs.é rt--r25- 

915:áfdinerend inspecteur, 
Voorzitter Commissie Meldingen Jeugd 

Pagina 2 van 2 



10.2.e, tenzij anders aangegeven Doc. 9 

Inspectie Jeugdzorg 
Inspectie Veiligheid en Justitie 
Inspectie voor de Gezondheidszorg 
Commissie Meldingen Jeugd 

> Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht 

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 
T.a.v. de heer R.E.J.M. Meuwissen 
Postbus 1163 
5200 BE 's-HERTOGENBOSCH 

Datum 	30 maart 2016 
Betreft 	Afsluiten melding 

Bezoekadres 
Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
T 088 370 02 30 

Inlichtingen via 
post@commisslemeldinaenleugd.  
ni 

Contactpersoon 
mw. drs  

Ons kenmerk 

Bijlagen 

Uw kenmerk 
00402-12-01AC 

Geachte heer Meuwissen, 
7.3.11, eerste is Jeugdwet, 92 derde lid Jeugdwet en 10.1.d Wob 

Op verzoek van de inspecties heeft u op 3 maart 2016 het verslag van de 
evaluatie over de gebeurtenis toegestuurd. Aan de evaluatie hebben ook Idris, 
Combinatie Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming meegewerkt. 
De inspecties concluderen op basis van de nu beschikbare informatie dat u 
voldoende duidelijkheid heeft verstrekt over de gebeurtenis. De inspecties zien 
dan ook geen aanleiding om het inspectieonderzoek voort te zetten. 

De inspecties merken wel als aandachtspunt voor een volgend onderzoek op dat 
de evaluatie naar aanleidin van deze  7 

 311, eerste  hd  Jeuodwet,  9 2  derde  lid 
Jeu,. t ent°  1 d  Web 	vooral gericht is g  

geweest op de schuldvraag in deze specifieke casus. Daardoor is de evaluatie 
onvoldoende een leermoment geweest, waarin wordt onderzocht welke 
verbetermaatregelen wellicht nodig zijn om een dergelijke situatie in de toekomst 
te voorkomen. 

De inspecties sluiten hierbij de melding af. 

c r inerer"111§~1,"  
voorzitter Commissie Meldingen Jeugd 
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Onderdeel Beoordeling 
Onderzoeksopzet 
Reconstructie 

voldoende 
voldoende 

Analyse & conclusies 
Verbetermaatregelen 

voldoende 
matig 

Reactie Raad van Bestuur voldoende 

Doc. 10 

Inspectie Jeugdzorg 
Inspectie Veiligheid en Justitie 
Inspectie voor de Gezondheidszorg 
Commissie Meldingen Jeugd 

> Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht 

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 
T.a.v. de heer drs. R.E.J.M. Meuwissen 
Postbus 1163 
5200 BE 's-HERTOGENBOSCH 

Ons kenmerk 

Bezoekadres: 
stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
T 088 370 02 30 

Inlichtingen via 
postCcommisslemeldindenieund 
nl 

Contactpersoon 
Mw. mr. 

Datum 	29 april 2016 
Betreft 	Uw onderzoek van melding 

Geachte heer Meuwissen, 

Op 9 februari 2016 heeft u melding gedaan van een calamiteit binnen uw 
organisatie bij de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en 

Bijlagen 

Uw kenmerk 

7.3.11, eerste h: Jeugdwet, 9.2 derde lid Jeugdwet en 10.1.d 1Wce>13- 

De inspecties hebben u gevraagd de gebeurtenis te onderzoeken en te analyseren 
en de rapportage van uw onderzoek aan de inspecties te sturen. Op 4 april 2016 
hebben de inspecties uw rapportage ontvangen. Met deze brief informeer ik u over 
het oordeel van de inspecties over de kwaliteit van deze rapportage. 

Oordeel inspecties 
De inspecties baseren het oordeel over de kwaliteit van uw rapportage op de 
onderstaande onderdelen. De beoordeling is ingedeeld in: onvoldoende, matig, 
voldoende, goed. 

Hieronder vindt u de verbeterpunten per onderdeel indien de inspecties hierover 
een aanvullende opmerking willen maken of een nadere toelichting willen geven. 

Onderzoeksopzet 
• Uit uw onderzoeksverslag blijkt dat tijdens het onderzoek niet met de 

betrokken medewerker is gesproken 'wegens afwezigheid'. Dit is jammer, 
omdat het perspectief van de betrokken medewerker een waardevolle bijdrage 

Pagina 1 van 3 



Commissie Meldingen Jeugd 

Ons kenmerk 

10.2.e, tenzij anders aangegeven Doc. 10 

is aan de reconstructie en daarmee aan het identificeren van 
verbetermaatregelen. 

• Verder lijkt het op basis van het onderzoeksverslag erop dat ook een aantal 
andere betrokken medewerkers niet zijn geïnterviewd tijdens het onderzoek. 
Althans het is niet duidelijk op welke wijze deze medewerkers bij het 
onderzoek zijn betrokken. 

Reconstructie 
• Uit het onderzoeksverslag blijkt dat niet alle betrokken ketenpartners bij het 

onderzoek zijn betrokken. 

Analyse en conclusies 
• De commissie benoemt dat de zaak tot tweemaal toe een aantal weken heeft 

stilgelegen. De oorzaken hiervoor zijn niet benoemd. 

Verbetermaatregelen 
• De commissie heeft als basisoorzaken onder andere de kwaliteit van het 

onderzoek en het methodisch handelen genoemd. Hierop is als 
verbetermaatregel geformuleerd dat er ten aanzien van het risicomanagement 
beleid moet worden opgesteld en geïmplementeerd. De vraag is of hiermee alle 
door de commissie geconstateerde kwaliteitsgebreken ten aanzien van het 
onderzoek en het methodisch handelen worden gedekt. 

• Voor het stilvallen van het onderzoek en het bestaan van mogelijke 
wachtlijsten is geen verbetermaatregel benoemd. 

Reactie Raad van Bestuur 
• Met name de geformuleerde verbetermaatregelen roepen de vraag op of deze 

voldoende zijn voor de nodig geachte kwaliteitsverbetering van het onderzoek 
en het methodisch handelen (de commissie heeft op dit punt wel de goede 
vragen gesteld). 

• U heeft onvoldoende expliciet gemaakt hoe het bestuur zicht houdt op 
eventuele wachtlijsten en op welke wijze hierop wordt gestuurd en ervoor 
wordt gezorgd dat er geen onveilige situaties ontstaan. 

Eindoordeel en maatregelen inspectie 
De inspecties concluderen op grond van uw rapportage dat de gebeurtenis waarop 
de melding betrekking heeft, voldoende is onderzocht. Wel vinden de inspecties 
het nodig dat er nog eens kritisch gekeken wordt naar de geformuleerde 
verbetermaatregelen om te bezien waar deze aanvulling behoeven. Desondanks 
sluiten de inspecties op basis van artikel 13 van de 'Leidraad Meldingen Jeugd' de 
melding af. Uw verbetermaatregelen worden in het reguliere toezicht op Veilig 
Thuis Noord Brabant gevolgd. Bij het onderzoek van een volgende melding 
verwachten de inspecties dat u rekening houdt met de bovengenoemde 
aandachtspunten. 

In het kader van het landelijk onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg en de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg naar de kwaliteit van de Meldpunten Veilig 
Thuis, verzoek ik u om een overzicht toe te sturen van het aantal zaken 
waarbinnen sinds 1 februari 2016: 
• het onderzoek niet binnen 5 dagen na binnenkomst van de melding is gestart; 
• het onderzoek niet binnen 10 weken na het besluit over de noodzakelijke 

vervolgstappen is afgesloten; 
• en welke aanpak hierop is uitgezet. 
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cties, 

c-'. r. sneren • inspec eur, 

Ik verzoek u deze rapportage binnen vier weken na ontvangst van deze brief toe 	Commissie Meldingen Jeugd 
te sturen aan de contactinspecteur van uw instelling. 

Ons kenmerk 

Ik ga ervan uit dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd. 

voorzitter Commissie Meldingen Jeugd 
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Inspectie Jeugdzorg 
Inspectie Veiligheid en Justitie 
Inspectie voor de Gezondheidszorg 
Commissie Meldingen Jeugd 

> Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht 

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 	 Bezoekadres 
T.a.v. de heer R.E.J.M. Meuwissen, bestuurder 	 Stadsplateau 1 
Postbus 1163 
	

3521 AZ Utrecht 

5200 BE 'S-HERTOGENBOSCH 
	 T 088 370 02 30 

Inlichtingen via 
postPcommissiemeldinaenieuad 
n1 

Contactpersoon 
Mw. mr. 

Ons kenmerk 
11.11.111111111111~111 
Bijlagen 

Datum 	16 juni 2016 	 Uw kenmerk 

Betreft 	Afsluiten melding 

Geachte heer Meuwissen, 

De Inspectie Jeugdzorg, Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie 
(hiszrna• rlo inencarticlel hohhsan nn 7CI mnril •)nig uw 

7.3.1 , eerste lid Jeugdwet, 9.2 derde lid Jeugdwet en 10.1.d Wob 

Procedure 
Alle meldingen die betrekking hebben op jeugd komen binnen bij de 
Triagecommissie van de Commissie Meldingen Jeugd. In deze commissie zijn de 
drie inspecties vertegenwoordigd. De leden van de Triagecommissie zijn bevoegd 
om de eerste beoordeling van de melding te doen: zij bekijken welke inspectie de 
zaak in behandeling neemt. Dit kunnen meerdere inspecties zijn, afhankelijk van 
de vraag welke expertise is vereist voor de behandeling van de betreffende 
melding. De Commissie Meldingen Jeugd houdt de regie op de behandeling van de 
meldingen. Bij de inrichting van de werkwijze rond meldingen zijn de waarborgen 
rond privacy en het beroepsgeheim in acht genomen. 

Beoordeling melding 
Na ontvangst van uw melding zijn de inspecties net zoals u tot het oordeel 
gekomen dat wat u gemeld heeft niet valt onder de omschrijvingen van calamiteit 
en geweld die in de Jeugdwet zijn opgenomen. 7.3.11, eerste lid Jeugdwet, 9.2 derde 

' 	1. .1 

De inspecties hebben kennis genomen van de melding en sluiten het dossier van 
deze melding af. Uw melding is in ons registratiesysteem opgenomen onder 
nummer 
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Hoogachtend, 

merend inspecteur, 
oorzitter Commissie Meldingen Jeugd 

Vragen 	 Commissie Meldingen Jeugd 
Ik hoop dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd. Heeft u toch nog 
vragen, neemt u dan contact met uw contactinspecteur op. Bij correspondentie 	Ons kenmerk 

verzoek ik u het referentienummer van de melding te vermelden. 
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Inspectie Jeugdzorg 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Doc. 12 

> Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht 

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 
T.a.v. de heer R.E.J.M. Meuwissen 
Postbus 1163 
5200 BE 'S-HERTOGENBOSCH 

Inlichtingen bij 
Mw. drs. 

Ons kenmerk 

Bezoekadres 
Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
T 088 370 02 30 
www.inspectiejeugdzorg.n1 

Bijlagen 

Uw kenmerk 

Datum 	15 november 2016 
Betreft 

Geachte heer Meuwissen, 

Op 2 november 2016 ontving de Inspectie Jeugdzorg uw reactie op het verzoek 
van de inspectie om te kijken naar de wijze waarop door Bureau Jeugdzorg Noord-
Brabant gevolg is gegeven aan de uitspraak van de klachtencommissie en is 
gereageerd op de onvrede van~1111111.1 

In uw reactie geeft u aan dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant een aantal 
toezeggingen, naar aanleiding van de uitspraak van de klachtencommissie, heeft 
verzuimd. De inspectie verwacht dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant deze 
toezeggingen alsnog nakomt. De inspectie vindt het een goede stap dat de 
regiodirecteur West 	 op korte termijn uitnodigt voor een gesprek 
om enerzijds te proberen de afhandeling van de klacht tot een goed einde te 
brengen en anderzijds kritisch te reflecteren op het handelen van Bureau 
Jeugdzorg Noord-Brabant. 

De inspectie hoopt van harte dat dit gesprek, in het belang van de jeugdige, de 
samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant en 	 ten 
goede komt. 

Ik vertrouw erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

senior Inspecteur 
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Inspectie Jeugdzorg 
Inspectie Veiligheid en Justitie 
Inspectie voor de Gezondheidszorg 
Commissie Meldingen Jeugd 

> Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht 

Jeugdbescherming Brabant 
T.a.v. de heer R.E.J.M. Meuwissen 
Postbus 1163 
5200 BE 'S-HERTOGENBOSCH 

Datum 	29 december 2016 
Betreft 	Afsluiten melding 

Bezoekadres 
Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
T 088 370 02 30 

Inlichtingen vla 
postncommissiemeldinoenieun 
d.nl 

Contactpersoon 
MW. Mr. 

Ons kenmerk 

Bijlagen 

Uw kenmerk 

Geachte heer Meuwissen, 
7.3.11, eerste lid Jeugdwet, 9.2 derde lid Jeugdwet en 10.1.d Wob 

De inspecties hebben Idris gevraagd de gebeurtenis te onderzoeken en te 
analyseren en de rapportage van dit onderzoek aan de inspecties te sturen. U bent 
gevraagd mee te werken aan dit onderzoek. 
Op 8 september 2016 hebben de inspecties de rapportage ontvangen. 
De inspecties hebben vervolgens aanvullende vragen gesteld. Op 1 december 
2016 hebben de inspecties de aanvulling ontvangen. 

De inspecties hebben inmiddels de rapportage en aanvulling van Idris, waaraan u 
heeft meegewerkt, beoordeeld. De inspecties concluderen op grond van de 
rapportage en de aanvulling dat de gebeurtenis waarop de melding betrekking 
heeft, zorgvuldig is onderzocht en dat voldoende verbetermaatregelen zijn 
genomen. 

Gelet op artikel 13 van de Leidraad Meldingen Jeugd, sluiten de inspecties deze 
melding af. 

Ik ga ervan uit dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd. 

les, 

Coo 	-rend inspecteur, 
itter Commissie Meldingen Jeugd 
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Inspectie Jeugdzorg 
Inspectie Veiligheid en Justitie 
Inspectie voor de Gezondheidszorg 
Commissie Meldingen Jeugd 

Bezoekadres 
Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
T 088 370 02 30 

> Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht 

Jeugdbescherming Brabant 
T.a.v. de heer drs. R.E.J.M. Meuwissen, bestuurder 
Postbus 1163 
5200 BE 'S-HERTOGENBOSCH 

Inlichtingen via 
post@commissiemeldincienieuqd.  
nl 

Contactpersoon 
mw. mr.  

Ons kenmerk 
111.1~~1~1 

Datum 	23 januari 2017 
Betreft 	Afsluiten melding 

Geachte heer Meuwissen, 

7.3.11, eerste lid Jeugdwet, 9.2 der. e lid Jeugdwet en 10.1.d Wob 

De inspecties hebben Juzt toen verzocht met medewerking van uw instelling een 
onderzoek te doen naar de gebeurtenis. Op 8 december 2016 hebben de 
inspecties Juzt verzocht de inmiddels beoordeelde rapportage aan te vullen met 
medewerking van uw instelling; ook u hebt dit verzoek toen gekregen. 

Inmiddels hebben de contactinspecteur van Juzt en ik op 11 januari 2017 overleg 
gehad met medewerkers van Juzt, waarbij een medewerker van uw instelling is 
aangesloten voor wat betreft de voorliggende melding. Reden voor het overleg 
was dat het de medewerkers van Juzt niet duidelijk was waarom geleverde 
rapportages voor de inspecties niet navolgbaar waren. 
Tijdens het overleg bleek dat de informatie die de inspecties misten wel degelijk 
beschikbaar was, maar niet in de rapportages was beland. Er bleek veel 
diepgaander onderzoek te zijn gedaan naar wát er was gebeurd dan uit de 
rapportages bleek. 
Er zijn tijdens het overleg afspraken gemaakt over hoe in het vervolg te 
rapporteren. 
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Hoogachtend, 

cI
di

dilir-
merend inspecteur, 

voorzitter Commissie Meldingen Jeugd 

Tijdens en na het overleg hebben de inspecties van Juzt nog aanvullende 
informatie ontvangen over melding 	Deze aldus aangevulde informatie 
bevestigde het beeld van het overleg op 11 januari jl. eens te meer. 
Om die reden sluiten de inspecties de behandeling van melding 	af. 

Ik ga ervan uit dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd. 

Commissie Meldingen 
Jeugd 

Ons kenmerk 
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Hoogachtend, 
nam ns •e dn-,0- 

c. 	meren• inspecteur, 
voorzitter Commissie Meldingen Jeugd 

Doc. 15 

Inspectie Jeugdzorg 
Inspectie Veiligheid en Justitie 
Inspectie voor de Gezondheidszorg 
Commissie Meldingen Jeugd 

> Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht 

Jeugdbescherming Noord-Brabant 
T.a.v. de heer drs. R.E.J.M. Meuwissen, bestuurder 
Postbus 1163 
5200 BE 's-HERTOGENBOSCH 

Bezoekadres 
Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
T 088 370 02 30 

Inlichtingen via 
post@commissiemeldincienieugd.  
nl 

Contactpersoon 

mw. mr. - 
Ons kenmerk 

Datum 	26 januari 2017 
Betreft 	Afsluiten melding 100009 

Geachte heer Meuwissen, 

Op 8 december 2016 verzochten de inspecties in hun brief met als kenmerk 
om aanvullende informatie op de rapportage die Juzt 

samen met ketenpartners had opgesteld in de zaak die onder bovenstaand num-
mer aan de inspecties is gemeld. 

eers e lid eug. et, •. der.e hd Jeugt e en 	0 00 

EM. De inspecties beoordelen de aanvullende informatie als voldoende. 

Gelet op artikel 13 van de 'Leidraad Meldingen Jeugd, sluiten de inspecties deze 
melding af. 

Ik ga ervan uit dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd. 
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> Retouradres Postbus 463 3500 AL Utrecht 

Jeugdbescherming Brabant 
T.a.v. de heer R.E.J.M. Meuwissen, bestuurder 
Postbus 1163 
5200 BE 'S-HERTOGENBOSCH 

Bezoekadres 
Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
T 088 370 02 30 
www.inspectiejeugdzorg.n1 

Inlichtingen bij 
Mw. mr~ 

Ons kenmerk 

Bijlagen 

10.2.e, tenzij anders aangegeven 

Inspectie Jeugdzorg 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Doc. 16 

Uw kenmerk 

Datum 	26 januari 2017 
Betreft 	Afhandeling signaal over Jeugdbescherming Brabant 

Geachte heer Meuwissen, 

Begin november 2016 ontving de Inspectie Jeugdzorg een signaal van 

geeft hierin aan dat ageer ontevreden is over de wijze waarop Bureau 
Jeugdzorg Noord-Brabant (inmiddels Jeugdbescherming Brabant genaamd) heeft 
gereageerd op de uitspraak van de klachtencommissie van Bureau Jeugdzorg 
Noord-Brabant. 

Procedure 
Signalen over mogelijk tekortschietende klachtenafhandeling neemt de inspectie 
serieus, omdat de inspectie burgers die ontevreden zijn, in beginsel altijd eerst 
wijst op het belang van het doorlopen van de interne klachtenprocedure en er op 
vertrouwt dat deze procedure zorgvuldig verloopt. Daarnaast is een kwalitatief 
goede klachtafhandeling noodzakelijk voor het herstel van vertrouwen tussen de 
cliënt en de instelling en behoort dit een belangrijke bijdrage te leveren aan de 
kritische zelfreflectie die van een organisatie zoals Jeugdbescherming Brabant 
wordt verwacht. 

Om een beter beeld te vormen over de afhandeling van de klacht in deze 
specifieke casus heeft de inspectie daarom bij Jeugdbescherming Brabant de 
uitspraak van de klachtencom missie en de reactie hierop van uw organisatie 
opgevraagd. 

Bevindingen 
De inspectie heeft vastgesteld dat de klachtencommissie het merendeel van de 
klachten van 	 gegrond heeft verklaard. De regiodirecteur 
Oost heeft vervolgens aangegeven het met deze uitspraak eens te zijn en tevens 
vermeld welke maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen. 

In zijn algemeenheid valt het de inspectie op dat de regiodirecteur in de aanhef 
van de brief aangeeft dat deze is bedoeld om excuses aan te bieden, maar dat 
deze excuses vervolgens nergens in de brief daadwerkelijk worden aangeboden. 
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Ook ontbreekt een passende opmerking over hetgeen de uitspraak in totaliteit 
voor 	 moet hebben betekend. Verder valt op dat de 
verbetermaatregelen zeer algemeen zijn geformuleerd en op de toekomst zijn 
gericht en dat er geen herstelacties voor deze specifieke casus zijn benoemd. 

Meer specifiek valt het de inspectie op dat de klachtencommissie een aantal zeer 
kritische kanttekeningen heeft geplaatst bij de gekozen werkwijze die in feite de 
essentie raken van het werk van een jeugdzorgwerker. Zo maakt de inspectie uit 
de uitspraak van de klachtencommissie op dat Jeugdbescherming Brabant: 
• een onjuiste/te beperkte uitleg heeft gegeven aan een rechterlijke uitspraak; 
• zonder adequate motivering voorbij is gegaan aan de zorgelijke ontwikkeling 

die de Raad bij de minderjarige had geconstateerd en de doelen die de Raad op 
grond hiervan had geformuleerd; 

• in het plan van aanpak slechts één doel heeft geformuleerd dat was gericht op 
de ouders en niet op de door de Raad geconstateerde zorgelijke ontwikkeling 
van de minderjarige; 

• het enige doel niet concreet heeft geformuleerd in het plan van aanpak; 
• geen adequate aanpak heeft ingezet om dit doel te bereiken en mogelijke 

alternatieven hiervoor ook niet heeft onderzocht; 
• zonder dat er iets is veranderd in de situatie van de minderjarige en haar 

ouders, heeft besloten dat er geen sprake meer was van 
ontwikkelingsbedreigingen. 

Kortom, de klachtencommissie heeft grote vragen of er in deze casus wel sprake is 
geweest van een methodische aanpak gericht op de veilige en optimale 
ontwikkeling van de minderjarige. De inspectie is van oordeel dat de ernst van de 
door de klachtencommissie geconstateerde tekortkomingen onvoldoende tot 
uitdrukking komt in de reactie van de regiodirecteur. Dit roept bij de inspectie de 
vraag op of er wel voldoende is gereflecteerd op en geleerd is van deze uitspraak 
en in vervolg hierop de juiste maatregelen zijn getroffen om herhaling te 
voorkomen. 

De inspectie vraagt u dan ook om beter te reflecteren op de uitspraak van de 
klachtencommissie en waar nodig aanvullende verbetermaatregelen te treffen. 
Daarbij vraagt de inspectie u ook het aspect van de inhoudelijke sturing te 
betrekken, ook ten aanzien van de vereisten die aan een plan van aanpak en 
rapportages worden gesteld. Zo verbaast het de inspectie dat Jeugdbescherming 
Brabant ter zitting heeft aangegeven niet aan waarheidsvinding te doen. 

Daarnaast vraagt de inspectie u om nog eens na te gaan hoe op de onvrede van 
mevrouw en haar partner is gereageerd en of dit afdoende is of dat mogelijk toch 
nog een gesprek is gewenst. 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u uiteraard 
contact met mij opnemen. 

Ons kenmerk 

lOr 	-ur 
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nspectie Jeugdzorg 
nspectie Veiligheid en Justitie 
nspectie voor de Gezondheidszorg 
ommissie Meldingen Jeugd 

10.2.e, tenzij anders aangegeven 

> Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht 

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 
T.a.v. de heer drs. R.E.J.M. Meuwissen 
Postbus 1163 
5200 BE 's-HERTOGENBOSCH 

Bezoekadres: 
Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
T 088 370 02 30 

Inlichtingen via 
postCcommisslemeldingen 
ieuad.nl  

Contactpersoon 

Ons kenmerk 

Bijlagen 

Datum 	10 maart 2017 
Betreft 	Onderzoek van melding' 

Geachte heer Meuwissen, 

Op 4 april 2016 heeft u melding gedaan van een calamiteit bij de Inspectie 
Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en 
Justitie (hierna: de inspecties)f  

De inspecties hebben Ons Welzijn op 29 april 2016 gevraagd de gebeurtenis 
samen met de ketenpartners te onderzoeken en te analyseren en de rapportage 
van het onderzoek aan de inspecties te sturen. Op 29 april bent u daarover 
schriftelijk geïnformeerd. Op 9 augustus 2016 hebben de inspecties aanvullende 
informatie en de opdrachtformulering voor de onderzoekers ontvangen. i 

van Ons Welzijn heeft de 
onderzoeksrapportage op 5 december jongstleden aan de inspecties gemaild. 
Na een eerste beoordeling van deze rapportage hebben de inspecties besloten om 
aanvullend bij Karakter de bevindingen uit hun interne prisma onderzoek op te 
vragen om tot een meer volledig beeld te kunnen komen. Deze interne rapportage 
hebben de inspecties inmiddels ontvangen. 

Onderzoek Ons Welzijn in samenwerking met ketenpartners 
Ons welzijn heeft de toedracht van het incident onderzocht en een analyse 
gemaakt van zowel de interne procedure alsook het functioneren binnen de keten. 
Daarbij heeft Ons Welzijn de ketenpartners betrokken. 
Uit de beschreven bevindingen en conclusie komen, naast verbeterpunten op 
organisatieniveau, verbeterpunten met betrekking tot het (samen)werken in de 
keten naar voren. Zo kunnen informatie en kennis delen, 
verantwoordelijkheidstoedeling (waaronder regievoering) en afstemming binnen 
de keten verbeterd worden. Ook de afstemming ten aanzien van het organiseren 
en realiseren van een vervolgtraject, of een alternatief ter overbrugging, vragen 
om verbetering binnen het systeem. 
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Commissie Meldingen 
Jeugd 

Vervolg 
Verbeteringen op organisatieniveau dienen SMART uitgewerkt binnen de 
organisatie(s) te worden opgenomen in een verbeterplan. 
De verbetermaatregelen die betrekking hebben op de ketensamenwerking dienen 
nader te worden uitgewerkt en geconcretiseerd. In verband hiermee hebben de 
inspecties de gemeente Oss gevraagd om vanuit de bestuurlijke en beleidsmatige 
regie die de gemeente heeft, dit te coordineren en samen met de ketenpartners te 
komen tot een verbeterplan dat de gemeente kan monitoren en bijstellen indien 
nodig. 

Gelet op artikel 13 van de 'Leidraad Meldingen Jeugd, sluiten de inspecties de 
behandeling van deze melding af. 

Vragen 
Ik verwacht dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd. U kunt in de 
Leidraad Meldingen Jeugd meer lezen over de werkwijze van de inspecties. De 
Leidraad staat op de websites van de inspecties. Heeft u toch nog vragen, neemt u 
dan contact met de contactinspecteur op. Bij correspondentie verzoek ik u het 
referentienummer van de melding te vermelden. 

Hoogachtend,namens de drie inspecties, 

Codrdinerend inspecteur 
Voorzitter Commissie Meldingen Jeugd 

Ons kenmerk 
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Doc. 18 

Inspectie Jeugdzorg 
Inspectie Veiligheid en Justitie 
Inspectie voor de Gezondheidszorg 
Commissie Meldingen Jeugd 

> Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht 

Jeugdbescherming Brabant 
T.a.v. de heer drs. R.E.J.M. Meuwissen, bestuurder 
Postbus 1163 
5200 BE 'S-HERTOGENBOSCH 

1111111111~111111 

Bezoekadres: 
Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
T 088 370 02 30 

Inlichtingen via 
post@commissiemeldingen 
jeugd.n1  

Contactpersoon 
mw. mc® 

Ons kenmerk 

Datum 	28 april 2017 
Betreft 	Uw onderzoek van melding 

Geachte heer Meuwissen, 

, eerste t. aug,  et. 9.2 derde lid eug. et en 10..d'.9 

Naar aanleiding van deze melding zijn de inspecties een vooronderzoek gestart. 
De inspecties hebben u gevraagd om een reconstructie van uw betrokkenheid bij 
de casus toe te sturen. Op 29 juli 2016 hebben wij uw reconstructie ontvangen. 

Naar aanleiding van de ontvangen reconstructies hebben de inspecties 
Jeugdbescherming Brabant en het SDW gevraagd de calamiteit nader te 
onderzoeken en te analyseren. Op 26 januari 2017 zijn de inspecties akkoord 
gegaan met uw voorstel om het onderzoek uit te breiden. Veilig Thuis West-
Brabant, de Raad voor de Kinderbescherming en Centrum Jeugd en Gezin 
Roosendaal zijn door de inspecties verzocht aan te sluiten bij uw onderzoek. 

Op 28 maart 2017 hebben de inspecties uw rapportage ontvangen. Met deze brief 
informeer ik u over het oordeel van de inspecties over de kwaliteit van deze 
rapportage. 

Beoordeling inspecties 
De inspecties baseren het oordeel over de kwaliteit van uw rapportage op de 
onderdelen onderzoeksopzet, reconstructie, analyse en conclusies, 
verbetermaatregelen en de reactie van de Raad van bestuur. 

Pagina 1 van 3 



10.2.e, tenzij anders aangegeven Doc. 18 

Hieronder vindt u het oordeel per onderdeel. 

Onderzoeksopzet 
De onderzoekscommissie was multidisciplinair en later ook aangevuld met een 
expert op het gebied van de methodiek gezinsgericht werken. De 
onderzoekscommissie heeft voldoende bronnen gebruikt en ook overige 
ketenpartners betrokken bij het onderzoek. Er is geen inbreng vanuit de cliënten, 
maar dat is in verband met het lopende strafonderzoek logisch. Ook heeft de 
onderzoekscommissie goede en voldoende normen gebruikt voor het onderzoek. 
Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de Prismamethode. 

Reconstructie 
De reconstructie is goed. Alle relevantie informatie is daarin opgenomen. Er is 
mooi gebruik gemaakt van meerdere tijdlijnen. 

Analyse en conclusies 
De onderzoekscommissie is kritisch op het handelen van uw organisatie en andere 
betrokken instellingen. De rapportage geeft voldoende antwoord op de specifieke 
onderwerpen van de inspecties. De onderzoekscommissie komt tot passende 
basisoorzaken en trekt duidelijke conclusies. De onderzoekscommissie komt tot 
meerdere basisoorzaken en risicofactoren. Helaas wordt er tussen deze twee 
differentiaties geen onderscheid gemaakt in het rapport. 

Verbetermaatregelen 
Niet alle basisoorzaken leiden tot een verbetermaatregel. De afweging voor deze 
keuze ontbreekt in de rapportage. De inspecties missen verbetermaatregelen op 
de volgende gebieden: 

• De afstemming over regie tussen de betrokken instellingen en het vorm-
geven van het elkaar meer zien en horen. 

• Hoe in de toekomst wordt omgegaan met zorgmijdende cliënten. 
• Het creëren van een visie om tijdens de dagelijkse praktijk naar het hele 

gezin te kijken in plaats van het individuele kind. 
Daarnaast leiden niet alle nevenbevindingen tot een verbetermaatregel. De 
geformuleerde verbetermaatregelen zijn niet SMART geformuleerd en in de 
rapportage is onvoldoende te lezen hoe de te bereiken resultaten en 
verbetermaatregelen zijn opgenomen in een PDCA-cyclus of een andere vorm van 
structurele borging. 

Reactie Raad van Bestuur 
U heeft voldoende duidelijk gemaakt dat het bestuur de conclusies van de 
rapportage deelt en de aanbevelingen heeft overgenomen. 

Overige aandachtspunten 
De inspecties hebben de vraag van de onderzoekscommissie over hoe de signalen 
zich verhouden tot de meldcode kindermishandeling in combinatie met de rol van 
de huisarts, aan de hand van de reconstructie van de huisarts nader bestudeerd. 
De huisarts ontvangt hierover een aparte brief. 

Commissie Meldingen 
Jeugd 

Ons kenmerk 
13Z/17049376-CvdW/100012 
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cties, 

5 dinerend inspecteur, 
oorzitter Commissie Meldingen Jeugd 

Eindoordeel en maatregelen inspectie 
De inspecties concluderen op grond van uw rapportage dat de gebeurtenis waarop 
de melding betrekking heeft, zorgvuldig is onderzocht. De inspecties verwachten 
dat u passende verbetermaatregelen treft op de basisoorzaken en 
nevenbevindingen die op uw organisatie betrekking hebben. Daarbij verwachten 
de inspecties dat u verbetermaatregelen treft op de hierboven genoemde 
gebieden. Bij een volgend onderzoek verwachten de inspecties dat u rekening 
houdt met de aandachtspunten in deze brief. De opvolging van de 
verbetermaatregelen vindt plaats in het reguliere toezicht. 

Gelet op artikel 13 van de 'Leidraad Meldingen Jeugd, sluiten de inspecties deze 
melding af. 

Ik ga ervan uit dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd. 

Commissie Meldingen 
Jeugd 

Ons kenmerk 
EgitffiliMEMMENERIVE 
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Inspectie Jeugdzorg 
Inspectie Veiligheid en Justitie 
Inspectie voor de Gezondheidszorg 
Commissie Meldingen Jeugd 

> Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht 

Jeugdbescherming Brabant 
T.a.v. de heer R.E.J.M. Meuwissen 
Postbus 1163 
5200 BE `S-HERTOGENBOSCH 

Datum 	24 juli 2017 
Betreft 	Afsluiten melding 100838 

Geachte heer Meuwissen, 
. .1 , eersten. eug• et, •.2 der.e I • Jeu.. et en 1. 

Procedure 
Alle meldingen die betrekking hebben op jeugd komen binnen bij de 
Triagecommissie van de Commissie Meldingen Jeugd. In deze commissie zijn de 
drie inspecties vertegenwoordigd. De leden van de Triagecommissie zijn bevoegd 
om de eerste beoordeling van de melding te doen: zij bekijken welke inspectie de 
zaak in behandeling neemt. Dit kunnen meerdere inspecties zijn, afhankelijk van 
de vraag welke expertise is vereist voor de behandeling van de betreffende 
melding. De Commissie Meldingen Jeugd houdt de regie op de behandeling van de 
meldingen. Bij de inrichting van de werkwijze rond meldingen zijn de waarborgen 
rond privacy en het beroepsgeheim in acht genomen. 

Beoordeling melding 
U heeft bij de inspecties een andere melding gedaan. De inspecties zijn, net als u, 
tot het oordeel gekomen dat wat u gemeld heeft niet valt onder de omschrijvingen 
van calamiteit en geweld die in de Jeugdwet zijn opgenomen. Immers, er was 
volgens u geen sprake van een onverwachte of niet beoogde gebeurtenis. U had al 
vermoedens van het bestaan van de relatie en had hierop verschillende acties uit 
gezet, zoals een melding bij de politie. Daarom ziet de Commissie Meldingen 
Jeugd geen direct verband met de kwaliteit van de geboden jeugdhulp. De 
Commissie Meldingen Jeugd heeft besloten deze andere melding niet in 
behandeling te nemen en over te dragen aan de contactinspecteur van uw 
instelling bij de Inspectie Jeugdzorg. Verder verwacht de commissie dat de 
onderwijsinspectie ook geïnformeerd is of wordt over de melding. Wij bedanken u 
dat u ons op de hoogte heeft gesteld van de gebeurtenis en sluiten het dossier van 
deze melding af. 

Bezoekadres 
Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
T 088 370 02 30 

Inlichtingen via 
post(lcommissiemeldinoenieuct 
1111 

Contactpersoon 

Ons kenmerk 

Bijlagen 

Uw kenmerk 
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Hoogachtend, 

De contactinspecteur zal intern bepalen of en hoe er vanuit het reguliere toezicht 
mogelijk een vervolg gegeven wordt aan de melding. Uw melding is in ons 
registratiesysteem opgenomen onder nummer 100838. 

Vragen 
Ik hoop dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd. Heeft u nog vragen, 
neemt u dan contact op met mevrouw A. Huitema, de behandelend inspecteur van 
deze melding. Bij correspondentie verzoek ik u het referentienummer van de 
melding te vermelden. 

c 	 inspec eur, 
voorzitter Commissie Meldingen Jeugd 

Commissie Meldingen Jeugd 

Ons kenmerk 
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Inspectie Jeugdzorg 
Inspectie Veiligheid en Justitie 
Inspectie voor de Gezondheidszorg 
Commissie Meldingen Jeugd 

> Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht 

Jeugdbescherming Brabant 
T.a.v. de heer R.E.J.M. Meuwissen 
Postbus 1163 
5200 BE 'S-HERTOGENBOSCH 

Datum 	17 augustus 2017 
Betreft 	Afsluiten melding 

Bezoekadres 
Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
T 088 370 02 30 

Inlichtingen via 
post@commIssiemeldinoenjeued. 
nl  

Contactpersoon 
dhr, dr. eia 
Ons kenmerk 

Bijlagen 

Uw kenmerk 

Geachte heer Meuwissen, 
,eerste  . e .. e • e .01  e 	en 	, T1• 

De melding is in ons registratiesysteem opgenomen onder nummer 

Procedure 
Alle meldingen die betrekking hebben op jeugd komen binnen bij de 
Triagecommissie van de Commissie Meldingen Jeugd. In deze commissie zijn de 
drie inspecties vertegenwoordigd. De leden van de Triagecommissie zijn bevoegd 
om de eerste beoordeling van de melding te doen: zij bekijken welke inspectie de 
zaak in behandeling neemt. Dit kunnen meerdere inspecties zijn, afhankelijk van 
de vraag welke expertise is vereist voor de behandeling van de betreffende 
melding. De Commissie Meldingen Jeugd houdt de regie op de behandeling van de 
meldingen. Bij de inrichting van de werkwijze rond meldingen zijn de waarborgen 
rond privacy en het beroepsgeheim in acht genomen. 

Beoordeling melding 
Na ontvangst van uw melding hebben de inspecties geconcludeerd dat wat u 
gemeld hebt, inderdaad valt onder de omschrijving van geweld die in de Jeugdwet 
is opgenomen. Het is dus terecht dat u gemeld hebt en we zeggen u daarvoor 
dank. Maar de inspecties zijn tot het oordeel gekomen dat het niet meer zinvol is 
deze melding verder te onderzoeken. Ten eerste omdat de toedracht relatief lang 
geleden heeft plaatsgevonden. 7.3.11, eerste lid Jeugdwet, 9.2 derde lid Jeugdwet en 10.1.d Wob 

Een nieuw onderzoek, voor zover nog 
uitvoerbaar, zal derhalve geen toegevoegde waarde meer hebben. 

Wij sluiten het dossier van deze melding daarom af. 
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Hoogachtend, 
namens de drie • P P 

Vragen 
Ik hoop dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd. Heeft u nog vragen, 
neemt u dan contact op met de heer Lizáátá , de behandelend inspecteur 
van deze melding. Bij correspondentie verzoek ik u het referentienummer van de 
melding te vermelden. 

Commissie Meldingen Jeugd 

Ons kenmerk 

co 	inerend inspecteur, 
voorzitter Commissie Meldingen Jeugd 
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Inspectie van het Onderwijs 
Inspectie Justitie en Veiligheid 
Commissie Meldingen Jeugd 

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen 

Jeugdbescherming Brabant 
T.a.v. de Raad van Bestuur 
De heer R.E.J.M. Meuwissen 
Postbus 1163 
5200 BE 'S-HERTOGENBOSCH 

projectleider 

Ons kenmerk 

Bezoekadres: 
Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
T 088 120 5000 

Inlichtingen via 
postcommissiemeldinoen 
5eugd,n1  

Contactpersoon 

Datum 	8 mei 2018 
Betreft 	Vastgesteld rapport casusonderzoek nav melding agEk 

Geachte heer Meuwissen, 

Hierbij ontvangt u onder embargo het vastgestelde rapport van het onderzoek dat 
de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting, de Inspectie van het 
Onderwijs en de Inspectie Justitie en Veiligheid (hierna: de inspecties) hebben 
uitgevoerd naar aanleiding van de meldingen van de OG Heldringstichting en u 
van resp. 1 en 6 juni 2017. 
De meldingen betroffen de onnatuurlijke dood van ~aa 

die met een rechterlijke machtiging in de OG Heldringstichting 
voor jeugdzorgP" was opgenomen. Uw instelling voerde de ondertoezichtstelling 
van de jeugdige en een jeugdreclasseringsmaatregel uit. 

Op 27 maart 2018 heb ik voor uw instelling relevante onderdelen van het 
conceptrapport van het inspectieonderzoek aan u voorgelegd met het verzoek 
deze te checken op feitelijke onjuistheden. 
Op 20 april 2018 heb ik uw reactie ontvangen. U schreef dat u geen feitelijke 
onjuistheden in het rapport had aangetroffen en dat u akkoord was met deze 
weergave. 

Hierna heb ik het rapport vastgesteld. Ik bied het, behalve aan u, nu eveneens 
aan de besturen van de de OG Heldringstichting en de school De Brouwerij aan. 

Daarnaast bied ik het rapport aan, ter informatie, aan de gemeenten Overbetuwe 
en Heusden, de VNG en de ministeries van VWS, OC&W en J&V. 

heeft het rapport eerder al ontvangen, 	is in de gelegenheid 
gesteld om het rapport met de inspecties te bespreken. 	heeft hier tot onze spijt 
niet op gereageerd. Uw medewerker de heer 	de voormalige jeugdbe-
schermer van 11111111 die ook nu nog contact onderhoudt met mi  was 
bereid om het rapport met haar te bespreken voorafgaand aan publicatie, zodat 
~zienswijze op privacy-aspecten kon geven. De inspecties stellen de 
inzet van de heer ~zeer op prijs. 

Het rapport wordt binnen drie weken gepubliceerd op de websites van de 
inspecties. Tot die tijd verzoek ik u om het rapport niet openbaar te maken. 

Bijlagen 
1 

Uw kenmerk 
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Gelet op artikel 13 van de Leidraad Meldingen Jeugd, sluiten de inspecties uw 	Commissie Meldingen 
melding nu af. 	 Jeugd 

Ik ga ervan uit dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd. 	 Ons kenmerk 

Hoogachtend, 

o inspec eur eug 
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Inspectie Justitie en Veiligheid 
Commissie Meldingen Jeugd 

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen 

Jeugdbescherming Brabant 
T.a.v. de heer R.E.J.M. Meuwissen 
Postbus 1163 
5200 BE 'S-HERTOGENBOSCH 

Datum 	15 augustus 2018 
Betreft 	Uw onderzoek van melding 

Bezoekadres 
Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
T 088 120 5000 

Inlichtingen via 
poStecommissiemeldinnenieuod, 
nl 

Contactpersoon 
dhr. dr. 

Ons kenmerk 

Bijlagen 

Uw kenmerk 
BE/jvv/mz/2018-059 

Geachte heer Meuwissen, 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid 
(hierna: de inspecties), hebben op 19 april jl. mede namens uw organisatie een 
melding conform artikel 4.1.8. van de Jeugdwet ontvangen van de zorgaanbieder 
Combinatie Jeugdzorg. , eerste i• es.. e, 	•e •= i• eug• e en •.. "•• 

De inspecties hebben u gevraagd samen met Combinatie Jeugdzorg de 
gebeurtenis te onderzoeken en te analyseren en de rapportage van uw onderzoek 
aan de inspecties te sturen. 
Op 19 juli jl. hebben de inspecties uw gezamenlijke rapportage ontvangen. Met 
deze brief informeer ik u over het oordeel van de inspecties over de kwaliteit van 
deze rapportage. 

Beoordeling inspecties 
De inspecties baseren het oordeel over de kwaliteit van uw rapportage op de 
onderdelen onderzoeksopzet, reconstructie, analyse en conclusies, 
verbetermaatregelen en de reactie van de Raad van bestuur. 
Hieronder vindt u het oordeel per onderdeel. 

Onderzoeksopzet 
De onderzoeksopzet voldoet aan de verwachtingen van de inspecties. 

Reconstructie 
De reconstructie voldoet ook aan de verwachtingen van de inspecties. 

Analyse en conclusies 
De analyse en conclusies voldoen eveneens aan de verwachtingen van de 
inspecties. De geschetste tekortkomingen en de conclusies die worden getrokken 
zijn logisch en navolgbaar. 
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Verbetermaatregelen 
Deze voldoen ook aan de verwachtingen van de inspecties. De 
onderzoekscommissie doet drie zinnige aanbevelingen, die vertaald zijn in drie 
verbetermaatregelen. Deze maatregelen zijn voldoende concreet om uitgevoerd te 
kunnen worden en zijn voorzien van een tijdpad en een verantwoordelijkheids-
toedeling. 

Reactie Raad van Bestuur 
In het begeleidend schrijven bij de rapportage staat de gezamenlijke reactie van u 
en mevrouw 	Deze reactie voldoet eveneens aan de verwachtingen van 
de inspecties. 

Eindoordeel en maatregelen inspectie 
De inspecties concluderen op grond van uw rapportage dat de gebeurtenis waarop 
de melding betrekking heeft, zonder meer zorgvuldig is onderzocht en dat 
voldoende verbetermaatregelen zijn genomen. 

Gelet op artikel 13 van de 'Leidraad Meldingen Jeugd, sluiten de inspecties deze 
melding af. 

Ik stuur een soortgelijke brief aan mevrouw 

Ik ga ervan uit dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd. 

Commissie Meldingen Jeugd 

Ons kenmerk 
112/18-08-15653/WK/101346 

b/a 

Hoogachtend, 
sa - 	e 	su 311 	iMa  egen Jeugd, 

sen f.  inspecteur 
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Inspectie Justitie en Veiligheid 
Commissie Meldingen Jeugd 

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen 

Jeugdbescherming Brabant 	 Bezoekadres 
T.a.v. de heer R.E.J.M. Meuwissen 	 Stadsplateau 1 
Postbus 1163 
	

3521 AZ Utrecht 

5200 BE 'S-HERTOGENBOSCH 
	 T 088 120 5000 

Inlichtingen via 
posttacommissiemeldincienieu_gd  
11 

Contactpersoon 
Dhr. drs 	Ma 
Ons kenmerk 

Bijlagen 

Datum 	21 augustus 2018 	 Uw kenmerk 

Betreft 	Melding 
	

WEEMIa 

Geachte heer Meuwissen, 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting en de Inspectie Justitie en 
Veiligheid (hierna: de inspecties), hebben op 2 maart jl. uw melding conform 
artikel 7 van de Leidraad Meldingen Jeugd ontvangen. U heeft mede namens 
Combinatie Jeugdzorg gemeld. 

• • 	e r: e 	a. 	• 	I 	e ,,re 

De inspecties hebben vanwege de aard van de gebeurtenis voor een aangepaste 
procedure gekozen en u gevraagd de gebeurtenis in samenwerking met 
Combinatie Jeugdzorg te evalueren. 
Op 26 juni jl. hebben de inspecties uw gezamenlijke rapportage ontvangen. Met 
deze brief informeer ik u over het oordeel van de inspecties en over het vervolg. 

Oordeel 
De inspecties waarderen de zorgvuldige en uitgebreide wijze waarop u de 
gebeurtenis heeft onderzocht. U heeft meer gedaan dan enkel antwoord geven op 
de door de inspecties gestelde vragen en uit uw rapportage blijkt een voldoende 
zelfkritische en lerende houding. 
Tegelijkertijd zijn de inspecties van oordeel dat het aantal vastgestelde 
tekortkomingen in het primaire proces aanzienlijk is te noemen. Sommige van 
deze tekortkomingen hebben bij de inspecties tot verwondering geleid. Dat geldt 
in het bijzonder voor de constatering dat in beide organisaties concrete afspraken 
ontbreken over 

	7.3.11, eerste lid Jeugdwet, 9.2 derde lid Jeugdwet en 10.1.d VVob 

Uit uw rapportage blijkt bovendien dat het heeft ontbroken aan voldoende 
onderlinge afstemming, informatie-uitwisseling en gezamenlijke besluitvorming. 
Risico's werden door betrokken organisaties niet alleen verschillend getaxeerd, 
ook is hierover geen overleg gezocht. 	7.311. eerste lid Jeugdwet, 9.2 derde lid Jeugdwet en 10.1.d 
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Commissie Meldingen Jeugd 

Ons kenmerk 

Vervolg 
Zoals gezegd, de inspecties zijn van mening dat u voldoende zelfkritisch bent 
geweest in uw onderzoek en u beschrijft in uw rapportage voldoende smart-
geformuleerde verbetermaatregelen. 
Tegelijkertijd geeft de hoeveelheid en de aard van de geconstateerde 
tekortkomingen de inspecties aanleiding om u te verzoeken om tezamen met 
Combinatie Jeugdzorg in het eerste kwartaal 2019 een interne audit naar de 
verbetermaatregelen te laten uitvoeren en het auditverslag aan de inspecties te 
zenden. Combinatie Jeugdzorg ontvangt van de inspecties hetzelfde verzoek. 
Ik verzoek u dit verslag uiterlijk 31 maart 2019 aan de inspecties te zenden. 

Ten slotte, 	 bij de inspecties eveneens melding gedaan van 
de gebeurtenis. Zij hebben ons medegedeeld dat zij een formele klacht bij uw 
organisatie hebben ingediend. De inspecties zullen 	 verzoeken een 
afschrift van het advies van de klachtencommissie en uw besluit over de opvolging 
van het advies aan hen toe te sturen. 

Ik ga ervan uit dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
namens de Commissie Meldingen Jeugd, 

senior inspecteur 
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen 

Jeugdbescherming Brabant 
Postbus 1163 
5200 BE 'S-HERTOGENBOSCH 

Datum 	25 januari 2019 
Betreft 	Bevindingen onderzoek n.a.v. het zwartboek 

Bezoekadres 
Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht 
T 088 120 5000 

Inlichtingen via 
post@commissiemeldinoenieuad.  
nl 

Contactpersoon 

Ons kenmerk 

Bijlagen 

Uw kenmerk 

Geachte, 

Op 7 september 2018 heeft de Stichting (H)erken Ouderverstoting een zwartboek 
uitgebracht over Jeugdbescherming Brabant. Dit zwartboek is aan de Brabantse 
gemeenten en diverse organisaties toegestuurd, waaronder de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (verder: de inspectie). Het zwartboek bevat een aantal 
casussen waarin Jeugdbescherming Brabant naar de mening van de Stichting 
(H)erken Ouderverstoting ernstig tekortgeschoten is. In deze brief geeft de 
inspectie haar bevindingen weer naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek 
naar Jeugdbescherming Brabant in verband met het zwartboek. 

Aanleiding onderzoek 
De inspectie heeft op 3 oktober 2018 naar aanleiding van het zwartboek een 
verzoek tot onderzoek ontvangen vanuit Jeugdbescherming Brabant en 
wethouders van diverse gemeenten in Brabant. Aan de inspectie is verzocht om 
onderzoek te doen naar de rode draden die naar voren komen uit het zwartboek 
omdat de kwaliteit van de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen nooit ter 
discussie mag staan. 
In eerste instantie heeft de inspectie op 22 oktober 2018 aangegeven geen 
onderzoek te doen naar het zwartboek. Dit had een aantal redenen: 
- De herbeoordelingsaudit van het Keurmerk Instituut die op 20 september 2018 

heeft plaatsgevonden bij Jeugdbescherming Brabant had een positieve 
uitkomst. 

- De Kinderombudsman voerde op dat moment al een onderzoek uit naar één 
van de casussen uit het zwartboek. 

- In 2019 voert de inspectie een landelijk toezicht uit naar de gecertificeerde 
instellingen waarbij ook Jeugdbescherming Brabant wordt bezocht. 
Vanuit het risicoprofiel van de inspectie was geen aanleiding tot onderzoek bij 
Jeugdbescherming Brabant. 

Ontwikkelingen in november 2018 hebben er echter voor gezorgd dat de inspectie 
het besluit om geen onderzoek te doen heeft heroverwogen. Eén van deze 
ontwikkelingen was dat de organisatie van de Kinderombudsman heeft besloten 
om het onderzoek voor afronding te staken. Daarnaast bleef er sprake van 
aanhoudende onrust bij een aantal gemeenten(raden) die jeugdbescherming 
inkopen bij Jeugdbescherming Brabant. 
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De inspectie heeft om bovenstaande redenen besloten om alsnog een onderzoek 
uit te voeren naar de zorgelijke signalen die uit het zwartboek naar voren komen. 

Voorbereiding toezicht 
De inspectie heeft een analyse gemaakt van het zwartboek en daar de volgende 
thema's uit gehaald, gerelateerd aan de structurele kwaliteit van zorg: 

De reactie van Jeugdbescherming Brabant (in de publiciteit) is steeds 
hetzelfde. 
De bestuurder van Jeugdbescherming Brabant heeft geen gevoel, inzicht en 
zelfreflectie. 
De bestuurder gaat niet in gesprek met degene die ontevreden is. 
Er heerst angst onder cliënten en medewerkers om te praten over misstanden. 
De klachten nemen toe en Jeugdbescherming Brabant staat ruim bovenaan 
met klachten. 
Externe organisaties en ketenpartners willen niet meer samenwerken met 
Jeugdbescherming Brabant. 
Geen kennis en deskundigheid op het gebied van ouderverstoting bij de 
professionals van Jeugdbescherming Brabant. 

- Jeugdbescherming Brabant volgt de uitspraken van de kinderrechter en de 
beschikkingen niet op. 

- Medewerkers van jeugdbescherming Brabant doen schokkende uitspraken en 
intimideren cliënten. 

In het zwartboek komt het thema waarheidsvinding veel terug in de beschreven 
zorgsignalen. Het thema waarheidsvinding is een landelijk thema en dusdanig 
groot dat de minister voor Rechtsbescherming en de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 'een Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in 
de Jeugdbeschermingsketen' hebben opgesteld als onderdeel van het 
Actieprogramma Zorg voor de Jeugd. Dit actieplan heeft een looptijd van 2018 tot 
2021 en is op 6 juni 2018 aangeboden aan de tweede kamer. Het is een concreet 
plan waarin waarheidsvinding centraal staat. De inspectie vindt het belangrijk dat 
dit plan eerst wordt uitgevoerd en zal de uitvoering van het plan monitoren. 
Bovendien speelt dit thema ook in klachten over andere gecertificeerde 
instellingen een rol. Om deze redenen heeft de inspectie in het onderzoek het 
thema waarheidsvinding niet getoetst. 

Jeugdbescherming Brabant is vooraf op de hoogte gesteld van het onderzoek en 
de geraadpleegde bronnen. Het doel van het onderzoek was om de zorgsignalen 
uit het zwartboek te verifiëren en te objectiveren. De uitkomst van het onderzoek 
stelt de inspectie in staat om te beoordelen of er aanleiding is om gericht verder 
toezicht uit te voeren bij Jeugdbescherming Brabant of een verbetertraject te 
gelasten. 

Uitvoering van het onderzoek 
De inspectie heeft gesprekken gevoerd en informatie opgevraagd bij informanten 
binnen en buiten Jeugdbescherming Brabant om zo een volledig en actueel 
mogelijk beeld te krijgen van Jeugdbescherming Brabant. 
• Bij aanvang van het onderzoek zijn leden van Stichting (H)erken 

Ouderverstoting uitgenodigd voor een gesprek om hen de gelegenheid te 
geven de kern van de klachten over Jeugdbescherming Brabant toe te lichten. 
Met één lid van de stichting is een gesprek gevoerd. 

Ons kenmerk 
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• De volgende bronnen zijn middels interviews geraadpleegd: 
drie leden van de ondernemingsraad (OR) van Jeugdbescherming Brabant; 
twee leden van de raad van toezicht van Jeugdbescherming Brabant; 
twee leden van de cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant; 
drie leden van de onafhankelijke klachtencommissie van Jeugdbescherming 
Brabant; 
een vertrouwenspersoon van Zorgbelang (vertrouwenspersoon 
cliënten/cliëntvertegenwoordiger); 

• Verder is schriftelijke informatie opgevraagd bij: 
- Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ); 
- De Raad voor de Kinderbescherming; 
- Jeugdbescherming Brabant. 

• Ten slotte heeft de inspectie een analyse gemaakt van de gemelde 
calamiteiten, klachten en meldingen over Jeugdbescherming Brabant door 
burgers en professionals. 

Alle informanten hebben meegewerkt en de inspectie voorzien van bruikbare 
informatie. 

Bevindingen onderzoek 
De bevindingen uit het onderzoek zijn kort per thema in onderstaand schema 
beschreven, waarna wordt geconcludeerd of het signaal uit het zwartboek wel, 
niet of deels herkend wordt. Deze bevindingen en de daaraan gekoppelde 
adviezen heeft de inspectie op 9 januari jl. besproken met u en de voorzitter van 
de raad van toezicht van Jeugdbescherming Brabant. 

In de onderstaande tabel staat per thema verwerkt wat de bevindingen zijn, en de 
beschouwing. Tevens is een eventueel advies aan uw organisatie opgenomen, als 
ook uw reactie van 9 januari 2019. 

Ons kenmerk 

Thema 
	

Conclusie 

1. 	De reactie van Jeugdbescherming Brabant (in de 	Deels 
publiciteit) is steeds hetzelfde 

	
herkend 

Toelichting vanuit de bevindingen 
Voor een deel wordt dit door de informanten en de 
inspectie herkend, waarbij voor de context van belang is 
mee te wegen dat de organisatie klem zit tussen hetgeen 
kan (privacy) en hetgeen Jeugdbescherming Brabant 
inhoudelijk wil verduidelijken en toelichten. De inspectie 
is van mening dat Jeugdbescherming Brabant meer 
mogelijkheden heeft om haar rol in complexe zaken te 
verduidelijken zonder daarmee de privacy van cliënten te 
schaden. 
Aandachtspunt/Aanbeveling van de inspectie 
Jeugdbescherming Brabant kan pro-actiever aandacht 
geven aan hoe de jeugdbescherming te werk gaat en in 
welke context de professional werkt, zonder op specifieke 
casuïstiek in te gaan. 
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2. De bestuurder van Jeugdbescherming Brabant 	Niet 
heeft geen gevoel, inzicht en zelfreflectie 	 herkend 

Toelichting vanuit de bevindingen 
Dit wordt niet herkend door de informanten, met 
uitzondering van het lid van de Stichting (H)erken 
Ouderverstoting. 
De bestuurder is omschreven door de informanten als 
betrokken en transparant en hij staat open om te leren 
en te verbeteren als organisatie. Hiertoe organiseert hij 
leerbijeenkomsten, evaluaties en reflectiebijeenkomsten. 
Ook de inspectie herkent het beeld over de bestuurder 
uit het zwartboek niet. De bestuurder informeert de 
inspectie tijdig, is transparant en werkt mee aan toezicht 
en stelt zich lerend op. 

3. De bestuurder gaat niet in gesprek met degene die 	Niet 
ontevreden is 	 herkend 

Toelichting vanuit de bevindingen 
Vanuit de interviews is gebleken dat de bestuurder 
handelt conform de klachtenprocedure door niet 
persoonlijk in gesprek te gaan. Deze taak is belegd bij de 
uitvoerende professional en diens leidinggevende. 
De informanten gaven aan dat de verwachting dat de 
bestuurder zelf in gesprek gaat, gestoeld kan zijn op de 
uitspraken in de publiciteit. Hierin geeft de bestuurder 
aan dat hij met ontevreden ouders in gesprek gaat. De 
bestuurder kiest er in uitzonderlijke gevallen voor om dit 
wel te doen om een toelichting te geven op 
beleidskeuzes. Mede doordat de betreffende klachten 
deze beleidskeuzes raken. 

Reactie van Jeugdbescherming Brabant 
Er zijn interne leerbijeenkomsten m.b.t. het zwartboek 
georganiseerd. Met medewerkers wordt stilgestaan bij 
welke leerpunten zij hieruit trekken en tot welke 
verbeteringen dit kan leiden in de uitvoering. 
Jeugdbescherming Brabant heeft aangegeven de 
inspectie te infomeren over de uitkomsten van dit proces 

Reactie van Jeugdbescherming Brabant 
Jeugdbescherming Brabant heeft de communicatie 
herzien. Dit is nodig gezien de maatschappelijke onrust, 
aandacht in de media en vanuit de politiek. 

te praten over misstanden. 

Toelichting vanuit de bevindingen 
Angst onder medewerkers wordt niet herkena aoor cie 
informanten en is ook niet bevestigd in een recent 
Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO). 

Niet 
herkend 

4 Er heerst angst onder cliënten en medewerkers om 

10.2.e, tenzij anders aangegeven 
	 Doc. 25 

Ons kenmerk 
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Ook wordt niet herkend dat ouders/verzorgers angst 
hebben. De klachtenprocedure is vrij toegankelijk en er 
wordt geen tegenwerking van deze procedure gemeld. 
Het gaat vaak over verwachtingen die ouders/verzorgers 
hebben van zowel de klachtenprocedure als ook de hulp 
die niet overeenkomen met de praktijk. 
Vanuit diverse informanten is aangedragen dat zij zich 
wel kunnen voorstellen dat de samenwerkingsrelatie 
voor ouders/verzorgers anders beleefd kan worden door 
de afhankelijkheidspositie die ouders hebben ten 
opzichte van de gecertificeerde instelling. Dit beeld ziet 
de inspectie landelijk terug. 

Ons kenmerk 

5. De klachten nemen toe en Jeugdbescherming 
Brabant staat ruim bovenaan met klachten. 

Toelichting vanuit de bevindingen 
Uit het overzicht van ontvangen klachten van 
jeugdbescherming Brabant blijkt dat de klachten niet 
toenemen bij Jeugdbescherming Brabant. Het beeld is 
stabiel gebleven in de afgelopen jaren. Wel heeft 
Jeugdbescherming Brabant in verhouding meer klachten 
dan andere gecertificeerde instellingen. Bij de inspectie 
zijn in 2018 juist minder signalen van burgers over 
Jeugdbescherming Brabant dan over andere 
gecertificeerde instellingen binnengekomen. De signalen 
zijn daarbij ten opzichte van voorgaande jaren 
afgenomen. Bij het SKJ is een duidelijke stijging te zien 
van het aantal ingediende klachten over JBB in 2018 ten 
opzichte van voorgaande jaren. Er zijn echter niet meer 
(deels) gegrond verklaarde klachten over 
Jeugdbescherming Brabant dan over andere GI's. Het 
SKJ heeft bij de gegrond verklaarde klachten geen 
maatregel zoals een waarschuwing of berisping opgelegd 
tegen medewerkers van Jeugdbescherming Brabant. 
De informanten gaven allen aan dat jeugdbescherming 
Brabant sinds september 2018 een onafhankelijke 
klachtenfunctionaris heeft die bij klachten bemiddelt en 
helpt. Hiermee is al een eerste voorzichtige afname van 
het aantal klachten die bij de onafhankelijke 
klachtencommissie binnenkomen, zichtbaar. Deze 
nieuwe werkwijze is echter nog te kort geleden 
geïmplementeerd om daar nu al een conclusie aan te 
verbinden. 

Aandachtspunt/Aanbeveling van de inspectie 
Jeugdbescherming Brabant kan winst halen uit het 
inzetten op het behouden van de relatie tijdens een 
klachtproces. Nu gebeurt het soms dat een klacht wordt 
opgevat als het einde van de samenwerkingsrelatie 
terwijl dat zeker niet de bedoeling is. Een klacht is geen 
motie van wantrouwen, maar kan ook gezien worden als 

Deels 
Herkend 
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een nieuwe kans voor alle partijen om samen weer 
verder te gaan. 
Bij een heel klein percentage van de gegrond verklaarde 
klachten wordt het advies van de klachtencommissie niet 
overgenomen. Ondanks dat het een klein percentage is, 
is het van belang dat daar waar een advies van de 
klachtencommissie niet wordt overgenomen, extra 
aandacht aan de communicatie van het besluit wordt 
besteed, zodat het navolgbaar is voor alle betrokkenen. 
Informanten geven aan dat door het inzetten van een 
onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zorgbelang 
reeds stappen zijn gezet in bovenstaande punten. 

Reactie van Jeugdbescherming Brabant 
Zoals door de informanten gezegd, is het klachtproces 
vernieuwd door onder andere sinds september 2018 te 
werken met een onafhankelijke klachtenfunctionaris bij 
klachten van cliënten. Jeugdbescherming Brabant 
besteedt ook extra aandacht aan de houding van de 
professional t.a.v. het klachtproces en aan de opvolging 
van de uitkomsten van de klachten. Het werken met een 
onafhankelijke klachtenfunctionaris is een pilot voor de 
duur van een jaar. Gedurende dit jaar wordt regelmatig 
geëvalueerd. Jeugdbescherming Brabant houdt de 
inspectie op de hoogte over de voortgang. 

6. Externe organisaties en ketenpartners willen niet 
	

Niet 
meer samenwerken met Jeugdbescherming 

	
herkend 

Brabant. 
Toelichting vanuit de bevindingen 
Het beeld dat externe organisaties en ketenpartners niet 
meer willen samenwerken met Jeugdbescherming 
Brabant is niet herkend door de informanten. Men is over 
het algemeen tevreden over de samenwerking en 
contacten. 
Een aandachtspunt dat genoemd wordt, is de 
samenwerking met de wijkteams, met name de 
overgang van vrijwillig naar dwang en andersom blijkt 
soms nog een uitdaging. 
Dit beeld ziet de inspectie landelijk terug. 

7. Geen kennis en deskundigheid op het gebied van 	Herkend 
ouderverstoting bij de professionals van 
Jeugdbescherming Brabant; 
Toelichting vanuit de bevindingen 
Dit beeld is herkend door de informanten. De 
informanten gaven allen aan dat Jeugdbescherming 
Brabant inzet op brede deskundigheidsbevordering over 
complexe scheidingsproblematiek middels het 
programma Vonc (veiligheid, ontwikkeling, nieuwe 
impuls, cliënt centraal), naast de inzet van aandacht 
functionarissen op alle locaties. 

Ons kenmerk 
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Aandachtspunt/Aanbeveling van de inspectie 
De effecten van een ondertoezichtstelling in 
echtscheidings- en omgangszaken, hangen sterk af van 
de professionaliteit en competenties van gezinsvoogden. 
De inspectie constateert dat er nog onvoldoende kennis 
en visie is over het onderwerp ouderverstoting bij 
Jeugdbescherming Brabant. 
De inspectie adviseert JBB een duidelijk standpunt en 
visie over ouderverstoting in te nemen. Binnen de 
literatuur en praktijk zijn verscheidene definities en 
inhoudelijke visies over dit onderwerp. Van belang is dat 
Jeugdbescherming Brabant een standpunt inneemt en dit 
verwerkt in het beleid en implementeert binnen de 
uitvoering, zodat het in het reguliere werk wordt 
meegenomen. 
Daarnaast adviseert de inspectie om kennis en 
deskundigheid rond complexe scheidingen, 
oudervervreemding en ouderverstoting te actualiseren 
en te vergroten. In dit verband verwijst de inspectie naar 
de acties die worden aanbevolen in het rapport 
"Scheiden ... en de kinderen dan" van het platform 
Scheiden zonder Schade (2018). 

Reactie van Jeugdbescherming Brabant 
Afgesproken is dat Jeugdbescherming Brabant dit 
meeneemt in het programma Vonc. Tevens is 
afgesproken dat Jeugdbescherming Brabant nader 
uitvoering geeft aan het landelijke Actieplan m.b.t. 
waarheidsvinding. 

8. 	Jeugdbescherming Brabant volgt de uitspraken van 	Niet 
de kinderrechter en de beschikkingen niet op. 	herkend 

Toelichting vanuit de bevindingen 
Door de informanten wordt het niet opvolgen van de 
uitspraken en beschikkingen van de rechter niet 
herkend. Wel gaan veel klachten over de 
omgangsregeling. Kinderrechters kunnen in de 
beschikking ruimte laten aan een jeugdbeschermer hoe 
de omgangsregeling vorm gegeven wordt. De 
kinderrechter heeft niet altijd voldoende gedetailleerd 
zicht om hierin een beslissing te nemen. 

Aandachtspunt/Aanbeveling van de inspectie 
Zoals eerder beschreven, is de problematiek waarmee 
Jeugdbescherming Brabant te maken heeft complex en 
zijn de verwachtingen van ouders hooggespannen. Dit 
vraagt om een duidelijke en transparante communicatie, 
zodat de verwachtingen reëel zijn. 
Neutraliteit is eveneens een complex thema in deze 
problematiek, daarom is het van belang om duidelijk te 
zijn naar ouders door altijd weer het kind centraal te 
zetten. De inspectie verwacht dat u extra 
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deskundigheidsbevordering inzet op communicatie vanuit 
de gezinsvoogd met ouders/verzorgers. 

9. 	Medewerkers van jeugdbescherming Brabant doen 	Niet 
schokkende uitspraken en intimideren cliënten; 

	
herkend 

Toelichting vanuit de bevindingen 
Het brede beeld is dat dit niet wordt herkend door de 
informanten. De inspectie heeft geen concrete 
voorbeelden gekregen van intimiderende en schokkende 
uitspraken. 
Een aandachtspunt dat diverse informanten benoemen, 
is dat er een wisselende ervaring is in de houding van 
professionals in een klachtproces. De reactie vanuit de 
professional op een klacht kan defensief in plaats van 
lerend overkomen. 

Aandachtspunt/Aanbeveling van de inspectie 
Zoals eerder beschreven, is het van belang om extra 
aandacht te geven aan de communicatie en relatie met 
de ouder/verzorger. Positief is dat Jeugdbescherming 
Brabant met dit punt al aan de slag is gegaan door 
samen te werken met de onafhankelijke 
klachtenfunctionaris. 
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Overige onderwerpen 
Tijdens de gesprekken met de informanten is een aantal onderwerpen naar voren 
gekomen, die van invloed zijn op de kwaliteit van het werk van Jeugdbescherming 
Brabant. Tegelijkertijd werd door informanten aangegeven dat Jeugdbescherming 
Brabant hier al actie op heeft genomen. Hieronder benoemen wij deze 
onderwerpen: 
• Een aantal informanten heeft in het veld gehoord dat een aantal zorgpunten 

ook in bij andere gecertificeerde instellingen spelen. De complexiteit van het 
werk van de professionals speelt hierbij een belangrijke rol. Over de 
complexiteit van echtscheidingsproblematiek zal hierna in deze brief nog 
uitgebreider bij worden stilgestaan 

• Er is een hoge werkdruk voor de medewerkers en een groot personeelsverloop. 
Hierdoor gaan veel nieuwe en jonge professionals aan de slag bij 
Jeugdbescherming Brabant. Hierbij is het gezien de complexiteit van bepaalde 
zaken van belang om nieuwe medewerkers goed in te werken en te koppelen 
aan meer ervaren medewerkers. Jeugdbescherming Brabant heeft het beleid 
ontwikkeld om dit te doen. Daarnaast is er een pilot gaande om twee 
medewerkers te koppelen aan een dossier. 
De inspectie herkent dit signaal ook. Momenteel is het in meerdere regio's in 
het land bij organisaties die te maken hebben met drang en dwang in de 
jeugdhulp, lastig om (ervaren) personeel aan te trekken en vast te houden. 

De complexiteit van echtscheidingsproblematiek in het werk van de 
professionals 
De inspectie heeft geen onderzoek gedaan naar het thema waarheidsvinding, 
zoals hierboven toegelicht. Toch wil zij naar aanleiding van de beschreven 
casuïstiek in het zwartboek stilstaan bij de situatie van kinderen in Nederland die 

Ons kenmerk 
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lijden onder de strijd tussen hun gescheiden ouders. Deze situatie is in het 
zwartboek vooral belicht vanuit één kant; een ouder of verzorger die zich 
onbegrepen, ongehoord, verstoten, boos en/of verdrietig voelt. 
Als vanzelf wordt gekeken naar de rol van de jeugdhulp en gecertificeerde 
instellingen. Dit is begrijpelijk, aangezien ca 60% van de jongeren in de 
jeugdbescherming uit een scheidingssituatie 

Ons kenmerk 

Een probleem voor de gecertificeerde instellingen is dat er weinig effectieve methoden 
voorhanden zijn om een impasse te doorbreken bij gezinnen die verwikkeld zijn in een 
(echt)scheidingsstrijd. Bovendien ligt het merendeel van de factoren die een 
belangrijke rol spelen bij de instandhouding van de impasse bij complexe scheidingen 
buiten de invloedsfeer van de jeugdhulp en gecertificeerde instellingen. Het betreft 
factoren zoals de juridische strijd tussen ouders, de financiële gevolgen van een 
scheiding en het visieverschil dat tussen ouders kan bestaan over het belang van de 
kinderent. Daar komt bij dat bij de start van een ondertoezichtstelling de 
verwachtingen vaak hooggespannen zijn. Hierdoor kan elke beslissing, genomen in het 
belang van het kind, door de gezinsvoogd, altijd uitgelegd worden als 'partij kiezen'. 
En dan volgt er teleurstelling van één of beide ouders met vaak klachten en/of nieuwe 
procedures tot gevolg3. 

Om de complexiteit van de scheidingsproblematiek te begrijpen, is het nodig om 
te realiseren dat op het moment dat de rechter een ondertoezichtstelling oplegt, 
ouders veelal een aantal jaren strijd voeren. Een strijd waar vaak al meerdere 
professionals bij betrokken zijn geweest, zoals rechters die uitspraak hebben 
gedaan over de boedelscheiding, de omgangsregeling en de alimentatie. Maar ook 
de Raad voor de Kinderbescherming is erbij betrokken geweest, om onderzoek te 
doen voorafgaand aan de ondertoezichtstelling. Soms is ook al vrijwillige hulp 
geweest. Verder hebben beide ouders vaak ook nog een (of meerdere) advocaten 
die hen ondersteunen bij de procedures. Daarbij heeft iedere ouder een eigen 
netwerk van familie, vrienden en soms een nieuwe partner, die hen eveneens 
ondersteunen in de strijd. Kortom, er zijn diverse betrokkenen bij het 
gezinssysteem met elk hun eigen dynamiek3. 

De conflictdynamiek en de complexiteit in scheidingszaken stelt extra hoge eisen 
aan de professionaliteit van de gezinsvoogd. Het ingrijpen van overheidswege 
kan, gelet op de partijdige insteek van de ouders zelf, immers in veel gevallen als 
niet neutraal over komen. De maatregel kan zelfs bijdragen tot verdere escalatie. 
De aard van de problematiek brengt mee dat ouders vervolgens klachten hebben, 
vooral over partijdigheid van de gezinsvoogd en de gecertificeerde instelling. In 
Scheiden zonder schade (2018) geeft Rouvoet aan dat het niet behulpzaam is dat 
de 'verstoten ouders' en hun belangenorganisaties hulpverlenende, jeugdhulp- en 
justitie-instanties vaak worden gewantrouwd en beschuldigd van medeplichtigheid 
aan contactverlies met het kind. Dit is echter wel de realiteit waar ook 
Jeugdbescherming Brabant mee te maken heeft en u medewerkers dus op moet 
toerusten. Uw projectplan 'borgen complexe scheidingen' volgen wij daarom met 
grote interesse. 

Bovenstaande neemt niet weg dat het belangrijk is dat Jeugdbescherming Brabant 
zich realiseert dat voor kinderen en jeugdigen de band met hun ouders erg 
belangrijk is. Contact met beide ouders is het uitgangspunt en hiervan kan alleen 

1  Scheiden zonder schade, 2018. Scheiden... en de kinderen dan. 
2  Inspectie Jeugdzorg, 2013. Casusonderzoek Zeist. 
3  Nationale ombudsman en Kinderombudsman, 2012. De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen. 
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afgeweken worden als hiervoor een gegronde reden is die zorgvuldig onderzocht 
is. 

Conclusie 
De inspectie heeft geen bevindingen die duiden op stelselmatige of structurele 
tekortkomingen in de kwaliteit van zorg van Jeugdbescherming Brabant. Wel zijn 
er enkele aandachtspunten, die niet specifiek zijn voor Jeugdbescherming Brabant 
maar waar alle gecertificeerde instellingen mee te maken hebben. 

Onderbouwing 
In het zwartboek worden thema's besproken met betrekking tot de structurele 
kwaliteit van zorg die de inspectie in het onderzoek heeft getoetst. Het merendeel 
van de onderwerpen zoals beschreven in het zwartboek wordt niet herkend door 
de informanten. Sommige onderwerpen worden deels herkend, maar niet in de 
mate als in het zwartboek beschreven. Een aantal van de onderwerpen die 
herkend worden, zijn landelijke thema's die spelen bij alle gecertificeerde 
instellingen. De inspectie zal dit jaar een thematisch onderzoek doen bij de 
gecertificeerde instellingen. Onderwerp hiervan is de wijze waarop de 
gecertificeerde instellingen het belang van het kind centraal stellen, ook in 
complexe zaken zoals (v)echtscheidingen waarbij ouderverstoting dreigt. 

In het zwartboek komen woorden als stelselmatig en structureel terug. Uit het 
onderzoek is gebleken dat er weliswaar mogelijkheid tot verbetering is bij 
Jeugdbescherming Brabant, maar dat er geen sprake is van structurele en 
stelselmatige zorgen. 

De inspectie heeft geconstateerd dat na jaren van intensieve monitoring (door 
eerst een verscherpt toezicht door inspectie en geen certificaat van het KMI en 
vervolgens naar intensief toezicht en monitoring vanuit de inspectie en KMI) voor 
Jeugdbescherming Brabant nu juist ruimte is om zich vanuit de voorwaarden voor 
basiskwaliteit verder te ontwikkelen. 

Vervolg 
Ik verzoek u de inspectie op de hoogte te houden van de voortgang van de 
aandachtspunten en aanbevelingen zoals benoemd in de tabel. De inspectie zal dit 
in het reguliere toezicht volgen en monitoren. Daarnaast zal Jeugdbescherming 
Brabant worden meegenomen in het landelijke toezicht naar gecertificeerde 
instellingen van de inspectie dat in 2019 wordt uitgevoerd. 

Het nu uitgevoerde onderzoek geeft de inspectie geen aanleiding voor verder 
toezicht of maatregelen. De inspectie heeft voldoende vertrouwen in het lerend en 
reflectief vermogen en transparantie van Jeugdbescherming Brabant. Dit baseert 
de inspectie op de wijze waarop u de inspectie informeert en medewerking heeft 
verleend aan het onderzoek, de wijze waarop u en de Raad van Toezicht van 
Jeugdbescherming Brabant hebben gereageerd op de bevindingen en de 
aangekondigde verbetermaatregelen. Het is de inspectie bekend dat binnenkort 
een tweede zwartboek openbaar zal worden gemaakt. De inspectie vertrouwt erop 
dat Jeugdbescherming Brabant eventuele klachten en verbeterpunten die hieruit 
naar voren komen adequaat kan en zal oppakken. 

Ten slotte is het van belang om te benadrukken dat de inspectie vertrouwen heeft 
in de onafhankelijke klachtenprocedure van Jeugdbescherming Brabant en de 
wijze waarop Jeugdbescherming Brabant omgaat met klachten. Daarnaast kunnen 
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ontevreden cliënten een signaal afgeven bij de inspectie daar waar het zorgen 	Ons kenmerk 

betreft over de kwaliteit van Jeugdbescherming Brabant. 

De inspectie zal altijd afwegen of de signalen aanleiding zijn voor onderzoek naar de 
kwaliteit in algemene zin of dat een andere vorm van toezicht passend is. 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

senior inspecteur 

Pagina 11 van 11 



10.2.e, tenzij anders aangegeven Doc. 26 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Inspectie Justitie en Veiligheid 
Commissie Meldingen Jeugd 

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen 

Jeugdbescherming Brabant 	 Bezoekadres 
T.a.v. de heer R.E.J.M. Meuwissen 	 Stadsplateau 1 
Postbus 1163 
	

3521 AZ Utrecht 

5200 BE 'S-HERTOGENBOSCH 
	 T 088 120 5000 

Inlichtingen via 
post@commissiemeldingenjeugd, 
nl 

Contactpersoon 
dhr. drs. 

Ons kenmerk 

Bijlagen 

Datum 	4 februari 2019 	 Uw kenmerk 

Betreft 	Uw onderzoek van melding 
	 D0402- 03-01AC 

Geachte heer Meuwissen, 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid 
(hierna: de inspecties), hebben op 29 juni 2018 van Juzt, mede namens Pluryn 
Intermetzo en Jeugdbescherming Brabant, een melding conform artikel 4.1.8. 
van de Jeugdwet ontvangen. 	7.3.11, eerste lid Jeugdwet, 92 derde lid Jeugdwet en 10.1.d Wob 

De melding is opgenomen in ons registratiesysteem onder nummer 

Verzoek tot onderzoek 
De inspecties hebben Jeugdbescherming Brabant verzocht de gebeurtenissen te 
onderzoeken en te analyseren en Juzt, Pluryn Intermetzo en 
daarbij te betrekken. 

Lopende dit onderzoek informeerde Pluryn Intermetzo de inspecties over nieuwe 
7.3.11, eerste lid Jeugdwet, 9.2 derde lid Jeugdwet en 10.1.d Wob 

die 
onder toezicht staat van het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering 
(hierna: LJ&R). Daarop hebben de inspecties Pluryn Intermetzo verzocht om in 
afstemming met LJ&R aanvullend onderzoek te doen en de inspecties daarover te 
informeren. Omdat het onduidelijk was in hoeverre LJ&R zich herkende in de 
bevindingen en de voorgestelde verbetermaatregelen uit het aanvullende 
onderzoek hebben de inspecties LJ&R gevraagd om een inhoudelijke reactie. 

Inmiddels hebben de inspecties beide rapportages en de reactie van LJ&R 
ontvangen. 

Met deze brief informeer ik u over het oordeel van de inspecties over de kwaliteit 
van deze rapportages. 
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Oordeel inspecties 
De inspecties zijn van mening dat de kwaliteit van beide rapportages voldoet aan 
de verwachtingen van de inspecties. Ondanks de complexiteit van het onderzoek 
zijn de conclusies helder en navolgbaar. 

Uit beide onderzoeken komen zorgelijke bevindingen naar voren. Kort samengevat 
ontbrak het in deze casus, volgens de onderzoekscommissies, aan voldoende 
concrete afspraken over communicatie(lijnen), regievoering en daarmee ook 
afstemming en gezamenlijke besluitvorming. De bestuurder van Pluryn verwoordt 
het als volgt: '1111111111~11111.11111.1111 waarbij verschillende 
voogdijinstellingen en zorgaanbieders zijn betrokken, kan alleen verantwoorde 
zorg bieden wanneer er samengewerkt wordt tussen de partijen en er duidelijke 
afspraken over verantwoordelijkheden en kwaliteitseisen gemaakt worden'. De 
inspecties onderschrijven deze constatering volledig. 

Ondanks de pittige conclusies vinden de inspecties het positief dat u met de 
andere betrokken instellingen tot concrete verbetermaatregelen bent gekomen en 
voortvarend bent gestart met de implementatie van de aanbevelingen uit de 
onderzoeken. Tegelijkertijd valt op dat er een discrepantie lijkt te zijn tussen de 
zienswijze van LJ&R en de overige bij het (tweede) onderzoek betrokken 
instellingen. De inspecties benadrukken de urgentie tot samenwerking in 
dergelijke casuïstiek en verwachten dat alle partijen zich inspannen om te komen 
tot een breed gedragen verbetertraject. Ten aanzien van deze casus gaan de 
inspecties ervan uit dat LJ&R het initiatief neemt om met betrokken partijen de 
onderzoeksbevindingen te bespreken om vervolgens tot overeenstemming te 
komen over een vervolgtraject dat toeziet op verbeteringen op zowel 
organisatieniveau als op het gebied van ketensamenwerking. 

De opvolging van de verbetermaatregelen van de betrokken instellingen zullen de 
inspecties volgen in het reguliere toezicht. 

De inspecties concluderen op grond van de rapportages dat de gebeurtenissen 
waarop de melding betrekking heeft, zorgvuldig zijn onderzocht en dat voldoende 
verbetermaatregelen zijn genomen. Gelet op artikel 13 van de 'Leidraad Meldingen 
Jeugd, sluiten de inspecties deze melding af. 

Ik ga ervan uit dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd. 

Commissie Meldingen Jeugd 

Ons kenmerk 

Hoogachtend, 
. ti - 	 ei es 	- kl -  • 11 - 1 	- *« 

seniordinsbecteur 
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Inspectie Jeugdzorg 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Doc. 27 

Ons kenmerk 
IJZ/3185981-A5 

Datum 	4 februari 2015 
Betreft 	verscherpt toezicht 

Geachte heer Braam, 

Op 29 januari 2015 hebben de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Veiligheid en 
Justitie (hierna: de inspectie) u meegedeeld dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 
onder verscherpt toezicht is geplaatst. 

In deze brief licht ik, mede namens het hoofd Inspectie Veiligheid en Justitie, de 
aanleiding tot deze maatregel toe en geef ik aan wat de inspectie de komende 
periode van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant verwacht. 

Verscherpt toezicht 

Aanleiding 
De Inspectie Jeugdzorg is naar aanleiding van de uitkomsten van het toezicht dat 
eind 2013 naar de kwaliteit van de uitvoering van de 
kinderbeschermingsmaatregelen plaatsvond, een intensief traject met Bureau 
Jeugdzorg Noord-Brabant gestart. Doel hiervan was om Bureau Jeugdzorg ervan 
te doordringen dat het noodzakelijk was om op korte termijn de kwaliteit van de 
uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen te verbeteren door er onder 
meer voor te zorgen dat deze tijdig startte. 

Daarnaast rezen er uit onderzoek van de inspectie naar calamiteiten die bij Bureau 
Jeugdzorg Noord-Brabant hadden plaatsgevonden, twijfels of de uitvoering van het 
risicomanagement wel van voldoende kwaliteit was. Ook vanuit dit kader heeft de 
Inspectie Jeugdzorg bij de toenmalige bestuurder van Bureau Jeugdzorg Noord-
Brabant aangedrongen op verbeteringen. 

De toenmalige bestuurder van Bureau Jeugdzorg zette zich vervolgens in om de 
door de inspectie gesignaleerde tekortkomingen op orde te brengen. Bureau 
Jeugdzorg Noord-Brabant zegde toe dat bij de uitvoering van de 
kinderbeschermingsmaatregel het gezin en het kind centraal werden gesteld 
hetgeen in elk geval tot uitdrukking zou komen door het tijdig starten met de 
uitvoering en het voldoende oog hebben voor de veiligheid van het kind. 
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Mede door de intensieve aandacht vanuit de inspectie, liet Bureau Jeugdzorg 
Noord-Brabant eind november 2014 een stijgende lijn zien ten aanzien van het 
behalen van de wettelijke termijnen waarbinnen het eerste face-to-face contact 
plaatsvond en de plannen van aanpak werden vastgesteld. Verder was binnen 
Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant een basis gelegd om de uitvoering van het 
risicomanagement, waaronder de uitvoering van de risicotaxatie en de kwaliteit 
van de plannen van aanpak, te verbeteren. Wel vroeg de inspectie aandacht voor 
de implementatie en de continuïteit van de in gang gezette verbeterslag. De 
inspectie was van oordeel dat intensieve bestuurlijke aandacht voor de 
doorlooptijden en het risicomanagement nodig was om op de behaalde resultaten 
voort te bouwen en een terugval te voorkomen. 

Eind december 2014 ontving de inspectie het bericht dat het Bureau Jeugdzorg 
Noord-Brabant, in tegenstelling tot eerdere berichten van Bureau Jeugdzorg 
Noord-Brabant hierover, niet was gelukt om per 1 januari 2015 gecertificeerd te 
raken. Dit was voor de inspectie aanleiding om direct in gesprek te gaan met de 
bestuurder ad interim. Op haar verzoek ontving de Inspectie Jeugdzorg van 
Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant het rapport van het Keurmerkinstituut waaruit 
bleek dat de conclusies van de Inspectie Jeugdzorg aansluiten bij de bevindingen 
van het Keurmerkinstituut, in die zin dat de uitvoering van de 
kinderbeschermingsmaatregelen niet op orde is. Uit het rapport van het 
Keurmerkinstituut blijkt tevens dat de uitvoering van de jeugdreclassering niet op 
orde is. 

Mede gelet op het feit dat sinds 1 januari 2015 de handhavende taken van de 
provincie zijn overgedragen aan de inspectie, is het aan de inspectie om 
maatregelen te nemen. 
Gegeven de huidige problematiek heeft de inspectie besloten Bureau Jeugdzorg 
Noord-Brabant met ingang van 29 januari 2015 onder verscherpt toezicht te 
stellen. 

Verwachtingen 
Op verschillende aspecten voldoet Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant niet aan wat 
de inspectie van instellingen voor de uitvoering van 
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering verwacht. 
Met het verscherpt toezicht beoogt de inspectie dat Bureau Jeugdzorg de kwaliteit 
van de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregel en jeugdreclassering 
zichtbaar op orde brengt. 

De inspectie verwacht dat de bestuurder van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant: 

1. een organisatiebreed beeld heeft van en stuurt op de kwaliteit van de 
uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering; 

2. de inspectie hierover periodiek rapporteert aan de hand van de volgende 
indicatoren: 

a. de tijdigheid van de start van de uitvoering: 
• de doorlooptijden tussen de start van de uitvoering van de 

kinderbeschermingsmaatregel en jeugdreclassering en het 
eerste face-to-face contact; 

• de doorlooptijden tussen de start van de uitvoering van de 
kinderbeschermingsmaatregel en jeugdreclassering en het 
vaststellen van het plan van aanpak; 

Ons kenmerk 
I3Z/3185981-AS 
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b. 	het werken met een plan; 	 Ons kenmerk 
• het plan is door/in overleg met ouders en kinderen opgesteld; 	13Z/3185981-AS 

• tijdens de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregel en 
jeugdreclassering wordt naar het plan gehandeld; 

• het plan wordt actueel gehouden. 

c. het inschatten van de veiligheid van kinderen; 
• bij de start van de uitvoering van de 

kinderbeschermingsmaatregel en jeugdreclassering wordt een 
risicotaxatie gemaakt; 

• er wordt opnieuw een risicotaxatie uitgevoerd indien zich 
tijdens de uitvoering risico's voordoen; 

• de risicotaxatie wordt uitgevoerd met gebruik van een 
risicotaxatie instrument; 

• de beoordeling van de veiligheid wordt multidisciplinair 
besproken; 

• de uitkomst van de risicotaxatie bepaalt mede de in te zetten 
hulp. 

3. de eerste rapportage, conform eerder gemaakte afspraak, vóór 14 februari 
aanstaande oplevert en de inspectie hierover vervolgens maandelijks 
gedurende een nog nader te bepalen periode rapporteert; 

4. de inspectie informeert over zijn plan en de getroffen maatregelen die 
ervoor zorgen dat op alle vestigingen verantwoorde hulp aan cliënten 
wordt verleend; 

5. de inspectie informeert als voorgenomen maatregelen niet het gewenste, 
directe effect hebben; 

6. de inspectie volledig en direct informeert over ontwikkelingen die invloed 
hebben op de continuïteit van de hulpverlening van Bureau Jeugdzorg 
Noord-Brabant aan gezinnen en kinderen; 

7. de inspectie informeert over alternatieve scenario's als de continuïteit van 
Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant in het geding komt. 

De inspectie verwacht van de Raad van Toezicht dat deze zich ervan overtuigt dat 
de bestuurder in staat is om de primaire processen van de organisatie op orde te 
brengen en dat zijn aanpak werkt. 

Toezicht 
De inspectie zal onverwacht en steekproefsgewijs de informatie uit de 
aangeleverde rapportages ter plaatse verifiëren. 
Ook zal de inspectie de kwaliteit van de uitvoering van de 
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering in de praktijk toetsen. Deze 
praktijktoets bestaat uit interviews, dossieronderzoek, het bijwonen van 
overleggen en het opvragen van documenten. 

Daarnaast vinden er op initiatief van de inspectie gesprekken plaats met Bureau 
Jeugdzorg Noord-Brabant over de voortgang van de verbeteringen. 

Vervolg 
Het verscherpt toezicht geldt voor de periode van maximaal één jaar. 
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De inspectie stuurt vandaag een afschrift van deze brief aan de 
staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. Daarnaast informeert de inspectie de directeur van het Keurmerkinstituut 
over het uitspreken van het verscherpt toezicht, overeenkomstig het 
afstemmingsprotocol tussen de inspectie en het Keurmerkinstituut. 

De inspectie verwacht dat de bestuurder alle contractpartners van Bureau 
Jeugdzorg Noord-Brabant informeert over het verscherpt toezicht. 

De inspectie publiceert het besluit dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant onder 
verscherpt toezicht is geplaatst, op haar websites. 

Ons kenmerk 
IJZ/3185981-AS 

Hoogachtend, 
de hoofdinspecteur van de Inspectie Jeugdzorg, 
mede namens het hoofd van de Inspectie Veiligheid en Justitie, 

mw. rs. 	ie en 
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Ons kenmerk 
UZ/16-05-4388/WtL/15.01P 

Bijlagen 
2 

Uw kenmerk 

Geachte heer Meuwissen, 

De Inspectie Jeugdzorg heeft in 2014 toezicht uitgevoerd naar het voorkomen van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag bij instellingen die residentiële jeugdzorg, 
jeugdzorg plus en/of pleegzorg bieden. De overkoepelende eindrapportage hiervan 
is in het najaar van 2014 verschenen en op de website van de Inspectie Jeugdzorg 
gepubliceerd (www.inspectiejeugdzorg.nl). In 2015 heeft de inspectie naar dit 
onderwerp een vervolgonderzoek uitgevoerd bij 25 jeugdhulpinstellingen. De 
eindrapportage over dit onderzoek is inmiddels ook gepubliceerd op de website 
van de inspectie. 

Ook dit jaar voert de inspectie bij een aantal jeugdhulpinstellingen en instellingen 
voor jeugdbescherming en jeugdreclassering toezicht uit naar het voorkomen van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek bij de instellingen voor 
jeugdbescherming en jeugdreclassering doet de Inspectie Jeugdzorg in 
samenwerking met de Inspectie Veiligheid en Justitie. In dit kader zal de inspectie 
op dinsdag 7 juni 2016 bij uw instelling op toezicht komen. 

Met deze brief informeer ik u over de concrete invulling van dit toezicht. 

Invulling van het toezicht 
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van het toetsingskader 'Voorkomen 
seksueel grensoverschrijdend gedrag' (zie bijlage). Het toezicht richt zich op de 
vraag of professionals in de praktijk adequaat handelen om seksueel 
grensoverschrijdend gedrag bij kinderen te voorkomen. Tijdens het toezicht 
worden de volgende thema's onderzocht: 

1. Aandacht besteden aan een gezonde seksuele ontwikkeling; 
2. Handelen bij risico's op seksueel grensoverschrijdend gedrag; 
3. Handelen bij (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag; 
4. Randvoorwaarden om een gezonde seksuele ontwikkeling te bevorderen en 

kinderen te beschermen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Het toezicht wordt op 7 juni a.s. door vier inspecteurs uitgevoerd. Om het toezicht 
goed te laten verlopen is het belangrijk dat de gewenste medewerkers 
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beschikbaar zijn en medewerkers tijdens het interview toegang hebben tot hun 
(digitale) dossiers. Het conceptdagprogramma treft u als bijlage aan. 

Het programma start met een presentatie door uw instelling, specifiek gericht op 
de punten zoals genoemd bij thema 4 van het toetsingskader (randvoorwaarden). 
De hierbij behorende documenten van uw instelling dienen ter inzage voor de 
inspecteurs aanwezig te zijn. Tijdens de presentatie zullen de inspecteurs vragen 
stellen aan de aanwezigen, zoals beleidsmedewerker, aandachtsfunctionaris(sen) 
Kindermishandeling en/of aandachtsfunctionaris(sen) Seksualiteit. 

De inspectie wil verder de registratieformulieren inzien van alle incidenten van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag die zich binnen de jeugdbescherming/ 
jeugdreclassering van uw organisatie hebben voorgedaan in 2015 en 2016. 

Verder wil de inspectie in een aantal door haarzelf geselecteerde 
personeelsdossiers de aanwezigheid van de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) 
kunnen controleren. Daarvoor is het nodig dat er een overzicht is met daarop alle 
medewerkers die binnen uw organisatie werkzaam zijn, de functie die zij 
uitoefenen, de datum van indiensttreding en in welk dienstverband zij werkzaam 
zijn (vast/tijdelijk/oproepkracht/stagiair). 

Vervolgens vinden interviews plaats met gedragswetenschapper(s) en 
jeugdzorgwerkers (deels aan de hand van hun (digitale) dossiers). Om een beeld 
te krijgen van de werkwijze van de gehele organisatie, vindt de inspectie het 
belangrijk om medewerkers van alle vier de vestigingen te spreken. Daarom is 
ervoor gekozen het toezicht op twee locaties uit te voeren zodat de reisafstand 
voor de medewerkers korter is. 

Actieplan Commissie Azough 
In het toezicht naar het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag 
betrekt de Inspectie Jeugdzorg het onderwerp loverboy/ 
mensenhandelproblematiek. De commissie 'Aanpak meisjesslachtoffers loverboys/ 
mensenhandel in de zorg voor jeugd' (de commissie Azough) bracht eind 2014 
een actieplan voor deze problematiek uit: "Hun verleden is niet hun toekomst". 
Doel van dit actieplan is een bijdrage te leveren aan een beter hulpaanbod aan 
(potentiële en vermoedelijke) slachtoffers van loverboys en mensenhandel. Het 
tijdpad voor de implementatie van de acties uit het actieplan loopt van 1 januari 
2015 tot 1 januari 2016. De bevindingen over dit onderwerp zal de inspectie 
inventariseren en leidt niet tot een oordeel. 

Afronding van het toezicht 
Na afloop van het toezicht stelt de inspectie een brief op met daarin haar 
bevindingen en oordeel. Deze brief wordt eerst aan u voorgelegd voor een check 
op feitelijke onjuistheden. 

Contactpersoon 
U wordt vriendelijk verzocht uiterlijk 27 mei a.s. aan mevrouw door 
te geven welke medewerker binnen uw organisatie als contactpersoon voor het 
toezicht op kan treden. Vervolgens zal zij contact opnemen met deze 
contactpersoon om nadere afspraken te maken over de uitvoering van het 
toezicht. 

Ons kenmerk 
IJZ/16-05-4388/WtL/15-01P 
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Mocht u naar aanleiding van deze brief nadere informatie wensen of vragen 	Ons kenmerk 

hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw 
	 13Z/16-05-4388/Wtli15-01P 
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Inlichtingen bij 
Mw. mr. 

Ons kenmerk 
13Z/16-07-5551/Wt1/16-014-VSM 

Bijlagen 
3 

Geachte heer Meuwissen, 

Op 7 juni 2016 heeft de Inspectie Jeugdzorg onderzoek gedaan bij Bureau 
Jeugdzorg Noord-Brabant. Doel van het onderzoek was om te bepalen in hoeverre 
Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant adequaat handelt om seksueel 
grensoverschrijdend gedrag bij kinderen te voorkomen. 

Aanleiding 
De Inspectie Jeugdzorg heeft in 2014 een breed toezicht uitgevoerd naar het 
voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij instellingen die 
residentiële jeugdzorg, jeugdzorgPius en/of pleegzorg bieden. De overkoepelende 
eindrapportage hiervan is verschenen in het najaar van 2014 en op de website 
van de Inspectie Jeugdzorg gepubliceerd (www.inspectiejeugdzorg.nl). 
In 2015 heeft de inspectie een vervolgonderzoek naar dit onderwerp uitgevoerd 
bij 25 jeugdhulpinstellingen en instellingen voor jeugdbescherming en 
jeugdreclassering. Het onderzoek bij de instellingen voor jeugdbescherming en 
jeugdreclassering verricht de inspectie in samenwerking met de Inspectie 
Veiligheid en Justitie. De eindrapportage over dit onderzoek is inmiddels eveneens 
op de website van de inspectie gepubliceerd. Ook in 2016 voert de inspectie 
toezicht uit naar het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Het toezicht 
De inspectie heeft het toezicht uitgevoerd aan de hand van het toetsingskader 
Voorkomen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit toetsingskader sluit aan op 
het 'kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik' van de commissie Rouvoet 
(mei 2013). Het toezicht van de inspectie richt zich op de vraag of instellingen 
adequaat handelen om het risico voor kinderen in de jeugdzorg te beperken om 
slachtoffer of pleger te worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Het toetsingskader van de inspectie bevat de volgende vier thema's, die in het 
toezicht zijn onderzocht: 
1. Aandacht besteden aan een gezonde seksuele ontwikkeling; 
2. Handelen bij risico's op seksueel grensoverschrijdend gedrag; 
3. Handelen bij (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag; 
4. Randvoorwaarden om een gezonde seksuele ontwikkeling te bevorderen en 

kinderen te beschermen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
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Onderstaand volgt per thema het oordeel van de inspectie. Het oordeel wordt 
onderbouwd aan de hand van de bevindingen van de inspectie met betrekking tot 
de indicatoren uit het toetsingskader. Hierna volgt het eindoordeel van de 
inspectie en de verwachtingen van de inspectie over het vervolg. Bijlage 1 bevat 
het toetsingskader Voorkomen seksueel grensoverschrijdend gedrag, bijlage 2 
geeft de scores op elk criterium en elke indicator uit het toetsingskader weer en 
bijlage 3 bevat een verantwoording van de werkwijze. 

Oordeel en onderbouwing 

Thema 1: Aandacht besteden aan een gezonde seksuele ontwikkeling 

Oordeel 
Medewerkers van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant besteden structureel aandacht 
aan een gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen. 

Onderbouwing 
Jeugdzorgwerkers bespreken, afhankelijk van de leeftijd en ontwikkeling van 
kinderen, het onderwerp omgangsvormen, relaties, intimiteit en seksualiteit met 
kinderen en hun ouders. Wanneer zij dit niet zelf doen, gaan zij na of anderen, 
bijvoorbeeld de ouders of de zorgaanbieder, dit doen. Ook spreken zij met elkaar 
over het onderwerp omgaan met seksualiteit en de dilemma's die zij hierbij 
ervaren. Indien jeugdzorgwerkers hebben ingeschat dat de seksuele ontwikkeling 
van het betreffende kind specifieke aandacht nodig heeft, dan wordt dit in het 
hulpverleningsplan opgenomen als zorgpunt. In dat geval komt de seksuele 
ontwikkeling van het kind terug bij de evaluatie van het plan. Verder is het 
verloop van de seksuele ontwikkeling van het kind een vast kopje in het format 
van de Multidisciplinaire Casuïstiek Bespreking (MCB), hetgeen eraan bijdraagt dat 
tijdens het MCB de (gezonde) seksuele ontwikkeling van het kind standaard aan 
de orde komt. 

Thema 2: Handelen bij risico's op seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Oordeel 
Medewerkers van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant handelen adequaat bij risico's 
op seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Onderbouwing 
De jeugdzorgwerkers van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant zijn alert op risicovolle 
situaties voor kinderen, zowel op de groepen, als in het (pleeg)gezin waarin zij 
verblijven. Bij geconstateerde risico's op seksueel grensoverschrijdend gedrag 
bespreken jeugdzorgwerkers deze risico's multidisciplinair. Zij nemen vervolgens 
afdoende maatregelen om de geconstateerde risico's op te heffen of te beperken. 

Een verbeterpunt betreft het systematisch inschatten van risico's op seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. De jeugdzorgwerkers van Bureau Jeugdzorg Noord-
Brabant schatten risico's op seksueel grensoverschrijdend gedrag niet 
systematisch in aan de hand van een gestandaardiseerd risicotaxatie-instrument. 
Het inschatten van veiligheidsrisico's gebeurt in jeugdbeschermingszaken op vaste 
momenten op basis van de door Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant ontwikkelde 
risicotaxatie, die is gebaseerd op de LIRIK (Licht Instrument Risicotaxatie 
Kindveiligheid). 

Ons kenmerk 
132/16-07-5551/WtL/16-014-VSM 
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Dit instrument gaat echter niet expliciet in op risico's op seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. Sommige jeugdzorgwerkers gaan hier creatief mee 
om door de geconstateerde risico's op seksueel grensoverschrijdend gedrag toch 
te beschrijven in de risicotaxatie. Daarnaast is een enkele keer gebruik gemaakt 
van het Instrument Risicotaxatie seksueel grensoverschrijdend gedrag (RIS) dat 
het Nederlands Jeugdinstituut heeft ontwikkeld. 

Thema 3: Handelen bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Oordeel 
Medewerkers van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant handelen adequaat bij 
(vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Onderbouwing 
De jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers hanteren bij vermoedens van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag een vastgestelde werkwijze, waaronder de 
meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij treden direct actief en 
vasthoudend op om de (mogelijk) onveilige situatie voor het kind op te heffen. 
Ook zorgen jeugdzorgwerkers in samenspraak met de gedragswetenschapper 
ervoor dat gerichte hulp wordt ingezet voor kinderen die slachtoffer of getuige zijn 
van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
Een aandachtspunt is de hulp aan kinderen die (tevens) pleger zijn. Van belang is 
dat ook voor deze kinderen deskundige hulp wordt ingezet die niet alleen gericht 
is op het beperken van de risico's op herhaling, maar ook op het normaliseren van 
de omgang met andere kinderen. 

Thema 4: Randvoorwaarden om een gezonde seksuele ontwikkeling te bevorderen 
en kinderen te beschermen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Oordeel 
Binnen Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant zijn de randvoorwaarden om een 
gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen te bevorderen en hen te beschermen 
tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag gedeeltelijk aanwezig. 

Onderbouwing 
Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant heeft beleid, een methodiek, richtlijnen en 
procedures om een gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen te bevorderen en 
hen te beschermen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast 
besteedt Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant structureel aandacht aan het 
bevorderen van een gezonde seksuele ontwikkeling en het beschermen tegen 
seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook is Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 
alert op mogelijke risico's op seksueel grensoverschrijdend gedrag door 
medewerkers. Verder beschikt Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant over Verklaringen 
Omtrent Gedrag (VOG) van alle medewerkers die contact hebben met kinderen. 

Verbetering is nodig op de volgende randvoorwaarden. 
Een eerste verbeterpunt betreft de scholing van jeugdzorgwerkers. De 
jeugdzorgwerkers van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant zijn onvoldoende 
structureel geschoold in het bevorderen van een gezonde seksuele ontwikkeling 
bij kinderen en het beschermen van kinderen tegen seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. 

Ons kenmerk 
IlZ/16-07-5551/WtL/16-014-VSM 
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Tot 2015 heeft Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant een deel van de medewerkers in 
beide onderwerpen getraind door middel van een basistraining. Daarnaast is er 
sinds 2014 jaarlijks aandacht geweest voor het bijscholen van medewerkers aan 
de hand van themabijeenkomsten, coaching on the job en casuïstiekbesprekingen. 
De basistraining wordt echter niet meer gegeven en jeugdzorgwerkers geven aan 
geen andere scholing over deze onderwerpen te hebben gevolgd. Wel is er 
inmiddels voor alle medewerkers een kick-off bijeenkomst over het 
Vlaggensysteem geweest. Tevens zijn op iedere vestiging twee 
aandachtsfunctionarissen tot gecertificeerd trainer Vlaggensysteem opgeleid. 
Gepland is dat alle medewerkers eind 2017 in het Vlaggensysteem, via het train 
de trainer principe, zijn geschoold. Er is nog geen aandacht voor het structureel 
bijscholen van medewerkers. De reden dat de inspectie de scholing als 
onvoldoende beoordeeld, is dat de inspectie kritisch is op de termijn van eind 
2017 waarop alle medewerkers geschoold zullen zijn in het bevorderen van een 
gezonde seksuele ontwikkeling en het beschermen tegen seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. 

Verder is verbetering nodig met betrekking tot het registreren en analyseren van 
incidenten betreffende seksueel grensoverschrijdend gedrag. De jeugdzorgwerkers 
van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant vullen een 'Meldingsformulier incidenten' in. 
Op basis van deze meldingsformulieren wordt een analyse op organisatieniveau 
gemaakt. Deze analyse beperkt zich op dit moment nog tot een hoofdzakelijk 
kwantitatieve analyse. Onlangs is aan het meldingsformulier de vraag toegevoegd 
naar de leerpunten die uit de casus zijn getrokken. De kwaliteitscoördinatoren 
zullen deze leerpunten op geaggregeerd niveau gaan analyseren. Onvoldoende 
duidelijk is nu nog hoe de incidenten op casus- en op teamniveau worden 
geanalyseerd en wat hiervan wordt geleerd. De werkwijze is op dit punt ook niet 
eenduidig op de verschillende vestigingen en niet voor alle medewerkers duidelijk. 
Het ontbreekt nog aan een inhoudelijke, kwalitatieve analyse, op zowel casus-, 
team- als organisatieniveau, waarin Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant nagaat wat 
de omstandigheden waren waaronder de incidenten hebben plaatsgevonden, 
welke mogelijke oorzaken aan de incidenten ten grondslag hebben gelegen en 
welke verbetermaatregelen nodig zijn. 

Eindoordeel en vervolg 
Het eindoordeel van de inspectie luidt dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 
voldoende handelt om seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen te 
voorkomen. 

De inspectie komt tot het oordeel 'voldoende' omdat: de jeugdzorgwerkers van 
Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant structureel aandacht besteden aan een gezonde 
seksuele ontwikkeling van kinderen; de jeugdzorgwerkers en 
gedragwetenschappers adequaat handelen bij risico's op seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en bij (vermoedens van) seksueel 
grensoverschrijdend gedrag; en de randvoorwaarden bij Bureau Jeugdzorg Noord-
Brabant om een gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen te bevorderen en 
hen te beschermen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag gedeeltelijk 
aanwezig zijn. 

De inspectie verwacht dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant haar binnen zes 
weken na ontvangst van deze brief informeert hoe zij de bovengenoemde 
verbeterpunten omzet in concrete maatregelen, inclusief termijnen waarbinnen 

Ons kenmerk 
IJZ/16-07-5551/WtL/16-014-VSM 
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deze maatregelen geïmplementeerd moeten zijn. Ook verwacht de inspectie dat 
Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant voortvarend aan de slag gaat met de benodigde 
scholing van medewerkers, zodat eind 2016 een aanzienlijk deel van de 
medewerkers is geschoold in het bevorderen van een gezonde seksuele 
ontwikkeling en het beschermen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, en 
dat alle medewerkers hier uiterlijk 1 juli 2017 in zijn geschoold. 

De inspectie bewaakt de voortgang van de verbetermaatregelen in het reguliere 
toezicht. 

Ons kenmerk 
IJZ/16-07-5551/WtL/16-014-VSM 

Hoogachtend, 

mw. drs. G.E.M. Tielen 
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Bijlage 1 - Toetsingskader Voorkomen seksueel grens-
overschrijdend gedrag 

Thema 1 
Aandacht besteden aan een gezonde seksuele ontwikkeling. 

1. Professionals besteden structureel aandacht aan een gezonde seksuele 
ontwikkeling van kinderen. 

Verwachtingen: 
1.1 Professionals bespreken systematisch het onderwerp omgangsvormen, relaties, 

intimiteit en seksualiteit met (pleeg)kinderen en hun (pleeg)ouders. 
1.2 Professionals bespreken onderling het onderwerp omgaan met seksualiteit en dilemma's 

die zij hierbij ervaren. 
1.3 De seksuele ontwikkeling van (pleeg)kinderen is een vast onderdeel van het 

plan' en de evaluatie van het plan. 

Thema 2 
Handelen bij risico's op seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

2. Professionals handelen adequaat bij risico's op seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. 

Verwachtingen: 
2.1 Professionals zijn alert op risicovolle situaties voor kinderen, zowel op de groep als in 

het (pleeg)gezin. 
2.2 Professionals schatten de risico's op seksueel grensoverschrijdend gedrag van 

(pleeg)kinderen systematisch in aan de hand van een gestandaardiseerd risicotaxatie-
instrument. 

2.3 Professionals bespreken geconstateerde risico's op seksueel grensoverschrijdend gedrag 
multidisciplinair. 

2.4 Professionals nemen afdoende maatregelen om geconstateerde risico's op seksueel 
grensoverschrijdend gedrag op te heffen of te beperken. 

Thema 3 
Handelen bij (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

3. Professionals handelen adequaat bij (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Verwachtingen: 
3.1 Bij (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag hanteren professionals een 

vastgestelde werkwijze, zoals de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 
en/of een protocol Seksueel misbruik. 

3.2 Professionals treden direct actief en vasthoudend op bij (vermoedens van) seksueel 
grensoverschrijdend gedrag om de (mogelijk) onveilige situatie voor het (pleeg)kind op 
te heffen. 

3.3 Professionals zorgen ervoor dat gerichte hulp wordt ingezet voor (pleeg)kinderen die 
slachtoffer, getuige of pleger zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Onder 'het plan' worden alle vormen van individuele plannen bedoeld, zoals hulpverleningsplan, 
begeleidingsplan, behandelplan, plan van aanpak. 



10.2.e, tenzij anders aangegeven 
	 Doc. 30.1 

Thema 4 
Randvoorwaarden om een gezonde seksuele ontwikkeling te bevorderen en kinderen te 
beschermen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

4. 	De instelling voorziet in de randvoorwaarden om een gezonde seksuele ontwikkeling van 
kinderen te bevorderen en hen te beschermen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Verwachtingen: 
4.1 	De instelling heeft beleid, een methodiek, richtlijnen en procedures om een 

gezonde seksuele ontwikkeling van (pleeg)kinderen te bevorderen en hen te 
beschermen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

4.2 	De instelling schoolt professionals structureel (bij) in het bevorderen van een 
gezonde seksuele ontwikkeling en het beschermen tegen seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. 

4.3 	De instelling besteedt structureel aandacht aan het bevorderen van een gezonde 
seksuele ontwikkeling en het beschermen tegen seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. 

4.4 	De instelling is alert op mogelijke risico's op seksueel grensoverschrijdend gedrag 
door medewerkers. 

4.5 	De instelling beschikt over geldige Verklaringen Omtrent Gedrag van haar 
medewerkers en Verklaringen van Geen Bezwaar van pleegouders. 

4.6 	De instelling screent het (aspirant) pleeggezin op risico's op seksueel 
grensoverschrijdend gedrag volgens een vastgestelde werkwijze. 

4.7 	De instelling evalueert incidenten m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag en 
voert waar nodig verbeteringen door om dergelijke incidenten te voorkomen. 
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BIJLAGE 2 - Score per criterium en indicator 

De Inspectie Jeugdzorg heeft haar eindoordeel gebaseerd op het oordeel op de vier thema's. Ieder 
thema is uitgewerkt in een criterium. Ieder criterium is weer uitgewerkt in een aantal indicatoren. 
Voor elk criterium zijn de bevindingen weergegeven in een tabel. Hieronder volgt de tabel met de 
scores van de inspectie over elk criterium en elke indicator: 

voldoende 

matig 

onvoldoende 

Thema 1: Aandacht besteden aan een gezonde seksuele ontwikkeling 

Score 

Criterium: Professionals besteden structureel aandacht aan een gezonde seksuele 
ontwikkeling van kinderen 

Indicatoren 

1.1 Professionals bespreken systematisch het onderwerp omgangsvormen, relaties, intimiteit en 
seksualiteit met (pleeg)kinderen en hun pleeg)ouders 

	 V 

1.2 Professionals bespreken onderling het onderwerp omgaan met seksualiteit en dilemma's die zij 
hierbij ervaren  

1.3 De seksuele ontwikkeling van (pleeg)kinderen is een vast onderdeel van het plan en de 
evaluatie van het plan  

Thema 2: Handelen bij risico's op seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Score 

Criterium: Professionals handelen adequaat bij risico's op seksueel grens- 	 V 
overschrijdend gedrag  

Indicatoren 

2.1 Professionals zijn alert op risicovolle situaties voor kinderen, zowel op de groep als in het 
(pleeg)gezin 
	 V 

2.2 Professionals schatten de risico's op seksueel grensoverschrijdend gedrag van (pleeg)kinderen 	M 
systematisch in aan de hand van een gestandaardiseerd risicotaxatie-instrument 

2.3 Professionals bespreken geconstateerde risico's op seksueel grensoverschrijdend gedrag 	V 
multidisciplinair 

2.4 Professionals nemen afdoende maatregelen om geconstateerde risico's op seksueel 
	

V 
grensoverschrijdend gedrag op te heffen of te beperken  

V 

V 

V 



V 

V 
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Thema 3: Handelen bij (vermoedens) van seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Score 

Criterium: Professionals handelen adequaat bij (vermoedens van) seksueel 	 V 
grensoverschrijdend gedrag  

Indicatoren 

3.1 Bij (vermoedens) van seksueel grensoverschrijdend gedrag hanteren professionals een 
vastgestelde werkwijze, zoals de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling en/of een 
protocol Seksueel misbruik  

3.2 Professionals treden direct actief en vasthoudend op bij (vermoedens van) seksueel 
grensoverschrijdend gedrag om de (mogelijk) onveilige situatie voor het (pleeg)kind op te 
heffen 

3.3 Professionals zorgen ervoor dat gerichte hulp wordt ingezet voor (pleeg)kinderen die 	 V 
slachtoffer, getuige of pleger zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag  

Thema 4: Randvoorwaarden om een gezonde seksuele ontwikkeling te bevorderen en 
kinderen te beschermen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Score 

Criterium: De instelling voorziet in de randvoorwaarden om een gezonde seksuele 
ontwikkeling van kinderen te bevorderen en hen te beschermen tegen seksueel 
grensoverschrijdend gedrag  

Indicatoren 

4.1 De instelling heeft beleid, een methodiek, richtlijnen en procedures om een gezonde seksuele 
ontwikkeling van (pleeg)kinderen te bevorderen en hen te beschermen tegen seksueel 
grensoverschrijdend gedrag  

4.2 De instelling schoolt professionals structureel (bij) in het bevorderen van een gezonde seksuele 
ontwikkeling en het beschermen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag  

4.3 De instelling besteedt structureel aandacht aan het bevorderen van een gezonde seksuele 
ontwikkeling en het beschermen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag  

4.4 De instelling is alert op mogelijke risico's op seksueel grensoverschrijdend gedrag door 
medewerkers 

4.5 De instelling beschikt over geldige Verklaringen Omtrent Gedrag van haar medewerkers en 	V 
Verklaringen van Geen Bezwaar van pleegouders  

4.6 De instelling screent het (aspirant) pleeggezin op risico's op seksueel grensoverschrijdend 
gedrag volgens een vastgestelde werkwijzen  

4.7 De instelling evalueert incidenten m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag en voert waar 
nodig verbeteringen door om dergelijke incidenten te voorkomen  

V 

V 

2  Deze indicator is niet van toepassing op instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. 
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BIJLAGE 3 - Verantwoording 

Het toezicht bij Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant bestond uit de volgende onderdelen: 

Gestructureerde (groeps)interviews over de thema's uit het toetsingskader met: 
- acht jeugdzorgwerkers (twee jeugdzorgwerkers per vestiging); 
- één stagiaire; 
- vier gedragswetenschappers, waarvan één tevens aandachtsfunctionaris is; 
- een kwaliteitscoiirdinator. 

Een presentatie van de instelling, gericht op de randvoorwaarden, en tegelijkertijd een 
interview met: 
- de beleidsmedewerker; 
- de twee regiodirecteuren, waarvan één tevens aandachtsfunctionaris seksueel 

grensoverschrijdend gedrag is. 

Analyse van dossiers 
Onverwacht element bij dit toezicht betrof het inzien van dossiers. Deze zijn geselecteerd tijdens 
de interviews met de jeugdzorgwerkers. Op basis van de indicatoren uit het toetsingskader is aan 
medewerkers enkele malen gevraagd hun handelwijze te laten zien in de dossiers. Een tweede 
onverwacht element was de selectie van zeven personeeldossiers die zijn gecontroleerd op de 
aanwezigheid van Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG's). 

Analyse van documenten 
De inspectie analyseerde een aantal (beleids)documenten van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, 
zoals het: 

• Plan van aanpak voorkomen seksueel misbruik (VSM), vakgroep gedragswetenschappers, 13-4-
2016; 

• Melden en leren van incidenten en calamiteiten, 8-2-16; 
• Formulier HMR 08A JOP gesprek, 19-9-2015; 
• Beleid Werving & Selectie, 14-12-2015; 
• Werkwijze omgaan seksueel misbruik, 17-2-2016; 
• Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, 1-3-2016; 
• Richtlijn externe multidisciplinaire bespreking bij (vermoedens van ) seksueel misbruik, 1-7-

2015; 
• Werkwijze risicotaxatie instrument SGOG, 1-8-2015 met toelichting van NJI (oktober 2014) en 

het instrument zelf; 
• Methodebeschrijving vlaggensysteem, MOVISIE januari 2011; 
• Plan monitoren kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik, 29-4-2015. 

Daarnaast is gebruik gemaakt van het jaarverslag en de incidentenrapportage. Verder is tijdens het 
toezicht de incidentenregistratie ingezien voor wat betreft incidenten van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

111111111mam 
jaargesprek jeugdbescherming brabant 2018 
dinsdag 5 juni 2018 11:20:00 

Beste mevrouw 

Hierbij het informele gespreksverslag van het jaargesprek. Het is echt bedoeld als interne 
aantekeningen voor onszelf, dus niet als een formeel gespreksverslag. 

Met vriendelijke groet, 

enior inspecteur hJZ 1  

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting 
Ministerie van VWS 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen 

T 088 37 
M 06 

'.nl 
www.ICIJ.n  
Twitter: (a1G3ril  

1 Tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg tot de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd heeft plaatsgevonden hanteren wij bij ondertekening de in de wet genoemde organisatienaam. 
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Van: 	Bestuurssecretariaat 
Aan: 	

11111.111116~ Cc: 
Onderwerp: 	Kwaliteitsanalyse jaarrapportage 2017 Jeugdbescherming Brabant 
Datum: 	vrijdag 24 augustus 2018 14:41:34 
Bijlagen: 	Jeugdbescherming Brabant - Kwaliteitsanalvse iaarrapportage 2017.pdf 

Geachte mevrouw 

Zoals afgesproken in het jaarlijks overleg ontvangt u bijgaand de Kwaliteitsanalyse 2017 van 
Jeugdbescherming Brabant. 

Met vriendelijke groet, 

Jeugdbescherming Brabant 
bestuurssecretariaat 

Oude Vlijmenseweg 112, 
5223 GS 's-Hertogenbosch 
Postbus 1163, 
5200 BE 's-Hertogenbosch 
T: 088 
www.jeugdbeschermingbrabant.ni  

This email was checked by Sophos. 

DISCLAIMER -- 

De inhoud van dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de 
geadresseerde is verboden. Indien u dit e-mailbericht hebt ontvangen 
terwijl dit niet voor u bestemd is, wordt u verzocht dit aan de afzender 
te melden, onder retournering van dit bericht. 
U wordt tevens verzocht het originele bericht te vernietigen. Als u aan 
dit bericht rechten wilt ontlenen, dient u aan de afzender een 
schriftelijke bevestiging te vragen van de inhoud van dit bericht. 
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van 
deze informatie aan derden zonder toestemming is verboden. 
De afzender staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de 
overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst 
daarvan. 
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