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Onderwerp: stand van zaken jeugdbescherming in Brabant
(vervolg op RIN 8 maart 2022)
Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van
De stand van zaken van de jeugdbescherming in Brabant.
Kernboodschap
In maart informeerden wij u over ontwikkelingen in de kwaliteit van de jeugdbescherming
binnen Brabant. Wij zegden u de toen nog te verschijnen vervolgrapportage toe van de
Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IG&J). Bijgaand treft u deze aan.
De IG&J heeft besloten de situatie van de jeugdbescherming in Brabant nog zes maanden
langer te blijven volgen middels verscherpt toezicht. De IG&J baseert zich daarbij op twee
constateringen:
- De IG&J stelt vast dat de vijf samenwerkende jeugdzorgregio’s in Brabant voor de jeugdigen
met een jeugdbeschermingsmaatregel die wordt uitgevoerd door Jeugdbescherming Brabant
(JBB), niet voldoen aan de normen ‘tijdig een vaste jeugdbeschermer’ en ‘tijdig een gedragen
koers’.
- De IG&J stelt vast dat de jeugdzorgregio’s in Brabant er nog niet in slagen om tijdig
passende hulp te bieden aan elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel.
Reactie rapportage inspectie
De samenwerkende regio’s in Brabant zijn de afgelopen periode in constructief overleg met de
IG&J geweest over de vele inspanningen die gedaan worden door onze
jeugdbeschermingspartners én door de gemeenten.
Wij respecteren uiteraard de positie en de taak van de IG&J en de wijze van onderzoek die de
basis vormt voor deze vervolgrapportage. Toch is de bovenregionaal bestuurlijk
geformuleerde reactie, opgenomen in de rapportage, ook een kritische.
We hadden bijvoorbeeld verwacht dat de inspectie een groter deel van de rapportage zou
besteden aan een beeld van de vijf afzonderlijke jeugdzorgregio’s in Brabant. Om zo van
elkaar te kunnen leren en om de vertaling van de opgaven binnen de eigen regio verder aan te
scherpen. Het regionaal beeld is nu beperkt.
Het perspectief van de rapportage is daarnaast eenzijdig het perspectief van de
Gecertificeerde Instellingen, en dan met name van Jeugdbescherming Brabant. We hadden in
het rapport graag nadrukkelijker de inbreng van gesprekken met kinderen en ouders,
(gemeentelijke) professionele hulpaanbieders en de drie andere Gecertificeerde Instellingen
terug gezien. Dit had belangrijke aanknopingspunten kunnen geven voor onze inspanningen
de komende tijd, bij de Brabantse verbeteragenda en bij de uitwerking van het (landelijk)
‘Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’. Over beide hebben we u in februari
geïnformeerd.

Verbeterpunten Jeugdbescherming Brabant
De verbeterpunten uit de rapportage die specifiek voor JBB zijn, pakken we samen met JBB
op in de uitwerking van een bestuurlijke opdracht waarover u tevens in februari bent
geïnformeerd.
De opnamestop in 2021 van Jeugdbescherming Brabant en de William Schrikker Stichting
heeft gezorgd voor vertraging bij het behalen van de normen en bij de door iedereen gewenste
vernieuwing. Het biedt echter ook een kans om nu samen met de Gecertificeerde Instellingen
en andere zorgprofessionals te werken aan een goede en veilige toekomst voor kinderen en
gezinnen in Noord Brabant. En om het plezier van werken in de jeugdbescherming te
vergroten.
Tot slot
Gezamenlijk gaan wij verder op de ingeslagen weg om te komen tot structurele verbeteringen
in de Brabantse jeugdbeschermingsketen. Zodat de meest kwetsbare kinderen en gezinnen
tijdig de juiste hulp krijgen die zij nodig hebben, Wij blijven u informeren over de voortgang.
Financiën
Vooralsnog zijn er geen financiële consequenties bekend.
Deze raadsinformatienota is besproken in de B&W vergadering op genoemde datum.

