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Met deze brief informeren wij u over een aantal ontwikkelingen met betrekking op het gebied van
jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het betreft
1. ontwikkelingen naar aanleiding van het inspectierapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende
beschermd’;
2. wachtlijsten voor jeugdbescherming in regio Haaglanden
3. een aanwijzing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan Gecertificeerde Instelling
William Schrikker Stichting.
Ad 1. Ontwikkelingen naar aanleiding van het inspectierapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende
beschermd’
De inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid hebben op 8 november 2019 een
kritisch rapport gepubliceerd over de staat van de gecertificeerde instellingen1, hierna GI’s. Hierover bent
u op 22 november 2019 geïnformeerd (kenmerk IB19-121).
De conclusies van de inspecties en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen aan GI’s, gemeenten en
Rijksoverheid zijn gebaseerd op een landelijk beeld. Dit geeft een generiek overzicht. Daarom is in het
bestuurlijk overleg van 6 november 2019 tussen Jeugdzorg Nederland, de ministeries van VWS en
Justitie en Veiligheid en de VNG afgesproken om per GI na te gaan welke aanbevelingen in de regio’s
genomen moeten worden.
De regio Haaglanden is accounthoudende regio voor Jeugdbescherming West die als GI actief is in de
vier jeugdhulp regio’s: Zuid-Holland Zuid, Holland Rijnland, Midden Holland en Haaglanden (H-10). We
hebben als jeugdhulpregio’s gezamenlijk met Jeugdbescherming West in een bovenregionaal bestuurlijk
overleg geconstateerd dat de problemen bij Jeugdbescherming West minder schrijnend zijn dan in het
rapport beschreven.
Situaties zoals: dreigend faillissement van de GI en dermate grote personeelstekorten waardoor
jeugdigen maanden moeten wachten op een vaste jeugdbeschermer, doen zich bij Jeugdbescherming
West niet voor. Er is sprake van een wachtlijst, maar deze wordt nauwgezet gemonitord. Het aantal
jeugdigen dat geen vaste jeugdbeschermer heeft toegekend gekregen is in de vier jeugdhulpregio’s
beperkt en niet dusdanig zorgwekkend als het inspectierapport constateert.

Gecertificeerde instellingen worden van overheidswege gecertificeerd om maatregelen in het kader van
de jeugdreclassering en jeugdbescherming te mogen uitvoeren.
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Er bestaan echter ook zorgen:
a) aandacht voor de professional (in- en uitstroom en caseload);
b) verschillen in wijze van contracteren door de jeugdhulpregio’s en onvoldoende financiële zekerheid;
c) en het ontbreken van beschikbare jeugdhulp bij aanbieders.
Rondom zorgpunt (a) zijn er in de verschillende jeugdhulpregio’s initiatieven opgestart die
de werkdruk van de medewerkers van de GI (op termijn) duurzaam kunnen verlichten;
de effectiviteit van de samenwerking in de keten verbeteren (bijvoorbeeld door inzet werkwijze
Beter Samenspel);
of de instroom naar jeugdbescherming kunnen voorkomen.
Betreffende het tweede zorgpunt (b) geeft Jeugdbescherming West aan dat er meer efficiency bereikt
kan worden in het harmoniseren van de verantwoordingseisen van de jeugdhulpregio’s. De regio’s
hebben langdurige contracten met Jeugdbescherming West. De vier regio’s zijn bereid te onderzoeken
of de verantwoordingseisen uiteenlopen en of het uniformeren van de verantwoordingseisen een
mogelijkheid is binnen de geldende contracten van 2020 en verder.
Het derde zorgpunt (c) raakt het landelijk beeld dat het inspectierapport heeft geschetst ten aanzien van
de tekorten in de jeugdhulp. Ook in deze vier regio’s is er sprake van wachtlijsten bij
jeugdhulpaanbieders. Uitgangspunt is dat jeugdhulpaanbieders bij eventuele wachtlijsten prioriteren,
waarbij de ernst van de problematiek in combinatie met de (on)veiligheid van de situatie van de jeugdige,
leidend zijn. Wij realiseren ons dat de jeugdigen die onder de hoede van JBW zijn, vaker complexe
problematiek kennen, waar een jeugdhulpaanbieder niet altijd een direct passende aanbod op heeft.
Daarnaast is er door capaciteitsgebrek en personeelstekorten bij jeugdhulpaanbieders niet altijd het
gewenste aanbod (direct) beschikbaar.
Concluderend kunnen we constateren dat de situatie bij Jeugdbescherming West voor onze regio’s
onder controle is. We zien echter ook dat het een kwetsbaar evenwicht is en dat er problemen zijn die
onze gezamenlijke aandacht behoeven. De vier regio’s zullen in gezamenlijkheid de consequenties in
kaart brengen van:
het harmoniseren van de tarieven;
het harmoniseren van de verantwoording;
de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor weerstandsvermogen.
De regio Haaglanden is geen accounthoudende regio voor de landelijk werkende GI’s William Schrikker
Stichting en Leger des Heils. Zoals in Haaglanden gesprekken gevoerd zijn met Jeugdbescherming
West, voert de VNG overleg met de William Schrikker Stichting en het Leger des Heils. Afstemming vindt
zowel plaats in contacten tussen de betrokken regio’s als in het landelijk overleg.

Ad 2. Wachtlijsten jeugdbescherming en jeugdreclassering regio Haaglanden
Sinds november 2019 is er in Haaglanden helaas sprake van wachtlijsten in de jeugdbescherming. Het
gaat daarbij om gezinnen die niet binnen 5 werkdagen aan een vaste jeugdbeschermer gekoppeld
kunnen worden. Dit doet zich voor bij Jeugdbescherming West en het Leger des Heils, maar niet bij
William Schrikker Stichting.
Over Rijswijkse wachtenden bij jeugdbescherming en jeugdreclassering regio Haaglanden hebben we u
in het forum van 3 december 2019 geïnformeerd dat er op dat moment geen Rijswijkse kinderen op de
wachtlijst stonden.
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Ad 3. Aanwijzing Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Op 12 februari 2020 heeft de William Schrikker Stichting een aanwijzing van de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd gekregen omdat de kwaliteit van de uitvoering van
kinderbeschermingsmaatregelen onvoldoende is. De William Schrikker Stichting zal op onderdelen
verbeteringen in de uitvoering van maatregelen moeten aanbrengen. De William Schrikker Stichting
heeft hiervoor een plan opgesteld waarin zij er voor gaan zorgen dat uitvoering wordt gegeven aan de
aanwijzing van de Inspectie.
De William Schrikker Stichting heeft aangegeven er voor te gaan zorgen dat de veiligheid van ieder kind
dat aan de zorg van de William Schrikker Stichting is toevertrouwd blijvend gewaarborgd is. De William
Schrikker Stichting geeft daarnaast aan dat het jaar 2019 in het teken heeft gestaan van versterking van
de organisatie, uitbreiding van de ondersteuning van de kwaliteit en aanscherping van de processen
voor zicht en regie op veiligheid.
Momenteel hebben 18 Rijswijkse kinderen een jeugdbeschermingsmaatregel en heeft één kind een
jeugdreclasseringsmaatregel die uitgevoerd worden door de William Schrikker Stichting. Voor de Rijswijk
staat de veiligheid en goede zorg voor het kind voorop. Wij hebben er vertrouwen in dat met de
uitvoering van deze verbeteringen het zicht en de regie op veiligheid daarmee bij de William Schrikker
Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering in goede handen is.
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