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1. Kamerbrief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris van V en J Aflopen certificaat GI Overijssel en algemene aanwijzingen aan het Keurmerkinstituut

Wij stellen u voor kennis te nemen van:
-

De ontwikkelingen omtrent de certificering van Jeugdbescherming Overijssel.
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Inleiding
In het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg zijn de gemeenten per 1 januari 2015
verantwoordelijk geworden voor jeugdzorg, JeugdzorgPlus, jeugdbescherming en jeugdreclassering
(JB/JR), jeugd-GGz en jeugd-LVB. Alleen zogeheten Gecerftificeerde Instellingen (GI’s) zijn bevoegd
om jeugdbescherming- en jeugdrecasseringmaatregelen, zoals een ondertoezichtstelling of voogdij, uit
te voeren. Jeugdbescherming Overijssel (JbOV) is één van de drie instellingen die namens de in totaal
25 gemeenten in regio’s IJsselland en Twente de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering uitvoert. De
overige twee zijn de William Schrikker Groep (WSG) en het leger des Heils (LdH).
Gecertificeerde Instellingen staan onder toezicht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de
Inspectie voor de Volksgezondheid. De gemeenten fungeren als opdrachtgever voor het uitvoeren van
de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, maar hebben geen formele rol in het toezicht op de
kwaliteit van het werk. Daartoe dient juist de certificering.
Het Keurmerkinstituut is aangewezen als certificerende instelling. Het Keurmerkinstituut voert jaarlijks
een audit uit en een driejaarlijkse hercertificering. Voor vrijwel alle GI’s vindt dit jaar voor het eerst
hercertificering plaats. Dit proces loopt voor de meeste GI’s voorspoedig en een aantal GI’s is
inmiddels opnieuw gecertificeerd.
Kernboodschap
De hercertificering van WSG en LdH is positief verlopen. Ten aanzien van JbOV heeft het
keurmerkinstituut op 6 juli 2017 besloten het huidige certificaat van JbOV, dat op 9 juli afliep, niet te
verlengen omdat JbOV op dit moment nog niet aan alle normen voldoet. Dat zou betekenen dat JbOV
vanaf die datum geen jeugdbescherming en jeugdreclassering meer zou mogen uitvoeren en cliënten
op korte termijn zouden moeten worden overgedragen aan een andere instelling die wel gecertificeerd
is en dat gemeenten vanuit hun zorgplicht daarbij moeten zorgdragen voor alternatieve aanbod van
GI’s. Omdat het keurmerkinstituut het vertrouwen heeft dat JbOV met de juiste maatregelen op korte
termijn wel aan de voorwaarden kan voldoen, heeft het ter overbrugging en onder strikte voorwaarden
een tijdelijk certificaat verstrekt. In de brief aan de Tweede Kamer staat benoemd waarop het
keurmerkinstituut toetst, zie bijlage.
Consequenties
Dit betekent dat JbOV vooralsnog gerechtigd is om cliënten binnen de kaders van de
jeugdbescherming en jeugdreclassering in zorg te nemen, resp. te houden. Belangrijk is dat er geen
enkele aanleiding te veronderstellen dat de veiligheid van de kinderen en jeugdigen die bij JbOV op
enig moment in het geding is geweest. Dit is door de Inspectie Volksgezondheid aangegeven en deze
instantie zal hierop blijven toezien – ook bij de voorwaardelijke toekenning van het cerficaat.
In de komende 4 maanden zal duidelijk worden of JbOV inderdaad, zoals het keurmerkinstituut
verwacht, aan alle normen voldoet en er een verlening van de certificering kan worden verstrekt. Indien
dit onverhoopt niet het geval is dan zal dit leiden tot een beëindigingscertificaat. Deze beide lijnen
worden uitgewerkt binnen de taskforce, zie hieronder bij vervolg.
Communicatie
Wethouder Anker gaat graag met uw raad in gesprek over dit onderwerp op maandag 17 juli om 18.30
tot 19.30 in de TAK-zaal.
De staatssecretaris van V en J heeft tevens via een kamerbrief de Tweede kamer ingelicht, zie bijlage.
JbOV draagt zorg voor berichtgeving over de eventuele gevolgen voor hun organisatie en onderhoudt
het contact met haar cliënten en medewerkers.
Vervolg
Wij zullen nauwgezet met JbOV in contact blijven over de verbeterslagen die de komende periode
gemaakt moeten worden. We hebben samen met de Regio Twente – een andere belangrijke
contractpartij voor JbOV – een taskforce opgericht om alle ontwikkelingen te volgen, hierop te
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anticiperen en vanuit onze gemeentelijke verantwoordelijkheden hierop te sturen. Deze taskforce staat
in nauw contact met vertegenwoordigers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de
Nederlandse Vereniging van Gemeenten. We zullen uw raad informeren over de uitkomsten van dit
traject.
Openbaarheid
Deze informatienota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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besluit

Jaargang
Kenmerk

38052

Onderwerp

Ontwikkelingen Jeugdbescherming Overijssel

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 11-07-2017

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 september 2017,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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