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Onderzoek naar de effectiviteit van de jeugdbeschermingsketen

Steenbergen; 5 maart 2018

Aan de Raad,

De wethouders in Midden- en West Brabant hebben in februari 2017 de noodklok geluid over het 
functioneren van de jeugdbeschermingsketen, waarover wij u al eerder hebben geïnformeerd op 21 maart 
2017 (BM1700914).

Om dit geluid te ondersteunen is onderzoeksbureau VanMontfoort gevraagd een onderzoek naar de 
samenwerking en doorlooptijden in de jeugdbeschermingsketen. Met de netwerkpartners1, betrokken in 
de jeugdbeschermingsketen, is afgesproken om gezamenlijk op te trekken in dit onderzoek en het 
vervolg. Ook de ministeries van Justitie en Veiligheid en VWS zijn geïnteresseerd in de uitkomsten en 
willen waar nodig en mogelijk betrokken zijn. Alle partijen spraken af om de handen ineen te slaan om de 
werkprocessen te vereenvoudigen en daarmee de doorlooptijd in het belang van de veiligheid van 
kinderen te verkorten. Om hiermee gericht aan de slag te gaan werden de uitkomsten van het onderzoek 
afgewacht. Ondertussen zijn de zaken die tussentijds opgelost kunnen worden, opgepakt.

Op 15 januari j.l. presenteerde onderzoeker Adri van Montfoort de onderzoeksresultaten aan de 
betrokken gemeenten, netwerkpartners en ministeries. Het definitieve onderzoeksrapport is nu 
beschikbaar en zal openbaar worden gemaakt. Het rapport en de bijbehorende bestuurlijke reactie doen 
wij u hierbij toekomen.

Volgend op het onderzoek wordt er samen met de netwerkpartners gewerkt aan een verbeterprogramma 
voor de jeugdbeschermingsketen. Afgesproken is om het programma op te knippen in twee sporen; een 
transitiespoor en een transformatiespoor. Het transitiespoor is gericht op het wegwerken van de 
gesignaleerde knelpunten. Het transformatiespoor is gericht op het terugdringen van het aantal gevallen 
waarin gebruik gemaakt wordt van een beschermingsmaatregel.

1 Jeugdbescherming Brabant, William Schrikkergroep, Veilig Thuis West Brabant, Veilig Thuis Hart van Brabant en 
de Raad voor de Kinderbescherming.



U zult over de invulling van het programma en de samenwerking met de partijen later in het voorjaar 
worden geïnformeerd. In de bijlagen vindt u het rapport van het onderzoek en de bestuurlijke reactie 
hierop.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de loco burgemeéste?,
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