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[’s-Hertogenbosch, 29 januari 2019] 

 

Inspectie: voldoende vertrouwen in Jeugdbescherming Brabant 
 
Sinds 2018 publiceert Stichting (H)erken Ouderverstoting een reeks van klachten over 

Jeugdbescherming Brabant. Dit gebeurt onder meer in brieven aan de gemeenteraden van de 

gemeentes waarvoor Jeugdbescherming Brabant werkt en een ‘Zwartboek’ van 7 september 2018. 

Op verzoek van een aantal gemeenten en Jeugdbescherming Brabant heeft de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd de inhoud van dit zwartboek onderzocht en informatie opgevraagd bij 

informanten binnen en buiten Jeugdbescherming Brabant. De gemeentebesturen en 

Jeugdbescherming Brabant wilden graag weten of de klachten in het zwartboek gegrond zijn en wat 

daarvan te leren valt. Klik hier om het Inspectierapport te bekijken. 

 

Geen bevindingen op tekortkomingen 

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.” 

 

Verbeterpunten 

Van de negen onderzochte kritiekpunten worden er zes niet herkend, twee punten deels herkend en één 

punt herkend. De externe communicatie over probleemsituaties moet beter. Jeugdbescherming Brabant 

erkent dat en is hier volop mee aan de slag. Ook het aantal klachten is één van de aandachtspunten voor 

Jeugdbescherming Brabant. Daarvoor heeft de organisatie, naast een formele klachtencommissie, een 

onafhankelijke klachtenfunctionaris aangesteld. Tenslotte wijst de Inspectie erop dat er bij alle instellingen 

voor jeugdzorg en dus ook bij Jeugdbescherming Brabant te weinig kennis is van ouderverstoting (uitsluiting 

van één ouder). Jeugdbescherming Brabant heeft daarvoor begin 2018 een projectplan “borgen complexe 

scheidingen” ontwikkeld, dat de interesse van de Inspectie heeft.  

 

Complexiteit van “vechtscheidingen” 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderschrijft de complexiteit van deze problematiek: “60% van de 

jongeren in de jeugdbescherming komt uit een echtscheidingssituatie. Een probleem is dat er weinig 

effectieve methoden voorhanden zijn om een impasse te doorbreken bij gezinnen die verwikkeld zijn in een 

(echt)scheidingsstrijd.” 

 

 

Noot voor de redactie:   

Wilt u meer weten over deze en andere activiteiten van Jeugdbescherming Brabant? Wij nodigen u van 

harte uit contact op te nemen met de afdeling Marketing & Communicatie.  

Marieke van Dam vertelt u graag meer.  

T: 088 243 91 00 

E: communicatie@jbbrabant.nl  

Bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 – 17:00 uur.  

https://www.igj.nl/zorgsectoren/jeugd/documenten/brieven/2019/01/29/onderzoek-bij-jeugdbescherming-brabant-n.a.v.-een-zwartboek
mailto:communicatie@jbbrabant.nl
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Over Jeugdbescherming Brabant  

Hier staan wij voor: ‘Een kind dat hulp nodig heeft om veilig op te groeien, staat nooit alleen. 

Jeugdbescherming Brabant voelt zich verbonden met de toekomst van dat kind. Wij staan voor veiligheid in 

het gezin en voor samenwerking met de mensen in en rondom de thuissituatie. Iedere dag weer kunt u 

vertrouwen op onze alertheid, zorg en aandacht.  

Samen veilig, twee woorden waarmee we een wereld van verschil maken... samen met u.’ 

 




