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Welzijn & Zorg

de gemeenteraad van de gemeente
Steenbergen

Madelon van Vliet
14 0167

Steenbergen, 29 januari 2019

Geachte heer,

Beste gemeenteraadsleden,

Wij hebben u meerdere malen geïnformeerd over de brieven en het zwartboek zoals wij
die van de Stichting Herken Ouderverstoting (HOVS) inzake het functioneren van
Jeugdbescherming Brabant (JBB) hebben ontvangen. Wij willen u nu graag informeren
over de laatste ontwikkelingen in dit dossier.
Verzoek tot onderzoek bij inspectie gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Uitgangspunt voor ons is het realiseren van goede jeugdhulp aan onze jeugd vanuit onze
verantwoordelijkheid voor het organiseren van een jeugdhulpstelsel waardoor ieder kind
gezond en veilig kan opgroeien. Nadat de kinderombudsman haar onderzoek naar JBB
heeft gestaakt hebben de jeugdregio’s West-Brabant Oost en West Brabant West de
inspectie Gezondheidszorg en Jeugd opnieuw verzocht om naar aanleiding van het
zwartboek JBB onderzoek te verrichten bij JBB. De Inspectie heeft dit verzoek opgepakt en
is overgegaan tot onderzoek.
Bevindingen onderzoek IGJ
De bevindingen van dit onderzoek zijn op dinsdag 29 januari 2019 door de inspectie
gepubliceerd. Die bevindingen zijn bij dit schrijven gevoegd. De tekst zoals die door IGJ op
hun website is geplaatst alsook een kopie van de brief van IGJ aan JBB zijn als bijlagen bij
dit schrijven gevoegd.
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. Dit zijn
landelijke thema’s die spelen bij alle gecertificeerde instellingen, zoals relatief hoge
personeelswisselingen, waardoor risico op het verlies van ervaring en deskundigheid
ontstaat en het grote aantal cliënten die te maken hebben met echtscheidingssituatie en
de noodzaak medewerkers hierin te scholen. De inspectie zal dit jaar een thematisch
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onderzoek doen bij de gecertificeerde instellingen. Onderwerp hiervan is de wijze waarop
de gecertificeerde instellingen het belang van het kind centraal stellen, ook in complexe
zaken zoals (v)echtscheidingen.
Conclusie IGJ
Het uitgevoerde onderzoek naar aanleiding van het zwartboek geeft de inspectie geen
aanleiding voor verder onderzoek of maatregelen bij Jeugdbescherming Brabant. De
inspectie heeft voldoende vertrouwen in het lerend en reflectief vermogen en
transparantie van Jeugdbescherming Brabant.
Onze reactie op de bevindingen IGJ
Wij zijn blij dat de inspectie het verzoek tot onderzoek heeft opgepakt en op een
onafhankelijke, objectieve en gedegen wijze tot hun bevindingen zijn gekomen. Wij
hebben kennisgenomen van die bevindingen en concluderen dat de kwaliteit van de zorg
door JBB op orde is. Dit laat onverlet dat er ook enkele leerpunten benoemd zijn.
Leerpunten waar JBB inmiddels mee aan de slag is. Vanuit onze rol zullen we in gesprek
blijven met JBB waarbij de kwaliteit van zorg en de genoemde leerpunten een vast
agendapunt zijn en zullen blijven.
Tot slot
Voor nadere informatie verwijzen wij u nog naar de bijgevoegde bijlagen (websitetekst
IGJ en brief van IGJ aan JBB).
Tevens hebben we hieronder enkele linkjes opgenomen waarin informatie is opgenomen
over hoe cliënten kunnen handelen ingeval zij klachten over JBB hebben.
https://www.jeugdbeschermingbrabant.nl/ouders-en-jongeren/klachten/?f
https://www.igj.nl/zorgsectoren/jeugd/meldingen
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2017/20170630_clientfolder_bezwaar-_klacht_en_tuchtrecht.pdf

Hoogachtend,
De wethouder van Steenbergen,

Drs. J. Krook
Wethouder
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