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Aan de Raad,

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het bieden van kwalitatief goede jeugdhulp aan onze
inwoners. We worden daarbij geholpen door de wet en regelgeving, welke wordt getoetst door o.a.
de Inspectie Gezondheidszorg 8. Jeugd. Bij de Gecertificeerde Instellingen (Gl) is ook het
keurmerkinstituut betrokken bij de controles op kwaliteit. Zij keuren of de instellingen nog aan de
voorwaarden voldoen voor het afgeven en behouden van hun certificaat. Daarnaast hebben wij als
gemeente binnen ons stelsel een kwaliteitsmonitor opgesteld. Er is afgelopen jaar veel aandacht
geweest door o.a. het zwartboek, onderzoeken door de Inspectie Gezondheidszorg à Jeugd en
diverse andere rapporten, voor de kwaliteit van de Gecertificeerde Instellingen en dan met name
jeugdbescherming.
Inspectierapport jeugdbescherming

Recent heeft de inspectie voor Gezondheid en Jeugd een rapport uitgebracht waarin zij haar zorgen
uit over de jeugdbescherming in Nederland.
https://www.igj.nl/documenten/rapporten/2019/11 /08/kwetsbare-kinderen-onvoldoendebeschermd
Het rapport geeft aan dat we er onvoldoende in slagen kwetsbare kinderen voldoende te
beschermen. Dit komt o.a. door problemen bij de Gľs. Een van redenen is dat alle Gľs in Nederland
kampen met personeelsproblemen. Dit geldt voor alle organisaties die werken aan de veiligheid van
jeugdigen (Gľs, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming). Zij kampen met personeelstekorten
door uitval en het moeilijk kunnen werven van goed en gekwalificeerd personeel. Dit geldt ook voor
de organisaties in onze regio.
Jeugdbescherming Brabant (JBB)

Onze regio heeft afgelopen jaar specifieke aandacht gehad voor de problemen bij onze grootste
Gecertificeerde Aanbieder; JBB. JBB heeft eerder beoordelingen ontvangen van de inspectie waarin
zorgen stonden over de kwaliteit. Hiermee is JBB aan de slag gegaan. Onlangs hebben zij het
Keurmerk Instituut op bezoek gehad. Deze waren erg positief over de door JBB doorgemaakte
ontwikkelingen en hebben voor de komende drie jaar het certificaat weer verleend.
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JBB heeft zich o.a. doorontwikkeld op complexe scheidingen, wat een groot deel van hun caseload
behelst. Zij hebben hierop een vernieuwde visie ontwikkeld waarin ook ouderverstoting een plek
heeft gekregen. Zo ook de verschillende vormen van ouderschap. Daarnaast is een groot deel van
hun medewerkers geschoold op de aanpak complexe scheidingen, hebben ze een expertisegroep
en intervisiegroepen op dit thema ingericht en nemen ze deel aan een aantal regionale pilots op dit
thema.
Pilots jeugdbescherming

De minister heeft de ambitie om jeugdbescherming in de toekomst te verbeteren, gezien de zorgen
voor de kwaliteit en de snelheid van de zorg. Hiervoor is hij halverwege dit jaar gestart met 6 pilots
in het land om de jeugdbescherming anders en vooral beter vorm te geven. Onze regio, WestBrabant West is een van deze pilots met onze veiligheidsteams. De teams waarin de
jeugdprofessional, de medewerker Veilig Thuis, de medewerker van de Gl en de Raad voor de
Kinderbescherming samenwerken bij een onveilige situatie van een jeugdige. In de loop van volgend
jaar verwachten we meer te kunnen aangeven over de resultaten.
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