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Onderwerp
Actuele informatie Gecertificeerde Instellingen Jeugdbescherming Brabant en Briedis

Steenbergen; 15 juni 2021

Aan de Raad,

Graag informeren wij u middels deze brief over recente ontwikkelingen rondom Gecertificeerde 
Instellingen (Gľ) Jeugdbescherming Brabant en Briedis werkzaam in onze jeugdzorgregio West 
Brabant West.

Briedis
In april bereikte ons het bericht dat het Keurmerkinstituut (KMI) heeft besloten de definitieve 
certificering van Briedis Jeugdbeschermers in te trekken en om te zetten in een tijdelijk certificaat, 
met als doelstelling de afbouw van deze instelling. Een zogenaamd beëindigingscertificaat. Dit 
betekent dat er geen nieuwe cliënten mogen worden toegewezen aan Briedis Jeugdbeschermers. 
De continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening aan de kwetsbare jeugdigen en/of gezinnen 
waar Briedis nu actief voor is, staan voorop. Briedis heeft de verplichting gekregen om de huidige 
zaken binnen een termijn van zes maanden op zorgvuldige wijze over te dragen naar een andere 
gecertificeerde instelling.

Mede ten gevolge van bovengenoemde situatie kampt Briedis ook met financiële problemen. 
Dinsdag 1 juni is het faillissement uitgesproken voor Briedis. Dit heeft geen gevolgen voor het 
overdrachtsproces van de jeugdigen dat na afgeven van het beëindigingscertificaat al in gang is 
gezet. Ondanks het uitgesproken faillissement kunnen de werkzaamheden van Briedis gewoon 
doorgang vinden en kunnen zij de kinderen blijven beschermen in het kader van de 
kinderbescherming. Briedis heeft hierover een persbericht naar buiten gebracht.

Regionaal beeld
De regio West Brabant West heeft momenteel 8 jeugdigen in begeleiding bij Briedis. Er wordt 
centraal gewerkt aan een compleet en gedetailleerd overzicht wat de huidige status is per 
jeugdige en hoe de overgenomen wordt. Deze informatie wordt met ons CJG gedeeld zodat zij 
ook geïnformeerd zijn over de status van de jeugdigen.

Inmiddels hebben wij een eerste overleg met de curator gevoerd. De prioriteit ligt bij de 
veiligheid van de jeugdigen en een snelle en zorgvuldige overdracht naar een andere Gl. Hierin 
gaan we gezamenlijk optrekken. Voor nu is het van belang dat de bescherming van de kinderen 
van Briedis doorgaat en dat de medewerkers deze belangrijke taak blijven uitvoeren.

Vervolg
Het voorkomen van grote veranderingen voor de kinderen en jeugdigen, het behoud van de 
jeugdbeschermers in de jeugdbeschermingsketen én het voorkomen van wachttijden heeft onze
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speciale aandacht, ook bij de keuze voor een nieuwe Gecertificeerde Instelling. We betreuren 
deze ontwikkelingen en realiseren ons dat dit tot extra onrust leidt voor de kinderen, jeugdigen, 
hun ouders alsook voor de medewerkers van Briedis. Er is intensief contact tussen Briedis, Rijk, 
gemeenten en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd die de ontwikkelingen nauwlettend volgt 
en toezicht uitoefent.

Jeugdbescherming Brabant (JBB); bedrijfsvoeringsonderzoek Deloitte
In 2020 heeft er een bedrijfsvoeringsonderzoek plaatsgevonden door Deloitte. Het door JBB 
ingediende verbeterplan was voor gemeenten onvoldoende solide voor een duurzame 
bedrijfsvoering. Om die reden is er in januari 2021 een transformatiemanager aangesteld, samen 
met een financieel expert vanuit de gemeenten. Ook de Jeugdautoriteit is hierbij aangesloten.

Eerste resultaten uit dit vervolgplan laten zien dat het voor JBB niet zonder meer mogelijk is te 
komen tot een gezonde bedrijfsvoering. Er zijn een aantal concrete voorstellen gedaan waarmee 
de bedrijfsvoering op een gezond niveau gebracht kan worden, uitgaande van ingrijpen in de 
eigen organisatie en het verkrijgen van aanvullende incidentele en structurele middelen.

Een financieel expert vanuit de gemeenten wordt hierbij als adviseur betrokken. Ook de 
Jeugdautoriteit wordt hierop aangesloten. Voor het voorkomen van eventuele 
liquiditeitsproblemen en daarmee knelpunten in de zorgcontinuïteit op de korte termijn worden 
door de regio's nadere afspraken gemaakt met JBB over betaling vooraf bij de uitvoering van een 
kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel.

Op deze manier kan de zorg door JBB vooralsnog gewaarborgd blijven, terwijl in samenwerking 
tussen JBB, Deloitte, Jeugdautoriteit en de Brabantse gemeenten een duurzaam verbeterplan 
wordt uitgewerkt. Uitgangspunt hierbij is niet alleen de continuïteit van aanbod door JBB maar 
tot stand brengen van een kwalitatief hoogwaardige jeugdbeschermingsketen.

JBB is een belangrijke partner voor gemeenten in de regio West Brabant West voor het uitvoeren 
van kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregelen. De recente ontwikkelingen bij JBB, 
maar ook landelijke ontwikkelingen geven aanleiding voor gemeenten om mee te denken het 
gewenste kwaliteitsniveau van de Gľs in onze regio.

Wij houden u op de hoogte van dit proces.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen 
de secretaris, burgemeester,

Belt, MBA
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