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1.     Aanleiding 
Op 23 februari jl. hebben de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) en 
Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) een signaal afgegeven over de situatie in 
de jeugdbescherming. Dit signaal is een vervolg op het Inspectierapport uit 

september 2022, waarin zij hun zorgen uiten over de werkdruk en de impact op 
de hulp aan kinderen en hun ouders. Het meest recente signaal geeft aan dat de 
situatie vrijwel onveranderd en nog altijd zorgelijk is. Op 24 februari heeft de 

Tweede Kamer een verzoek ingediend om een reactie van u en de staatssecretaris 
van VWS op:  

 De belangrijkste bevindingen uit het signaleringsrapport over de 
jeugdbescherming van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd d.d. 23 
februari jl. 

 Het bericht van de FNV en de rol van het ministerie J&V in de 
onderhandelingen 

 De vraag of de aangekondigde maatregelen in het Kamerdebat van 15 
september voldoende zijn en zo ja, waaruit dat blijkt. 

Met deze brief voldoet u aan dit verzoek. 

 

2.     Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd om: 

1) In te stemmen met het verzenden van de brief aan de Tweede Kamer 

(bijlage 1); 

2) Het Samenvattend Kwaliteitskader Jeugdbescherming en de daarop 

gebaseerde Prestatiebeschrijvingen Jeugdbescherming mee te sturen naar 

de Tweede Kamer (bijlage 2 en 3). 

 

3.     Kernpunten 

Ad 1) 

Met het verzenden van deze brief voldoet u aan het verzoek van de Tweede 

Kamer.  

U geeft met deze brief aan dat u de signalen van de IGJ en IJenV herkent. Om die 

reden heeft u in september 2022 maatregelen aangekondigd, die u in november 

 
 

Directoraat-Generaal 

Straffen en Beschermen 

Directie Jeugd, Familie en 

Aanpak 

Criminaliteitsfenomenen 
  

Turfmarkt 147 

2511 DP  Den Haag 

Postbus 20301 

2500 EH  Den Haag 

www.rijksoverheid.nl/jenv 

  

Datum 

15 maart 2023 
  

Ons kenmerk 

4543862 
  

 

 

 



 
 

 

   Pagina 2 van 3 
 

 

 

Directoraat-Generaal 

Straffen en Beschermen 

Directie Jeugd, Familie en 

Aanpak 

Criminaliteitsfenomenen
  

 

Datum 

15 maart 2023 
 

Ons kenmerk 

4543862 

 

 

 

heeft aangescherpt. U verwijst in de brief naar deze maatregelen. U benadrukt 

dat de problematiek in de jeugdbescherming dusdanig is dat het helaas niet van 

de ene op de andere dag is opgelost. De structurele verbeteringen die u nastreeft 

vraagt een lange adem. Maar tegelijkertijd deelt u ook de eerste positieve 

signalen van GI-bestuurders over het effect van de maatregelen op de werkdruk. 
 
Ook gaat u in op enkele verbetermaatregelen. U beperkt zich daarbij tot een 
aantal belangrijke mijlpalen uit de afgelopen weken, te weten: 

- De aanvullende middelen voor GI’s t.b.v. de werving en opleiding van 
jeugdbeschermers.  

- De aanpassing van de werkwijze van het tuchtreglement per 1 januari 

2023. 
- De planning m.b.t. de aanpassing van het normenkader 

(Keurmerkinstituut). 

- De aanpak wachtlijsten bij de Raad voor de Kinderbescherming. 
- Het Samenvattend Kwaliteitskader Jeugdbescherming en de daarop 

gebaseerde Prestatiebeschrijvingen Jeugdbescherming 

U verwijst in deze passage naar de monitoring, conform de motie-Hijink, en naar 

de volgende voortgangsbrief Jeugd, waarin u de Tweede Kamer opnieuw 

informeert over de effecten van de verbetermaatregelen. 

 

Tot slot gaat u in dit deel ook kort in op de gesprekken met de FNV. U zult daarbij 

met name ingaan op de opmerking van FNV dat er nog onvoldoende impact is van 

de maatregelen op het dagelijks werk van de jeugdbeschermers. 

 

Ad 2) 

Omdat het in de jeugdbescherming ontbreekt aan een landelijke, gedragen basis 

voor de afspraken tussen gemeenten en GI’s over de uitvoering van 

jeugdbeschermingsmaatregelen, heeft JenV opdracht gegeven aan het bureau 

Significant Public tot het opstellen van een kwaliteitskader en 

prestatiebeschrijvingen voor jeugdbescherming (hierna: kkpb). Het 

kwaliteitskader geeft een samenvattend overzicht van de bestaande wettelijke 

normen, kwaliteitskaders en professionele richtlijnen voor de uitvoering van de 

jeugdbeschermingsmaatregelen ondertoezichtstelling en voogdij.  

De bijbehorende prestatiebeschrijvingen duiden de activiteiten van de 

jeugdbeschermers in de verschillende processtappen om de kwaliteitsdoelen te 

bereiken en de randvoorwaarden om dit goed uit te kunnen voeren.  

 

4.     Toelichting 

4.1 Politieke context 

De werkdruk in de jeugdbescherming blijft hoog, professionals hebben het zwaar 

en kinderen en gezinnen kunnen onvoldoende rekenen op tijdige bescherming en 

jeugdhulp. U heeft daarover sinds uw aantreden veelvuldig gesproken met de 

Tweede Kamer, GI’s, gemeenten, professionals, ouders en andere betrokkenen. 

Ook ontving u verschillende brieven van de rechtspraak en de inspecties. Een deel 

van de jeugdbeschermers voert al enige tijd acties. Kortom het 

jeugdbeschermingsdossier ligt onder een vergrootglas. 

 

4.2 Financiële overwegingen 

In de brief doet u geen nieuwe financiële toezeggingen. Ook het kkpb gaat niet 

gepaard met financiële gevolgen. Het kkpb gaat uitsluitend over de inhoud van 

het werk van een jeugdbeschermer en kan GI’s en gemeenten helpen tot betere 

afspraken te komen over prestaties en bijbehorende tarieven. 
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Om de precaire situatie in de jeugdbescherming te verlichten heeft u vorig jaar 

besloten om voor de jaren 2022 – 2025 € 10 mln per jaar beschikbaar te stellen 

aan GI’s. Dat heeft u in september 2022 aan de Tweede Kamer gecommuniceerd. 

U heeft daarbij ook toegelicht de situatie nauwgezet te blijven volgen, samen met 

gemeenten en GI’s.  

 

4.3 Krachtenveld 

Het maatregelpakket voor de werkdrukverlaging dat u in september 2022 heeft 

aangekondigd, en in november 2022 heeft aangescherpt, is in samenspraak met 

Rijk, gemeenten en GI’s tot stand gekomen. Zij hebben steun voor de 

maatregelen uitgesproken. GI’s en gemeenten zijn ook blij dat het Rijk zijn 

stelselverantwoordelijkheid pakt. GI’s geven aan dat zij voorzichtig optimistisch 

zijn over de eerste effecten van de maatregelen. 

 

In de afgelopen maanden hebben we meermaals met FNV gesproken. De FNV 

vertelt ons in deze gesprekken dat de jeugdbeschermers in de dagelijkse praktijk 

nog onvoldoende effect zien van de maatregelen die in september en november 

2022 zijn aangekondigd en dat zij daardoor overwegen om jeugdbeschermers op 

te roepen het aantal cliënten dat zij behandelen te verlagen. 

 

4.4 Afstemming 

De brief is afgestemd met FEZ, VWS, VNG, JZNL, RvdK, SKJ en het ministerie van 

Financiën. 

 

5.     Informatie die zich niet leent voor openbaarmaking 

 

5.1 Toelichting 

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 

 

 


