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Via dit collegebericht informeert het college u over het op 8 november jl. openbaar gemaakte 
landelijke inspectierapport over de Gecertificeerde Instellingen (GI’ en). In het rapport ‘Kwetsbare 
kinderen onvoldoende beschermd. Toezicht bij jeugdbescherming en jeugdreclassering,’ is de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kritisch op de stand van zaken binnen de 
jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

Inhoud rapport 
In Nederland voeren zestien Gecertificeerde Instellingen (GI’ en) de jeugdbescherming en 
jeugdreclassering uit. Zij bepalen welke hulp een kind nodig heeft om gezond en veilig om te kunnen 
groeien, wanneer dat niet vanzelfsprekend is én gedwongen hulp en ondersteuning nodig is. Naar 
aanleiding van berichten in de media en signalen is de IGJ overgegaan tot het doen van onderzoek bij 
deze instellingen. Er zijn zeven GI’ en bevraagd en onderzocht door de IGJ. 

De IGJ concludeert dat de wijze waarop deze vorm van hulp wordt uitgevoerd niet toereikend is. De 
IGJ beschrijft een aantal factoren die hierop invloed hebben: de zorgzwaarte van de doelgroep, 
personeelstekorten, verloop en verzuim bij personeel, onvoldoende directe inzetbare passende hulp 
en onvoldoende financiële zekerheid voor de GI’ en. De IGJ geeft aan dat kwetsbare kinderen op 
landelijke schaal onvoldoende bescherming krijgen. 

Inzet gemeenten
Wij zetten ons ervoor in om te zorgen dat kinderen in onze regio veilig en gezond kunnen opgroeien. 
Wij doen dit in nauwe samenwerking met de door ons gecontracteerde GI’: Leger des Heils, William 
Schrikker Stichting en de Jeugd- en Gezinsbeschermers en met de ketenpartners in de regio. 
Vanuit de regio Zuid-Kennemerland en IJmond  doen we dit in bovenregionaal verband samen met 
andere jeugdhulpregio’s in Noord Holland t.w. West Friesland, Kop van Noord Holland, Gooi en 
Vechtstreek enAlkmaar e.o.. 

Situatie in regio Zuid Kennemerland en IJmond
Wij herkennen een aantal aspecten zoals door de IGJ geschetst en maken ons daarover ook zorgen. 
Naar aanleiding van het rapport is op 8 november jl. telefonisch contact geweest met de 
gecontracteerde GI’ en. De William Schrikker Stichting geeft aan op dit moment geen wachttijden te 
hebben en dat het personeel op sterkte is. De Jeugd en Gezinsbeschermers geven aan dat de 
wachttijden minimaal zijn, maar dat de medewerkers een hoge werkdruk ervaren wat het risico op 
verzuim vergroot. Ook wordt gemeld dat medewerkers veel tijd kwijt zijn om voor kinderen een 
passende plek te realiseren. Het is vaak zoeken naar alternatieven en dat geeft extra druk.
Het Leger des Heils meldt dat er geen wachttijden zijn en dat twee vacatures openstaan. De 
organisatie benadrukt dat het een momentopname is. 
Fluctuaties o.a. in de in- en uitstroom van personeel en verzuim laten een kwetsbaar beeld zien. De 
regio’s en de GI’ voeren hierover op regelmatige basis het gesprek. Geconstateerd wordt dat het 
arbeidsmarktprobleem en de wachttijden de gehele jeugdhulpsector raken.

Complexe doelgroep en veiligheidsketen
Het rapport gaat in op het belang van financiële zekerheid voor de GI’ zodat zij hun taak adequaat 
kunnen uitvoeren, dit mede in het licht van de toegenomen complexiteit van de problematiek. 
De gemeenten herkennen de complexer wordende problematiek en de invloed die dit heeft op het 
bieden van passende hulp en ondersteuning. Ook hierover zijn de gemeenten met de GI’ en in 



gesprek. Het doel is te komen tot reële tarieven en een financieringssystematiek die medewerkers in 
staat stelt voor gezinnen te doen wat nodig is. 

De constatering dat druk staat op het goed functioneren van de jeugdbeschermingsketen door o.a. 
wachttijden bij Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en specialistische hulp herkennen wij 
vanuit eigen ervaring. Om  de structurele problemen op te lossen en de (samenwerking in de) keten te 
verbeteren is gezamenlijkheid en partnerschap van Rijk, gemeenten en instellingen in de sector 
noodzakelijk. Deze aanbeveling wordt ook gedaan door de IGJ. 

Vervolg
De samenwerkende regio’s bespreken het rapport met de gecontracteerde instellingen in het 
bovenregionaal overleg zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau.  

De VNG laat in een reactie op de website onder andere weten een aantal kritische signalen te 
herkennen, dat een gezamenlijke aanpak nodig is voor de geschetste problematiek en dat landelijke 
inzet op het verbeteren van de keten nodig is. 


