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1 Inleiding 

 

 

 Aanleiding en achtergrond van het onderzoek 

 

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. In 2016 ontvangen de 

gemeenten in Midden- en West-Brabant signalen uit de praktijk, dat de keten bij (vermoedens van) 

kindermishandeling te lang is en te langzaam werkt. Er is veel onduidelijkheid bij de betrokken 

instanties, de verantwoordelijke overheden en naar het zich laat aanzien ook bij de cliënten over de 

posities, rollen en taken van de verschillende instanties en casusbesprekingen. De gemeenten in 

Midden- en West-Brabant zien deze onduidelijkheid als een ernstig knelpunt in het nieuwe stelsel. 

De complexiteit van de keten staat haaks op het doel om het stelsel eenvoudiger te maken. De 

gemeenten vrezen dat de meest kwetsbare kinderen in hun gemeenten het langst op hulp 

wachten. 

 

De genoemde gemeenten realiseren zich, dat grote ingrepen in deze keten een wetswijziging 

vereisen. Op dit moment is dat niet aan de orde. Het is thans nog onduidelijk hoe lang en hoe 

langzaam de keten in de praktijk werkelijk is en welke knelpunten er in de praktijk worden ervaren 

door op alle plaatsen in de keten en niet alleen bij de lokale teams. De gemeenten zien verbetering 

van de jeugdbeschermingsketen in de eerste plaats als hun eigen verantwoordelijkheid en zij willen 

weten wat ze zelf kunnen doen om de knelpunten op te lossen. Ook willen ze weten welke 

belemmeringen er zijn die de gemeenten niet zelf kunnen wegnemen, maar waar betrokkenheid 

nodig is van de Rijksoverheid.  

 

Tegen deze achtergrond verlenen de gemeenten aan VanMontfoort opdracht voor het uitvoeren 

van een onderzoek naar de samenwerking en de doorlooptijden in de keten van jeugdbescherming 

in de huidige situatie. Daarbij willen de gemeenten dat gedurende de onderzoeksperiode 

verbeteringen zo mogelijk direct worden gerealiseerd en zij willen aanbevelingen waarmee ze 

vanuit de bestaande situatie kunnen gaan werken aan een permanente verbetering.  

 

De uitvoeringsorganisaties in de keten onderschrijven dat verbetering van de samenwerking en 

verkorting van de doorlooptijden nodig zijn en zij ondersteunen het onderzoek. Hier voegen de 

organisaties aan toe, dat het niet alleen om een logistieke of organisatorische verbetering gaat, 

maar dat centraal moet staan een nog betere en meer gezamenlijke oordeelsvorming in alle 

gevallen waarin de veiligheid van een jeugdige in het geding is respectievelijk een jeugdige ernstig 

in zijn ontwikkeling wordt bedreigd. 

 

De wethouders van de gemeenten in Midden- en West-Brabant hebben in februari 2017 een brief 

geschreven naar de Rijksoverheid over de knelpunten die zij ervaren in de 

jeugdbeschermingsketen. Zij schrijven, dat wanneer de lokale jeugdprofessionals zich zorgen 

maken over de veiligheid en de ontwikkeling van een kind, het te lang duurt voordat er duidelijkheid 

komt over een maatregel van kinderbescherming. Het gezin krijgt met te veel elkaar opvolgende 

personen en instanties te maken. Er is geen gezamenlijke oordeelsvorming over wat er aan de 

hand is in het gezin en over wat er op welke termijn moet gebeuren in het belang van het kind. In 

de brief zeggen de wethouders, dat ze opdracht gegeven hebben tot het uitvoeren van dit 
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onderzoek en dat de gemeenten onverminderd voort gaan met de verbeteringen die zij zelf kunnen 

realiseren. Zij nodigen de Rijksoverheid uit om mee te denken in de beoogde vernieuwing en om 

experimenteerruimte te creëren voor de gemeenten in deze regio’s wanneer de vernieuwing stuit 

op onderwerpen die de Rijksoverheid aangaan. De ministeries van Justitie & Veiligheid en VWS 

hebben hier positief op gereageerd en inmiddels vindt overleg plaats tussen deze ministeries en de 

gemeenten over de manier waarop een ieder vanuit de eigen positie en verantwoordelijkheden de 

vernieuwing kan ondersteunen en waarborgen. 

 

In de onderzoeksperiode hebben de onderzoekers meer dan eens de vraag gekregen of de 

knelpunten in de samenwerking en de relatief lange doorlooptijden specifiek zijn voor deze drie 

regio’s. Uit dit onderzoek kunnen geen conclusies getrokken worden voor andere regio’s, omdat 

het onderzoek zich uitsluitend richt op de regio’s Midden- en West-Brabant. Wij denken echter, dat 

dezelfde of vergelijkbare knelpunten zich overal in het land voordoen, met uiteraard de nodige 

variaties door de lokale en regionale omstandigheden. Die gedachte is gebaseerd op contacten die 

we in andere opdrachten hebben in andere regio’s. Bovendien is er vanuit diverse andere regio’s 

belangstelling voor dit onderzoek en voor het verbeterprogramma dat de drie regio’s opzetten. 

Weliswaar is dit geen hoofdonderwerp in de eerste evaluatie van de Jeugdwet, maar dat komt 

omdat Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming niet zijn meegenomen in die evaluatie, 

omdat deze instanties niet onder de Jeugdwet vallen. Al met al zien wij het als positief en moedig, 

dat deze 27 gemeenten dit onderwerp hebben aangepakt en zich samen met de 

uitvoeringsorganisaties en in afstemming met de Rijksoverheid inzetten voor (verdere) verbetering. 

 

 

 Leeswijzer 

 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 de onderzoeksopzet beschreven. Hierbij lichten we toe 

waarom we gekozen hebben voor een beschrijvend onderzoek en ten dele voor een 

actieonderzoek en verantwoorden we de gemaakte keuzes ten aanzien van de 

onderzoeksmiddelen en de onderzochte populatie. 

 

Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de keten van de jeugdbescherming in het huidige stelsel. 

De beschrijving is toegespitst op de route van een casus naar een maatregel van 

kinderbescherming. Daarmee is het geen volledige beschrijving van het huidige stelsel van 

jeugdhulp en jeugdbescherming. De instanties in de keten worden niet in de volle breedte 

beschreven; de aandacht richt zich op de taak die de instantie heeft in de keten van de 

jeugdbescherming. 

 

De uitkomsten van het onderzoek staan in de hoofdstukken 4, 5 en 6. Begonnen wordt in 

hoofdstuk 4 met de uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek met de betrokken instanties. Dit 

hoofdstuk beschrijft de knelpunten die de medewerkers van de verschillende instanties in de keten 

ervaren en de oplossingen die zij voorstellen. Hoofdstuk 5 gaat over de doorlooptijden tussen de 

melding bij Veilig Thuis en het eerste contact van de gezinsvoogd met het gezin. De gemeenten 

hebben gevraagd zo mogelijk ook ouders en jeugdigen uit de onderzoeksgroep te interviewen. Dit 

bleek slechts voor een kleine groep ouders en enkele jeugdigen mogelijk. Ondanks de kleine 

aantallen zijn hun ervaringen wel belangwekkend. Deze worden weergegeven in hoofdstuk 6. 
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De laatste hoofdstukken omvatten conclusies (hoofdstuk 7) en discussie en aanbevelingen 

(hoofdstuk 8). 
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2 Onderzoeksopzet 

 

 Onderzoeksvragen 

 

Het onderzoek is gestart met de volgende onderzoeksvragen van de opdrachtgevers: 

 

1. Wat is de doorlooptijd van het gehele ketenproces vanaf het besluit van het lokale 

team om op te schalen tot aan het eerste contact met het gezin van de gezinsvoogd?  

a. Wat is de doorlooptijd van het ketenwerkproces? 

b. Hoeveel kinderen staan er op een wachtlijst en hoe lang is de wachttijd? 

c. Hoeveel schakels doorloopt een casus binnen het ketenwerkproces? 

 

2. Hoe is de verantwoordelijkheid in het ketenproces georganiseerd? 

a. Wie is verantwoordelijk voor welk deel van het jeugdbeschermingsproces? 

b. Wie heeft de regie in het jeugdbeschermingsproces? 

c. Op welke wijze kan een regisseur zijn regie in het jeugdbeschermingsproces 

uitvoeren? 

 

3. Welke knelpunten worden binnen het ketenproces geconstateerd? 

a. In welke processtappen van het ketenproces jeugdbescherming komen knelpunten 

naar voren? 

b. Welke knelpunten zijn zichtbaar of worden ervaren in het ketenproces 

jeugdbescherming? 

c. Welke knelpunten worden ervaren door ouders en kinderen?  

d. Welke voorstellen voor verbeteringen doen ouders en kinderen?  

 

4. Welke aanbevelingen en oplossingen zijn te geven om het proces binnen de 

jeugdbeschermingsketen effectiever te maken? 

a. Welke quick-wins zijn er om het ketenproces jeugdbescherming efficiënter te maken? 

b. Welke aanbevelingen kunnen gegeven worden voor oplossingen voor de knelpunten? 

 

 Het belang van samenwerking en van doorlooptijden 

2.2.1 Samenwerking 

Een goede samenwerking tussen professionals en tussen verschillende instanties wordt algemeen 

en reeds zeer lang gezien als een essentiële factor in de kwaliteit van de aanpak van 

kindermishandeling. Samenwerking is noodzakelijk om te voorkomen, dat verschillende instanties 

langs elkaar heen werken en onderling tegenstrijdig beleid voeren. Dat maakt een degelijke, 

integrale oordeelsvorming onmogelijk en is verwarrend en onnodig belastend voor de jeugdigen en 

de ouders. Behalve samenwerking tussen verschillende instanties is ook samenwerking tussen 

verschillende disciplines nodig, omdat een effectieve aanpak van kindermishandeling 

interdisciplinaire deskundigheid en beoordeling vereist. 
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Een goede samenwerking garandeert niet, dat het onderzoek, de oordeels- en besluitvorming zelf 

allemaal van optimale kwaliteit zijn en dat de jeugdige optimaal wordt beschermd en het gezin 

optimale hulp krijgt. Samenwerking is niet de enige pijler van een effectieve aanpak van 

kindermishandeling; het is een van de pijlers. 

 

In het kwalitatieve onderzoek staat centraal hoe de medewerkers van de betrokken instanties zelf 

vinden, dat de samenwerking in de keten verloopt, welke knelpunten zij zien en welke oplossingen 

zij voorstellen. Daarmee is de verwachting gerechtvaardigd, dat dit onderzoek een bijdrage kan 

leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de samenwerking en daarmee van de aanpak van 

kindermishandeling in de betreffende regio’s. 

2.2.2 Doorlooptijden 

De doorlooptijd is niet de hoogste waarde in een goede aanpak van kindermishandeling. 

Zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Het onderzoek naar de opvoedingssituatie en naar de 

vermoede bedreiging voor het kind moet zorgvuldig en grondig worden uitgevoerd en dat kost tijd. 

 

De aanpak van kindermishandeling is niet alleen een kwestie van onderzoek en besluitvorming. 

Het is evenzeer een proces van hulp en van het bouwen aan veiligheid. Iedere instantie heeft als 

voorkeursoptie het opheffen van de bedreiging voor het kind door veranderingen die de 

gezinsleden zelf realiseren of het inzetten van vrijwillige hulp. Wanneer er bijvoorbeeld een melding 

komt bij Veilig Thuis en Veilig Thuis doet onderzoek, dan kan tijdens het onderzoek blijken, dat de 

situatie niet zodanig ernstig is, dat de zaak door zou moeten gaan naar de Raad voor de 

Kinderbescherming. Veilig Thuis maakt dan samen met de gezinsleden een plan dat geheel in het 

vrijwillige kader blijft. Voordat het onderzoek wordt afgesloten vindt er echter een nieuwe crisis in 

het gezin plaats, of de situatie verandert door een levensgebeurtenis (nieuwe partner, scheiding 

van de ouders, jeugdige loopt weg, etc.). Dat werpt een ander licht op de vraag wat er moet 

gebeuren. Veilig Thuis begint dan niet opnieuw te tellen met de onderzoekstermijn, maar als 

uiteindelijk toch een maatregel nodig blijkt, is de doorlooptijd wel langer dan de wettelijke termijn. 

Ditzelfde mechanisme werkt eerder in de keten bij de lokale teams en later in de keten bij de Raad 

voor de Kinderbescherming. Het kan zich ook voordoen bij de rechter. Als de rechter tot de 

conclusie komt, dat de grond voor de ondertoezichtstelling aanwezig is (kind wordt ernstig in zijn 

ontwikkeling bedreigd), maar dat de ouders voldoende meewerken aan vrijwillige hulp, dan moet 

de rechter het verzoek volgens de wet afwijzen. In twijfelgevallen kan de rechter besluiten om de 

zaak aan te houden om de ouders een kans te geven. Komt de zaak later terug en moet er alsnog 

een maatregel worden uitgesproken, dan is de doorlooptijd ondertussen wel langer geworden. 

 

Hierbij is een belangrijke factor, dat vrijwillige hulp en oplossingen door de gezinsleden zelf in ons 

land de voorkeur hebben boven ingrijpen met dwang. Met die voorkeur werken alle instanties in de 

keten. In veel gevallen werkt dit goed. Die gevallen komen niet meer terug en zijn niet opgenomen 

in de doorlooptijden in dit onderzoek. In dit opzicht vormen de kinderen voor wie uiteindelijk een 

maatregel van kinderbescherming wordt uitgesproken een selectie uit alle zaken waar de 

betrokken instanties mee te maken krijgen. 

 

Wanneer volgens een instantie een vorm van interventie nodig is, dan kan er alsnog een andere 

voorkeur zijn boven een maatregel van kinderbescherming. Hierbij valt te denken aan een tijdelijk 
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huisverbod voor de pleger van huiselijk geweld of het inschakelen van het strafrecht. Deze vormen 

van interventie grijpen direct aan op de (vermoedelijke) pleger en kunnen daarom de voorkeur 

hebben boven het uithuisplaatsen van het kind. Het komt echter voor, dat een dergelijke route na 

verloop van tijd niet afdoende resultaat oplevert, zodat dan alsnog een maatregel nodig is. Ook dat 

leidt tot een langere doorlooptijd. 

 

Zijn doorlooptijden niet de hoogste waarde, ze zijn wel degelijk een waarde op zich. Om te 

beginnen is het logisch, dat een situatie waarin een vermoeden bestaat, dat een kind zich in een 

ernstig bedreigende opvoedingssituatie bevindt niet te lang moet duren. De professionals maken 

bij triage en onderzoek voortdurend een taxatie van de urgentie en geven voorrang aan kinderen 

met een hoog risico en een hoge urgentie. Maar daarnaast is het nodig om een algemene termijn 

te stellen waarbinnen er een beslissing moet worden genomen. In uitzonderlijke gevallen kan 

daarvan worden afgeweken, maar het stellen van een termijn helpt organisaties en professionals 

om het werk zodanig in te richten, dat de beslissing binnen die termijn genomen kan worden. 

 

Een beperking van de doorlooptijd is niet alleen van belang voor de bescherming van kinderen die 

zich daadwerkelijk in een bedreigende situatie bevinden. De andere kant van de medaille is, dat 

het voor kinderen en gezinnen die gemeld worden belastend kan zijn dat er een onderzoek en 

eventueel verdere maatregelen boven hun hoofd hangen. Als later blijkt, dat er geen ernstige 

bedreiging is, maar de zaak duurt lang omdat de zaak is aangemerkt als laag risico, dan is dat een 

onterechte belasting voor de kinderen en de ouders. De burgers hebben er recht op, dat instanties 

binnen een redelijke termijn een beslissing nemen. 

 

Moet er dus genuanceerd worden gedacht over doorlooptijden in relatie tot zorgvuldigheid in 

onderzoek en in het proces van professionals met het gezin, dat geldt niet voor doorlooptijd die 

ontstaat door factoren in en tussen de instanties. Een lange doorlooptijd kan mede veroorzaakt 

worden door wachtlijsten, interne wachttijden tussen verschillende processtappen of tussen 

verschillende medewerkers, administratieve handelingen, ICT-perikelen, ziekte en verzuim, verloop 

van medewerkers, verwerkingstijd tussen instanties, verlies van informatie in de overdracht tussen 

instanties, etc.  

 

De manier waarop het primair proces in iedere organisatie en tussen de organisaties is ingericht 

bepaalt mede de doorlooptijd. Bekend zijn de voorbeelden waarbij er een herontwerp gemaakt is 

met een korte doorlooptijd als één van de systeemeisen en waarbij bleek, dat een veel kortere 

doorlooptijd kon worden gecombineerd met behoud of zelfs verhoging van de kwaliteit. Een 

herontwerp is uiteraard verre van eenvoudig te realiseren, maar het is van belang om te kijken naar 

de ‘systeemtijd’, dat wil zeggen het aandeel in de doorlooptijden dat samenhangt met de inrichting 

van het geheel en niet met factoren die gerelateerd zijn aan de kwaliteit van het onderzoek of aan 

de samenwerking met het gezin. 

 

Al met al kan gesteld worden, dat de doorlooptijd niet samenvalt met kwaliteit en dat doorlooptijd 

niet het enige punt moet zijn in een verbeterprogramma, maar dat doorlooptijd wel een relevante 

factor is, die gebruikt kan worden als één van de indicatoren bij een vernieuwing. 
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 Onderzoeksmethoden 

2.3.1 Type onderzoek 

Dit onderzoek is beschrijvend onderzoek. Methodologisch gezien is het geen effectonderzoek. Een 

effectonderzoek in de strikte zin van het woord past niet bij de vraag en niet bij de fase waarin de 

vernieuwing zich bevindt. De gemeenten ervaren knelpunten in de samenwerking en hebben de 

indruk, dat de gemiddelde doorlooptijd voor een bepaalde groep gezinnen lang is. Zij vragen: klopt 

dit? En voor de knelpunten vragen ze: als de professionals en de instellingen al mogelijkheden tot 

verbetering zien, bevorder dan dat die direct worden gerealiseerd.  

 

Het kwantitatieve deel van het onderzoek is een beschrijvend onderzoek, waarin we de 

doorlooptijden van het proces in kaart brengen. Het kwalitatieve deel van het onderzoek is 

eveneens een beschrijvend onderzoek, waarbij knelpunten in het ketenproces en mogelijke 

oplossingen worden beschreven. Dit kwalitatieve deel heeft daarnaast componenten van actie-

onderzoek. Dit wil zeggen, dat de praktijk gedurende het onderzoek in ontwikkeling is. De 

knelpunten die de professionals in de praktijk ervaren en de mogelijkheden die zij zien voor 

verbetering worden tijdens het onderzoek verzameld. Waar mogelijk worden verbeteringen door de 

deelnemende organisaties direct doorgevoerd in de praktijk. Dit maakt dat verbeteringen mogelijk 

al zijn doorgevoerd op het moment van het schrijven van deze rapportage en dat daarmee 

genoemde knelpunten al verminderd of opgelost kunnen zijn. Omdat dit een continu proces is en 

het onderzoek een moment opname is, kunnen niet van alle genoemde verbeteringen worden 

aangegeven welke al zijn doorgevoerd en welke nog niet. 

2.3.2 Dossieronderzoek 

Om de doorlooptijden en de routes door de keten van de jeugdbescherming te meten is als 

onderzoekspopulatie genomen: alle nieuwe ondertoezichtstellingen in de 2e helft van 2016 in 

Midden- en West Brabant. De gecertificeerde instellingen hebben lijsten aangeleverd van de 

dossiers waarin tussen 1 juli 2016 en eind december 2016 door de rechtbank een 

ondertoezichtstelling is uitgesproken. In het totaal hebben wij 238 dossiers onderzocht bij de 

gecertificeerde instellingen.  

 

Tijdens het dossieronderzoek bleek, dat niet alle data die nodig waren om het totale traject in kaart 

te brengen, aanwezig waren in de dossiers van de gecertificeerde instelling. Met name ontbrak het 

(interne) proces van Veilig Thuis. Daarom is in overleg met de opdrachtgever, de gecertificeerde 

instellingen en Veilig Thuis besloten om ook de dossiers te onderzoeken bij Veilig Thuis West en 

Veilig Thuis Midden-Brabant. Aan de hand van de lijsten van ondertoezichtstellingen die de 

gecertificeerde instelling heeft verstrekt, is gekeken of deze dossiers ook voorkwamen in de 

systemen van Veilig Thuis. Zo kregen wij een volledig beeld van het proces van Veilig Thuis tot het 

eerste contact van de gezinsvoogd met het gezin. In sommige dossiers was het niet duidelijk of er 

voor de melding bij Veilig Thuis lokale teams betrokken waren. Omdat er bij de lokale teams niet 

altijd een dossier is en er veel lokale teams zijn, is ervoor gekozen om hier geen onderzoek te 

doen.  
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2.3.3  Informatieverzameling bij respondenten 

- Interviews: Met leidinggevenden, beleidsmedewerkers en/of controllers van de betrokken 

organisaties zijn gestructureerde interviews gehouden. Zie voor het format van de vragenlijst 

bijlage 3. 

- Sessies: Met iedere organisatie zijn twee sessies met uitvoerend medewerkers gehouden.  

Tijdens de sessies zijn een aantal technieken en werkvormen gebruikt vanuit Lean Six 

Sigma. Hierbij ligt de focus op wat de klant écht belangrijk vindt. Deze aanpak leidt tot het 

tegelijkertijd reduceren van kosten, het verhogen van de klanttevredenheid én het verkorten 

van de doorlooptijd.  

De eerste sessie is gestart met bedenken welke wensen cliënten (ouders en kinderen) 

hebben ten aanzien van het werk van de betreffende organisatie. Daarnaast is gekeken naar 

de wensen van de volgende organisatie in de keten ten aanzien van de samenwerking en 

overdracht. Daarvoor zijn vertegenwoordigers van de volgende organisatie in de keten bij 

het eerste deel van de sessie aanwezig geweest. 

Bij Veilig Thuis was bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming als volgende 

ketenpartner aanwezig (voor de gehele lijst verwijzen we naar tabel 2: aantal deelnemers 

sessies) Vervolgens is het gehele interne proces doorgenomen met doorlooptijden en 

knelpunten die de medewerkers tegenkomen. 

De tweede sessie is gestart met een herhaling van de knelpunten zoals benoemd in de 

eerste sessie. De deelnemers hebben een top 3 van knelpunten vastgesteld, waarna er van 

elk knelpunt een analyse is gemaakt en er bij dit knelpunt mogelijke oplossingen zijn 

bedacht. 

Voor het programma en de methode van beide sessies verwijzen we naar bijlage 4. 

- Interviews met ouders en kinderen. De groep respondenten bestond uit de ouders en 

kinderen van de dossiers die betrokken waren bij het dossieronderzoek. Deze ouders en 

kinderen zijn benaderd door Jeugdbescherming Brabant voor deelname aan het onderzoek. 

Er hebben 8 ouders en 2 kinderen deelgenomen aan een semi-gestructureerd interview. 

 

 

 Respons 

 

In de onderstaande tabellen wordt het aantal dossiers en het aantal respondenten per 

onderzoeksmethode weergegeven. 

 

Tabel 1: Aantal onderzochte dossiers 

Dossieronderzoek  

gecertificeerde instelling 

Aantal 

Jeugdbescherming Brabant 184 

William Schrikker Jeugdbescherming en -

Reclassering 

42 

Leger des Heils Jeugdbescherming en -

Reclassering 

12 

Totaal 202 
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Dossieronderzoek  

Veilig Thuis 

Aantal 

Veilig Thuis West-Brabant 81 

Veilig Thuis Midden-Brabant 51 

Totaal 132 

 

Tabel 2: Aantal deelnemers interview 

Dossieronderzoek  

Veilig Thuis 

Aantal 

Jeugdbescherming Brabant 4 

William Schrikker Jeugdbescherming en -

Reclassering 

3 

Leger des Heils Jeugdbescherming en -

Reclassering 

1 

Rechtbank 5 

Raad voor de Kinderbescherming 3 

Jeugdbeschermingstafel Tilburg 3 

Kr8-Kollektief Breda 3 

Kr8-Kollektief Bergen op Zoom 4 

Veilig Thuis Midden-Brabant 1 

Veilig Thuis West-Brabant 1 

Wijkteam Tilburg 2 

CJG Bergen op Zoom 3 

CJG Breda 2 
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Tabel 3: Aantal deelnemers sessies 

Organisatie  Sessie 1 

Eigen organisatie 

Sessie 2 

Eigen organisatie 

WSS 8 4 

Leger des Heils 1 2 

Jeugdbescherming 

Brabant 

6 3 

Rechtbank 3 2 

Raad voor de 

Kinderbescherming 

8 9 

Veilig Thuis Midden- 

Brabant 

4 4 

Veilig Thuis West-

Brabant 

7 4 

Wijkteam Tilburg 8 6 

CJG Bergen op Zoom 6 5 

CJG Breda 4 3 

 

Voor de eerste sessie zijn ook vertegenwoordigers van de volgende organisatie in de keten 

uitgenodigd. Bij de rechtbank was één iemand van de WSS aanwezig en één iemand van JBB. Bij 

de Raad voor de Kinderbescherming was één iemand aanwezig van de WSS en één iemand van 

JBB. Bij zowel Veilig Thuis West-Brabant als Veilig Thuis Midden-Brabant was één iemand van de 

Raad voor de Kinderbescherming aanwezig. Bij het Wijkteam in Tilburg was zowel iemand van de 

Raad voor de Kinderbescherming als iemand van Veilig Thuis aanwezig. Dit gold ook voor de 

sessie bij het CJG Bergen op Zoom. Bij het CJG in Breda was één iemand van Veilig Thuis 

aanwezig.  

 

Tabel 4: Aantal geïnterviewde cliënten 

Cliënten Aantal 

Ouders 8 

Kinderen 2 

 

De respons van cliënten was laag. Zowel de gezinsvoogden als de ouders zeiden, dat veel ouders 

en jeugdigen niet mee wilde werken aan het onderzoek, omdat zij al met veel instanties over hun 

situatie hadden gesproken.  

 

 

 Verantwoording keuzes 

2.5.1  Inperking onderzoeksvragen 

De belangrijkste onderzoeksvragen konden met de hiervoor beschreven onderzoeksmiddelen 

worden beantwoord. De vragen 1b en 1c konden echter slechts ten dele kwantitatief worden 

onderbouwd. Wel kon worden vastgesteld waar er in de onderzochte periode een wachtlijst was en 
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hoe lang die gemiddeld duurde. Hoeveel kinderen er op de wachtlijst stonden kon echter niet 

worden achterhaald. 

 

Het aantal schakels waar een gezin mee te maken krijgt kon niet op een systematisch wijze 

worden vastgesteld. Wel zijn de schakels vanaf een melding bij Veilig Thuis tot en met de start van 

de gezinsvoogd beschreven, maar dit is uiteraard slechts een klein stukje van alle ketens en van 

alle instanties en personen waar gezinnen mee te maken krijgen. In het kwalitatieve onderzoek en 

in de gesprekken met de ouders en de jeugdigen is wel aandacht besteed aan het aantal instanties 

en professionals waar zij mee te maken kregen. 

2.5.2 Keuzes in begin- en einddata 

Wij hebben getracht om alle trajecten in het kwantitatieve onderzoek zo goed mogelijk in kaart te 

brengen. Daarbij hebben wij bepaalde keuzes moeten maken om data met elkaar te kunnen 

vergelijken. In de dossiers van de gecertificeerde instelling en Veilig Thuis werden soms 

verschillende data genoemd ten aanzien van hetzelfde voorval. Wij hebben getracht deze data te 

controleren met de data die werden genoemd in het raadsrapport en/of de beschikking en aan de 

hand daarvan een keuze gemaakt. 

Om de gemiddelde doorlooptijd te kunnen bepalen moeten tal van keuzes gemaakt worden. 

Bijvoorbeeld: wordt het gemiddelde berekend per kind of per gezin? We hebben gekozen voor het 

gemiddelde per kind. Ook zijn er keuzes ten aanzien van registratie: telt de datum die in het 

dossier genoteerd staat als begin- of einddatum, of telt de datum die blijkt uit een inhoudelijk 

verslag? Meestal is vallen die data samen, maar niet altijd. We hebben gekozen voor de data in het 

dossier. Verdere keuzes worden toegelicht bij het bespreken van de uitkomsten in hoofdstuk 5. 

2.5.3 Afkortingen 

Voor de leesbaarheid van het rapport hebben we een aantal namen afgekort:  

- WSS staat voor William Schrikker Jeugdbescherming en Reclassering 

- Leger des Heils staat voor Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering  

- CJG staat voor Centrum voor Jeugd en Gezin.  

Verder worden in de tabellen sommige organisaties afgekort. Voor de volledige lijst van afkortingen 

verwijzen we naar bijlage 1 bij dit rapport. 

  

Wanneer we spreken over het lokale team, dan worden daarmee zowel het wijkteam in Tilburg, de 

CJG’s in Breda en Bergen op Zoom als alle lokale teams in Midden- en West Brabant bedoeld. 

Wanneer we specifiek over één van deze organisaties spreken, zullen we wijkteam of CJG 

gebruiken. 

Wanneer gesproken wordt over jeugdbeschermingstafel(s) hebben we het zowel over het Kr8-

Kollektief in Breda en Bergen op Zoom en de Jeugdbeschermingstafel in Tilburg als het fenomeen 

jeugdbeschermingstafel. 
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3 Het huidige jeugdstelsel in het licht van bescherming van kinderen 

 

 

 Uitgangspunten 

3.1.1 Doelen van de Jeugdwet 

De Jeugdwet heeft evenals de WMO 2015 en de Participatiewet tot doel om de eigen kracht van 

inwoners, gezinnen en sociale netwerken te versterken. Problemen moeten meer dan voorheen 

worden opgelost in de eigen leefomgeving, waar de problemen ontstaan. Ieder gezin krijgt te 

maken met vragen over opvoeden en opgroeien. Deze vragen moeten niet te snel worden vertaald 

in problemen en stoornissen en moeten niet automatisch de verantwoordelijkheid van 

professionele instanties worden. Er moet meer gezocht worden naar herstel van het gewone leven 

met behulp van alle bronnen die er in de leefomgeving zijn.  

 

Voor gezinnen die te maken hebben met problemen op verschillende levensgebieden is het 

belangrijk, dat de vragen in samenhang worden bezien en dat de ondersteuning integraal wordt 

aangeboden.  

 

De gemeente is letterlijk dichtbij en is daarom de eerst aangewezen overheid om de 

overheidstaken in het sociaal domein vorm te geven.  

 

De Memorie van Toelichting bij de Jeugdwet noemt de volgende doelen:  

- Preventie, meer eigen verantwoordelijkheid; 

- Participeren, normaliseren, ontzorgen; 

- Sneller jeugdhulp op maat, dicht bij huis, om zo het beroep op gespecialiseerde zorg te 

verminderen; 

- Betere samenwerking rond gezinnen: 1-gezin, 1-plan, 1-regisseur, o.a. door ontschotting van 

budgetten; 

- Meer ruimte voor professionals, door de regeldruk serieus terug te dringen. 

3.1.2 Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 

De regering ziet huiselijk geweld en kindermishandeling als een ernstig en omvangrijk 

maatschappelijk probleem. De bestrijding richt zich op preventie, signalering, melding, interventie 

om het geweld te stoppen en op hulp voor herstel. Sinds 1 juli 2013 is de Wet verlichte meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht1. Instellingen en zelfstandig werkende 

beroepskrachten in onder meer de zorg, het onderwijs en justitie en veiligheid zijn verplicht de 

meldcode te implementeren. Dit is geen meldplicht voor alle (vermoede) gevallen van huiselijk 

geweld en kindermishandeling, maar legt wel het accent op de rol van een centraal (meld)punt. In 

2016 heeft de Tweede Kamer gediscussieerd over de invoering van een meldplicht. Het resultaat 

van die discussie is, dat de meldcode wordt aangescherpt. Deze aanscherping wordt ingevoerd per 

1 januari 2019 en houdt in, dat de beroepskrachten die een geval van huiselijk gewelde of 

kindermishandeling signaleren of vermoeden in de toepassing van de meldcode een 

                                                      
1 Wet van 14 maart 2013, Stb. 142 en Besluit van 16 juli 2013, houdende vaststelling van de minimumeisen 
voor de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Besluit verplichte meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling). 
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afwegingskader moeten gebruiken. Melding bij Veilig Thuis kan dan ook wanneer de beroepskracht 

zelf hulp organiseert plaatsvinden om Veilig Thuis in staat te stellen de zogenaamde radarfunctie te 

vervullen. 

 

Het uitgangspunt van de wetgever en van het beleid van de regering bij de aanpak van huiselijk 

geweld en kindermishandeling is anders dan het uitgangspunt van de Jeugdwet. Een centraal 

meldpunt is niet ‘dichtbij’ en de kernfunctie van een meldpunt is niet ‘ontzorgen’ en ‘normaliseren’. 

Een centraal meldpunt heeft als kernfunctie onderzoek naar de feiten en naar de aard en ernst van 

het geweld. Een radarfunctie versterkt deze forensische kant van de aanpak.  

 

Dit onderscheid is logisch, wanneer het gaat om ernstige vormen van geweld. Er is een punt, 

waarop ingrijpen voorrang moet krijgen op de ‘gewone’ hulpverlening. De vraag is waar dit punt 

ligt. De definities die de wet geeft van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn zo breed, dat 

een groot gedeelte van de opvoedingssituaties waar de lokale teams mee te maken krijgen ook 

onder de noemers huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen worden geschaard. Dat 

gedeelte is nog groter wanneer ook vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling 

worden meegerekend. 

 

De Jeugdwet geeft de volgende definitie van kindermishandeling: “elke vorm van voor een 

minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die 

de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van 

afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt 

berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch 

letsel” (artikel 1.1 Jeugdwet). 

 

De definitie van huiselijk geweld is volgens de WMO: “lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of 

bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring” (artikel 1.1.1, lid 1). De algemene 

opvatting is, dat wanneer een kind getuige is van huiselijk geweld, dit een vorm van 

kindermishandeling is.  

 

Bij het voorkómen en bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling is er dus een spanning 

tussen hulp op gang brengen voor alle betrokkenen en ‘normaliseren’ aan de ene kant en 

‘veiligheid’ en juridische interventies anderzijds. In Nederland heeft vrijwillige hulp bij 

kindermishandeling altijd de voorkeur in het beleid gehad. Bij de aanpak van huiselijk geweld 

hadden de Steunpunten Huiselijk Geweld een functie in het begeleiden van slachtoffers van 

huiselijk geweld, waarbij de medewerkers veel ruimte hadden om het proces dat het (volwassen) 

slachtoffer doormaakte te volgen, ook als het lang duurde voordat het slachtoffer stappen kon 

ondernemen zoals het doen van aangifte of het verlaten van de gewelddadige partner. Ook in het 

huidige stelsel is de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling niet alleen gericht op 

maatregelen van kinderbescherming of andere juridische interventies.  

 

De wetgever heeft niet vastgelegd hoe deze twee invalshoeken (dichtbij, eigen regie en 

normaliseren versus signaleren, melden en ingrijpen) zich tot elkaar verhouden. Het is aan de 

gemeenten en de praktijk overgelaten om hierover afspraken te maken tussen de lokale teams, 

Veilig Thuis en de andere instanties in de zorg en in de jeugdbeschermingsketen. 



 

vanmontfoort.nl P16168/AVM/eg/2 februari 2018 19 

3.1.3 De maatregelen van kinderbescherming 

Het uitgangspunt van de regering is, dat het ingrijpen in het gezag van ouders door de overheid 

alleen gerechtvaardigd is indien de ontwikkeling van het kind ernstig wordt bedreigd2. Bij het 

invoeren van de Jeugdwet ging de wetgever ervan uit, dat door het versterken van preventie en 

lokale jeugdhulp het aantal ondertoezichtstellingen zou afnemen. 

 

Een maatregel van kinderbescherming is slechts één van de mogelijkheden om de mishandeling te 

stoppen. De gemeente kan in voorkomende gevallen ook andere middelen en bevoegdheden 

inzetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bestuurlijke maatregel van het tijdelijk huisverbod voor 

de dader, of aan aangifte met het doel van strafrechtelijk ingrijpen in ernstige situaties. 

 

Veel gevallen van kindermishandeling leiden dus niet tot een maatregel. Andersom valt met de 

brede definitie van kindermishandeling wel een groot deel van alle kinderen voor wie een 

ondertoezichtstelling wordt uitgesproken onder het werkterrein van Veilig Thuis. 

 

 

 De instanties 

3.2.1 Keten jeugdbescherming is slechts één deel van het werk van de instanties 

Het onderzoek richt zich op de route naar een maatregel van kinderbescherming. Het is belangrijk 

om bij het interpreteren van het onderzoek in gedachten te houden, dat de route naar een 

maatregel slechts één deel van het werk is van het lokale team, Veilig Thuis, de Raad voor de 

Kinderbescherming en de rechtbank. 

 

Dit gegeven maakt het niet minder belangrijk om gericht naar deze route te kijken. Wel betekent 

het, dat bij het interpreteren van de knelpunten in de samenwerking en van de doorlooptijden 

breder gekeken moet worden en dat geldt nog sterker voor aanbevelingen die de organisatie van 

de keten raken. Een verandering van de organisatie van de keten heeft onvermijdelijk ook 

gevolgen voor andere taken van de betrokken instanties. 

3.2.2 Het lokale team 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Jeugdteam of het Sociaal Team3 wordt niet genoemd in de 

wet als instantie. De gemeente is vrij om de eerste lijn en de toegang tot de specialistische 

jeugdhulp in te richten. 

 

In Midden- en West-Brabant kennen veel gemeenten een Centrum voor Jeugd en Gezin of 

Wijkteam, maar ook andere benamingen komen voor. De specifieke organisatie, inrichting en 

werkwijze van deze lokale teams verschilt per gemeente. Er zijn veel overeenkomsten tussen de 

gemeenten, maar in de uitwerking zijn er in Midden- en West-Brabant 27 verschillende vormen van 

de eerste lijn en de toegang tot de specialistische jeugdhulp. 

 

                                                      
2 Zie artikel 255:1 BW voor de grond van een ondertoezichtstelling. 
3 Voor de leesbaarheid gebruiken we in het rapport het lokale team, waar we als algemeenheid spreken over 
CJG of wijkteam. 
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Huiselijk geweld en kindermishandeling speelt slechts in een deel van alle hulpvragen bij het lokale 

team. Hoe groot dit deel is, is afhankelijk van de positie en de taken van het team. In sommige 

gemeenten is er een expertise- of consultatieteam dat door het lokale team kan worden 

ingeschakeld voor complexe zaken, waaronder zaken waar de veiligheid in het geding is. Met de 

brede definities van huiselijk geweld en kindermishandeling vallen ook veel conflictueuze 

scheidingen potentieel onder deze noemers en conflictueuze scheidingen vormen een substantieel 

deel van het werk van de lokale teams. Maar zelfs dan zijn de vragen die bij de lokale teams 

komen zo breed, dat de meerderheid van alle opvoedingssituaties waar het team mee te maken 

krijgt niet in aanmerking komt voor een melding bij Veilig Thuis of een verzoek tot onderzoek bij de 

Raad voor de Kinderbescherming. 

3.2.3 Veilig Thuis 

Met de stelselwijzigingen van 1 januari 2015 is het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling (AMHK) als nieuwe organisatie opgenomen in de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO). Deze nieuwe organisatie is gevormd door het samenvoegen van het 

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG). In de 

praktijk wordt overal in het land voor deze organisatie de naam Veilig Thuis gebruikt. Daarom wordt 

in dit rapport gesproken over Veilig Thuis wanneer het wettelijke AMHK wordt bedoeld.  

 

In de drie regio’s zijn 2 Veilig Thuis organisaties, te weten een in Midden Brabant en een in de 

twee Westelijke regio’s. 

 

De wettelijke basis van Veilig Thuis is de WMO, hoofdstuk 4. Volgens de wet heeft Veilig Thuis de 

volgende taken: 

- het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of 

kindermishandeling; 

- het naar aanleiding van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een 

vermoeden daarvan, onderzoeken of daarvan daadwerkelijk sprake is; 

- het beoordelen van de vraag of en zo ja tot welke stappen de melding van huiselijk geweld 

of kindermishandeling of een vermoeden daarvan aanleiding geeft; 

- het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen bij 

huiselijk geweld of kindermishandeling, van een melding van huiselijk geweld of 

kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan 

wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft; 

- het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een melding 

van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang 

van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft 

daartoe aanleiding geeft; 

- indien Veilig thuis een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming doet, 

het in kennis stellen daarvan van het college, en 

- het op de hoogte stellen van degene die een melding heeft gedaan, van de stappen die naar 

aanleiding van de melding zijn ondernomen. 

 

De gemeente is wettelijk verplicht om een Veilig Thuis te organiseren. De wet geeft voorschriften 

over de taken en over de kwaliteit van de uitvoering. Er is een rechtstreekse vorm van toezicht 
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door de Minister van VWS en de Minister van Justitie & Veiligheid en deze ministers hebben 

wettelijk mogelijkheden om in te grijpen indien zij van mening zijn, dat Veilig Thuis haar taken niet 

of niet naar behoren uitvoert. 

 

Er is een spanning tussen de vrijheid van de gemeenten om Veilig Thuis te organiseren op de 

manier die het best past bij de lokale situatie enerzijds en landelijke uniformiteit anderzijds. Dit is 

een gezamenlijk thema van de rijksoverheid, de gemeenten en de uitvoerende organisaties en 

professionals. 

 

De rijksoverheid is stelselverantwoordelijk. De wet legt essentiële zaken vast zoals hierboven 

genoemd. Daarnaast is er een landelijk Inspectie. De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg hebben in twee rondes de kwaliteit van de Veilig Thuis organisaties onderzocht. 

Daarbij toetsten de inspecties op onder meer: “wettelijke eisen, veldnormen en professionele 

standaarden uit het protocol van handelen”4.  

 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een programma uitgevoerd om overal in 

het land de vorming van Veilig Thuis organisaties te ondersteunen. In dit verband is onder meer 

het Landelijk Handelingsprotocol opgesteld. Het Landelijk Handelingsprotocol is een uniforme 

werkwijze waar de individuele gemeenten of regio’s geen invloed op hebben. In het kader van dit 

programma is gekozen voor een landelijk uniforme naam en een gemeenschappelijk logo. 

 

In de landelijke afstemming wordt actief deelgenomen door de Veilig Thuis organisaties zelf. Er is 

een platform van Veilig Thuis organisaties en in dat platform wordt gesproken over het 

Handelingsprotocol en over afstemming in te gebruiken instrumenten en vragenlijsten, opleiding 

van medewerkers, etc. 

 

De aanscherping van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die op 1 januari 2019 

van kracht wordt brengt een verdere landelijke uniformering met zich mee, onder meer ten aanzien 

van de registratie, de wijze waarop de radarfunctie wordt uitgevoerd en de te gebruiken triage 

instrumenten. 

 

Dit geheel beperkt de ruimte voor een individuele gemeente of voor de gemeenten van een regio 

om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling anders in te richten en bijvoorbeeld het 

aantal instanties te verminderen. 

 

Zoals hiervoor genoemd heeft ook Veilig Thuis een breder takenpakket dan de aanpak van 

kindermishandeling. De taak van Veilig Thuis omvat ook vormen van huiselijk geweld waar geen 

minderjarigen bij betrokken zijn, zoals partnergeweld in een huishouden zonder (minderjarige) 

kinderen en ouderenmishandeling. Bij het uitvoeren van deze taken heeft Veilig Thuis ten dele te 

maken met andere instanties in andere ketens.  

 

                                                      
4 De kwaliteit van Veilig Thuis, Stap 2, Landelijk beeld. Inspectie Jeugdzorg, Inspectie voor de 
Gezondheidszorg. Utrecht, april 2017, pag. 29. 
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3.2.4 De Raad voor de Kinderbescherming 

De Raad voor de Kinderbescherming is buiten de decentralisatie van 2015 gebleven. De wetgever 

wilde de toegang tot de rechter landelijk en onder directe verantwoordelijkheid van het ministerie 

van Justitie & Veiligheid houden.  

 

Organisatorisch is de Raad voor de Kinderbescherming onderdeel van het Ministerie van Justitie & 

Veiligheid. De kerntaak van de Raad voor de Kinderbescherming is het doen van onderzoek naar 

de opvoedingssituatie van minderjarigen en het zo nodig aan de rechter vragen om een maatregel 

van kinderbescherming op te leggen. Naast deze beschermingsonderzoeken en verzoeken heeft 

de Raad voor de Kinderbescherming nog andere taken: onderzoek inzake gezag en omgang en 

adviseren van de rechter; onderzoek inzake schoolverzuim; adoptie gerelateerde taken, onderzoek 

in het kader van het jeugdstrafrecht en coördinatie van taakstraffen voor jeugdigen. 

 

De Raad voor de Kinderbescherming voert de kerntaak uit op basis van de landelijke 

Raadsmethode. Als regel stelt de Raad voor de Kinderbescherming pas een onderzoek in nadat er 

een ‘verzoek tot onderzoek’ gedaan is door de gemeente of door Veilig Thuis. Voor dit ‘verzoek tot 

onderzoek’ hanteert de Raad voor de Kinderbescherming landelijk een standaard formulier waarop 

de aanvrager informatie moet invullen over het gezin en over de onderbouwing van de noodzaak 

van een Raadsonderzoek. In noodgevallen stelt de Raad voor de Kinderbescherming een 

onderzoek in zonder een dergelijk formeel verzoek. Ook kan de Raad voor de Kinderbescherming 

een beschermingsonderzoek instellen als de Raad voor de Kinderbescherming bij het uitoefenen 

van een andere wettelijke taak tot de conclusie komt, dat uitbreiding van de bemoeienis met een 

beschermingsonderzoek nodig is. 

 

De Raad voor de Kinderbescherming moet zich op een nieuwe manier verhouden tot de 

gemeenten en moet afspraken maken over de ketensamenwerking met gemeenten respectievelijk 

de jeugdhulpregio’s. 

 

Evenals de andere instanties heeft ook de Raad voor de Kinderbescherming een breder 

werkterrein dan de jeugdbeschermingszaken. De andere taken liggen onder meer op het terrein 

van het jeugdstrafrecht en het adviseren in kwesties betreffende scheiding- en omgang. 

3.2.5 De rechtbank 

Een maatregel van kinderbescherming wordt altijd door de rechter uitgesproken. Een maatregel is 

een beperking of een beëindiging van het gezag van de ouder(s) en dat kan in een rechtsstaat 

alleen gedaan worden door een rechter in een juridische procedure waarin de standpunten en 

belangen van alle betrokkenen worden gewogen.  

 

De ondertoezichtstelling is de meest voorkomende maatregel. Deze wordt uitgesproken door de 

kinderrechter. In de meeste gevallen is de kinderrechter een alleen sprekende rechter. Complexe 

zaken kunnen worden behandeld door de meervoudige kamer van de rechtbank; dat zijn 3 

rechters. 

Een ondertoezichtstelling wordt uitgesproken voor maximaal 1 jaar en kan worden verlengd. 

Voor acute situaties bestaat de maatregel van een voorlopige ondertoezichtstelling. 
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Als er een ondertoezichtstelling is, kan de rechter een machtiging uithuisplaatsing geven aan de 

gecertificeerde instelling. Een machtiging geeft de gecertificeerde instelling het recht de 

minderjarige zonder toestemming van de ouders uit huis te plaatsen. 

 

De meest vergaande maatregel van kinderbescherming is de beëindiging van het gezag van de 

ouder(s). Het gezag gaat dan over naar een voogd. Dit kan de gecertificeerde instelling zijn, maar 

het kan ook een pleegouder zijn en het is ook mogelijk, dat het een andere natuurlijke persoon is. 

 

De drie jeugdhulpregio’s in Midden- en West-Brabant vallen onder het werkgebied van de 

rechtbank in Breda. 

Hoger beroep kan tegen uitspraken van de rechtbank worden ingesteld bij het Gerechtshof in Den 

Bosch. 

 

Het spreekt voor zich, dat de rechtbank een veel breder pakket zaken behandelt dan de 

maatregelen van kinderbescherming en dat geldt ook voor de kinderrechter. Er kunnen 

verschillende zaken lopen ten aanzien van een minderjarige, zoals een zaak in het jeugdstrafrecht, 

schoolverzuim, scheiding- en omgang. 

3.2.6 Gecertificeerde instelling 

Een maatregel van kinderbescherming mag volgens de wet uitsluitend worden uitgevoerd door een 

gecertificeerde instelling (gi). Iedere organisatie die zichzelf geschikt acht voor het uitvoeren van 

maatregelen kan een aanvraag tot certificering indienen. Dit is echter geen gemakkelijke 

procedure. De minister van Justitie & Veiligheid is de eigenaar van het Normenkader5. De 

certificering wordt op basis van het Normenkader uitgevoerd door het Keurmerk Instituut. Voor de 

certificering moet de uitvoerende organisatie voldoen aan een groot aantal kwaliteitsnormen. Er 

vindt bovendien periodiek een nieuwe keuring plaats. 

 

Dit systeem van certificering is wat betreft de publieke verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van 

de maatregelen een stap terug ten opzichte van het systeem van de Wet op de Jeugdzorg (2005-

2015). Destijds had het Bureau Jeugdzorg (BJZ) een wettelijk monopolie op de uitvoering. Het BJZ 

was een stichting, maar de provincie had de bevoegdheid om in te grijpen in de Raad van Toezicht 

en in het bestuur respectievelijk de directie. In het huidige stelsel heeft de gemeente die 

mogelijkheid niet. Als het Keurmerk Instituut geen certificaat geeft of het oude certificaat niet 

verlengd, dan mag de organisatie geen maatregelen meer uitvoeren. Alle maatregelen en dus alle 

ouders en kinderen moeten dan worden overgeheveld naar een andere instelling.  

 

De gemeenten kunnen wel invloed uitoefenen op de gecertificeerde instelling door middel van de 

inkoop. De gemeenten hebben een zekere vrijheid bij het bepalen van de prijs die ze betalen per 

uitgevoerde maatregel. Wanneer die prijs echter zo laag is, dat de gecertificeerde instelling niet 

meer kan voldoen aan de eisen van het Normenkader, dan leidt dit op den duur tot grote 

problemen, die via de uitvoerende organisatie, de medewerkers, de ouders en de kinderen weer 

terugkomen bij de gemeente als verantwoordelijke overheid.  

 

                                                      
5 Normenkader ten behoeve van certificering van uitvoerende organisaties voor Jeugdbescherming en 
Jeugdreclassering. Ministerie van Justitie & Veiligheid. 
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De gecertificeerde instelling mag volgens de wet geen jeugdhulp bieden. Wel mag de 

gecertificeerde instelling ‘preventieve activiteiten in een justitieel kader’ uitvoeren. De gemeenten 

kunnen ervoor kiezen om meer of minder van deze activiteiten bij de gecertificeerde instelling in te 

kopen. Met deze vorm van begeleiding kan in sommige gevallen een maatregel worden 

voorkómen. Dergelijke begeleiding kan de gemeente wettelijk gezien ook neerleggen bij het lokale 

team of bij een aanbieder van jeugdhulp. Het werken in een vrijwillig kader met een gezin waar de 

veiligheid van het kind in het geding is vereist echter een specifieke deskundigheid. Bovendien 

past deze begeleiding qua positionering in sommige gevallen minder goed bij het team in de wijk. 

 

In Midden- en West-Brabant zijn er drie gecertificeerde instellingen, te weten Jeugdbescherming 

Brabant, de WSS en het Leger des Heils6. Jeugdbescherming Brabant voert de meeste 

maatregelen uit. Deze organisatie heeft de gehele provincie Brabant als werkgebied en is 

voortgekomen uit het Bureau Jeugdzorg Brabant. De andere twee organisaties werken landelijk. Zij 

werken op basis van een specialisme en zijn van mening, dat de gemeente of de jeugdhulpregio 

een te kleine schaal biedt om dat specialisme goed te kunnen uitvoeren. Het specialisme van de 

WSS is het werken met mensen met een (verstandelijke) beperking. Het Leger des Heils richt zich 

enerzijds op gezinnen die vanuit hun levensovertuiging een jeugdbeschermingsinstelling op 

christelijke basis willen en anderzijds op gezinnen met complexe problematiek op meerdere 

leefgebieden, dak- en thuisloze gezinnen, Roma gezinnen. 

 

 

 De routes van signalering naar een maatregel 

 

Er is geen volledig vaste ‘keten’ vanaf het signaleren van kindermishandeling of een anderszins 

voor een kind bedreigende opvoedingssituatie tot en met de uitvoering van een maatregel. Er zijn 

verschillende routes mogelijk tussen het signaleren van kindermishandeling en de start van een 

maatregel. Wel zijn er delen van de route die elkaar altijd opvolgen of die in de meeste gevallen 

gevolgd worden. 

 

In deze paragraaf beschrijven we eerst de meest gevolgde route, die we de hoofdroute zullen 

noemen (3.1). Sommige instanties moeten werken binnen maximum termijnen of doorlooptijden. 

Deze maxima zijn doorgaans niet vastgelegd in de wet, maar in beleidsregels of in landelijk 

gemaakte afspraken. Voor een deel van de hoofdroute kan met deze maxima per instantie een 

maximum aan algehele doorlooptijd worden berekend (par. 3.2). We besteden vervolgens kort 

aandacht aan variaties op de hoofdroute (par. 3.3). 

  

                                                      
6 In enkele gemeenten voert Stichting Nidos ook kinderbeschermingsmaatregelen uit. Dit aantal is erg klein en 
om die reden niet in het onderzoek meegenomen. 
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3.3.1 De hoofdroute 

Een maatregel van kinderbescherming wordt altijd uitgesproken door de rechter7 en wordt 

uitsluitend uitgevoerd door een gecertificeerde instelling8. Dit is een vast stukje van de ‘keten’ van 

jeugdbescherming:  

 

 

 

 

In verreweg de meeste gevallen wordt het verzoek om een maatregel uit te spreken bij de rechter 

ingediend door de Raad voor de Kinderbescherming. Dat maakt de keten als volgt: 

 

 

 

 

 

De Raad voor de Kinderbescherming dient het verzoek bij de rechter in op grond van een eigen 

onderzoek. Volgens de Jeugdwet doet de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek op verzoek 

van de gemeente of van Veilig Thuis. Dan is de keten: 

 

 

 

 

 

Iedereen kan melden bij Veilig Thuis. De grootste melder is de politie. Vanuit de gemeente gezien 

is ook het lokale team een belangrijke melder. 

 

 

 

 

 

Wanneer er specialistische jeugdhulp nodig is en de ouders werken hier onvoldoende aan mee, 

dan kan de gecertificeerde instelling optreden als verwijzer.  

 

De keten wordt in dat geval: 

 

 

 

In veel regio’s in het land en ook in Midden- en West-Brabant zijn Jeugdbeschermingstafels 

opgericht. Het doel van de Jeugdbeschermingstafel is gezamenlijk te bespreken wat de zorgen 

over de opvoedingssituatie zijn en welke mogelijkheden er zijn om ernstige zorgen op te heffen. 

Tevens wordt besproken of er een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming 

moet worden ingediend. De ouders worden in Midden- en West-Brabant bij de besprekingen 

uitgenodigd. 

                                                      
7 Voor de ondertoezichtstelling, zie artikel 1:255 BW, lid 1. 
8 Artikel 3.2, lid 1 Jeugdwet. 
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De Jeugdbeschermingstafel Midden Brabant bestond in de onderzoeksperiode uit een voorzitter, 

een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming, een vertegenwoordiger van het 

lokale team en een vertegenwoordiger van Jeugdbescherming Brabant. Wanneer Veilig Thuis de 

melder bij de Jeugdbeschermingstafel was, was er ook een vertegenwoordiger van Veilig Thuis 

aanwezig. Vanaf 1 januari 2018 is de voorzitter in dienst van de gemeente en is Jeugdbescherming 

Brabant niet langer standaard aanwezig. 

 

Het Kr8-Kollektief bestond in de onderzoeksperiode uit een onafhankelijke voorzitter, een 

vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming, een vertegenwoordiger van 

Jeugdbescherming Brabant, de melder en een notulist. 

 

De Jeugdbeschermingstafel verandert niets aan de bestaande organisatie van de keten en 

evenmin aan de eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de betrokken instanties. Het 

primair proces wordt er niet korter door. Zo moet een verzoek tot onderzoek door de Raad voor de 

Kinderbescherming alsnog worden ingevuld nadat tijdens de Jeugdbeschermingstafel is besloten, 

dat de Raad voor de Kinderbescherming gevraagd zal worden onderzoek te doen. Daardoor kan 

feitelijk de keten als volgt worden: 

 

 

 

Voor de goede orde moet worden opgemerkt, dat in de situatie vóór 2015 er ook vormen van 

overleg bestonden voor casuïstiek waarin een onderzoek door de Raad voor de 

Kinderbescherming werd overwogen. Deze overlegvormen werden Casusoverleg Bescherming 

genoemd en zijn ontstaan in het kader van het regeringsprogramma Beter Beschermd. 

3.3.2 Normen voor de doorlooptijden in de hoofdroute 

Een melding bij Veilig Thuis betekent, dat de melder weet of vermoedt, dat een minderjarige zich 

bevindt in een voor het kind bedreigende opvoedingssituatie. De wetgever heeft maxima gesteld 

aan de tijd die mag verstrijken tussen het moment van de melding en de afronding van triage en 

onderzoek door Veilig Thuis. Dit is geregeld in artikel 4.1.7 van het Besluit WMO 2015.  

 

- Lid 1: “Het AMHK start binnen vijf dagen na ontvangst van een melding, nadat is vastgesteld 

dat onderzoek moet plaatsvinden, het onderzoek naar kindermishandeling of huiselijk 

geweld”. 

- Lid 2: “Het AMHK oordeelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien weken na de 

vaststelling, bedoeld in het eerste lid, of, en zo ja, tot welke stappen een onderzoek 

aanleiding geeft”. 

 

Volgens het Kwaliteitskader van de Raad voor de Kinderbescherming 2015 geldt voor 

beschermingsonderzoeken een normtijd van 56 kalenderdagen. 

 

De rechtbank werkt met een Procesreglement Civiel jeugdrecht. Volgens dat reglement wordt 

uitgegaan van een termijn van één tot vier weken tussen de binnenkomst van een verzoek en de 

zitting. Rechtbanken mogen zelf een meer exacte termijn bepalen. De rechtbank in Breda werkt 
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met een maximum van drie weken. Tussen de zitting en de uitspraak mag volgens het 

Procesreglement maximaal 2 weken zitten. 

 

Het Besluit Jeugdwet bepaalt, dat binnen 5 werkdagen nadat de gecertificeerde instelling is belast 

met de uitvoering van de ondertoezichtstelling en zij hiervan in kennis is gesteld het eerste contact 

moet plaatsvinden tussen de gezinsvoogd en de minderjarige en de ouders met gezag (art. 4.2.2 

lid 1). 

 

Deze doorlooptijden moeten gezien worden als de bovengrens van wat de wetgever verantwoord 

acht. Deze maxima zijn niet bedoeld als ‘normaal’ of als gemiddelde. Het is niet de bedoeling, dat 

de instanties deze maxima gebruiken als planningsperiode in de zin van: ‘we hebben 8 weken de 

tijd’. De aard en inhoud van de gemelde zorgen kunnen aanleiding geven om te werken met (veel) 

kortere doorlooptijden. In acute situaties kunnen stappen worden overgeslagen en kan bijvoorbeeld 

een voorlopige ondertoezichtstelling aan de rechter worden gevraagd. Gaat het om 

levensbedreigende situaties, dan is het mogelijk om de hele ‘keten van jeugdbescherming’ binnen 

een paar uur te doorlopen, zodat er onmiddellijk een gezinsvoogd kan starten. De uitwerking van 

de verplichte stappen in het primair proces volgen dan nadat de acuut noodzakelijke 

veiligheidsmaatregelen getroffen zijn. 

 

De maximum doorlooptijden voor de hoofdroute zijn als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal 171 dagen= 24,4 weken ofwel ruim 5 maanden. 

3.3.3 Variaties in de route 

De wet geeft de mogelijkheid, dat niet de Raad voor de Kinderbescherming, maar de Officier van 

Justitie de rechter verzoekt een maatregel uit te spreken. In het geval de Raad voor de 

Kinderbescherming geen verzoek indient, kan ook de ouder met gezag of de pleegouder een 

maatregel verzoeken (artikel 1:255, lid 2 BW). 

 

Sinds 1 januari 2015 is de ‘burgemeestersroute’ in de wet opgenomen. Indien de Raad voor de 

Kinderbescherming niet tot indiening van een verzoek tot ondertoezichtstelling overgaat nadat hij 

een verzoek tot onderzoek heeft ontvangen, deelt hij dit schriftelijk mee aan het college van 

burgemeester en wethouders dat het verzoek heeft gedaan. De burgemeester kan na ontvangst 

van die mededeling de Raad voor de Kinderbescherming verzoeken het oordeel van de 
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kinderrechter te vragen of het noodzakelijk is de minderjarige onder toezicht te stellen van een 

gecertificeerde instelling. De Raad voor de Kinderbescherming die van de burgemeester zodanig 

verzoek ontvangt, vraagt binnen twee weken na de dagtekening van dat verzoek het oordeel van 

de kinderrechter of een ondertoezichtstelling van de minderjarige moet volgen. In dat geval kan de 

kinderrechter de ondertoezichtstelling ambtshalve uitspreken9. Deze ‘burgemeestersroute’ wordt 

tot nu toe in het land slechts sporadisch gebruikt. 

 

De Raad voor de Kinderbescherming kan zonder verzoek van de gemeente of Veilig Thuis ook een 

onderzoek instellen in een acute situatie, of wanneer de Raad voor de Kinderbescherming bij de 

uitoefening van enige andere taak het nodig acht om een beschermingsonderzoek in te stellen. 

Deze variant komt in de praktijk wel voor. De Raad voor de Kinderbescherming doet een 

onderzoek in het kader van een procedure over gezag en omgang, of in het kader van de 

jeugdreclassering en besluit dan het onderzoek uit te breiden naar een beschermingsonderzoek. 

Het onderzoek over gezag en omgang doet de Raad voor de Kinderbescherming op verzoek van 

de rechter. Wanneer de rechter bij een verzoek om advies over gezag en omgang aan de Raad 

voor de Kinderbescherming te kennen geeft, dat de rechter zich ernstig zorgen maakt over de 

opvoedingssituatie van de jeugdige, dan is de rechter indirect een schakel in het in gang zetten van 

het Raadsonderzoek. De rechter kan niet ‘ambtshalve’ een maatregel van kinderbescherming 

opleggen, behalve bij de hierboven genoemde ‘burgemeestersroute’. 

 

Deze variatie van de route naar een maatregel is: 

 

 

 

 

De gemeente hoeft wettelijk gezien niet de weg via Veilig Thuis te volgen. Als de gemeente het 

lokale team of een aanbieder daartoe heeft aangewezen, dan kan die instantie een verzoek tot 

onderzoek richten aan de Raad voor de Kinderbescherming. Deze route wordt in de praktijk ook 

wel gevolgd. De route is dan: 

 

 

 

 

 

 

 Onzekerheid over oordeels- en besluitvorming 

 

De hoofdroute en de genoemde varianten hebben we hier lineair beschreven, van links naar 

rechts. Vanuit iedere instantie zijn echter ook ‘terug verwijzingen’ mogelijk. Als het lokale team 

meldt bij Veilig Thuis, dan kan Veilig Thuis na triage of onderzoek tot de conclusie komen, dat hulp 

door het lokale team – eventueel met toegevoegde afspraken of voorwaarden – de meest 

aangewezen reactie is op de opvoedingssituatie. Doet de gemeente of Veilig Thuis een verzoek tot 

onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming, dan kan de Raad voor de Kinderbescherming 

                                                      
9 Dit is bijna letterlijk de tekst van artikel 1:255 BW, lid 3. 
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na onderzoek concluderen, dat er op dat moment geen maatregel gevraagd moet worden en dat 

alsnog hulp in een vrijwillig kader gewenst is. De rechter kan een verzoek van de Raad voor de 

Kinderbescherming om een maatregel op te leggen afwijzen. De gecertificeerde instelling kan niet 

zelf een maatregel beëindigen, maar kan wel een verzoek tot vervroegde opheffing aan de rechter 

voorleggen. 

 

Hierdoor kan het voorkomen, dat een gezin ‘heen en weer’ reist door de ‘keten’. De doorlooptijd is 

dan niet goed te berekenen. Het kan jaren doorgaan. Overleg tussen de instanties en van de 

gezamenlijke instanties met het gezin – bijvoorbeeld in de vorm van de Jeugdbeschermingstafel – 

is een manier om eindeloos doorschuiven tegen te gaan. 

 

De wijze waarop het stelsel is ingericht geeft veel mogelijkheden voor ‘doorschuiven’ of ‘heen en 

weer schuiven’ van gezinnen waar het niet duidelijk is welke beslissingen er genomen moeten 

worden. De verschillende instanties die in paragraaf 3 zijn beschreven hebben ieder een eigen 

organisatie, inrichting, opdracht, taal en werkwijze en ieder van deze organisaties is opgezet om 

een onafhankelijk oordeel te vormen. Dat maakt gezamenlijke oordeelsvorming niet gemakkelijk.  

 

Het is echter niet alleen een kwestie van samenwerken of samenvoegen van instanties. Het 

onderliggende vraagstuk is: wat is de beste manier om te komen tot oordeels- en besluitvorming 

over opvoedingssituaties die onduidelijk zijn, zeer sterk wisselen of waarover de meningen in de 

omgeving van het gezin en onder de betrokken instanties of beroepskrachten sterk uiteen lopen? 

 

Dit probleem is van alle tijden en is in alle landen bekend, ongeacht de wijze waarop het stelsel is 

ingericht. Vanuit vermoedens of ‘signalen’ kan nader onderzoek gedaan worden, maar voor een 

deel van de gezinnen lukt het niet om duidelijkheid te krijgen over de feiten en blijven de verhalen 

van de betrokkenen tegenover elkaar staan, of blijven de opvattingen over de vraag wat er moet 

gebeuren uiteen lopen. 

 

Er zijn voor de hand liggende maatregelen om dit probleem beter te kunnen hanteren: 

- regel één: doe het nooit alléén! De beroepskracht die zich verdiept in een complexe 

gezinssituatie wordt door de krachten in het gezin meegenomen. Om zowel dichtbij te 

kunnen zijn voor de gezinsleden, als afstand te kunnen bewaren voor de analyse en 

oordeelsvorming, is het nodig, dat de beroepskracht door een ander wordt bevraagd en 

gecoacht.  

- verschillende waarnemingen: waarneming door verschillende personen en op verschillende 

tijdstippen verhogen de kwaliteit van de analyse. 

- multidisciplinair onderzoek en overleg: sociaal werk, pedagoog/psycholoog, arts, jurist, etc. 

De verschillende invalshoeken en expertises leveren gezamenlijk een zo compleet mogelijk 

beeld. 

 

Uiteindelijk is de kwaliteit van onderzoek, analyse, oordeels- en besluitvorming de toetssteen voor 

het functioneren van de ‘keten van jeugdbescherming’.  
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4 Ervaringen medewerkers: knelpunten en mogelijke oplossingen 

 

 

Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderzoeksvragen: 

- Welke knelpunten zijn zichtbaar of worden ervaren in het ketenproces jeugdbescherming? 

- Welke aanbevelingen en oplossingen zijn te geven om het proces binnen de 

jeugdbeschermingsketen effectiever te maken? 

- Welke quick-wins zijn er om het ketenproces jeugdbescherming efficiënter te maken? 

- Welke aanbevelingen kunnen gegeven worden voor oplossingen voor de knelpunten? 

 

 

 Inleiding 

 

Om de ervaren knelpunten en mogelijke oplossingen in het ketenproces van de jeugdbescherming 

inzichtelijk te krijgen zijn de volgende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd: 

In januari en februari 2017 zijn verkennende semigestructureerd interviews afgenomen bij 

teammanagers, beleidsadviseurs en/of controllers van de betrokken organisaties. 

Daaropvolgend zijn in mei en juni 2017 de eerste sessies gehouden met uitvoerend medewerkers 

van de betrokken organisaties om dieper in te gaan op het interne- en ketenproces, de 

doorlooptijden en de door medewerkers geconstateerde knelpunten in het interne- en ketenproces. 

In september en oktober 2017 zijn de tweede en tevens laatste sessies gehouden met uitvoerend 

medewerkers van de betrokken organisaties over een nadere verdieping van een aantal in de 

eerste sessies geconstateerde knelpunten en mogelijke oplossingen. 

 

 Resultaten: geconstateerde knelpunten 

 

Tijdens zowel de verkennende interviews als de verdiepende sessies met de betrokken 

organisaties zijn een groot aantal knelpunten naar voren gekomen, zowel binnen de interne 

processen als in het ketenproces. De knelpunten hebben veelal betrekking op de processen en de 

wijze waarop de keten is georganiseerd, maar een substantieel deel gaat over de inhoud en 

kwaliteit van het werken in de keten. In de volgende paragraven zijn de knelpunten uitgesplitst naar 

de hiervoor genoemde gebieden. 

4.2.1 Organisatorisch en procesmatige knelpunten 

Nieuwe organisaties en nieuwe medewerkers 

Medewerkers van alle betrokken organisaties zijn van mening dat de keten sinds 2015 langer is 

geworden door het ontstaan van nieuwe organisaties. Het is niet altijd duidelijk wat de 

verschillende organisaties precies doen. Dit zorgt voor wederzijds onbegrip en verkeerde 

verwachtingen over de rol en positie van medewerkers van deze verschillende organisaties. 

Medewerkers van Veilig Thuis-organisaties, de gecertificeerde instellingen en de Raad voor de 

Kinderbescherming melden dat zij enige tijd geleden voorlichting hebben gegeven aan elkaar en 

aan de lokale teams over hun eigen positie en rol in de keten. Desondanks blijkt uit de sessies dat 

er nog steeds onduidelijkheid is over hun rol en positie in de keten. Tijdens de sessies wordt 

duidelijk dat medewerkers van de ene organisatie vaak een duidelijk oordeel hebben over wat de 
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medewerkers van de andere organisatie anders kunnen of moeten doen. Echter, zijn de 

organisaties hierover niet met elkaar in gesprek gegaan.  

Uit zowel de interviews als de sessies met alle betrokken organisaties blijkt dat er binnen de 

uitvoerende organisaties veel personeelswisselingen en -uitbreidingen geweest zijn. Dit geldt met 

name voor de lokale teams, de Raad voor de Kinderbescherming en het Leger des Heils. Een 

gevolg van de wisselingen, die op zichzelf een knelpunt vormen voor de eigen organisatie, is dat 

de medewerkers van de verschillende organisaties zeggen elkaar niet meer te kennen en elkaar 

weinig te ontmoeten. Veel contacten uit het verleden, en daarmee de korte lijntjes, zijn verloren 

gegaan. Bureaucratie en onbegrip staan de samenwerking regelmatig in de weg. Medewerkers uit 

de verschillende organisaties zijn het met elkaar eens dat elkaar kennen de samenwerking in de 

keten verbetert en dat processen daardoor ook binnen het bestaande stelsel sneller kunnen lopen. 

 

Het Kr8-Kollektief en de Jeugdbeschermingstafel 

Het Kr8-Kollektief en de Jeugdbeschermingstafel zijn als vervolg op het reeds bestaande 

casusoverleg Beter Beschermd10 ontstaan doordat na de decentralisatie in 2015 de lokale teams 

nog onvoldoende toegerust waren om een goed onderbouwd verzoek tot onderzoek bij de Raad 

voor de Kinderbescherming in te dienen. Aan deze jeugdbeschermingstafels wordt in 

aanwezigheid van de ouders gesproken over de zorgen, de veiligheid en de ontwikkeling van de 

kinderen en of/en waarom hulpverlening in het vrijwillige kader niet langer toereikend is. Dit 

gesprek wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter, die is aangesteld namens de gemeenten. 

Een belangrijk onderwerp is de vraag of de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek gaat 

instellen. Ter vergadering kan besloten worden, dat het verzoek tot onderzoek onvoldoende is 

onderbouwd of nog niet alle middelen in het vrijwillig kader uitgeput zijn. De zaak wordt dan terug 

gelegd bij de melder. Aan de hand van afspraken die aan tafel worden gemaakt gaan de melder en 

de ouders verder in het vrijwillig kader. Is wel aan de voorwaarden voor een onderzoek door de 

Raad voor de Kinderbescherming voldaan, dan kan de Raad dit eveneens ter vergadering 

besluiten. 

 

Evenals de betrokken organisaties zijn de leden van de jeugdbeschermingstafels zelf ook van 

mening dat zij een toegevoegde waarde zijn in de keten. Leden van de Jeugdbeschermingstafel 

zeggen: “De casus wordt uit het lopende hulpverleningstraject getild en neutraal met de ouders 

besproken. De ouders worden meegenomen in het hele proces en de verzoekers worden gesteund 

in hun zorgen.”  

Dit wordt door alle betrokken organisaties als een belangrijke meerwaarde gezien.  

 

Het toevoegen van de jeugdbeschermingstafels aan de keten zorgt volgens meerdere betrokken 

organisaties ook voor een knelpunt. Volgens Veilig Thuis en het lokale team is het opstellen van 

het verzoek tot onderzoek op zichzelf al een tijdrovende klus. Het opstellen van een verzoek tot 

onderzoek neemt volgens de medewerkers veel tijd in beslag door de hoeveelheid gedetailleerde 

informatie die wordt gevraagd. Daaropvolgend stellen de jeugdbeschermingstafels na het 

ontvangen van het verzoek tot onderzoek vrijwel altijd aanvullende vragen, waarop de antwoorden 

                                                      
10 Casusoverleg Beter Beschermd: Bureau jeugdzorg (toegang/AMK) bepaalde in die werkwijze of een zaak 
mogelijk beschermwaardig is, waarna BJZ (toegang/AMK) en de Raad voor de Kinderbescherming met elkaar 
om de tafel zaten om gezamenlijk de koers te bepalen. Kwamen zij tijdens dat overleg tot de conclusie dat 
een maatregel nodig was, dan startte de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek. 
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schriftelijk aangeleverd moeten worden. De medewerkers van het lokale team en Veilig Thuis 

zeggen dat zij vaak extra handelingen moeten verrichten of extra informanten moeten benaderen 

om aan de gevraagde informatie te komen. Het beantwoorden van de vragen en/of het opvragen 

van de informatie neemt al gauw een of twee weken extra in beslag. Uit de interviews met de leden 

van zowel de Kr8-Kollectieven als de Jeugdbeschermingstafel komt naar voren, dat het lokale 

team steeds beter in staat is om een kwalitatief goed verzoek tot onderzoek te schrijven, waardoor 

er minder verzoeken tot onderzoek worden teruggestuurd met de vraag om aanvullende informatie.  

 

Werkdruk 

Uit de sessies blijkt dat medewerkers van alle betrokken organisaties een hoge werkdruk ervaren. 

Oorzaken die worden genoemd zijn onder andere: een hoog ziekteverzuim zonder vervanging, 

collega’s die ontslag nemen en de constante instroom van nieuwe medewerkers die ingewerkt 

moeten worden. Nieuwe collega’s krijgen volgens de deelnemers snel een volle caseload, 

waardoor ze onvoldoende worden ingewerkt, ook op de lokale samenwerkingsafspraken. Deze 

afspraken worden daardoor minder goed nagekomen. 

Daarnaast hebben ze het idee dat de problematiek in gezinnen complexer wordt. Hierdoor kost het 

werken aan veiligheid en ontwikkeling in deze gezinnen meer tijd en energie.  

In de sessies wordt ook benoemd dat medewerkers veel neventaken hebben en er veel overleggen 

en werkgroepen zijn. Dat kost veel tijd, die ze niet aan casuïstiek kunnen besteden. Veel van deze 

taken en overleggen worden niet gecompenseerd in de caseload. 

Het spanningsveld tussen deze overheadtaken11 en de cliëntgebonden taken levert volgens de 

respondenten ook veel werkdruk op; “Op zich is een hoge caseload niet erg, maar door alle andere 

overheadtaken draagt het wel bij aan de hoge werkdruk”.  

 

De medewerkers van de lokale teams, maar ook de medewerkers van de andere organisaties 

geven tijdens de sessies aan dat ze sinds 2015 veel veranderingen hebben meegemaakt, zowel 

organisatorisch als inhoudelijk en methodisch. Hierbij is volgens hen onvoldoende ruimte en tijd om 

de veranderingen goed te implementeren in hun dagelijks werk. Ook de ruimte voor reflectie op het 

eigen handelen komt hierdoor ernstig in het gedrang. Enkele medewerkers zien dat de tijd die 

gemoeid gaat met deze veranderingen ten koste gaat van het contact met de cliënten, daar is 

minder tijd en aandacht voor, waardoor er minder geïnvesteerd kan worden in de samenwerking 

met cliënten, wat ten koste kan gaan van het resultaat voor het gezin.  

 

Wachtlijsten 

Het huidige onderzoek richt zich op de periode juli 2016 tot en met december 2016. Meerdere 

organisaties, waaronder de Raad voor de Kinderbescherming, hadden in deze periode te kampen 

met wachtlijsten. Door inzet van extra medewerkers is de wachtlijst bij de Raad voor de 

Kinderbescherming weggewerkt. Uit de interviews en sessies wordt duidelijk dat alle organisaties 

met regelmaat met wachtlijsten te maken hebben. De wachtlijst verschuift soms door de keten. 

Door het versneld wegwerken van de wachtlijst bij de Raad voor de Kinderbescherming, wordt de 

instroom bij de rechtbank en de gecertificeerde instelling groter, waardoor daar vervolgens 

wachtlijsten ontstaan. De wachttijden kunnen ook intern oplopen, zoals binnen Veilig Thuis tussen 

triage en onderzoek of bij de rechtbank tussen de griffie en de juridisch medewerker.  

                                                      
11 Overheadtaken zijn bijvoorbeeld teamoverleg, deelname aan werkgroepen en het inwerken van nieuwe 
collega’s. 



 

vanmontfoort.nl P16168/AVM/eg/2 februari 2018 33 

Verzoek tot onderzoek en CORV 

Alle medewerkers die deelnamen aan de sessies en een of meer keer een verzoek tot onderzoek 

hebben geschreven, zeggen dat het schrijven van een verzoek tot onderzoek veel tijd kost. Veilig 

Thuis Midden-Brabant zegt, dat de medewerkers hiervoor minstens 16 uur nodig hebben. Zowel 

medewerkers van de Veilig Thuis-organisaties als de medewerkers van de lokale teams zeggen, 

dat zij in hun eigen systeem rapporteren op een manier die niet aansluit bij de manier waarop 

informatie in het format van het verzoek tot onderzoek verwerkt moet worden. Het is extra werk om 

de informatie uit hun eigen rapportage om te vormen tot informatie die kan worden opgenomen in 

het verzoek tot onderzoek. Voor medewerkers van lokale teams die slechts in weinig gevallen een 

verzoek tot onderzoek schrijven is het ‘iedere keer een worsteling’. Deze medewerkers vinden het 

lastig om te bepalen welke informatie waar en op welke wijze in het format geschreven moet 

worden.  

Naast het opstellen van een verzoek tot onderzoek gaat ook het versturen van de documenten niet 

gemakkelijk. Het verzoek tot onderzoek moet via de Collectieve Opdracht Routeervoorziening 

(CORV) ingediend worden bij de Raad voor de Kinderbescherming. Uit de sessies blijkt dat niet 

alle gemeenten in Midden- en West-Brabant zijn aangesloten op CORV. Omdat het verzoek tot 

onderzoek niet via een ander kanaal verstuurd mag worden dient Veilig Thuis, dat wel aangesloten 

is op CORV, als tussenschakel. Het lokale team verstuurt het verzoek tot onderzoek naar Veilig 

Thuis met het verzoek het verzoek tot onderzoek via CORV door te zetten naar de Raad voor de 

Kinderbescherming.  

 

Registratiesystemen 

Binnen alle organisaties worden door medewerkers problemen genoemd met de 

registratiesystemen. Deze sluiten onvoldoende aan bij de werkprocessen. Zo wachten 

Jeugdbescherming Brabant en de WSS instellingen al langere tijd op vervanging van hun huidige 

registratiesysteem IJ en hebben andere instellingen helemaal geen registratiesysteem, waardoor 

zij noodgedwongen aantekeningen maken in een WORD-bestand. Medewerkers van Veilig Thuis 

vinden dat hun registratiesysteem onvoldoende aansluit bij de interne werkprocessen, wat ten 

koste gaat van de kwaliteit van de registratie. Een opvallend gegeven is dat medewerkers van alle 

betrokken organisaties zeggen dat er binnen de organisatie verschillend geregistreerd wordt, 

waardoor met regelmaat documenten en contacten door collega’s niet zijn terug te vinden. 

Naast ondeugdelijke registratiesystemen is er in veel organisaties, met name binnen de lokale 

teams en Veilig Thuis, weinig administratieve ondersteuning. Hierdoor zijn de uitvoerend 

medewerkers veel tijd kwijt met administratieve zaken, waardoor zij minder tijd hebben voor de 

gezinnen in hun caseload. Zo vertelt een medewerker van de bureaudienst bij Veilig Thuis Midden-

Brabant dat zij ook de telefoon moet opnemen en telefoontjes naar collega’s door verbindt. Ook bij 

de lokale teams ontbreekt het aan telefonistes, waardoor andere organisaties melden, dat de 

lokale teams slecht bereikbaar zijn. 

 

Zittingen en beschikkingen rechtbank 

Tijdens de sessies met de Raad voor de Kinderbescherming, de rechtbank en de gecertificeerde 

instellingen kwam naar voren dat de tijd die voor een zitting ingepland wordt te kort is en de 

capaciteit van zittingen te laag. Volgens de medewerkers van de rechtbank zijn de dossiers en 

daarmee de zittingen complexer dan een aantal jaar geleden, waardoor de zittingen vaak uitlopen. 

Medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen zeggen, 
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dat ze daardoor rondom een zitting veel wachttijd hebben en er voor hen in de rechtbank geen 

mogelijkheid is om gedurende de wachttijd andere werkzaamheden uit te voeren.  

De medewerkers van de rechtbank leggen uit dat de maximum termijn van twee weken vanaf 

binnenkomst verzoek tot zitting bij een eerste OTS soms wordt overschreden. Als oorzaak noemen 

zij dat bij de rechtbank veel processen door elkaar lopen, waardoor het lastig is om zaken anders 

te organiseren. Daarbij komt dat er bij gezinnen waar een procedure in het kader van een 

beschermingsmaatregel loopt met enige regelmaat ook een strafzaak of een scheiding- en 

omgangszaak speelt. Om aan de wensen van de cliënt(en) toe te komen en de zaak integraal te 

bekijken worden meerdere zaken bij voorkeur op dezelfde zitting behandeld. Hierdoor kan het 

langer duren voor het verzoek tot het uitspreken een maatregel van kinderbescherming behandeld 

wordt ter zitting.  

 

Tijdens de sessies met de Raad voor de Kinderbescherming en de drie gecertificeerde instellingen 

kwam naar voren dat het na een zitting veelal lang duurt voordat de beschikking door de rechtbank 

wordt opgestuurd. Met name door de gecertificeerde instellingen wordt dit als lastig ervaren. Zij 

hebben vaak te maken met ouders met beperkte vermogens en/of ouders die veel weerstand 

hebben tegen de bemoeienis van de gecertificeerde instelling. Ondanks dat de rechter veelal 

mondeling uitspraak doet, ontstaat er tussen de medewerker van de gecertificeerde instelling en de 

ouders vaak discussie over de uitspraak en met name over de voorwaarden die de rechter heeft 

gesteld. Hierdoor kan de daadwerkelijke hulp volgens de jeugdbeschermers pas starten als de 

papieren beschikking er is. Het komt ook voor dat jeugdzorgaanbieders die de jeugdbescherming 

inschakelt pas willen starten met de hulpverlening als de jeugdbeschermers een papieren 

beschikking kunnen overleggen.  

Tijdens de sessie met de medewerkers van de rechtbank wordt duidelijk dat processen ingericht 

zijn op de uiterste normtijden, en dat er niet gekeken wordt of en hoe werkzaamheden sneller 

afgerond kunnen worden. Volgens de medewerkers lukt het doorgaans om werkzaamheden af te 

ronden binnen de normtijden. De normtijd die gesteld is als maximum termijn wordt met andere 

woorden niet gebruikt als uiterste termijn, maar als planningstermijn. 

 

Samenwerkingsafspraken 

Medewerkers van alle betrokken organisaties vertellen, dat er samenwerkingsafspraken met de 

ketenpartners zijn. In de sessies wordt echter duidelijk, dat hoewel veel medewerkers van deze 

afspraken afweten, ze onvoldoende in de praktijk tot uitvoering komen. Zo zegt de Raad voor de 

Kinderbescherming, dat indien na onderzoek wordt besloten om een zaak over te dragen naar het 

lokale team, de samenwerkingsafspraak is, dat dit gebeurt met een gesprek van de Raad voor de 

Kinderbescherming, de medewerker van het lokale team en de cliënt. Tijdens de sessies met de 

lokale teams kwam naar voren dat dit streven bijna nooit wordt gerealiseerd. Er wordt alleen op 

papier (een deel van het) rapport overgedragen. Het niet goed informeren van het lokale team over 

de uitkomst van het onderzoek, zorgt voor vertraging in het proces en gaat ten koste van de 

kwaliteit van de hulpverlening. De medewerkers van de lokale teams geven in de sessies daarover 

aan, dat het met name lastig is als de ouders dan toch geen hulpvraag hebben en/of geen 

hulpvraag kunnen formuleren, of de afspraken met de hulpverlening niet nakomen. Het is voor de 

lokale teams in die gevallen onduidelijk wat er verder moet gebeuren en waar zij de situatie kunnen 

aankaarten. Wanneer, conform de samenwerkingsafspraken, de zorgen, krachten en afspraken 

worden besproken in een overdrachtsgesprek met cliënten erbij, maakt dit de (her)start voor het 
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lokale team gemakkelijker en kunnen er afspraken gemaakt worden over het proces in het geval de 

ouders onvoldoende of niet meewerken. De medewerkers van het lokale team zeggen, dat dit 

knelpunt ook geldt voor de overdracht vanuit Veilig Thuis naar hen. 

Alle organisaties zeggen, dat de andere ketenpartners, ondanks goede bedoelingen en 

samenwerkingsafspraken, sterk vanuit hun eigen organisatie blijven denken en vanuit hun eigen 

belangen. Medewerkers en managers van de verschillende organisaties weten elkaar onvoldoende 

te bereiken. Opvallend daarbij is dat alle medewerkers zeggen, dat wanneer er face-to-face 

ontmoetingen zijn en de medewerkers van de verschillende organisaties elkaar leren kennen, de 

lijntjes korter worden en de samenwerking prettiger. Dit was ook in de sessies zichtbaar. Zo was bij 

de tweede sessie van het CJG in Bergen op Zoom per ongeluk iemand van de Raad voor de 

Kinderbescherming aanwezig en werden er direct afspraken gemaakt om elkaar vaker te 

ontmoeten en om bij elkaar te komen om de samenwerking te bespreken.  

Medewerkers van de lokale teams, de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde 

instellingen vinden, dat met name de beide Veilig Thuisorganisaties zich sterk positioneren, maar 

zich ook concurrerend opstellen naar andere ketenpartners. Dit komt de samenwerking niet altijd 

ten goede. Over de Raad voor de Kinderbescherming wordt gezegd, dat zij sterk met hun eigen 

interne ontwikkelingen bezig zijn, waardoor ze niet altijd goed bereikbaar zijn voor 

samenwerkingsafspraken. 

 

Samenwerking met de gemeenten 

De gecertificeerde instellingen zijn van mening dat er in de samenwerking met de gemeenten 

verschillen zijn, onder meer wat betreft het woonplaatsbeginsel en wie verantwoordelijk is om de 

jeugdhulp te bieden. Sommige gemeenten zijn soepel en pakken de hulpverlening op, ook als het 

kind niet woonachtig is in de eigen gemeente. Met name de grotere gemeenten tonen bereidheid 

om dergelijke zaken op te pakken. Wanneer een gemeente niet bereid is om mee te werken en/of 

mee te denken in de oplossing, werkt dit erg vertragend in het proces. 

Uit de verkennende interviews blijkt dat gemeenten zoekend zijn naar hun rol, het is voor hen 

onduidelijk of zij partner zijn van de betrokken organisaties of alleen financier. Daarnaast wordt 

genoemd dat de gemeenten moeten nadenken hoe ze de lokale teammedewerker goed kunnen 

faciliteren op het gebied van hun eigen veiligheid in de casuïstiek. Waar en hoe voer je 

(hoog)risicogesprekken? Welke faciliteiten zijn er voor de medewerkers?  

Medewerkers van Jeugdbescherming Brabant vertellen dat er een grote spanning zit tussen de 

landelijke richtlijnen en normenkaders enerzijds en de gemeentelijke opdrachtgevers anderzijds. 

De ministeries moeten volgens hen meer loslaten en bij de gemeenten neerleggen. De gemeente 

moet zich hierin meer positioneren, maar ook een partnerschap ontwikkelen op bestuurlijk niveau. 

Er komt door het Normenkader en door de inspectie veel sturing vanuit de ministeries, terwijl 

formeel alles bij de gemeenten is belegd. “Wanneer je meer ruimte wil voor de professional, moet 

je minder doen met normenkaders. In het begin is het goed geweest dat dit er was, maar het moet 

nu meer losgelaten worden”.  

Tijdens de interviews en de sessies wordt meermaals gezegd, dat de gemeenten geen 

gezamenlijke visie hebben op veiligheid van kinderen en wanneer er ingegrepen moet worden in 

een gezin. Dit is zowel voor de medewerkers van de lokale teams als voor de andere organisaties 

problematisch, omdat er veel discussie ontstaat over de vraag wanneer het veilig genoeg is.  

De lokale teams vertellen, dat de gemeenten hun beleid continu door ontwikkelen. Volgens de 

medewerkers van de lokale teams betrekt de gemeente hen hier onvoldoende bij en gebeurt zowel 
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de implementatie van nieuwe ontwikkelingen als het ophalen en oplossen van problemen in de 

praktijk zonder betrokkenheid van de lokale teams. Dit maakt volgens de medewerkers, dat nieuwe 

werkwijzen onvoldoende worden geïmplementeerd.  

Sommige gemeenten, waaronder Breda en Tilburg, hebben gekozen voor tijdelijke constructies 

(netwerkorganisatie en programma-organisatie) voor de lokale teams. Dit wordt, met name door de 

medewerkers zelf, als lastig ervaren. In de sessies zeggen zij daarover dat er geen besluiten 

genomen worden over het werk en de werkwijze en er is volgens hen geen duidelijke visie op het 

werk en de werkzaamheden. Hierdoor worden volgens de medewerkers de besluiten niet in 

samenhang of in één lijn met elkaar genomen. 

 

Verantwoordelijkheid en regie 

Medewerkers van alle betrokken organisaties zeggen, dat de gezamenlijke verantwoordelijkheid 

voor een gezin of een kind ontbreekt. Opvallend daarbij is dat in alle sessies en interviews wordt 

gezegd, dat de betreffende organisatie zich wel individueel verantwoordelijk voelt voor het welzijn 

van een kind, maar dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontbreekt. 

De medewerkers van de lokale teams vertellen, dat wanneer zij een melding doen bij Veilig Thuis 

of een verzoek tot onderzoek indienen bij de Raad voor de Kinderbescherming, zij vaak niet meer 

in staat zijn om zicht te houden op de situatie van de kinderen of om hulpverlening te realiseren. 

De ouders zijn boos over de melding of het verzoek tot onderzoek en laten de medewerkers van 

het lokale team niet meer binnen. “Vaak willen ze aan niets meer meewerken, hoe kunnen wij dan 

zicht op de kinderen houden?”. Doordat de betrokkenheid van het lokale team vrijwillig is, heeft de 

medewerker toestemming van de jeugdige en/of de ouders nodig. Dit kunnen zij op dat moment 

niet meer krijgen. Hierdoor mogen zij ook geen informatie bij derden inwinnen over hoe het gaat 

met het gezin en de kinderen. Hierdoor kunnen zij geen zicht op de situatie houden en geen 

verantwoordelijkheid dragen. 

 

Tijdens de sessies met de Veilig Thuis-organisaties en met de Raad voor de Kinderbescherming 

kwam duidelijk naar voren dat zij vinden dat na afronding van de betrokkenheid van Veilig Thuis en 

gedurende het hele traject van het indienen van het verzoek tot onderzoek tot de uitspraak van de 

rechter de lokale teams verantwoordelijk zijn voor regie, zicht op veiligheid en het eventueel 

inzetten van hulp. Ook bij nieuwe zorgmeldingen. Dit verschil in visie op wie verantwoordelijk is en 

hoe deze regie uitgevoerd dient te worden, maakt dat er geen gezamenlijke verantwoordelijkheid 

gevoeld wordt en er onvoldoende zicht is op de veiligheid en ontwikkeling van de kinderen.  

Een medewerker van Jeugdbescherming Brabant: “De periode tussen melding bij Veilig Thuis 

en/of het verzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming tot de gezinsvoogd daadwerkelijk is 

gestart is een kwetsbare en mogelijk onveilige periode voor de kinderen. De ouders willen niets 

meer in het vrijwillige kader, sluiten vaak de hulpverlening buiten als gevolg van de melding of het 

verzoek. Juist in deze periode is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden.” 

In elke sessie kwam als knelpunt naar voren dat het niet duidelijk is wie gedurende het proces de 

verantwoordelijkheid voor hulp en veiligheid heeft en niemand kon daar een pasklaar antwoord op 

geven. Meerdere medewerkers van verschillende organisaties zeiden, dat het lijkt of iedere 

organisatie zo snel mogelijk van deze verantwoordelijkheid af wil door de verantwoordelijkheid over 

te dragen naar een ander. Opvallend is dat door meerdere organisaties wordt aangegeven dat 

Veilig Thuis West-Brabant in casuïstiek met kindermishandeling en huiselijk geweld de regiefunctie 

en daarbij advies en consult sterk oppakt, maar dat Veilig Thuis Midden-Brabant zich meer tot de 



 

vanmontfoort.nl P16168/AVM/eg/2 februari 2018 37 

kerntaken beperkt12. Dit wordt door met name het lokale team als lastig ervaren, aangezien er in de 

regio Midden Brabant geen andere organisatie is die deze rol vervult. 

 

De Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis 

Gedurende de sessies konden medewerkers van de lokale teams, gecertificeerde instellingen en 

Veilig Thuisorganisaties niet goed vertellen wat de verschillen zijn tussen het onderzoek en het 

onderzoeksrapport van Veilig Thuis en het onderzoek en het onderzoeksrapport van de Raad voor 

de Kinderbescherming. Het is wel duidelijk, dat de onderzoeken een ander doel dienen, maar de 

informatie die in de onderzoeksrapporten komt te staan en de wijze van onderzoek wordt als 

hetzelfde gezien. Sommige medewerkers van Veilig Thuisorganisaties vinden dat er dubbel werk 

wordt gedaan en dat een van de onderzoeken wel kan verdwijnen. Dit betekent volgens hen niet 

dat de Raad voor de Kinderbescherming moet verdwijnen, maar dat de Raad voor de 

Kinderbescherming het onderzoeksrapport van Veilig Thuis moet overnemen en waar nodig 

aanvullen en de juridische check doen. Op dit moment doet de Raad voor de Kinderbescherming 

volgens deze Veilig Thuis medewerkers het onderzoek weer helemaal opnieuw: ze benaderen de 

informanten opnieuw met dezelfde vragen. 

Opvallend is dat zowel de Raad voor de Kinderbescherming als Veilig Thuis tijdens de sessies 

melden, dat ze nog niet met elkaar in gesprek zijn om te bekijken hoe zij hun onderzoeken en 

rapportages beter op elkaar kunnen afstemmen, zodat overbodig werk achterwege kan blijven. 

Hoewel medewerkers van beide organisaties tijdens de sessies zeiden, dat ze hierover graag 

wilden spreken, was dat tot op dat moment nog niet gebeurd, waarbij ze van elkaar vinden dat er 

onvoldoende initiatief tot overleg is ondernomen. 

 

4.2.2 Knelpunten inhoudelijk en kwalitatief. 

Grote verschillen in niveau, kennis en kunde 

Medewerkers van alle betrokken organisaties ervaren grote verschillen in niveau, kennis en kunde 

van de jeugdprofessionals van de lokale teams. Ook de medewerkers van de lokale teams zien 

verschillen tussen collega’s van hun organisatie. De verschillen worden door de respondenten 

vooral gezien in het methodisch goed in kaart brengen van de situatie (zorgen en krachten, 

netwerk en welke hulpverlening er al is ingezet). Dit laatste wordt door de Jeugdbeschermingstafel 

en de Raad voor de Kinderbescherming als knelpunt ervaren. De hulpverleningsgeschiedenis is 

veelal onvoldoende inzichtelijk, met name wat wel en niet heeft gewerkt. Dit wordt onder andere 

veroorzaakt, doordat dit onvoldoende in het registratiesysteem is terug te vinden. Zeker bij zaken 

die intern overgedragen zijn, heeft de nieuwe medewerker geen zicht op het volledige 

hulpverleningstraject. 

Daarnaast benoemen alle betrokken organisaties, dat mede door de vele wisselingen in 

werknemers, onder andere door het bieden van korte tijdelijke contracten, en de komst van veel 

nieuwe medewerkers bij de gecertificeerde instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming en 

Veilig Thuis-organisaties ook in deze organisaties veel verschillen in kwaliteit en werkwijzen 

ontstaan.  

 

                                                      
12 Veilig Thuis West-Brabant voert deze activiteiten uit als bovenwettelijke taak, waarvoor zij door de 
gemeenten extra gefinancierd worden, in tegenstelling tot Veilig Thuis Midden-Brabant, die alleen financiering 
voor en dus uitvoering geeft aan de wettelijke taken.  
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Vraaggericht werken versus Veiligheid 

In de interviews en de sessies zeggen de medewerkers van de lokale teams, dat ze vraaggericht 

werken. De boodschap die zij van hun organisatie krijgen, is dat de ouders de regie hebben en dat 

zij dit moeten hanteren als uitgangspunt voor het werk. Een deel van de medewerkers vindt het 

daardoor lastig om zich te positioneren in gezinnen waar sprake is van onveiligheid of ernstige 

ontwikkelingsbedreigingen. De medewerkers hebben het gevoel dat dit haaks op elkaar staat. 

Medewerkers van de andere organisaties stellen in de sessies, dat je in het vrijwillig kader mag 

normeren en mag positioneren. Zij vinden dat dit zelfs mag als gezinnen geen hulpvraag blijken te 

hebben of deze niet (goed) kunnen formuleren. Veel medewerkers van het lokale team zeggen dat 

dit indruist tegen het vraaggericht werken. Zij vinden het lastig om door te pakken wanneer een 

gezin geen concrete hulpvraag heeft, maar er wel zorgen zijn.  

Een deel van de medewerkers van het lokale team vertelt in de sessies, dat zij voorheen bij Bureau 

Jeugdzorg werkten en bewust gekozen hebben voor het lokale team, omdat ze vraaggericht willen 

werken. Ze vinden het lastig, dat nu blijkt dat zij zich toch moeten positioneren in complexere 

casussen, waarbij sprake is van onveiligheid. 

Een medewerker van een gecertificeerde instelling zei hierover: “Je moet het lef hebben om als 

medewerker, ondanks dat moeder niets wil, door te pakken en door gaan met het vrijwillig kader”. 

 

Steunstructuur voor de medewerker 

De betrokken medewerkers van het CJG in Breda en het Wijkteam in Tilburg vinden het met name 

bij complexere problematiek lastig, dat zij het werk veelal alleen moeten doen. Ze missen 

bijvoorbeeld een gedragswetenschapper om deze casussen mee te bespreken of de ruimte om 

een casus met een collega samen te doen. Medewerkers van zowel het CJG in Breda en het 

Wijkteam in Tilburg als medewerkers van het CJG in Bergen op Zoom zeggen, dat ze juridische 

kennis missen om de inschatting te maken of ze een verzoek tot onderzoek kunnen indienen. De 

medewerkers van de andere betrokken organisaties herkennen dit probleem. Met name de Raad 

voor de Kinderbescherming, maar ook de rechtbank wordt regelmatig gebeld met juridische 

vragen.  

Opvallend is dat de medewerkers zeggen, dat er wel gedragswetenschappers zijn, maar dat zij - 

met name in Tilburg en Breda - niet goed bereikbaar zijn. Tijdens de sessies met het CJG Breda 

was ook de betrokken jurist aanwezig, maar zij zei, dat zij nog weinig geraadpleegd wordt over het 

indienen van een verzoek tot onderzoek. Wat daar precies de reden voor is, is niet duidelijk 

geworden.  

Bij de Veilig Thuis-organisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, de rechtbank en de 

gecertificeerde instellingen is door de betrokken medewerkers gezegd, dat zij weten waar ze intern 

inhoudelijke en juridische ondersteuning kunnen krijgen. Ze ervaren dit als steun bij lastige 

beslissingen. 

 

Invloed van cliënten en casuïstiek 

Uit de sessies blijkt, dat de ouders bij de verschillende organisaties zeggen dat zij het prettig 

vinden dat zij voor de jeugdbeschermingstafel uitgenodigd worden. De ouders hebben het gevoel 

dat het overleg ruimte biedt om samen met onder andere de voorzitter over hun situatie te praten in 

plaats van dat er over hen gepraat wordt. Alle medewerkers zeggen, dat zij ‘het met ouders praten 

in plaats van over ouders praten’ belangrijk vinden in het werk, maar dat dit niet altijd wordt 

gedaan. 
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Medewerkers van alle betrokken organisaties zien als een van de oorzaken van de lange 

doorlooptijd, dat in bijna alle cliëntsystemen (echt)scheidingen voorkomen, waaronder deze met 

veel strijd. Naast dat dit extra tijd kost, “veel dubbele gesprekken” (ouders afzonderlijk), geven de 

medewerkers ook aan, dat de dynamiek in dergelijke casussen veel met hen doet, omdat ze zoveel 

mogelijk meervoudig partijdig willen zijn. 

 

Met name de lokale teams zeggen, dat sommige ouders nergens toestemming voor geven, 

waardoor het samenwerken met ouders wordt bemoeilijkt en het proces langer duurt. De 

gecertificeerde instellingen zeggen, dat het regelmatig voorkomt dat het lokale team lang blijft 

‘doormodderen’ met een gezin. Volgens de gecertificeerde instellingen is het erg lastig om met 

deze ouders en kinderen samen te werken, omdat zij al veel hebben meegemaakt en veel 

hulpverlening hebben gehad. 

 

Rapportage 

Uit de sessies met de lokale teams blijkt, dat de eigen dossiers vaak niet op orde zijn en dat er heel 

verschillend wordt gerapporteerd. Een medewerker zei, dat de gebrekkige rapportage 

belemmerend werkt voor een collega die een zaak overgedragen krijgt. Door het ontbreken van 

informatie in het dossier heeft de collega onvoldoende zicht op de hulpverleningsgeschiedenis, wat 

onder meer cruciaal is voor het schrijven van een verzoek tot onderzoek. De Raad voor de 

Kinderbescherming stelt volgens de medewerkers van de lokale teams als eis aan het verzoek tot 

onderzoek dat er een risicotaxatie en een veiligheidsplan is. De medewerkers zeggen, dat ze dan 

bijvoorbeeld de Lirik om die reden invullen en niet als onderdeel van hun eigen werk. 

 

Zowel de medewerkers van de lokale teams als de medewerkers van Veilig Thuis vinden 

rapporteren over mogelijke onveiligheid in gezinnen moeilijk. Met name het kort en bondig 

rapporteren over wat er speelt in een gezin wordt als lastig ervaren. Ook medewerkers van de 

Raad voor de Kinderbescherming vinden kort en bondig rapporteren ingewikkeld. Volgens deze 

medewerkers is er bij de Raad voor de Kinderbescherming al jarenlang veel aandacht voor het 

schrijven van rapporteren en zijn er duidelijke formats. Desondanks blijven de rapporten erg lang 

en zijn de medewerkers veel tijd kwijt met het schrijven van een rapport. De medewerkers van de 

rechtbank en de gecertificeerde instellingen melden, dat zij veel tijd kwijt zijn met het lezen van de 

rapportages van de Raad voor de Kinderbescherming. Naast nadelen zitten er ook voordelen aan 

een lang rapport. Een medewerker van Jeugdbescherming Brabant zei, dat het prettig is om veel 

informatie te hebben bij de start van de ondertoezichtstelling. 

 

Samenwerking met de gemeenten 

Vanuit bijna alle sessies komt naar voren dat de gemeenten zelf vinden, dat ze nog weinig kennis 

hebben en weinig kennis in huis hebben. De gecertificeerde instellingen zeggen, dat de gemeenten 

aan de ene kant goede zorg voor hun kinderen willen, maar anderzijds dit ook voor de laagste prijs 

willen. Een medewerker: “Als je daarvoor kiest, ben je ook verantwoordelijk voor het risico”. Het 

beeld in de sessies is dat inkoop en inhoudelijk beleid binnen de gemeente sterk gescheiden 

afdelingen zijn, waardoor de inkoopafdeling en controllers van de gemeenten de inhoud gaan 

bepalen. Het middel (financiën) wordt dan het doel. 
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Advies of consult 

Volgens alle betrokken organisaties is het onduidelijk met wie je contact kan leggen voor advies 

en/of consult. Met name de lokale teams benadrukken dit punt. Er zijn diverse mogelijkheden voor 

extern advies of consult. Deze zijn deels op gemeentelijk of regionaal niveau georganiseerd, zoals 

het expertteam/jeugdadviesteam en Spring, maar ook bij andere organisaties zoals Veilig Thuis, de 

Raad voor de Kinderbescherming, jeugdbeschermingsorganisaties en de rechtbank kan men 

terecht voor advies. Daarnaast wordt er regelmatig contact opgenomen met de voorzitter van het 

Kr8-Kollektief en de Jeugdbeschermingstafel. Opvallend daarbij is, dat het voor de organisaties zelf 

duidelijk is voor welk soort advies of consult zij benaderd kunnen worden, maar dat niet duidelijk is 

waarvoor zij bij andere organisaties terecht kunnen. Dit heeft tot gevolg dat medewerkers advies 

inwinnen bij meerdere organisaties, waarbij de adviezen vaak niet eenduidig zijn. Met name bij de 

medewerkers van de lokale teams leidt dit tot veel verwarring en onduidelijkheid. “Wanneer ik een 

vraag stel bij Veilig Thuis, het expertteam of de Raad voor de Kinderbescherming, krijg ik drie 

verschillende antwoorden of adviezen, soms ook tegenstrijdig aan elkaar.” 

 

 

 Aanbevelingen voor oplossingen en quick-wins 

 

De medewerkers van de betrokken organisaties hebben tijdens de interviews en de sessies 

diverse oplossingen voor de knelpunten gegeven. Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen 

quick-wins die ze direct konden implementeren en oplossingen die op langere termijn gerealiseerd 

konden worden. Ook zeggen de medewerkers dat er al diverse stappen zijn gezet sinds 2015 en er 

al veel verbeteringen zijn doorgevoerd in het ketenproces. In deze paragraaf zullen we de door de 

uitvoerend medewerkers genoemde aanbevelingen voor oplossingen daarom uitsplitsen naar 

oplossingen waarvan de deelnemers hebben gezegd dat die al zijn ingezet en oplossingen die nog 

gerealiseerd moeten worden. 

4.3.1 Reeds ingezette oplossingen en quick-wins 

Organisatie van expertise in de lokale teams 

Bij de lokale teams zijn verschillende maatregelen genomen om de kwaliteit te verbeteren, met 

name inzake de complexe casuïstiek. In West-Brabant West zijn medewerkers Complexe 

Veiligheidscasuïstiek (CVC) ingezet. Medewerkers uit dit team kunnen ingezet worden in complexe 

casussen waar sprake is van onveiligheid om vervolgens samen met de lokale teammedewerker 

op te trekken, deze te adviseren of de casus over te nemen. Bij het CJG in Breda zijn 

procesregisseurs gekomen die kunnen worden ingezet bij domein overstijgende problematiek. 

In Tilburg sluiten bij elk wijkteam (IMW) een of twee jeugdbeschermers van Jeugdbescherming 

Brabant aan ter ondersteuning van de wijkteammedewerker bij complexe casuïstiek en 

veiligheidsissues. Zij ondersteunen de wijkteammedewerkers in zogenaamde ‘drangzaken’.  

Middels scholing en inwerkprogramma’s voor zowel nieuwe medewerkers als bestaande 

medewerkers is binnen de lokale teams gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van het werk.  

 

Elkaar en elkaars werkwijze kennen 

Onder andere de Raad voor de Kinderbescherming, de gecertificeerde Instellingen en Veilig Thuis-

organisaties hebben bij gemeenten en ketenpartners voorlichting gegeven over hun werkwijze en 

rol in het proces.  
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Kr8-Kollektief en Jeugdbeschermingstafel 

Het betrekken van de ouders bij de bespreking van het verzoek tot onderzoek aan de 

jeugdbeschermingstafels wordt door veel mensen als een positieve ontwikkeling genoemd. Het is 

een duidelijke markering voor de ouders en de betrokken hulpverleners van de overgang van het 

vrijwillige kader naar ‘het gedwongen kader’13. Ook de procedures en de rollen worden aan deze 

tafel duidelijk uitgelegd en er wordt besproken wie het aanspreekpunt is voor ouders gedurende 

het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming en welke organisatie de regie in deze 

periode voert. Een middel voor het versnellen van de doorlooptijd is dat de Raad voor de 

Kinderbescherming ernaar streeft, dat de raadsonderzoeker die het onderzoek zal uitvoeren bij het 

overleg aanwezig is, zodat zij en de cliënten direct kennis kunnen maken en vervolgafspraken 

kunnen maken. Dit scheelt een interne overdracht bij de Raad voor de Kinderbescherming, 

waardoor de ouders niet nog een keer hun verhaal moeten vertellen. 

 

Rapportage Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis 

In de tweede sessie met de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis West-Brabant werd 

vertelt dat er een overleg is gepland tussen de gedragswetenschappers van beide organisaties om 

te kijken op welke wijze de onderzoeken en de rapportages beter op elkaar kunnen aansluiten. 

 

Samenwerking en overdracht 

De Swing-projecten14 in West-Brabant hadden als effect, dat de mensen elkaar beter hebben leren 

kennen en dat ze elkaar goed weten te vinden. De lijntjes zijn kort, wat tot een goed rendement 

leidt.  

In enkele casussen wordt bij de start van de ondertoezichtstelling de keuze gemaakt om de 

medewerker van het lokale team in het gezin actief te laten blijven, wanneer de samenwerking met 

de cliënten nog goed loopt. Dit is echter per gemeente afhankelijk wat daarin mogelijk is.  

 

Wachtlijsten en werkdruk 

Bij de Raad voor de Kinderbescherming is in 2017 een grote uitbreiding van capaciteit geweest, 

om de wachtlijsten weg te werken. Het Leger des Heils heeft een SEC-team (Start-Einde-

Crisisteam) ingericht. Dit team pakt alle nieuwe zaken op en blijft zes weken betrokken bij het gezin 

om vervolgens de casus, met een plan van aanpak, over te dragen naar een gezinsvoogd. Ook 

pakt dit team de crisissen op, om verstoringen van het primaire proces zoveel mogelijk te 

voorkomen en ervoor te zorgen dat de betreffende medewerker verder kan met de andere zaken in 

zijn caseload.  

 

Gebiedsgebonden werken 

De landelijke en regionale organisaties gaan steeds meer gebiedsgebonden werken: de Raad voor 

de Kinderbescherming, de gecertificeerde instellingen en de Veilig Thuisorganisaties. Dit bevordert 

                                                      
13 De jeugdbeschermingstafel is niet de overgang naar een gedwongen kader, maar een overleg met ouders 
waar het verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming wordt besproken. Het moment 
waarop de rechter een kinderbeschermingsmaatregel uitspreekt is de overgang naar het gedwongen kader. 
14 Het stimuleringsprogramma SWING is een programma voor instellingen die gecertificeerd zijn om 
jeugdbescherming en jeugdreclassering uit te voeren. Het programma loopt van 2015–2017. Dit programma 
moet de gewenste ontwikkeling, ingezet door de Vliegwielprojecten, stimuleren en versnellen. Het uiteindelijk 
doel is dat een gezin op eigen kracht verder kan. Verbeteringen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering 
moeten leiden tot verbeteringen voor gezinnen. Verbeteringen waardoor de kinderen voldoende veiligheid en 
ontwikkelingsmogelijkheden hebben. 
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de samenwerking met de lokale teams. Doordat sneller duidelijk is wat een ander te bieden heeft, 

weet men elkaar ook beter te vinden. Hierdoor kan gedurende de OTS het lokale team eerder 

ingeschakeld worden om een deel van de taken van de gecertificeerde instelling over te nemen, 

waardoor in sommige gevallen een ondertoezichtstelling eerder afgesloten kan worden dan 

voorheen. 

 

Verzoek tot onderzoek 

In West-Brabant zijn pilots geweest waarbij twee lokale teams hun eigen gezinsplan met een 

aanvullend voorblad konden aanleveren bij het KR8-Kollektief in plaats van het gehele verzoek tot 

onderzoek format in te vullen. Ook met Veilig Thuis is de afspraak gemaakt dat zij na onderzoek 

hun onderzoeksrapport met een voorblad als verzoek tot onderzoek mogen aanleveren. Daarnaast 

heeft de Raad voor de Kinderbescherming bij diverse lokale teams trainingen gegeven over hoe 

een verzoek tot onderzoek te schrijven. 

 

Zittingen 

De medewerkers van de gecertificeerde instellingen zeggen, dat op verzoek van de rechtbank de 

beoogde gezinsvoogd zoveel mogelijk naar de eerste zitting van de OTS gaat. De gezinsvoogd 

kan direct kennis maken met de cliënten en vervolgafspraken maken. Daarnaast is het handig dat 

zowel de gezinsvoogd als de ouders de mondelinge uitspraak gehoord hebben in de rechtbank, 

zodat er geen verwarring ontstaat over wat er moet gebeuren en de uitvoering van de OTS sneller 

kan starten.  

De rechtbank heeft vanaf 1 januari 2017 het zittingsrooster aangepast, waardoor er meer tijd 

beschikbaar is voor de zittingen van eerste verzoeken tot het uitspreken een maatregel van 

kinderbescherming, waardoor er minder uitloop is en dus minder wachttijd voor medewerkers van 

de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen.  

 

Samenwerkingsafspraken 

De Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdbescherming Brabant melden, dat de 

samenwerkingsafspraken tussen de diverse ketenpartners opnieuw vastgesteld en onder de 

aandacht gebracht moeten worden en daarna regelmatig tijdens een werkoverleg en of 

teamvergadering terug moeten komen. Ook is het handig als de samenwerkingsafspraken 

onderdeel uitmaken van een inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers.  

 

Reflectie 

In alle sessies wordt gezegd, dat het belangrijk is om tijd en ruimte te creëren voor reflectie in de 

vorm van intervisie en methodische leerbijeenkomsten (MLB). Naast dat de medewerkers hier zelf 

prioriteit aan moeten geven, is het belangrijk dat de organisatie dit faciliteert in ruimte/tijd, 

methodiek en begeleiding.  

In vervolg op het Swingproject in West-Brabant voeren Veilig Thuis West-Brabant en het lokale 

team in Oosterhout gezamenlijke MLB’s. Dit wordt als tip gegeven voor andere organisaties. 

Binnen het Leger des Heils zijn naar aanleiding van de eerste sessie opnieuw intervisie en MLB’s 

gestart. 

 

Overige Quick-Wins benoemd tijdens de sessies 

- Iedereen bij Veilig Thuis leren triageren, zowel frontoffice als backoffice. 
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- Het document complexe (echt)scheidingen toepassen met criteria en hoe te werken bij 

complexe (echt)scheidingen. 

- Bij de start van een zaak of bij een overdracht naar een andere medewerker het dossier 

vanaf het begin lezen. 

- Duidelijke interne procesbeschrijvingen voor het proces tot verzoek tot onderzoek bij de 

lokale teams en Veilig Thuis. 

- Organiseer ontmoetingen tussen medewerkers van de verschillende organisaties door 

bijvoorbeeld gezamenlijke deskundigheidsbevordering. 

- Creëer bij de lokale teams flexwerkplekken voor de andere organisaties, zodat medewerkers 

minder reistijd hebben en medewerkers van andere organisaties in het gebied elkaar meer 

ontmoeten. 

- Voeg bij het doorsturen van rapportage een lijst van professionals en hun contactgegevens 

en alle bekende contactgegevens van het gezin, zodat dit niet opnieuw uitgezocht hoeft te 

worden door de volgende in de keten. 

- De juridische medewerker toegang geven tot de zittingslijsten, zodat bij aanhouding van een 

zitting direct in overleg met alle betrokkenen een nieuwe zittingsdatum gepland kan worden. 

- Ontwikkel een format voor een veiligheidsplan. Bij voorkeur voor de hele keten. 

- Ontwikkel een folder voor de politie, die ze aan betrokkenen kunnen verstrekken over het 

proces van politiemeldingen bij Veilig Thuis en wat dat voor de betrokkenen betekent. 

4.3.2 Overige aanbevelingen voor oplossingen 

Onderstaande oplossingen voor de ervaren knelpunten zijn in de tweede sessie geformuleerd. 

 

Registratie 

De gecertificeerde instellingen en het Wijkteam Tilburg zijn op dit moment bezig met een nieuw 

registratiesysteem, wat hopelijk beter aansluit bij de interne processen. Hierdoor zou de registratie 

meer onderdeel van het proces worden, waardoor het ondersteunend werkt en informatie beter en 

makkelijk teruggevonden kan worden. 

In de sessie met de Raad voor de Kinderbescherming is geopperd dat het goed zou zijn als één 

medewerker binnen de Raad voor de Kinderbescherming verantwoordelijk wordt voor het goed op 

orde brengen van de digitale dossiers in plaats van iedere medewerker voor zich. Dit kan leiden tot 

eenduidigere registratie en naamgeving van documenten, waardoor deze makkelijker 

teruggevonden kunnen worden.  

 

Gezamenlijke risico-analyse en oordeelsvorming 

Binnen West-Brabant West gaan Veilig Thuis, de lokale teams (medewerkers CVC) en de 

gecertificeerde instellingen samen een veiligheidsteam vormen. In deze regio komen in totaal drie 

teams. Een team gaat in complexe casuïstiek gezamenlijk een risicoanalyse maken en daarna 

gezamenlijk de volgende stappen bepalen en uitvoeren. De Raad voor de Kinderbescherming is 

hier nauw bij betrokken, zodat indien nodig direct een verzoek tot onderzoek ingediend kan 

worden. 
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Verzoek tot onderzoek en CORV 

De oplossing voor de lus in het proces dat Veilig Thuis voor een aantal gemeenten het verzoek tot 

onderzoek via CORV naar de Raad voor de Kinderbescherming verstuurd is alle gemeenten 

aansluiten op CORV. 

  

Overdracht 

Alle medewerkers van betrokken organisaties benadrukken het belang van een warme overdracht 

met cliënten om het proces efficiënter te laten verlopen en informatie niet verloren te laten gaan. 

De Raad voor de Kinderbescherming wil het lokale team eerder betrekken als zij geen verzoek tot 

het uitspreken een maatregel van kinderbescherming bij de rechtbank doet. De lokale teams 

zouden dit ook een mooie oplossing vinden voor de ‘afschaling’ door Veilig Thuis na onderzoek. In 

dit overleg kunnen dan naast de inhoudelijke overdracht met de ouders afspraken in aanwezigheid 

van de ouders gemaakt worden over hoe te handelen als de hulpverlening niet tot de gewenste 

resultaten leidt of de ouders alsnog niet meewerken. 

De WSS stelt voor, dat de Raad voor de Kinderbescherming aan het eind van hun onderzoek een 

groot overleg plant. Dit overleg vindt dan na de uitspraak van de rechter plaats. Hiervoor nodigt de 

Raad voor de Kinderbescherming de cliënten, het netwerk en betrokken hulpverleners uit. 

Afhankelijk van de uitspraak van de rechter is een medewerker van het lokale team of de 

jeugdbeschermer bij het overleg aanwezig. Op deze manier kan direct gestart worden met de inzet 

van de juiste hulp in afstemming met alle partijen. 

 

Instroom en wachtlijsten 

In een interview wordt voorgesteld om de werkstroominformatie te delen met de ketenpartners, 

zodat bij grote instroom of uitstroom deze hun bedrijfsvoering hierop kunnen aanpassen. Zo gaf de 

rechtbank aan dat wanneer zij een aantal dagen van tevoren weten wanneer de verzoeken binnen 

komen, zij daar beter op kunnen anticiperen en sneller de uitnodigingen voor de zittingen kunnen 

versturen. 
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5 Dossieronderzoek: doorlooptijden 

 

 

Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderzoeksvragen: 

1. Wat is de doorlooptijd van het gehele ketenproces vanaf het besluit van het CJG/toegang 

om op te schalen tot aan het eerste contact met het gezin van de gezinsvoogd?  

a. Wat is de doorlooptijd van het ketenwerkproces? 

b. Hoeveel kinderen staan er op een wachtlijst en hoe lang duurt de wachttijd? 

c. Hoeveel schakels doorloopt een casus binnen het ketenwerkproces? 

 

Allereerst zullen de algemene kenmerken van de dossiers worden besproken. Vervolgens komt de 

gehele doorlooptijd van het proces aanbod. Daarna zoomen wij in op de interne processen en 

doorlooptijden van alle afzonderlijke instanties. 

 

  

 Overzicht van onderzochte dossiers 

 

Het huidige onderzoek richt zich op de periode juli 2016 tot en met december 2016. De 

gecertificeerde instellingen hebben lijsten gemaakt van het aantal kinderen dat in deze periode 

onder toezicht is gesteld. In totaal waren dit 243 kinderen. Wij hebben in totaal 238 dossiers 

bekeken. Bij de overige 5 dossiers ontbraken teveel gegevens (waaronder het raadsrapport) 

waardoor het niet mogelijk was om het proces goed in kaart te brengen. Bij 36 van de 238 dossiers 

was sprake van een voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS). De gegevens uit deze dossiers 

hebben wij apart genomen, omdat het proces in deze dossiers anders verloopt dan in de reguliere 

zaken. In paragraaf 1.2 gaan wij dieper in op de VOTS-zaken. Onderstaande tabel geeft een 

overzicht van de dossiers bij de verschillende gecertificeerde instellingen.  

 

Tabel 5. Aantal kinderen bij de gecertificeerde instellingen 

Soort zaak JBB WSS Leger des Heils Totaal 

Ondertoezichtstellingen 157 36 9 202 

VOTS 27 6 3 36 

Totaal  184 42 12 238 

 

Uit de dossiers bleek dat er vaak voor meerdere kinderen uit één gezin een ondertoezichtstelling 

werd uitgesproken. Er zijn in totaal 151 verschillende gezinnen betrokken in het onderzoek. Een 

enkele keer ging het om een samengesteld gezin met meerdere kinderen.  

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal gezinnen bij de verschillende 

gecertificeerde instellingen.  

 

Tabel 6. Aantal gezinnen bij de gecertificeerde instellingen 

Soort zaak JBB WSS Leger des Heils Totaal 

Ondertoezichtstellingen 91 26 4 121 

VOTS 21 6 3 30 

Totaal 112 32 7 151 
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Wanneer in dit hoofdstuk het aantal dossiers wordt genoemd dan bedoelen wij het aantal kinderen. 

Wanneer het om een gezin gaat dan wordt dit expliciet vermeld.  

 

  

 Overige opmerkingen ten aanzien van de dossiers 

5.2.1 Leeftijd 

In het onderzoek hebben wij ook gekeken naar de leeftijd van de kinderen waarop er een 

ondertoezichtstelling over hen werd uitgesproken. De gemiddelde leeftijd is 10,21 jaar.  

5.2.2 Echtscheidingsproblematiek 

In 150 dossiers wordt expliciet vermeld dat de ouders gescheiden zijn of bezig waren met een 

echtscheidingsprocedure. Dat is 63% van alle onderzochte dossiers. Niet in alle dossiers werd dit 

expliciet aangegeven. Het aantal kan dus ook hoger liggen. 

5.2.3 Ondertoezichtstelling direct na geboorte 

Vooral in de dossiers van de WSS werden er relatief veel kinderen direct na hun geboorte onder 

toezicht gesteld. De reden hiervan kan gelegen zijn in het feit dat bij de WSS vooral dossiers met 

LVB problematiek bij de ouders spelen. 

5.2.4 Wachtlijsten 

In de onderzoeksperiode was er bij Veilig Thuis en de gecertificeerde instellingen geen sprake van 

een wachtlijst. Ook de rechtbank kende geen wachtlijsten ten aanzien van het inplannen van 

zittingen. Bij de Raad voor de Kinderbescherming was er wel sprake van een wachtlijst. Tussen 

een melding en het daadwerkelijk doen van onderzoek zat gemiddeld 43 dagen. 

 

  

 VOTS-zaken 

 

Zoals eerder genoemd is in 36 dossiers een voorlopige ondertoezichtstelling uitgesproken. Veilig 

Thuis verzoekt bij 32 kinderen tot een onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming. In een 

aantal dossiers wordt door buren/school/ziekenhuis een melding gedaan bij Veilig Thuis waarbij de 

zorgen zodanig ernstig zijn dat direct door Veilig Thuis een verzoek tot onderzoek wordt gedaan bij 

de Raad voor de Kinderbescherming zonder dat Veilig Thuis eerst zelf onderzoek doet. Het komt 

ook voor dat Veilig Thuis zelf onderzoek aan het doen is, maar door een incident alsnog besluit om 

direct een verzoek tot onderzoek te doen bij de Raad voor de Kinderbescherming.  

In de overige 4 dossiers doet het CJG een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de 

Kinderbescherming. Omdat er sprake is van spoedeisendheid wordt het verzoek tot onderzoek 

mondeling gedaan. Nog dezelfde dag of een dag later wordt een VOTS uitgesproken door de 

rechter. De Raad voor de Kinderbescherming heeft als regel vóór de uitspraak een gesprek met 

het gezin en start het onderzoek na deze mondelinge uitspraak. Ook de beschikking waarin de 

voorlopige ondertoezichtstelling wordt uitgesproken volgt later, binnen twee weken na het 

uitspreken van de VOTS. Er wordt in alle dossiers binnen 3 maanden een zitting bij de rechtbank 

gepland om te bezien of de VOTS moet worden omgezet naar een reguliere ondertoezichtstelling. 

In de dossiers van de WSS gaat het voornamelijk om meldingen van de GGD en het ziekenhuis, 

omdat een vrouw gaat bevallen en er zorgen zijn omtrent de opvoedingssituatie van de baby. 
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 Doorlooptijd van het proces 

5.4.1 Verantwoording 

De onderzoeksvraag luidt: Wat is de doorlooptijd van het gehele ketenproces vanaf het besluit van 

het lokale team om op te schalen tot aan het eerste contact met het gezin van de gezinsvoogd?  

Niet in alle dossiers is altijd een lokaal team betrokken geweest en in deze dossiers is dan ook 

geen datum van het besluit van het lokale team aanwezig. Wanneer een lokaal team wel betrokken 

is geweest valt niet uit de gegevens bij de gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis op te maken 

wanneer zij precies een besluit hebben genomen. Ter beantwoording van de bovengenoemde 

onderzoeksvraag is daarom de datum van de melding bij Veilig Thuis als startpunt genomen in 

plaats van het besluit van het lokale team. Dit betekent niet dat er niet al eerder contact was met 

het gezin en het lokale team.  

De datum van het eerste contact met het gezin wordt in de systemen verschillend genoteerd. Als 

einddatum van het proces is de datum van het eerste face-to-face contact tussen jeugdbeschermer 

en cliënt te gebruiken, dan wel de datum waarop de gezinsvoogd een poging doet om het gezin uit 

te nodigen voor een gesprek. Uit de dossiers blijkt dat ouders veelal niet altijd op een eerste poging 

tot contact reageren. Het feitelijke eerste contact van de gezinsvoogd met het gezin kan dus later 

zijn geweest, maar dit is niet altijd te wijten aan de gecertificeerde instelling.  

 

Ten aanzien van de doorlooptijd in het proces worden de VOTS-zaken buiten beschouwing gelaten 

en gaan wij uit van 202 kinderen.  

 

In hoofdstuk 3 is het ketenproces beschreven. Daarbij is een hoofdroute beschreven en is 

vervolgens ingegaan op varianten van deze hoofdroute. Zowel de hoofdroute als de varianten op 

deze hoofdroute zijn ook terug te vinden in alle onderzochte dossiers. Hieronder wordt allereerst de 

doorlooptijd van de hoofdroute beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de doorlooptijd van de 

varianten. Tot slot wordt ingegaan op de doorlooptijden van ieder proces afzonderlijk.  

5.4.2 Hoofdroute 

*De melder kan ook het lokale team zijn. 

 

Van de 202 onder toezicht gestelde kinderen is bij 132 kinderen een melding gedaan bij Veilig 

Thuis. Bij zes kinderen werd de melding bij Veilig Thuis later gedaan dan het eerste gesprek met 

de gezinsvoogd. Bij 14 dossiers werd een melding gedaan bij Veilig Thuis, maar liep er 

tegelijkertijd een onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming of een procedure bij de 

rechtbank. De melding van Veilig Thuis staat dan los van de duur van het traject tot de 

ondertoezichtstelling. Immers, de melding leidt bij Veilig Thuis dan niet tot de uiteindelijke 

ondertoezichtstelling. Wanneer wij alleen kijken naar de meldingen die bij Veilig Thuis zijn 

binnengekomen en ook daadwerkelijk tot een ondertoezichtstelling hebben geleid gaat het om 112 

kinderen. In 11 dossiers ontbreekt de precieze datum van de melding. Daarom kunnen wij over 101 

kinderen de gemiddelde doorlooptijd berekenen. Dit is weergegeven in onderstaande tabel. 

melder* VT Kr8/JBT
Raad voor de 

Kinderbescherming
Rechtbank

gecertificeerde 
instelling
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Tabel 7. Gemiddelde doorlooptijd hoofdroute  

 N=101 

Gemiddeld  8,2 maanden 

Minimaal 2 

Maximaal  20 

 

In het dossier waar de doorlooptijd 20 maanden duurt is het onduidelijk hoe dit traject precies is 

verlopen. Na de melding bij Veilig Thuis heeft Veilig Thuis onderzoek gedaan. Vervolgens duurt het 

18 maanden voordat er een melding bij de Raad voor de Kinderbescherming wordt gedaan. Het is 

onduidelijk waarom hier 18 maanden tussen zit.  

5.4.3 Kanttekeningen bij de gemiddelde doorlooptijd van de hoofdroute 

Meerdere kinderen in één gezinnen 

Het gemiddelde is berekend over het totaal aantal kinderen. Er zijn vaak meerdere kinderen met 

een ondertoezichtstelling in één gezin. Ten aanzien van de 101 kinderen gaat het om 58 gezinnen.  

Een factor die bijdraagt aan een langere gemiddelde doorlooptijd is als er meerdere kinderen in 

één gezin onder toezicht zijn gesteld.  

 

Betrokkenheid lokale teams 

De doorlooptijd is berekend vanaf de dag waarop een melding wordt gedaan bij Veilig Thuis. 

Echter, kan het ook voorkomen dat er, voordat een melding wordt gedaan bij Veilig Thuis, al 

betrokkenheid is in het gezin van bijvoorbeeld het lokale team of aanbieders van jeugdhulp.  

 

Bij het inzien van de dossiers bij de gecertificeerde instellingen bleek er weinig gedocumenteerd 

over de data waarop een instantie voor het eerst betrokken raakt. Ook in de systemen van Veilig 

Thuis was dit niet voor alle kinderen te achterhalen.  

Uit de raadsrapporten bleek, dat instanties door de jaren heen af en aan betrokken zijn bij 

sommige gezinnen. Wij hebben voor een aantal dossiers kunnen achterhalen in welk jaar eerdere 

hulpverlening is gestart. In één dossier was er al hulpverlening sinds 2002 betrokken.  

 

Tabel 8. Betrokkenheid vrijwillige hulpverlening 

Betrokken sinds  Aantal (n=68)  

Vóór 2010 10 

2010 6 

2011 1 

2012 9 

2013 5 

2014 8 

2015 21 

2016 8 

 

Bij de bovenstaande tabel moet worden opgemerkt, dat onduidelijk is of in de overige dossiers 

geen vrijwillige hulp is ingezet, dan wel dat het niet is genoteerd. Deze tabel geeft enkel een 

indicatie over de 68 dossiers waarin wel iets over de vrijwillige hulpverlening is opgenomen.  
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Het lokale team of een andere instantie kan vervolgens, wanneer zij een vermoeden hebben van 

kindermishandeling of huiselijk geweld, een melding doen bij Veilig Thuis. Wanneer Veilig Thuis 

besluit onderzoek te gaan doen worden afspraken gemaakt met het lokale team wie de regie op 

zich neemt in het proces.  

 

Eerdere meldingen Veilig Thuis 

Er zijn in de dossiers niet alleen meldingen bij Veilig Thuis gedaan in het jaar 2015/2016. In een 

aantal dossiers zijn er ook in het verleden (meerdere) meldingen bij Veilig Thuis (of het toenmalig 

AMK) geweest, die niet tot een ondertoezichtstelling hebben geleid. De doorlooptijd is berekend 

vanaf de datum van de “laatste” melding bij Veilig Thuis. Wanneer de doorlooptijd wordt berekend 

vanaf de eerste melding is deze periode veel langer. In het gezin kan dus wel al eerder 

hulpverlening betrokken zijn geweest, maar is deze hulpverlening ook weer gestopt. De data van 

eerdere meldingen variëren van meldingen uit 2006 tot 2016. In één dossier is bijvoorbeeld in 

2007, 2010, 2011 en 2013 onderzoek gedaan door het AMK en in 2014 een melding en in 2015 

weer een melding wat uiteindelijk tot een ondertoezichtstelling heeft geleid.  

 

Triagebesluit Veilig Thuis 

Bij de triage kan Veilig Thuis besluiten om:  

- zelf onderzoek te doen; 

- het dossier over te dragen naar het lokale team of andere professionals die al betrokken zijn; 

- direct de Raad voor de Kinderbescherming verzoeken een onderzoek te doen. 

 

Uit de dossiers komen de volgende resultaten: 

Tabel 9. Triagebesluit Veilig Thuis 

N=121  (11 missing) 

Onderzoek 59 

Zaak overdragen aan lokale team  54 

Direct onderzoek Raad voor de Kinderbescherming 

verzocht 

6 

Einde bemoeienis, overdragen aan andere VT15 2 

 

In 59 dossiers doet Veilig Thuis zelf onderzoek. In 38 dossiers is de uitkomst van het onderzoek 

om een verzoek tot onderzoek te doen bij de Raad voor de Kinderbescherming. In de overige 21 

dossiers besluit Veilig Thuis om het dossier alsnog terug te verwijzen naar het lokale team of 

andere professionals. Op basis van het onderzoek door Veilig Thuis wordt kindermishandeling of 

huiselijk geweld niet bevestigd, maar zijn er wel nog zorgen. Veilig Thuis bespreekt dan met ouders 

of zij ondersteuning willen. Als de ouders hiervoor open staan, dan wordt het dossier overgedragen 

aan het lokale team.  

 

Dit betekent, dat van de 119 dossiers waar Veilig Thuis een triage uitvoert, er 6 direct en 38 na 

onderzoek doorgaan naar de Raad voor de Kinderbescherming. Dat is 37%. 

                                                      
15 De zaak is overgedragen van Veilig Thuis midden naar Veilig Thuis west. Hierdoor kon alsnog de 
doorlooptijd worden berekend.  
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Bijna twee derde van de dossiers worden door Veilig Thuis verwezen naar het lokale team: 54 

dossiers na triage en 21 na onderzoek. Dat is 63%.  

 

In de dossiers waar door Veilig Thuis eerst onderzoek wordt gedaan, vervolgens het dossier wordt 

overgedragen naar het lokale team en er uiteindelijk een verzoek tot onderzoek wordt gedaan bij 

de Raad voor de Kinderbescherming, is sprake van een langere doorlooptijd dan in de dossiers 

waar direct na onderzoek wordt besloten om een verzoek tot onderzoek te doen bij de Raad voor 

de Kinderbescherming.  

 

Lokaal team meldt bij Veilig thuis of doet verzoek tot onderzoek 

Wanneer het lokale team de zaak overgedragen krijgt van Veilig Thuis, kunnen zij alleen handelen 

zolang er toestemming is van het gezin. Wanneer het gezin niet langer vrijwillige hulp accepteert, 

zal het lokale team het dossier weer overdragen aan Veilig Thuis. Het komt ook voor dat de ouders 

de hulp nog wel accepteren, maar dat het lokale team vermoedens heeft van kindermishandeling 

of huiselijk geweld. Het lokale team moet dan beslissen of het bieden van vrijwillige hulpverlening 

voldoende is om de veiligheid van het kind te waarborgen of dat zij de zaak gaan melden bij Veilig 

Thuis. Het lokale team kan er ook voor kiezen om geen melding meer bij Veilig Thuis te doen, 

maar direct een verzoek tot onderzoek te doen bij de Raad voor de Kinderbescherming. In 13 

dossiers doet het CJG zelf een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming 

zonder dat zij eerst weer melden bij Veilig Thuis.  

Doordat er geen tussenkomst meer is van Veilig Thuis is de doorlooptijd in deze zaken korter.  

Varianten op de hoofdroute 

Voor 112 van de 202 kinderen liep de route naar een ondertoezichtstelling via Veilig Thuis. Veilig 

Thuis of het lokale team (na verwijzing van Veilig Thuis) besluit om een verzoek tot onderzoek te 

doen bij de Raad voor de Kinderbescherming.  

 

Tabel 10. verzoek tot onderzoek VT/CJG 

 N = 112 

Veilig Thuis west 49 

Veilig Thuis Midden-Brabant 45 

Veilig Thuis overig 5 

CJG na verwijzing VT 13 

 

Ten aanzien van de overige 90 kinderen worden de verschillende varianten hierna uitgewerkt.  

 

Variant 1 

In 9 dossiers wordt er geen melding gedaan bij de Raad voor de Kinderbescherming maar doet de 

Raad voor de Kinderbescherming zelf onderzoek ten aanzien van iets anders en besluit 

ambtshalve om het onderzoek uit te breiden naar een beschermingsonderzoek. Bij twee dossiers 

betreft het een reeds lopend onderzoek naar een JR-maatregel. In zeven dossier betreft het een 

Raad voor de 
Kinderbescherming

Rechtbank
gecertificeerde 

instelling
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verzoek tot onderzoek in het kader van scheiding en omgang. Bij drie kinderen was er ten tijde van 

het verzoek tot onderzoek ook een lokaal team betrokken in het gezin.  

 

Tabel 11. Gemiddelde doorlooptijd variant 1 

N=9  

Gemiddeld  3,1 maanden 

Minimaal Binnen 1 maand 

Maximaal  5 maanden 

 

Bij bovenstaande tabel plaatsen wij de volgende kanttekeningen:  

- Het gemiddelde is over een klein aantal dossiers berekend. 

- De Raad voor de Kinderbescherming is in deze dossiers al bezig met een onderzoek. Er is 

geen verzoek tot onderzoek nodig en er hebben vooraf al gesprekken met het gezin 

plaatsgevonden waardoor het proces sneller kan plaatsvinden.  

Variant 2chtbank 

In 15 dossier verzoekt de rechtbank of de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek wil 

uitvoeren naar de hoofdverblijfplaats en omgangsregeling en besluit de Raad voor de 

Kinderbescherming het onderzoek uit te breiden. In 12 dossiers verzoekt de rechtbank de Raad 

voor de Kinderbescherming om onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie. 

De Raad voor de Kinderbescherming zal afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek een 

verzoek indienen tot een ondertoezichtstelling. Dit verzoek wordt vervolgens door de rechtbank 

behandeld.  

Bij 3 van de in totaal 27 kinderen is er een wel lokaal team betrokken in het gezin maar zijn zij niet 

degene die een verzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming doen.  

 

Tabel 12. Gemiddelde doorlooptijd variant 2 

N=27  

Gemiddeld  5,4 maanden 

Minimaal Binnen 1 maand 

Maximaal  10 maanden 

 

Variant 3Lokale team/Leerplicht enz.  

Zoals eerder beschreven voert de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek uit naar de 

noodzaak van een kinderbeschermingsmaatregel. Veilig Thuis is in 49% van de onderzoeken de 

verzoeker (n=99) Het CJG is in 6% degene die een verzoek tot onderzoek doet, nadat zij het 

dossier hadden gekregen van Veilig Thuis (n=13) (zie paragraaf 1.4.4). Voor 36 kinderen (variant 1 

verzoeker
Raad voor de 

Kinderbescherming
Rechtbank

gecertifeerde 
instelling

Rechtbank
Raad voor de 

Kinderbescherming
Rechtbank

Gecertificeerde 
instelling
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en 2) besloot de Raad voor de Kinderbescherming ambtshalve de lopende bemoeienis met een 

gezin uit te breiden naar een beschermingsonderzoek. Dat is 18%.  

 

Bij de overige 54 kinderen doet een andere instantie een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor 

de Kinderbescherming. In onderstaande tabel wordt uiteengezet wie een verzoek tot onderzoek 

doet.  

 

Tabel 13. Verzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming 

Instantie Aantal 

CJG  

(zonder betrokkenheid VT) 

10 

Gemeente 15 

gecertificeerde Instelling 15 

Leerplichtambtenaar 4 

Overig 10 

Totaal 54 

 

In 10 dossiers doet het CJG een verzoek tot onderzoek, en is er geen eerdere betrokkenheid van 

Veilig Thuis geweest.  

 

Met 15 verzoeken is de gecertificeerde instelling goed voor 7% van de verzoeken. De 

gecertificeerde instelling voert preventieve activiteiten in een justitieel kader uit. In de praktijk wordt 

dit begeleiding in een vrijwillig kader, of ‘drangtrajecten’ genoemd. Tijdens het uitvoeren van deze 

activiteiten kan de gecertificeerde instelling tot de conclusie komen, dat een verzoek tot onderzoek 

bij de Raad voor de Kinderbescherming nodig is. 

 

Onder overig vallen o.a. politie, ouders, andere instellingen en een advocaat.  

 

Tabel 14. Gemiddelde doorlooptijd variant 3 

 N=54 

Gemiddeld  3 maanden 

Minimaal 1 maand 

Maximaal  8 maanden 

 

In 9 dossiers16 is er op het moment dat er een verzoek tot onderzoek wordt gedaan ook een lokaal 

team betrokken in het gezin naar aanleiding van een melding bij Veilig Thuis. De doorlooptijd is 

berekend vanaf het verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming, maar er is dus 

wel al eerdere betrokkenheid in het gezin aanwezig. 

5.4.5 Overige opmerkingen over de gemiddelde doorlooptijd  

- Soms lopen onderzoeken van de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis lopen 

tegelijk. Opvallend is dat beide organisaties dit niet altijd van elkaar weten. In de 

raadsrapporten werd niet genoemd dat Veilig Thuis ook betrokken was en uit de systemen 

                                                      
16 Bij leerplicht n=1, politie n=1, gecertificeerde instelling=3, overig n=4. 
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van Veilig Thuis bleek niet dat zij op de hoogte waren van het feit dat de Raad voor de 

Kinderbescherming tegelijkertijd onderzoek deed.  

- Niet voor ieder kind in een gezin verloopt het proces hetzelfde. Bij Veilig Thuis wordt, 

wanneer maar één kind getuige is van huiselijk geweld, alleen dit kind geregistreerd en niet 

de overige kinderen van het gezin. Later bij de Raad voor de Kinderbescherming kunnen de 

overige kinderen van het gezin alsnog meegenomen worden in het onderzoek (ambtshalve 

uitbreiding). Het traject start voor het ene kind in deze gevallen eerder dan voor de andere 

kinderen. Dit komt ook voor bij leerplichtzaken en jeugdreclasseringzaken. Ook daar wordt 

vaak eerst alleen onderzoek gedaan ten aanzien van het kind dat niet naar school gaat of 

een delict heeft gepleegd. In een later stadium kan het onderzoek zich uitbreiden naar de 

andere kinderen van het gezin.  

- In 96 dossiers zijn zorgmeldingen gedaan bij verschillende instanties. Dit varieert van 

meldingen bij Veilig Thuis/AMK, instanties voor crisisplaatsingen, politie enz.  

- In 17 dossiers is eerder sprake geweest van een ondertoezichtstelling. Deze 

ondertoezichtstelling is vervolgens beëindigd. De gemiddelde duur van deze eerdere 

ondertoezichtstellingen is 3 jaar. De langste ondertoezichtstelling duurde 8 jaar. 

- Er is ook betrokkenheid van andere instanties dan de genoemde ketenpartners, zoals politie, 

crisisteams of jeugdreclassering. 

 

  

 Het interne proces bij Veilig Thuis 

5.5.1 Eerdere betrokkenheid Veilig Thuis 

Een melding bij Veilig Thuis hoeft niet altijd te leiden tot een ondertoezichtstelling. Omdat wij in ons 

onderzoek teruggekeken hebben in de dossiers konden wij zien welke melding bij Veilig Thuis 

uiteindelijk heeft geleid tot een raadsonderzoek. Deze datum hebben wij aangemerkt als “datum 

melding Veilig Thuis”. Uit de dossiers bleek dat Veilig Thuis soms al eerder meldingen had 

ontvangen over een gezin. Bij deze meldingen heeft Veilig Thuis geen onderzoek gedaan, omdat 

het lokale team al betrokken was bij het gezin of omdat er geen noodzaak was om de zaak te 

onderzoeken. De zaak werd dan verwezen naar het lokale team, of het dossier werd afgesloten.  

Ook kwam het voor dat naar aanleiding van een melding er eerder een ondertoezichtstelling of 

uithuisplaatsing is geweest.  

 

Tabel 15. Eerdere betrokkenheid van Veilig Thuis  

Jaartal meldingen VT/AMK Aantal (n=57) 

Vóór 2010 6 

2010 1 

2011 2 

2012 1 

2013 11 

2014 12 

2015* 18 

2016* 6 

*In 2015 en 2016 werden meerdere meldingen gedaan. Deze meldingen werden gedaan voordat uiteindelijk 

weer een melding werd gedaan die tot een ondertoezichtstelling leidde. 
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5.5.2 Veilig Thuis in de hoofdroute 

In par. 5.4.2 is beschreven, dat Veilig Thuis in 132 dossiers in de periode 2015/2016 betrokken 

was. Veilig Thuis West is 81 keer betrokken geweest en Veilig Thuis Midden-Brabant is 51 keer 

betrokken geweest. In 11 dossiers ontbrak de datum van de melding bij Veilig Thuis. In 2 zaken 

was er een andere Veilig Thuis betrokken. Wij gaan dus uit van n=121. 

 

Veilig Thuis voert na een melding een triage uit en kan daarna besluiten een onderzoek te doen. 

Als maximum doorlooptijd is landelijk afgesproken 5 dagen voor de triage en 70 dagen voor het 

onderzoek. 

5.5.3 Triage 

Landelijk is de politie de grootste melder bij Veilig Thuis. Daarnaast zijn er veel verschillende 

categorieën melders, waaronder mensen in de omgeving van het gezin. Het beeld van de melders 

in de onderzochte dossiers komt met dit landelijke beeld overeen. 

 

In 13 dossiers ontbrak het triagebesluit.  

In drie dossiers heeft Veilig Thuis de melding direct doorgezet naar de Raad voor de 

Kinderbescherming, omdat duidelijk werd dat de Raad voor de Kinderbescherming al onderzoek 

aan het doen was.  

Ten aanzien van de overige 105 dossiers geldt het volgende:  

 

Tabel 16. Gemiddelde doorlooptijd triagebesluit 

N=105  

Gemiddeld  2,7 dagen 

Minimaal (n=51) 0 dagen 

Maximaal  32 

 

Iets minder dan de helft van de triagebesluiten worden genomen op de dag van de melding. In één 

zaak duurde het 32 dagen voordat een triagebesluit werd genomen. Uit het dossier kon niet 

worden afgeleid wat hier de reden van was. 

5.5.4 Onderzoek Veilig Thuis 

In 59 dossiers besluit Veilig Thuis zelf onderzoek te gaan doen.  

 

In 51 van deze dossiers besluit Veilig Thuis om na de triage direct met het onderzoek te starten. 

De startdatum van het onderzoek is in die dossiers de datum van het triagebesluit. In een paar 

dossiers wijkt dit af met respectievelijk één dag tot maximaal 6 dagen.  

 

In de overige 8 dossiers is er na het triagebesluit besloten om de zaak eerst terug te verwijzen naar 

het lokale team, waarna er vervolgens alsnog is besloten om verder onderzoek te gaan doen. 

Tussen het triagebesluit en de start van het onderzoek zitten in deze dossiers minimaal 12 dagen 

en maximaal 81 dagen.  
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In totaal duurt het onderzoek van Veilig Thuis (vanaf startdatum onderzoek) tot afronding 

onderzoek (einddatum onderzoek):  

 

Tabel 17. Doorlooptijd onderzoek Veilig Thuis 

N=51 

Gemiddeld  89,6 dagen 

Minimaal  5 dagen 

Maximaal  196 

 

In de dossiers die na het onderzoek van Veilig Thuis naar de Raad voor de Kinderbescherming 

gaan duurt het onderzoek gemiddeld 91 dagen. 

In dossiers die naar het lokale team gaan duurt het Veilig Thuis onderzoek gemiddeld 86 dagen. In 

een beperkt aantal dossiers vindt er tijdens of na het Veilig Thuis onderzoek een overleg plaats bij 

het Kr8-Kollectief of de Jeugdbeschermingstafel. Dit overleg kan een schakel zijn in het besluit om 

de Raad voor de Kinderbescherming te verzoeken een onderzoek in te stellen. 

5.5.5 Totale doorlooptijd bij Veilig Thuis 

De doorlooptijd tussen een melding bij Veilig Thuis en het verzoek tot onderzoek bij de Raad voor 

de Kinderbescherming (meldingsdatum Raad voor de Kinderbescherming) is gemiddeld 133 

dagen. 

 

Tabel 18. Doorlooptijd melding Veilig Thuis tot VTO Raad 

 N=121 

Gemiddeld 133 dagen 

Minimaal  0 dagen 

Maximaal  540 

 

In tabel 18 wordt een overzicht in gemiddeld aantal dagen gegeven met een onderscheid naar het 

soort proces.  

 

Tabel 19. Doorlooptijd Veilig Thuis naar wijze van afhandelen 

Wijze van afhandelen Totaal aantal dagen (n=121) 

Onderzoek, besluit: naar Raad voor de 

Kinderbescherming  

100,8 dagen 

Onderzoek, besluit: naar lokale team 256,7 dagen 

Na triage overdragen aan het lokale team of andere 

professionals 

105,7 dagen 

Na triage overdragen aan Raad voor de 

Kinderbescherming  

2,7 dagen 

 

 

 Het interne proces Kr8-Kollectief en Jeugdbeschermingstafel 

 

Voordat een verzoek tot onderzoek wordt ingediend bij de Raad voor de Kinderbescherming kan er 

een bespreking plaatsvinden bij het Kr8-Kollectief (West-Brabant) of de Jeugdbeschermingstafel 
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(Midden-Brabant). De ouders worden hierbij uitgenodigd en er wordt besproken of er inderdaad 

een verzoek tot onderzoek moet worden gedaan.  

 

In 88 dossiers hebben wij kunnen nagaan dat er een bespreking bij het Kr8-Kollectief heeft 

plaatsgevonden. Wij hebben niet kunnen onderzoeken hoeveel dagen het interne proces bij het 

Kr8-Kollectief duurt, aangezien wij niet beschikten over de data van aanmelden bij het Kr8-

Kollectief.  

Wel hebben wij kunnen zien hoeveel dagen er tussen de bespreking van het Kr8-Kollectief en de 

uiteindelijke melding bij de Raad voor de Kinderbescherming zat.  

Er waren 9 missende data.  

Van de 79 dossiers was in 12 dossiers de melding bij de Raad voor de Kinderbescherming eerder 

dan de bespreking bij het Kr8-Kollectief. Dit scheelde één of twee dagen, waarschijnlijk door het 

verschillend vastleggen in de administratie.  

 

Voor de overige 67 dossiers geldt: 

Tabel 20. Doorlooptijd tussen Kr8 en VTO Raad 

 

Gemiddeld (n=67) 30 dagen 

Minimaal  0 dagen 

Maximaal  166 

 

In 31 dossiers hebben wij kunnen nagaan dat er een bespreking bij de Jeugdbeschermingstafel 

heeft plaatsgevonden. Ook in deze dossiers hebben wij niet het interne proces kunnen 

onderzoeken, aangezien wij niet beschikten over de data van aanmelden bij de 

Jeugdbeschermingstafel.  

In 19 dossiers werd een datum van de bespreking van de Jeugdbeschermingstafel genoemd. In de 

overige dossiers is de datum van de bespreking voor ons onbekend. 

  

Tabel 21. Doorlooptijd tussen JBT en VTO Raad 

 

Gemiddeld (n=19 ) 9 dagen 

Minimaal  2 dagen 

Maximaal  32 dagen 

 

De doorlooptijd tussen het Kr8-kollektief en een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de 

Kinderbescherming is in de onderzochte dossiers substantieel langer dan bij de 

Jeugdbeschermingstafel. 

In de dossiers was hiervoor geen duidelijke verklaring te vinden. Een factor kan zijn, dat het VTO-

formulier in een aantal gevallen door de Raad als onvolledig werd teruggestuurd met het verzoek 

om eerst de informatie aan te vullen. 

 

In 19 dossiers was Veilig Thuis enkel betrokken om het verzoek tot onderzoek in te dienen bij de 

Raad voor de Kinderbescherming middels CORV. Dit leverde geen grote vertragingen op. Het 

proces werd met maximaal drie dagen verlengd.  
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 Het interne proces bij de Raad voor de Kinderbescherming voor de 

Kinderbescherming 

5.7.1 Het onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming 

In de dossiers wordt als regel zowel de datum genoteerd waarop het verzoek tot onderzoek wordt 

ontvangen (de meldingsdatum) als de datum waarop wordt gestart met het onderzoek (datum start 

onderzoek).  

In 15 dossiers ontbrak of de meldingsdatum, of de datum van de start van het onderzoek.  

Bij 3 dossiers lag de startdatum van het onderzoek voor de meldingsdatum. Een verklaring was 

hiervoor niet vinden.  

In de onderzochte periode was er bij de Raad voor de Kinderbescherming een wachtlijst. 

Gemiddeld lagen er tussen de melding en start van het onderzoek 43 dagen.  

 

Tabel 22 Tijdsverloop tussen melding en start onderzoek 

N=184 

Gemiddeld  43 dagen 

Minimaal (n=12) 0 dagen 

Maximaal  126 dagen 

 

In 12 dossiers werd op de dag van de melding met het onderzoek gestart. Dit gebeurde onder 

meer bij een herhaald verzoek tot onderzoek nadat de Raad voor de Kinderbescherming eerder 

een zaak had verwezen.  

 

Ten aanzien van de doorlooptijd van het onderzoek (startdatum onderzoek tot einddatum 

onderzoek) zien wij het volgende: in 11 dossiers ontbreekt data waardoor het gemiddelde wordt 

berekend over 191 dossiers. 

 

Tabel 23. Doorlooptijd onderzoek Raad voor de Kinderbescherming 

 

Gemiddeld (n=191) 44 dagen 

 

Minimaal (n=2) 0 dagen 

Maximaal  259 dagen 

 

In 2 dossiers duurt het onderzoek nul dagen. Het is onduidelijk waar dit door komt.  

De twee langste onderzoeken (259 dagen en 141 dagen) zijn onderzoeken die al eerder waren 

afgerond, maar waarbij uiteindelijk toch werd besloten om het onderzoek verder uit te breiden naar 

een kinderbeschermingsmaatregel. Wanneer deze twee dossiers niet worden meegenomen ligt het 

gemiddelde van het doen van onderzoek iets lager namelijk op 42 dagen.  

 

Na afronding van het onderzoek stuurt de Raad voor de Kinderbescherming, indien een maatregel 

wordt verzocht, een verzoekschrift aan de rechtbank. Het gemiddelde aantal dagen tussen de 

afronding van het onderzoek en de ontvangst van het verzoek bij de rechtbank is 3,6 dagen. Hierbij 

is gekozen voor datum ontvangst van het verzoek bij de rechtbank, omdat deze datum in alle 

dossiers beschikbaar was en de datum van het verzenden van het verzoekschrift niet.  
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Conclusie doorlooptijden Raad voor de Kinderbescherming van de Kinderbescherming 

De norm voor de maximale doorlooptijd bij de Raad voor de Kinderbescherming bedraagt 56 

dagen. 

In de onderzochte dossiers bedraagt de doorlooptijd tussen de melding bij de Raad voor de 

Kinderbescherming en de ontvangst van het verzoekschrift bij de rechtbankgemiddeld 90 dagen.  

Hierbij moet bedacht worden, dat de tijd tussen melding en start onderzoek gemiddeld ongeveer 

even lang is als de tijd die nodig was voor het uitvoering van het onderzoek. De op dat moment 

bestaande wachtlijst is hiervoor waarschijnlijk een belangrijke verklarende factor. 

 

Tabel 24. Doorlooptijd Raad voor de Kinderbescherming 

Traject  N Gemiddelde 

Melding tot start onderzoek 188 (14 missing) 43 dagen 

Onderzoek 191 (11 missing) 44 dagen 

Totale duur van melding tot ontvangst 

verzoekschrift rechtbank 

194 (8 missing) 90 dagen 

 

 

 De doorlooptijden bij de rechtbank 

 

Nadat het verzoekschrift van de Raad voor de Kinderbescherming is binnengekomen bij de 

rechtbank worden de ouders in de gelegenheid gesteld om een verweerschrift in te dienen. Dan 

volgt er een brief met een oproep voor de zitting. In 48 dossiers ontbrak de oproepbrief in het 

dossier. 

 

De termijn tussen de binnenkomst van het verzoekschrift en de zitting is gemiddeld 22 dagen met 

een minimum van 6 dagen en een maximum van 42 dagen. In alle 202 dossiers is een zitting 

geweest. De afgesproken maximum doorlooptijd hiervoor bedraagt 21 dagen. 

 

In 166 dossiers deed de rechter tijdens de zitting mondeling uitspraak. De datum van de 

beschikking kwam in dat geval overeen met de datum van de zitting.  

In de overige 36 dossiers was er een periode van gemiddeld 16 dagen tussen de zitting en de 

datum van de beschikking, waarbij de langste 29 dagen bedroeg. De afgesproken maximum 

doorlooptijd tussen de zitting en de beschikking is 14 dagen. 

 

De datum van de beschikking is de startdatum van de ondertoezichtstelling. Dit betekent echter 

nog niet dat de beschikking op de dag van de uitspraak bij de gecertificeerde instelling is. Als er 

mondeling uitspraak wordt gedaan, komt de datum van de beschikking overeen met de datum van 

de zitting. De uitspraak moet dan echter eerst nog op schrift komen. De periode tussen de datum 

van de beschikking en de datum waarop de beschikking door de rechtbank werd verzonden is 

gemiddeld 18,3 dagen.  

Er zijn 6 dossiers waar de datum van ontvangst van de beschikking dezelfde dag is als de datum 

van de beschikking. Deze zes dossiers vallen onder de 36 dossiers waarin de datum van de 

beschikking afweek van de zittingsdatum.  
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Bij 12 dossiers bedraagt de periode tussen de datum van de beschikking en de ontvangst van de 

beschikking meer dan 14 dagen.  

5.8.1 Conclusie doorlooptijden bij de rechtbank  

De doorlooptijd tussen de ontvangst van het verzoekschrift bij de rechtbank en de ontvangst van 

de beschikking bij de gecertificeerde instelling is gemiddeld 43 dagen.  

Het minimaal aantal dagen is 7 en het maximaal aantal dagen is 92 dagen.  

Het afgesproken maximum bedraagt 35 dagen (21 plus 14 dagen). 

 

Tabel 25. Doorlooptijd bij de Rechtbank 

Traject  N Gemiddelde 

Ontvangst tot zitting 195 (7 missing) 22 dagen 

Zitting tot ontvangst beschikking 201 (1 missing) 21 dagen 

Totale duur van ontvangst verzoekschrift tot 

ontvangst beschikking bij gecertificeerde 

instelling  

197 (5 missing) 43 dagen 

 

 

 De start bij de gecertificeerde instellingen 

 

Nadat de rechtbank een kinderbeschermingsmaatregel heeft uitgesproken wordt de zaak 

overgedragen aan de gecertificeerde instelling. In een aantal gevallen is de gecertificeerde 

instelling al betrokken bij de kinderen voordat de maatregel wordt uitgesproken. Dit is aan de orde 

wanneer het gezin al in het vrijwillige kader ondersteuning krijgt van de gecertificeerde instelling.  

 

In de vorige paragraaf is beschreven, dat de rechter de ondertoezichtstelling veelal mondeling 

uitspreekt. Op de zitting is als regel een gezinsvoogd aanwezig namens de gecertificeerde 

instelling. Bij deze gelegenheid maakt de gezinsvoogd kennis met de ouders en, indien aanwezig, 

het kind.  

In de dossiers wordt het eerste face-to-face contact geregistreerd. Ook wordt in de dossiers de 

aanmelddatum geregistreerd. In de dossiers wordt hier verschillend mee omgegaan. Soms is de 

melddatum de datum van de zitting, een andere keer is dit de datum van het eerste (soms al 

eerdere) contact of de datum van de beschikking.  

 

Tabel 26. Doorlooptijd gecertificeerde instelling 

N= 192 

Gemiddeld  7 dagen 

Minimaal (n=88) 0 dagen 

Maximaal  63 dagen 

 

De datum van het face-to-face contact is in 88 dossiers dezelfde datum als de datum van de 

zitting. Zoals eerder gesteld blijkt uit de verslagen bij dit contact dat dit enkel een kennismaking is 

en dat de gezinsvoogd op korte termijn een nieuwe afspraak maakt om langs te komen.  
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In 39 dossiers vindt het face-to-face contact niet op de zitting plaats, maar wel binnen 5 dagen na 

de zitting.  

In 33 dossiers is het eerste contact er tussen 6 en 14 dagen en bij 32 dossiers duurt dit langer dan 

14 dagen met een maximum van 63 dagen.  

Ten aanzien van het dossier van 63 dagen moet wel een kanttekening bij worden geplaatst. De 

datum van de zitting en de datum van de beschikking schelen één maand en vervolgens wordt de 

zaak weer een maand later bij de gecertificeerde instelling aangemeld. Het is onduidelijk hoe het 

traject in dit dossier precies is verlopen. Wanneer het dossier van 63 dagen niet wordt 

meegerekend ligt het gemiddelde op 6 dagen.  

Het landelijk afgesproken maximum hiervoor is 5 dagen. 

 

Na het face-to-face contact is er vervolgens snel contact met het gezin. In de meeste dossiers zien 

wij dat er binnen twee weken een huisbezoek plaatsvindt. In andere dossiers is er een aantal keer 

telefonisch contact voordat er een huisbezoek plaatsvindt. Het viel ons op, dat er vaak wel een 

periode zit tussen een huisbezoek bij de ene ouder en de andere ouder (bij gescheiden ouders).  

 

De gezinsvoogd heeft de taak om samen met het gezin een plan van aanpak op te stellen. Tussen 

de zitting en de datum van het plan van aanpak zit gemiddeld 47 dagen.  

Zestien dagen is het minimum aantal dagen en 277 dagen het maximum.  

In 35 dossiers ontbrak de datum van het plan van aanpak.  

Er is geen significant verschil in de doorlooptijden bij de verschillende gecertificeerde instellingen.  

 

 

 Conclusies kwantitatief onderzoek 

 5.10.1 Wat is de doorlooptijd van het ketenwerkproces? 

In paragraaf 3.3.2 zijn de normtijden beschreven. In dit hoofdstuk is beschreven wat wij zagen in 

de dossiers. In onderstaande tabel zijn de uitkomsten naast elkaar weergegeven. Wij komen tot de 

conclusie, dat er bij elke instantie afzonderlijk een langere gemiddelde doorlooptijd is dan de 

maximale normtijd die wordt gesteld.  

 

Tabel 27. Normtijd en doorlooptijd vergeleken 

Instelling Normtijd in dagen Gemiddelde duur 

dossieronderzoek in dagen 

Spreiding 

(min<> max) 

Veilig Thuis  75 133                     (n=121)         0 <> 540 

Raad voor de 

Kinderbescherming 

56    90                     (n=194)         4 <> 323 

Rechtbank 35   43                     (n=197)         7 <> 92 

gecertificeerde instelling 

(eerste contact) 

5     7                     (n=192)         0 <> 63 

 

Voor de hoofdroute: Veilig Thuis – Raad voor de Kinderbescherming – rechtbank – gecertificeerde 

instelling totdat de gezinsvoogd start met het gezin is de opgestelde normtijd 5 maanden. 

De feitelijke doorlooptijd in de 105 onderzochte dossiers met deze route bedraagt gemiddeld 8,2 

maanden. 
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Van deze 105 dossiers wordt in 76 dossiers de maximum normtijd overschreden. Dit is 72%. 

  

In 39 dossiers (28%) is de doorlooptijd van deze route 5 maanden of korter.  

 

Wachtlijsten waren er in de onderzochte periode bij de Raad voor de Kinderbescherming. De 

wachtlijsten kunnen voor 1 tot maximaal 1,5 maand de lengte van de doorlooptijd verklaren. 

Wanneer de tijd tussen het ontvangen van het verzoek tot onderzoek en de start van het 

onderzoek volledig wordt toegeschreven aan de wachtlijst, dan zou de doorlooptijd in de 

hoofdroute gemiddeld nog ongeveer 7 maanden zijn, oftewel 2 maanden boven het voor 

individuele kinderen gestelde maximum. 

Een andere mogelijke verklarende factor is het aantal schakels in de route. Naast de formele 

instanties is ook het Kr8-Kollectief/de Jeugdbeschermingstafel in veel dossiers een schakel. Uit de 

dossiers kan niet worden afgeleid hoe veel vertraging dit oplevert. 

 

Tegenover deze verklarende factoren staat, dat met veel kinderen reeds voor de start van de 

hoofdroute bemoeienis was in een vrijwillige kader en dat er soms in het verleden al meldingen bij 

Veilig Thuis en/of een kinderbeschermingsmaatregel geweest was.  

5.10.2 Hoeveel kinderen staan er op een wachtlijst en hoe lang duurt de wachttijd? 

In de onderzoeksperiode was er alleen bij de Raad voor de Kinderbescherming een wachtlijst.  

Dit was echter niet voor de hele periode op dezelfde manier vastgelegd. Daardoor is het niet 

mogelijk om de vraag te beantwoorden hoeveel kinderen er op de wachtlijst stonden. 

Tussen het verzoek tot onderzoek en de start van het onderzoek door de Raad voor de 

Kinderbescherming zat gemiddeld 43 dagen.  

5.10.3 Hoeveel schakels doorloopt een casus binnen het ketenwerkproces? 

In de dossiers zien wij een divers beeld ten aanzien van het verloop van het proces. In sommige 

dossiers is geen betrokkenheid van Veilig Thuis en of het lokale team, in andere dossiers worden 

dossiers overgedragen aan andere instanties. De langste schakel in de dossiers kan als volgt 

worden weergegeven:  

 

 

 

*De melder kan eventueel het lokale team zijn.  

 

Hierbij merken we op, dat dit uitsluitend de schakels zijn in de ‘jeugdbeschermingsketen’. Naast 

deze instanties zijn bij veel van deze gezinnen tal van andere instanties betrokken, zoals instanties 

voor jeugdhulpverlening, gezondheidszorg, politie en gemeentelijke diensten.  
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6 Ervaringen van ouders en kinderen 

 

 

Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderzoeksvragen 

- Welke knelpunten worden ervaren door ouders en kinderen?  

- Welke voorstellen voor verbeteringen doen ouders en kinderen?  

 

Om te achterhalen wat de ervaringen zijn van ouders en kinderen ten aanzien van het ketenproces 

zijn semi-gestructureerde interviews gehouden. Jeugdbescherming Brabant heeft contact 

opgenomen met de ouders van wie de kinderen in de onderzoeksperiode (1 juli tot en met 31 

december 2016) onder toezicht zijn gesteld. De respons was laag. Volgens de gezinsvoogden 

wilden ouders niet nog een keer met iemand praten.  

In totaal hebben wij met 8 ouders en 2 kinderen gesproken.  

Vanwege de lage respons kunnen er geen representatieve uitspraken worden gedaan over de 

ervaringen. Wel wordt er in dit hoofdstuk een beeld geschetst van wat deze ouders en kinderen 

hebben ervaren in het ketenproces, welke knelpunten zij ervaren en welke mogelijke oplossingen 

zij zien. 

 

  

 Opbrengsten  

 

Aan de ouders is een overzicht getoond van het ketenproces. De ouders herkennen het 

ketenproces en reageren als volgt op de vraag of zij het gehele traject hebben doorlopen: 

- ‘Veilig Thuis kwam bij ons langs naar aanleiding van een melding van de politie. Ook de 

Raad voor de Kinderbescherming kwam langs. Vervolgens zijn wij op de zitting geweest en 

kwam de gezinsvoogd.’ 

- ‘Ik heb ze allemaal gezien.’ 

- ‘Er is een melding gemaakt bij Veilig Thuis, dus vanaf daar heb ik alles gehad.’ 

- ‘In plaats van het CJG was er bij ons maatschappelijk werk, maar verder zijn wij overal 

geweest.’  

- ‘Wijkteam en Veilig Thuis ken ik niet, Krachtcollectief/jeugdbeschermingstafel: die kennen 

we wel, Raad voor de Kinderbescherming ben ik geweest en de zitting en gezinsvoogd ken 

ik.’  

 

Niet alle ouders hebben de gehele keten doorlopen; sommigen zijn op verschillende momenten in 

het proces in aanraking gekomen met een instantie.  

6.1.1 Lengte van het proces 

Alle geïnterviewde ouders vinden het proces lang duren. Zowel de interne processen als de gehele 

keten duurt volgens hen te lang. Vooral de wachtlijsten worden door ouders als zeer vervelend 

ervaren.  

- ‘Wachttijden terwijl iemand suïcidaal is, dat kan echt niet. Met de crisisdienst hadden wij wel 

goed contact.’  
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Bij twee gezinnen is er sprake van complexe echtscheidingsproblematiek. Deze ouders zitten in 

een strijd die maar voortduurt. Eén van de gesproken ouders: ‘Mijn ex is degene die moet stoppen 

met strijden, maar zowel het Advies en Meldpunt Kindermishandeling als de Raad voor de 

Kinderbescherming lukt het niet om hierbij te helpen. Ze hebben geen slagkracht.’  

 

Een aantal ouders (n=5) heeft eerst lange tijd vrijwillige hulpverlening gekregen, waarna uiteindelijk 

een verzoek tot onderzoek is gedaan. Vooral de periode dat een instantie (Veilig Thuis/Raad voor 

de Kinderbescherming) onderzoek aan het doen is, voelt voor het gezin als heel lang. Twee ouders 

snappen dat het proces lang duurt, omdat er ook juist eerst goed onderzoek moet worden gedaan 

om te beoordelen of een ondertoezichtstelling daadwerkelijk nodig is. 

6.1.2 Helderheid proces 

Met de ouders is gesproken of het ketenproces voor hen (vooraf) helder was. De ouders vinden het 

proces onduidelijk. Zeker in het begin van de hulpverlening of na een melding van Veilig Thuis is 

het voor hen niet duidelijk wat er precies gaat gebeuren. Bij geen van de ouders is er door een 

instantie uitgelegd welke stappen er in het ketenproces precies doorlopen (kunnen) worden. 

Ouders vonden het vooral moeilijk dat zij gedurende de periode dat het onderzoek werd uitgevoerd 

niet op de hoogte werden gesteld van de ontwikkelen en zo in onzekerheid bleven zitten.  

- ‘Niemand wees ons de weg, we kennen de weg niet. Het was een doolhof; 

- Er werd ons niks verteld.’ 

- ‘Omdat ik bekend ben met jeugdzorgland, snapte ik het proces. Als je hier geen kennis van 

hebt, dan heb je echt geen idee wat er allemaal gaat gebeuren.’  

- ‘De maatschappelijke hulp heeft wel wat verteld over wat er ging gebeuren.’ 

- ‘Pas tijdens het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming werd het mij iets 

duidelijker wat er nu ging gebeuren.’ 

6.1.3 Noodzakelijkheid ketenproces 

Op de vraag of de ouders alle schakels ook noodzakelijk vonden, reageerden zij als volgt: 

- ‘Er zijn ontzettend veel schakels. Op een gegeven moment zie je door de bomen het bos 

niet meer’. 

- ‘Veilig Tuis kan eruit, die deed niks. Het duurde heel lang en ze pakken niet door.’  

- ‘De Raad voor de Kinderbescherming was fijn, zij deden goed en gedegen onderzoek. Dat 

duurde heel lang, maar uiteindelijk had ik wel wat aan dit rapport. Aan de rest heb ik niet 

echt wat gehad’. 

- ‘Ik snap wel dat ze allemaal iets anders doen, dus ze zijn wel allemaal nodig. Ik zou niet 

weten hoe het anders zou moeten’.  

6.1.4 Effectiviteit van het proces 

De ouders noemen een aantal punten waar zij tijdens het proces wel tevreden over waren:  

- ‘De gezinsvoogd is een meerwaarde. Is de enige die echt helpt. 

- ‘Raad voor de Kinderbescherming deed wel echt goed zijn werk. Ze deden zorgvuldig 

onderzoek’.’ 

- ‘De maatschappelijke hulp ging steeds mee, dat was fijn.  

- ‘Het was fijn dat de rechter het dossier goed had gelezen.’  
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6.1.5 Opbrengsten kinderen 

De twee kinderen die zijn gesproken konden precies vertellen welke medewerker zij bij welke 

instantie hadden gesproken. Zij vonden het lastig om steeds opnieuw het hele verhaal te vertellen. 

Eén van de kinderen had met 5 instanties gesproken (een maatschappelijk werker, medewerker 

Veilig Thuis, medewerker Raad voor de Kinderbescherming, rechter en gezinsvoogd). Het andere 

kind had in verband met zijn leeftijd niet gesproken met de rechter, maar wel met de andere 

instanties. Zij vonden het allebei fijn dat de gezinsvoogd er was om hen te helpen. 

 

  

 Knelpunten en verbeterpunten 

 

De ouders noemen een aantal knelpunten en verbeterpunten.  

6.2.1 Rol en taak van de verschillende instanties 

Bij twee geïnterviewde ouders is de omgang stopgezet, omdat er een vermoeden was van 

seksueel misbruik. Beide ouders vinden dat de verschillende instanties vervolgens niet meer 

objectief kunnen kijken en hetgeen de andere ouder aan hen vertelt als waarheid aannemen. Het 

koste beide ouders ontzettend veel tijd en moeite om uiteindelijk weer (begeleide) omgang te 

krijgen. Zij vinden dat de professionals zich niet moeten laten leiden door wat ouders zeggen maar 

hun eigen positie en rol moeten innemen.  

 

Voor de ouders was niet altijd helder wat de taken zijn van de verschillende instanties en hoe zij 

daarin van elkaar verschillen. Zowel Veilig Thuis als de Raad voor de Kinderbescherming deden 

onderzoek. Voor de ouders was het echter niet duidelijk wat het verschil is tussen beide 

onderzoeken en waarom de organisaties afzonderlijk van elkaar onderzoek deden. Het kostte 

volgens de ouders wel veel tijd. De ouders vinden het belangrijk, dat de instanties duidelijk maken 

wat er precies gebeurt.  

6.2.2 Wijze van communicatie tussen de ketenpartners 

Naast de verschillende taken en rollen, zijn een aantal ouders ook negatief over de wijze van 

communicatie van en tussen de instanties.  

- ’Er gingen weken overheen en ik hoorde niks van Veilig Thuis, ik moest steeds zelf bellen 

om te vragen of het onderzoek al klaar was.’  

- ‘Niemand praat met elkaar’. 

- ‘Hoewel de politie al lang had vastgesteld dat er niks aan de hand was, bleef Veilig Thuis 

maar aangeven dat er nog geen duidelijkheid was en daarom geen omgang mocht 

plaatsvinden.’ 

6.2.3 Wijze van communicatie naar ouders en kinderen  

De ouders hebben vooral behoefte aan zo snel mogelijk duidelijkheid en openheid over de situatie. 

Het zou voor de ouders veel schelen als de organisaties de ouders zelf zouden benaderen in 

plaats van dat de ouders steeds zelf achter de organisaties aan moeten gaan. ‘We hadden 

verwacht dat de uitspaak over de OTS veel later zou komen. Maar we kregen het na een paar 

weken. Dat vind ik heel goed, want dan hoef je niet in onzekerheid te zitten. In onzekerheid 

wachten is erg.’ 
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6.2.3 Verschillende contactpersonen 

De ouders vinden het vervelend als zij steeds een nieuwe contactpersoon krijgen. Er waren bij alle 

ouders meerdere wisselingen bij dezelfde instanties. Door ziekte, zwangerschapsverlof enz. 

kregen ouders weer een andere onderzoeker of een nieuwe gezinsvoogd. Ze vonden het lastig om 

hier mee om te gaan.  

 

- ‘Er is veel ondersteuning geweest. Er waren steeds mensen in beeld, die vertrokken weer 

zonder het te laten weten en dan kreeg je weer een andere van Bureau Jeugdzorg.’ 

- ‘Er zijn teveel mensen. Ik kan ze niet meer tellen. Soms hadden we een huis vol.’  

- ‘In het begin, de vele wisselingen. Dan had je die weer aan de deur, en die weer aan de 

deur. Je moet je verhaal elke keer vertellen. Je vertrouwt niemand meer.’  

- ‘Toen was er weer een nieuw poppetje bij de zitting.’ 

- ‘Eén rechter bij de verschillende rechtszittingen dat zou fijn zijn. Ik had steeds een nieuwe 

rechter, waardoor steeds alles opnieuw moest worden verteld.’ 

- ‘Ik heb bijgehouden met hoeveel mensen ik over mijn kind heb gesproken. Jij bent nu 

nummer 68.’  

 

De ouders stellen ten aanzien van dit knelpunt de volgende verbeterpunten voor:  

- Degene die het onderzoek heeft gedaan bij de Raad voor de Kinderbescherming ook zelf 

naar de zitting komt. 

- Bij meerdere zittingen dezelfde rechter aanwezig is.  

- De gezinsvoogd altijd op de zitting is.  
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7 Conclusie 

 

  

 Het proces duurt gemiddeld langer dan de maximale normtijd 

 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de gemiddelde doorlooptijd van de keten voor de 

hoofdroute 8,2 maanden was in de periode van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2016.  

 

 

 

 

Dit is ver boven de maximale normtijd van 5 maanden. Wij komen tot de conclusie dat er bij elke 

instantie afzonderlijk een langere gemiddelde doorlooptijd aanwezig is dan de maximale normtijd 

die wordt gesteld.  

De feitelijke doorlooptijd in de 105 onderzochte dossiers met deze route bedraagt gemiddeld 8,2 

maanden. 

Van deze 105 dossiers wordt in 76 dossiers de maximum normtijd overschreden. Dit is 72%. 

In 39 dossiers (28%) is de doorlooptijd van deze route 5 maanden of korter.  

 

Wachtlijsten waren er in de onderzochte periode bij de Raad voor de Kinderbescherming. De 

wachtlijsten kunnen voor 1 tot maximaal 1,5 maand de lengte van de doorlooptijd verklaren. 

Wanneer de tijd tussen het ontvangen van het verzoek tot onderzoek en de start van het 

onderzoek volledig wordt toegeschreven aan de wachtlijst, dan zou de doorlooptijd in de 

hoofdroute gemiddeld nog ongeveer 7 maanden zijn, oftewel 2 maanden boven het voor 

individuele kinderen gestelde maximum. 

 

Een andere mogelijke verklarende factor is het aantal schakels in de route. Naast de formele 

instanties is ook het Kr8-Kollectief/de Jeugdbeschermingstafel in veel dossiers een schakel. Uit de 

dossiers kan niet worden afgeleid hoe veel vertraging dit oplevert. 

 

Tegenover deze verklarende factoren staat, dat met veel kinderen reeds voor de start van de 

hoofdroute bemoeienis was in een vrijwillige kader en dat er soms in het verleden al meldingen bij 

Veilig Thuis en/of een kinderbeschermingsmaatregel geweest was.  

 

In hoofdstuk 5 zijn ook varianten op de hoofdroute besproken. Soms is er geen betrokkenheid van 

Veilig Thuis en of lokale teams en wordt er direct een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de 

Kinderbescherming gedaan. De doorlooptijden zijn dan korter. 

Er is geen vaste route in het verloop van het proces in alle dossiers. 

 

 

 Oorzaken van overschrijden normtijd 

 

Uit het onderzoek komen diverse oorzaken naar voren die maken dat de gemiddelde doorlooptijd 

hoger ligt dan de maximale doorlooptijd (=normtijd). Voor de specifieke knelpunten verwijzen we 

naar hoofdstuk 4. In deze paragraaf beperken we ons tot de belangrijkste oorzaken. 

melder
Veilig 
Thuis

Raad voor de 
Kinderbescherming

Rechtbank
gecertificeerde 

instelling
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7.2.1 Ketensamenwerking 

Op basis van de interviews en de sessies met medewerkers van betrokken organisaties is duidelijk 

geworden dat er in de keten onvoldoende wordt samengewerkt en onvoldoende doorgegaan wordt 

op het proces van de ketenpartner waardoor het proces niet optimaal verloopt. Hier ligt een aantal 

oorzaken aan ten grondslag.  

 

Met de transitie van de jeugdhulp per 1 januari 2015 zijn bestaande samenwerkingsafspraken en -

constructies komen te vervallen. De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdhulp, de opdracht 

van de lokale teams is veranderd, het Bureau Jeugdzorg ging op in enkele delen, waaronder de 

gecertificeerde instelling en Veilig Thuis ontstond. Dit betekent dat ook de Raad voor de 

Kinderbescherming en de rechtbank zich daartoe moeten verhouden. In de afgelopen twee jaar is 

er hard gewerkt door alle organisaties om deze nieuwe jeugdhulpwereld vorm te geven.  

 

De medewerkers zeggen in het onderzoek, dat alle organisaties de afgelopen drie jaar sterk gericht 

zijn geweest op het ontwerpen en ontwikkelen van de eigen interne organisatie en minder op de 

samenwerking in de keten. De inzet die volgens de medewerkers van de Veilig Thuis-organisaties 

en Jeugdbescherming Brabant is gepleegd, heeft zich vooral gericht op wat deze organisaties 

vonden dat de lokale teams nodig hadden. Voor alle organisaties in de keten geldt, dat de dialoog 

over de samenwerking nog onvoldoende heeft plaatsgevonden.  

 

Een belangrijk knelpunt bij de ketensamenwerking is dat naast de regionale samenwerking ook 

landelijke standaarden zijn opgelegd, wat op sommige punten met elkaar in conflict komt en 

daarmee de ketenoptimalisatie in de weg staat. Het handelingsprotocol van Veilig Thuis, het 

standaard VTO-format, het Normenkader voor de gecertificeerde instelling en onderzoeken van de 

inspectie zijn daar voorbeelden van. Wanneer organisaties zoals de gecertificeerde instellingen en 

Veilig Thuis niet aan deze normen voldoen, zijn de gevolgen groot. Daarom richten deze 

organisaties zich op hun interne processen om aan de landelijke eisen te voldoen. Dit maakt het 

herontwerpen van de ketensamenwerking een lastig proces. Om de ketensamenwerking te 

optimaliseren in het belang van de cliënten is het noodzakelijk dat er ruimte is van de landelijke 

organisaties als de Rijksoverheid en de Inspecties.  

7.2.2 Visie 

Tijdens het onderzoek is duidelijk geworden dat de visies van waaruit de organisaties naar de 

problematiek van de cliënten kijken en er mee werken verschillen.  

De Veilig Thuisorganisaties kijken vanuit hun opdracht naar de vraag ‘of er daadwerkelijk sprake is 

van huiselijk geweld of kindermishandeling’.  

De Raad voor de Kinderbescherming, de rechtbank en de Gecertificeerde Instellingen kijken vanuit 

hun opdracht naar de ernst van de ontwikkelingsbedreiging van de kinderen. 

De lokale teams zijn zoekend naar de visie waarmee zij werken. Binnen het vrijwillige kader 

werken zij vrijwillig en vraaggericht. Hun doelgroep bestaat niet alleen uit gezinnen waar sprake is 

van onveiligheid of ernstige ontwikkelingsbedreigingen van de kinderen. Bij de wijkteams in Tilburg 

en het CJG in Breda komt naar voren, dat zij nog zoeken naar wat hun opdracht is en welke visie 

en uitgangspunten in hun werk gelden. Zelf geven de medewerkers daarover aan dat de opdracht 

van de gemeente voor hen niet duidelijk is en dat de huidige organisatievorm (netwerkorganisatie/ 

projectorganisatie) bijdraagt aan onduidelijkheid.  
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Daarnaast ontwikkelen de gemeenten het beleid voortdurend en komen de lokale teams 

onvoldoende toe aan implementatie van deze nieuw ontwikkelingen. Voordat een probleem is 

opgelost of een vernieuwing is geïmplementeerd komt er volgens de lokale teams alweer een 

nieuwe ontwikkeling. 

 

Het is voor de lokale teams niet altijd helder hoe de gemeenten hun visie vormen en wie daarbij 

betrokken zijn. Ook de gemeente is nog zoekend in hun rol. Ook de verhouding tussen de 

beleidsambtenaren en de lokale teams daarbij is een zoekproces, wie is waarvan? 

7.2.3 Regie en verantwoordelijkheid  

Door alle betrokkenen wordt geconstateerd dat het onduidelijk is wie er feitelijk casusregie voert 

tijdens het proces van melding bij Veilig Thuis of verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de 

Kinderbescherming tot het moment dat de rechter de uitspraak heeft gedaan.  

Veilig Thuis voert regie en houdt zicht op de veiligheid gedurende hun bemoeienis. Wanneer er 

vervolgens een verzoek tot onderzoek is ingediend, sluit Veilig Thuis de casus. Tijdens de 

bespreking van het verzoek tot onderzoek aan de jeugdbeschermingstafels worden hier wel 

afspraken over gemaakt. Vaak wordt de regie belegd bij het lokale team of de gecertificeerde 

instelling.  

Voor het lokale team levert dit een probleem op als het lokale team het verzoek tot onderzoek heeft 

gedaan en de cliënten daar boos over zijn en geen contact meer willen met het lokale team. De 

medewerker van het lokale team is dan niet in staat om deze verantwoordelijkheid uit te voeren. 

Het lokale team kan niet zonder toestemming van de ouders andere professionals benaderen, 

zoals school en heeft dus geen zicht meer op de situatie van de kinderen. Dan ontstaat een 

patstelling, waarbij Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming naar de lokale teams 

kijken voor de regie en de medewerkers van de lokale teams stellen dat zij dit vanwege het 

vrijwillige kader onvoldoende vorm kunnen geven. 

7.2.4 Gezamenlijke analyse en oordeelsvorming 

Iedere organisatie maakt van de problematiek in een gezinssituatie een eigen afweging, volgens 

een eigen kader en een eigen risicotaxatie. Er is geen eenduidigheid in de methode waarmee de 

analyse en weging plaatsvinden. Dit leidt in de praktijk tot verschillen in interpretatie en inschatting 

van de veiligheid en ontwikkelingsbedreiging. Het lokale team schat de situatie bijvoorbeeld in als 

onveilig, terwijl Veilig Thuis na onderzoek concludeert dat vrijwillige hulpverlening nog mogelijk is 

met het stellen van voorwaarden. De discussie hierover tussen organisaties kost veel tijd en levert 

veel frustratie bij de medewerkers op. In die periode gebeurt er niets met het gezin dat de situatie 

doet verbeteren. 

7.2.5 Werkdruk  

De medewerkers van alle organisaties zeggen, dat ze de werkdruk als erg hoog ervaren. De 

oorzaken daarvan zijn enerzijds hoge instroom, ziekteverzuim, inwerken van veel nieuwe mensen, 

vacatures en de vele taken die de medewerkers hebben naast het directe cliëntcontact.  

Anderzijds komt uit het onderzoek naar voren dat collegiale steun, inhoudelijke en procesmatige 

ondersteuning en reflectie niet optimaal zijn ingericht. Hierdoor hebben de medewerkers het gevoel 

het werk alleen te moeten doen en als individu belangrijke en ingrijpende beslissingen te moeten 

nemen. Dit maakt, dat het werk als zwaar wordt ervaren. 
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7.2.6 Randvoorwaarden ontbreken 

Tijdens het onderzoek komt naar voren, dat goede voorwaarden om het werk efficiënt uit te voeren 

ontbreken. Registratiesystemen sluiten niet aan bij de werkprocessen, er zijn verschillende 

systemen voor verschillende processen en documenten zijn te vaak niet terug te vinden. Dit laatste 

komt mede door de wijze waarop individuele medewerkers registreren en een digitaal dossier 

bijhouden. 

 

Niet alle gemeenten zijn aangesloten op CORV, waardoor de verzoeken tot onderzoek nog via 

Veilig Thuis worden verzonden naar de Raad voor de Kinderbescherming. 

 

Het ontbreekt aan praktische faciliteiten zoals vervoer naar cliënten, parkeerfaciliteiten en 

handsfree bellen. De medewerkers van de Veilig Thuisorganisaties, de Raad voor de 

Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen hebben de wens om werkplekken met 

faciliteiten bij de lokale teams te hebben, zodat zij tussen afspraken/huisbezoeken door kunnen 

werken. Een bijkomend voordeel daarvan is, dat zij daar dan medewerkers van ketenpartners 

ontmoeten. 

 

 

7.3  Geen specifiek Brabants probleem 

 

Het onderzoek heeft zich uitsluitend op de regio’s Midden- en West-Brabant gericht. De vraag kan 

gesteld worden of de lange doorlooptijd, de vele schakels en de onduidelijkheid over de analyse, 

oordeelsvorming en besluitvorming specifiek is voor deze regio’s. Om daar met zekerheid iets over 

te zeggen, zou ook in andere regio’s een vergelijkbaar onderzoek moeten worden uitgevoerd. Wij 

zien echter geen enkele reden om aan te nemen, dat de knelpunten specifiek zijn voor deze 

regio’s. Daar tegenover zien we wel aanwijzingen, dat overal in het land min of meer vergelijkbare 

problemen bestaan. 

 

In de eerste plaats komen als achterliggende oorzaken onder meer naar voren: de fase van de 

eerste jaren na de grote stelselwijzingen en de directe en indirecte invloed van het wettelijke 

systeem en landelijke sturing op de verschillende schakels (zoals landelijke organisatie Raad voor 

de Kinderbescherming, Landelijk Handelingsprotocol Veilig Thuis, beoordelingskader Inspectie, 

Normenkader gecertificeerde instellingen). Deze achterliggende factoren gelden voor iedere regio 

in Nederland. Overal moeten de gemeenten en de instellingen zich opnieuw tot elkaar verhouden 

na de stelselwijzigingen en overal kost dat een periode van jaren waarin wordt gezocht naar de 

juiste vormen van samenwerking. En overal geldt de invloed van de wet en de directe en indirecte 

landelijke sturing. 

 

In de tweede plaats zijn er voldoende signalen uit diverse regio’s die erop wijzen, dat ook op 

andere plaatsen gezinnen te maken krijgen met veel schakels en met nog meer professionals en 

dat de doorlooptijden in de keten van jeugdbescherming lang zijn. Wachtlijsten duiken met grote 

regelmaat op in verschillende regio’s en op verschillende plaatsen in de keten. Op veel plaatsen is 

een groot verloop onder de medewerkers en het zijn landelijk gezien hoogtijdagen voor 

gespecialiseerde uitzendorganisaties en payroll bedrijven die tijdelijke krachten leveren voor de 

instellingen in de jeugdbeschermingsketen.  
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Wij zien het als positief, dat de gemeenten in Midden- en West-Brabant dit onderzoek hebben laten 

uitvoeren en zich gezamenlijk inzetten om dit deel van de jeugdhulp en -bescherming beter te laten 

functioneren. Om effectief te kunnen verbeteren is een positieve instelling belangrijk, maar is het 

evenzeer noodzakelijk om de feitelijke situatie en de knelpunt scherp in beeld te brengen, juist 

waar die feitelijke situatie schuurt met de idealen van iedereen die zich inzet. 
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8 Discussie en aanbevelingen 

 

 

In dit laatste hoofdstuk formuleren we aanbevelingen. We noemen dit hoofdstuk ‘discussie en 

aanbevelingen’, omdat in de aanbevelingen onze interpretatie van de resultaten zijn verwerkt. 

Hiervoor kiezen we, omdat het past bij het karakter van een praktijkonderzoek, dat deels ook een 

actieonderzoek is en omdat het meer ideeën oplevert waarmee de opdrachtgevers (gemeenten) en 

andere betrokkenen verder kunnen. Het onderzoek levert wel enkele logisch dwingende 

aanbevelingen op, welke in de volgende paragrafen zijn uitgewerkt. 

 

 

 Doorlooptijd verkorten en aantal schakels verminderen 

 

Uit het kwantitatieve onderzoek volgt, dat de gemiddelde doorlooptijd voor alle kinderen 

substantieel langer is dan het afgesproken maximum per kind. De logische aanbeveling luidt: 

verkort de doorlooptijd van de keten als geheel. 

 

Veel respondenten vinden, dat het aantal schakels en het aantal betrokken instanties en 

professionals te groot is. 

De logische aanbeveling luidt: verminder het aantal schakels en het aantal betrokken professionals 

per kind of gezin. 

 

Veel respondenten zeggen, dat over de hele linie iedereen te sterk ‘instellingsgericht’ denkt en 

werkt en dat de samenwerking op diverse plaatsen niet optimaal is.  

De logische aanbeveling: verbeter de samenwerking, zorg dat professionals van de verschillende 

instanties elkaar kennen en stuur vanuit directie en management van elke organisatie op 

ketensamenwerking. Voor de gemeenten: maak van ketensamenwerking een belangrijke prestatie 

indicator bij contract, subsidie en convenant. 

 

We staan volledig achter deze aanbevelingen, maar we realiseren ons, dat deze aanbevelingen al 

decennia lang voortdurend worden gedaan. Daarom gaan we in de volgende paragrafen iets 

verder wat betreft de discussie over strategieën voor oplossingen. 

 

 

 Een andere aanpak van wachtlijsten 

 

Verschillende betrokken organisaties zien de wachtlijsten als een van de oorzaken van de lange 

doorlooptijden in de keten. In de tweede helft van 2016 was er een wachtlijst bij de Raad voor de 

Kinderbescherming. Deze wachtlijst verklaart niet de gehele lengte van de doorlooptijd, maar heeft 

wel meetbaar bijgedragen aan de lange doorlooptijd.  

 

De oplossing die tot nu toe het meest wordt toegepast om een wachtlijst weg te werken is: extra 

personeel op de plaats waar de wachtlijst zich bevindt. Dat kan uitbreiding van de formatie zijn of 

inzet van tijdelijk personeel. Er zijn inmiddels detacherings- en payroll bedrijven die snel tijdelijk 

personeel met een opleiding of achtergrond in de jeugdzorg kunnen leveren. Deze oplossing werkt 
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op de korte termijn en op de betreffende plaats in de keten. Het is echter geen structurele 

oplossing, vanwege de volgende redenen: 

In de eerste plaats verschuift de wachtlijst hiermee naar de volgende schakel in de keten. Als de 

Raad voor de Kinderbescherming het aantal onderzoeken tijdelijk sterk opvoert, leidt dat tot meer 

verzoeken bij de rechtbank. Daardoor loopt de wachttijd bij de rechtbank op. Als er meer 

maatregelen worden uitgesproken door de rechtbank, dan ontstaan er wachtlijsten bij de 

gecertificeerde instelling. De gecertificeerde instelling mag volgens de wet zelf geen hulp verlenen 

en moet voor hulp of behandeling aanbieders inschakelen. Bij de aanbieders lopen vervolgens de 

wachtlijsten ook op.  

 

In de tweede plaats verdwijnt het effect van tijdelijke krachten vanzelfsprekend snel, zodat de 

wachtlijsten na verloop van tijd terugkeren. Het permanent uitbreiden van de formatie van Veilig 

Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, de rechtbank en de gecertificeerde instelling betekent, 

dat het accent in het stelsel verschuift van hulp en steun in de eigen omgeving naar melding, 

onderzoek en interventie. Dat past niet goed bij de gedachte van de transformatie. Het is ook de 

vraag of dit permanent kan worden volgehouden. De ervaring leert, dat een uitbreiding bij een van 

deze instanties op termijn weer gevolgd wordt door een inkrimping van de formatie. 

 

In de derde plaats kan het inzetten van extra geld bij de instantie die wachtlijsten heeft werken als 

een perverse prikkel. Het kan ‘instellingsgedrag’ versterken waar juist denken en handelen vanuit 

het eindresultaat voor kinderen en ouders nodig is.  

 

Een andere benadering moet uitgaan van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het eindresultaat 

voor het kind en de ouders. De vorm waarin dat zou kunnen komt niet zonder meer uit ons 

onderzoek naar voren en moet in de komende jaren in de praktijk worden uitgewerkt en 

uitgeprobeerd. Wel noemen we hier enkele ideeën, zonder zekerheid over de uitvoerbaarheid, met 

het doel het denken hierover te stimuleren.  

 

Bijvoorbeeld: als een van de instellingen in de beschermingsketen een wachtlijst heeft, dan gaat 

een deel van het werk van die instelling naar een ketenpartner. Dat stuit al snel op wettelijke en 

andere regelingen en op bevoegdheden, maar het is alleen voor de rechter een principieel 

bezwaar. Voor Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instelling 

zijn er wel praktische, maar geen principiële bezwaren.  

 

Ander idee: de managers van de instellingen in de keten worden gezamenlijk verantwoordelijk voor 

de doorlooptijden in de gehele keten. De verantwoordelijke overheden, de gemeenten en 

rijksoverheid, sluiten hierover een convenant met concrete doelen, zoals de totale doorlooptijd en 

het niet laten ontstaan van wachtlijsten. De gemeenten acteren daarbij wanneer er knelpunten of 

wachtlijsten zijn. De rechterlijke macht heeft een onafhankelijke positie, maar het is belangrijk, dat 

de rechtbank en het ministerie van Justitie & Veiligheid meedenken over verbeteringen. We 

denken hierbij zowel aan optimaliseren als aan herontwerpen. Optimaliseren betekent: zoek samen 

voortdurend naar praktisch haalbare mogelijkheden om de doorlooptijd steeds iets verder te 

verminderen en de kwaliteit van onderzoek, analyse en oordeelsvorming steeds iets verder te 

verbeteren. Herontwerpen betekent: stel als ambitie, dat de doorlooptijd gemiddeld van 8,2 

maanden terug gaat naar (bijvoorbeeld) 2 maanden en dat het maximum voor uitzonderlijke 
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situaties naar 4 of 5 maanden gaat en stel daarbij als ambitie, dat in die periode van gemiddeld 2 

maanden onderzoek, analyse, oordeelsvorming en besluitvorming gaan voldoen aan hoge 

interdisciplinaire maatstaven. Betrek daarbij ook de kritiek van ouders, jeugdigen en anderen in de 

buitenwereld. Als dit de ambitie is, ontwerp het proces dan zodanig, dat de ambitie gehaald wordt. 

 

Nog een suggestie: zet vanuit de financiële middelen van alle ketenorganisaties zelf voor Midden- 

en West-Brabant een pool op van professionals die kunnen worden ingezet bij lokale teams, Veilig 

Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming of de gecertificeerde instelling, afhankelijk van waar de 

druk het grootst is. De instellingen bepalen gezamenlijk deze inzet.  

 

Bij elk van deze – en andere onconventionele – ideeën staan wetten in de weg, en praktische 

bezwaren. We zien het als een uitdaging voor de overheden, de instanties en de professionals om 

ondanks die bezwaren vorm te geven aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een 

structurele oplossing van de wachtlijsten. 

 

 

 Minder schakels 

 

Als het aantal schakels te groot is, is de meest voor de hand liggende oplossing het verminderen 

van het aantal organisaties. De ervaring leert, dat samenwerking tussen organisaties goed kan 

werken, maar kwetsbaar is voor veranderingen in de sturing van ieder van de deelnemende 

organisaties. Hierdoor kan een goed lopende samenwerking na verloop van tijd weer verdwijnen.  

 

Wettelijke taken en bevoegdheden zijn per definitie gekoppeld aan een organisatie en niet aan een 

samenwerking. Internationaal gezien worden in de meeste Westerse landen de taken en 

bevoegdheden van Veilig Thuis (voor wat betreft jeugdigen), de Raad voor de Kinderbescherming 

en de gecertificeerde instelling gecombineerd in één instantie. Meestal werkt die instantie op basis 

van wettelijke regelingen onder de verantwoordelijkheid van de lokale overheid. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Scandinavische landen. In al 

deze landen bestaat kritiek op en discussie over de aanpak van kindermishandeling en over 

overheidsingrijpen in de opvoeding. Er bestaat geen model, dat alle problemen oplost. Maar in al 

deze landen zijn er wel minder schakels dan in Nederland. 

 

Een dergelijke oplossing ligt voor de hand vanuit een ‘buiten perspectief’, maar is niet realistisch 

voor de komende jaren in Nederland. Voor een andere inrichting van de keten van 

jeugdbescherming is wetswijziging nodig en dat ligt drie jaar na de grote stelselwijzigingen niet 

voor de hand. De eerste tussentijdse evaluatie van de Jeugdwet verschijnt in 2018 en zal nadere 

informatie opleveren over wat er goed gaat en wat beter moet in het jeugdstelsel. Voor een andere 

inrichting zijn keuzes nodig, die in Nederland al zeer lang omstreden zijn en die derhalve niet met 

een korte klap gemaakt kunnen worden, maar die eerst uitwerking en discussie vergen. Dat betreft 

onder meer de vraag welke taken rechtstreeks onder de overheid moeten vallen, vanuit de 

publieke verantwoordelijkheid voor het beschermen van kinderen. Nu zijn de taken verdeeld over 

een particulier georganiseerde monopolist (Veilig Thuis), een orgaan van de rijksoverheid (Raad 

voor de Kinderbescherming) en een gereguleerde marktpartij (gecertificeerde instelling). Iedere 
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discussie over de vormgeving raakt aan bredere discussies over overheid, markt en hybride 

organisaties. 

 

Bij deze stand van zaken pleiten we er opnieuw voor om te denken vanuit de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor het eindresultaat voor de kinderen en de ouders.  

We denken hierbij bijvoorbeeld aan het vaker naast, in plaats van na, elkaar uitvoeren van stappen 

in de keten. Dit vereist afstemming tussen de betrokken instanties. Om dit structureel te laten 

werken, moet de afstemming worden georganiseerd en is inzet van de leiding van de instanties 

nodig.  

Ook denken we, dat de keten veel meer als één primair proces kan worden georganiseerd dan nu 

het geval is. Veel genoemd als knelpunt is het formulier voor het verzoek tot onderzoek dat moet 

worden ingevuld om een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming te krijgen. Dat 

formulier is anders ingedeeld dan de formulieren waarmee de lokale teams werken en is weer 

anders dan de formats van Veilig Thuis. Dit staat haaks op het beleidsidee van één kind, één plan. 

Het stroomlijnen van dit primair proces is mogelijk in het bestaande stelsel; het vergt echter wel, 

dat de instanties hun interne processen aanpassen aan het gezamenlijke primair proces. 

 

Een positief punt is, dat de betrokken instanties de afgelopen tijd meer gebiedsgebonden zijn gaan 

werken. Als alle instanties dezelfde gebiedsindeling hanteren, biedt dit meer mogelijkheden voor 

de medewerkers om elkaar te leren kennen en kan er eerder een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid ontstaan voor de hele beschermingsketen in dat gebied. 

 

 

 Gezamenlijke oordeelsvorming 

 

De knelpunten die de professionals in de praktijk ervaren, worden niet allemaal veroorzaakt door 

de manier waarop de keten is georganiseerd. In de interviews en in de sessies kwam diverse 

malen aan de orde, dat professionals onzeker zijn over wat er in een gezin aan de hand is, hoe zij 

dit kunnen of moeten beoordelen en welke volgende stappen er genomen moeten worden.  

 

De onzekerheid wordt vergroot doordat iedere instantie een eigen manier heeft om naar de 

problemen te kijken. Er is geen gezamenlijke analyse en oordeelsvorming. Deze onzekerheid 

leidde tot handelingsverlegenheid en volgens sommige van onze respondenten tot ‘doorschuiven’ 

of ‘terugschuiven’ van gezinnen naar andere instanties. Waar dit een rol speelt, biedt het huidige 

stelsel wel veel mogelijkheden voor ‘doorschuiven’, maar is het onderliggende probleem geen 

organisatievraagstuk.  

 

Het onderliggende vraagstuk is: op welke manier wordt er een analyse gemaakt van een voor het 

kind bedreigende opvoedingssituatie? Hoe komen we tot een goede weging van alle verhalen en 

daarin van de krachten en zorgen en hoe komen we tot een onder omstandigheden goede 

aanpak? 

 

Het punt in de huidige situatie is niet, dat er verschillende visies en verschillende oordelen bestaan. 

Dat is bijna altijd het geval, wanneer alle perspectieven van de gezinsleden, leden van het netwerk 

en betrokken professionals op een rij gezet worden. Het punt is, dat er in veel gevallen geen goed 
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gesprek is tussen alle betrokkenen - zowel de professionals als de gezinsleden en eventueel 

betrokken personen uit het netwerk - over deze kwesties. De professionals zien de 

jeugdbeschermings-tafels wel als een plaats waar dit gesprek gevoerd wordt, maar dit is slechts op 

één moment in de keten en is er slechts voor een beperkt deel van de gezinnen. 

 

Tegen deze achtergrond adviseren wij om substantieel in te zetten op het verbeteren van de 

gezamenlijke oordeelsvorming over opvoedingssituaties waar zorgen zijn over de ontwikkeling of 

de veiligheid van een kind. We denken daarbij niet als eerste aan het invoeren van één standaard 

vragenlijst. Daarvoor is de variatie in de opvoedingssituaties die zich aandienen te groot. Het 

begint met een analyse met een basaal schema. Hiervoor is bijvoorbeeld het analysemodel van de 

viervenster bruikbaar. Dit houdt in, dat de professionals samen met de gezinsleden in kaart 

brengen: 

1. Alle mensen die het belangrijk vinden, dat het goed blijft gaan met dit kind en het perspectief 

dat ieder van hen heeft op wat er aan de hand is. 

2. De relevante feiten ten aanzien van de zorgen en de krachten in de opvoedingssituatie, 

waarbij in kaart gebracht wordt welke feiten omstreden zijn en welke feiten als vaststaand 

beschouwd mogen worden. 

3. De weging van de opvoedingssituatie, met daarbij de criteria die voor die weging worden 

gebruikt. 

4. De volgende stappen, met de opties voor een plan van aanpak.  

 

Bij het in kaart brengen van elk van deze vragen kan gebruik gemaakt worden van bestaande 

vragenlijsten en andere instrumenten, als dat helpt om beter te begrijpen wat er aan de hand is en 

om tot een meer gefundeerd oordeel te komen. Als regel geldt, dat een professional nooit alleen 

werkt; analyse en oordeelsvorming gebeuren intercollegiaal en bij ernstige en complexe zaken 

interdisciplinair.  

 

Een belangrijk element hierbij is de vraag hoe moet worden omgegaan met vermoedens en 

beschuldigingen die niet kunnen worden geobjectiveerd. In juridische termen: wat is de 

bewijsmaatstaf? Dit is voor de cliënten en voor de buitenwereld evenzeer een belangrijk onderwerp 

als voor de beroepskrachten en de verantwoordelijke overheden. Als de ene ouder de andere 

ouder verdenkt of beschuldigt van seksueel overschrijdend gedrag naar het jonge kind en er kan 

niets worden aangetoond, moeten de instanties dan het contact stopzetten? Of moeten ze als de 

beschuldigde ouder formeel een omgangsregeling heeft, actief meewerken aan contact? Dit en 

vele andere vragen horen wel tot het professionele werk van de instanties, maar zijn ook 

maatschappelijke vraagstukken die niet uitsluitend op de schouders van beroepskrachten en 

instanties gelegd kunnen worden.  

 

In de weging voor ingrijpende beslissingen zoals het wel of niet uithuisplaatsen van kinderen moet 

niet alleen een analyse gemaakt worden van de bestaande situatie in het gezin, maar moet ook 

meegewogen worden wat de kansen en risico’s zijn voor het kind na een eventuele 

uithuisplaatsing. Er is voldoende onderzoek waaruit blijkt, dat uithuisgeplaatste kinderen gemiddeld 

genomen een hoger risico lopen dan alle kinderen op (hernieuwd) geweld en misbruik. Evenzeer is 

bekend, dat pleeggezinplaatsingen niet voor alle kinderen slagen en dat sommige kinderen te 

maken krijgen met veel overplaatsingen. Deze nadelen en risico’s zijn uiteraard geen reden om 
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niet in te grijpen wanneer ingrijpen evident noodzakelijk is. Ze moeten echter wel worden 

meegewogen bij het nemen van beslissingen. 

 

Het verdient aanbeveling om in de komende periode verschillende vormen uit te werken en in de 

praktijk te toetsen. Hierbij kan worden aangesloten bij reeds bestaande initiatieven, zoals het 

initiatief van het Family Justice Centre. Dit initiatief richt zich op ernstige en complexe situaties, 

waar de inzet van veel expertise uit verschillende disciplines nodig is.  

Daarnaast is ook systematische aandacht nodig voor de analyse, oordeelsvorming en 

besluitvorming bij de grote aantallen casussen bij de lokale teams en bij Veilig Thuis. 

 

 

 Vernieuwing vormgeven in een programma 

 

In de afgelopen maanden is door de gemeenten in Midden- en West-Brabant gesproken over het 

opzetten van een meerjarenprogramma voor de vernieuwing van de jeugdbeschermingsketen. De 

gemeenten hebben overleg gevoerd met de rijksoverheid en met de betrokken instanties. Op dit 

moment worden de mogelijkheden voor het realiseren van een dergelijk programma onderzocht. 

 

Een meerjarenprogramma biedt de mogelijkheid om de bestaande initiatieven in een onderling 

verband te brengen en om nieuwe initiatieven op te zetten om vanuit een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid de keten van jeugdbescherming zowel inhoudelijk als organisatorisch te 

verbeteren.  

 

We adviseren om bij het opzetten van een programma ook aandacht te besteden aan begeleiding, 

ontwikkeling en effectenonderzoek, zodat er gezamenlijk geleerd kan worden van de ervaringen op 

basis van feiten. Dit is niet alleen van belang voor de regio’s Midden- en West-Brabant; het is een 

landelijk belang. Een verbinding met andere regio’s en met de evaluatie van de Jeugdwet verdient 

hierbij aanbeveling.  

 

Het belang van leren geldt zowel voor onderdelen die goed blijken te werken, als voor onderdelen 

die minder goed uitpakken. Er is geen blauwdruk en er is geen standaard werkwijze vooraf. In het 

onderzoek wordt bevestigd, dat standaarden die door de overheid in een vroeg stadium worden 

opgelegd en ‘uitgerold’ deel van het probleem worden. Dergelijke standaarden blijken achteraf 

gezien niet aan te sluiten bij de vraagstukken waar de medewerkers in de praktijk voor staan. Er is 

een groot risico, dat de standaard gemerkt of ongemerkt uitgaan van één perspectief, bijvoorbeeld 

van de gemeente of van één organisatie en daardoor de ketensamenwerking gaat hinderen. Te 

vaak blijkt later, dat wetenschappelijke pretenties niet of slechts zeer ten dele kunnen worden 

waargemaakt. Daarom moet niet worden uitgegaan van opgelegde standaarden, maar moeten 

leerpunten worden verzameld en vastgelegd. Door gezamenlijk te leren en de leerpunten vast te 

leggen, kan worden gewaarborgd, dat de winstpunten behouden blijven na afloop van de 

programmaperiode. 
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Bijlagen  

 

 

Bijlage 1: Afkortingen 

Bijlage 2: Format dossieranalyse 

Bijlage 3: Vragenlijsten interviews 

Bijlage 4: Programma en methode sessies 
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Bijlage 1: Afkortingen 

 

 

WSS = William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 

LdH = Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering 

JBB = Jeugdbescherming Brabant 

RvdK = Raad voor de Kinderbescherming 

VT = Veilig Thuis 

Kr8 = Kr8-Kollektief 

JBT = Jeugdbeschermingstafel 

Reba = Rechtbank 

CJG = Centrum voor Jeugd en Gezin 

SWT = Sociaal Wijkteam 

VTO = Verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming 

CORV = Collectieve Opdracht Routeer Voorziening



 

Bijlage 2: Format Dossieranalyse 

 

 

Volg 

nummer 

Woonplaats Gezins-

samenstelling 

Aantal k.k. ots Geb. 

Datum 

Eerder 

OTS 

Naam vrijw. Kr8/jbt Naam VT Naam gi 
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Wijkteam 

betrokken 

Wijkteam 

datum 

d.d. eerdere 

gedwongen 

hulp 

Vt eerdere  

meldingen 

Datum 

melding 

vt 

Datum 

triagebesluit 

Wat is 

triagebesluit 

Datum inzet 

vervolgtraject 

Datum start 

onderzoek 

Datum eind 

onderzoek 
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Uitkomst 

onderzoek 

Datum 

besluit 

kr8/jbt 

Wat is 

het 

besluit 

VTO  

datum 

Wie 

vraagt 

VTO 

Melding 

RvdK 

Wie doet 

melding 

Startdatum 

onderzoek 

Afrondingsdatum 

onderzoek 

Datum ontvangst 

verzoekschrift 
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Verweerschrift Datum 

zitting 

Datum 

beschikking 

Datum  

Ontvangst 

beschikking 

d.d. 

face to 

face 

Vervolggesprek Melddatum gi Plan van  

aanpak 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

Bijlage 3: Vragenlijsten interviews 

 

 

Startvraag 

In dit interview gaan we in op de knelpunten die ervaren worden binnen de werkprocessen, zowel 

intern (binnen jullie eigen organisaties) als extern (in de keten), op de oorzaken daarvan volgens 

jullie en op mogelijke oplossingen. Voordat we daarop ingaan: herkennen jullie de aanleiding voor 

dit onderzoek? Namelijk dat de jeugdbeschermingsketen te lang en te langzaam is?  

 

Knelpunten intern 

NB: probeer voldoende helder te krijgen voor wie de knelpunten een probleem zijn en wat voor effect de 

knelpunten hebben op de cliënt.  

- Welke knelpunten worden ervaren in de interne werkprocessen, waardoor deze inefficiënt 

en/of ineffectief verlopen? (NB: vragen naar concrete voorbeelden per gesignaleerd 

knelpunt). 

- Op welke vlakken/activiteiten in het werkproces komen deze knelpunten voor?  

- Door wie worden deze knelpunten ervaren en erkend 

(uitvoering/middenmanagement/directie)? En voor wie vormen de knelpunten een probleem? 

- Worden de knelpunten breed gedragen in de organisatie of bij bepaalde lagen in de 

organisatie?  

- Zijn de knelpunten exemplarisch of incidenten?  

- Wat betekenen de knelpunten voor de cliënten? Merken zij er direct iets van of indirect? Hoe 

dan?  

 

Knelpunten extern 

NB: probeer voldoende helder te krijgen voor wie de knelpunten een probleem zijn en wat voor effect de 

knelpunten hebben op de cliënt.  

- Welke knelpunten worden ervaren of gezien in de ketensamenwerking en in het 

ketenwerkproces, waardoor deze inefficiënt en/of ineffectief verlopen? 

- Op welke vlakken/activiteiten in het werkproces komen deze knelpunten voor?  

- Door wie worden deze knelpunten ervaren en erkend 

(uitvoering/middenmanagement/directie)? En voor wie vormen de knelpunten een probleem? 

- Zijn de knelpunten exemplarisch of incidenten?  

- Wat betekenen de knelpunten voor de cliënten? Merken zij er direct iets van of indirect? Hoe 

dan?  

 

Verklaringen 

- Wat zijn mogelijke verklaringen waardoor de werkprocessen op dit moment minder efficiënt 

verlopen? 

- Zijn activiteiten en processtappen volgens jullie voldoende op elkaar afgestemd? Wordt er 

bijvoorbeeld dubbel werk gedaan? Zowel in jullie eigen organisatie als in de keten?  
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Oorzaken 

- Wat zijn achterliggende oorzaken van de knelpunten die worden ervaren in de interne 

werkprocessen? 

- Wat zijn achterliggende oorzaken van de knelpunten in de ketensamenwerking waardoor het 

ketenproces niet efficiënt verloopt? 

 

Gevolgen  

- Welke gevolgen heeft het inefficiënte ketenproces (zowel intern als extern) voor cliënten?  

- Welke gevolgen heeft het inefficiënte ketenproces (zowel intern als extern) voor de veiligheid 

van en de zorg aan het kind? 

- Wat zijn de gevolgen van de knelpunten voor uw organisatie en rol in het ketenproces? Zijn 

deze gevolgen verschillend voor de verschillende lagen in de organisatie 

(uitvoering/middenmanagement/directie)?  

- Wat zijn de gevolgen van de knelpunten voor de samenwerkingsrelatie tussen u en de 

ketenpartners? 

 

Casusvoorbeelden 

- Kunt u een voorbeeld geven van een inefficiënte casus waarin sprake is van knelpunten 

intern? Wat zijn de knelpunten in deze casus en wat waren de gevolgen?  

- Kunt u een voorbeeld geven van een inefficiënte casus waarin sprake is van knelpunten 

extern? Wat zijn de knelpunten in deze casus en wat waren de gevolgen?  

 

Oplossingen 

- Wat wordt er momenteel vanuit uw organisatie gedaan om de knelpunten zowel intern als 

extern op te lossen/te verminderen?  

- Wat moet er volgens u bewerkstelligt worden om het ketenproces efficiënter te krijgen? 

Zowel op korte- als lange termijn. En wie moet daarin volgens u het voortouw in nemen? 

- Kunt u een voorbeeld geven van een efficiënte casus, waarbij de interne werkprocessen 

goed verlopen zijn en wat daarin de concrete werkzame elementen zijn.  

- Kunt u een voorbeeld geven van een efficiënte casus, waarbij de interne werkprocessen 

goed verlopen zijn en wat daarin de concrete werkzame elementen zijn. 

 

Vastlegging processtappen: start proces  

- Wanneer start het proces? Wat wordt als startdatum geregistreerd? Gaat de vastlegging van 

die startdatum automatisch of wordt dit handmatig ingevuld?  

- Bij automatisch: wat is de definitie van de startdatum? En wie/wat bepaalt de startdatum? 

- Bij handmatig: wie vult de startdatum dan in? Is deze datum dan definitief? Kan deze datum 

later nog gewijzigd worden? Wat is dan de definitie van startdatum en wordt die consistent 

zo gehanteerd?  

- Is de startdatum bij jullie gelijk aan de afsluitdatum van de vorige organisatie in het proces? 

Zo nee, hoe wordt de startdatum dan bepaald en wijkt deze veel af van de afsluitdatum van 

de vorige organisaties? 

- Hoe ziet het proces van overdracht van een andere organisatie eruit in de 

registratiesystemen? Welke stappen en handelingen worden verricht?  
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Per processtap vervolg: 

- Welke volgende stap wordt er in het proces gezet? Wanneer wordt deze stap gezet? Wordt 

deze geregistreerd in het systeem met een datum? Gaat dit automatisch of wordt dit 

handmatig ingevuld?  

- Bij automatisch: wat/wie bepaalt dat?  

- Bij handmatig: wie vult dit in? Is deze datum dan definitief? Kan deze datum later nog 

gewijzigd worden? Wat is de gemiddelde doorlooptijd van deze processtap? 

 

Afsluiting proces: 

- Wanneer wordt het proces afgesloten? Wordt dit met een datum geregistreerd? Wat is de 

definitie van de afsluitdatum? Gaat dit automatisch of wordt dit handmatig ingevuld? 

Wanneer dit automatisch gaat wat bepaald dat de afsluitdatum?  

- Bij automatisch: wat/wie bepaalt dat?  

- Bij handmatig: wie vult dit in? Is deze datum dan definitief? Kan deze datum later nog 

gewijzigd worden? 

- Is de afsluitdatum gelijk aan de startdatum bij de volgende organisatie in het proces? 

- Hoe ziet het proces van overdracht naar een andere organisatie eruit in de 

registratiesystemen? Welke stappen en handelingen worden verricht?  

 

Algemeen: 

- Hoe consequent en consistent wordt de datum van elke processtap ingevuld? 

- Wie draagt de verantwoordelijkheid voor het invullen van de datum van elke processtap? Is 

het de uitvoerend werker of ligt het bij een algemene administratie? En verschilt dit per 

variabele? 

- Ligt er een soort van logboek met daarin uniforme definities van wanneer een processtap 

begint of eindigt? 

- Zo ja: worden deze definities in de praktijk ook gehanteerd? Of wordt er verschillend mee 

omgegaan? 

- Zien jullie knelpunten in de registratiesystemen met betrekking tot de doorlooptijden? Welke 

zijn dit en hoe zouden die volgens jullie opgelost kunnen worden? 

 

Data: 

- Wat is de gemiddelde doorlooptijd van het totale werkproces in de periode van 1 januari 

2016 tot 1 november 2016? En wat is het minimum en maximum? Wat is de eenheid van de 

doorlooptijd (kalenderdagen of werkdagen)? 

- Wordt de gemiddelde doorlooptijd gerekend over een periode of op een peildatum? En zijn 

het cijfers over afgeronde zaken, over lopende zaken of over beide? 

- Wat is de norm doorlooptijd van het totale werkproces binnen de organisatie? Wat is de 

eenheid van deze norm (dagen: kalender of werkdagen)? 

- Wat is de gemiddelde doorlooptijd van het de verschillende processtappen? Wat is de 

eenheid van de doorlooptijd (kalenderdagen of werkdagen)? 

- Wordt deze doorlooptijd gerekend over een periode of op een peildatum? En zijn het cijfers 

over afgeronde zaken, over lopende zaken of over beide? 

- Wat is de norm doorlooptijd van het elke processtap binnen de organisatie? Wat is de 

eenheid van deze norm (dagen: kalender of werkdagen)? 
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Bijlage 4: Programma en methode sessies 

 

 

Binnen de sessies zijn diverse technieken en werkvormen gebruikt vanuit Lean Six Sigma: “een 

wereldwijd bewezen en toegepaste methodiek die een aantoonbare en duurzame verbetering van 

het bedrijfsresultaat oplevert. Hierbij ligt de focus op wat de klant écht belangrijk vindt. Deze 

aanpak leidt tot het tegelijkertijd reduceren van kosten, het verhogen van de klanttevredenheid én 

het verkorten van de doorlooptijd. Hierbij wordt geïnvesteerd in uw eigen mensen en gebruik 

gemaakt van hun kennis en kunde”. 

 

 

1 Programma sessie 1 

 

1.1 Het proces op hoofdlijnen beschrijven. 

Middels een SIPOC en een end to end proces hebben we samen met de deelnemers inzichtelijk 

gemaakt met welk (deel van het) proces we aan de slag gaan, wat de input en van wie deze is en 

wat de output is en waar die naartoe gaat.  

 

Een SIPOC staat voor suppliers, inputs, process, output en customers (leveranciers, input, proces, 

output, klant). De leverancier, de eerdere ketenpartner, levert de input voor een proces(stap) en de 

output gaat naar de klant, de volgende ketenpartner in het proces.. De output moet voldoen aan de 

klanteisen of deze overtreffen. 

 

Binnen een End to End proces worden de hoofdstappen van een proces weergegeven. 

 

Afbeelding 1: SIPOC en End to End proces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5

Leverancier Input Proces Output Klant
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1.2 “klantwens” en cliëntwens 

Voor dit deel van de sessie zijn de volgende ketenpartner in het proces uitgenodigd.  

Zij hebben hun wensen aangeven aan de deelnemers over wat en hoe zij de overdracht hebben 

van de cliënten. Daarbij hebben de deelnemers ook hun wensen ten aanzien van deze 

ketenpartner en hun mogelijkheden en onmogelijkheden ten aanzien van de wensen aangegeven.  

De wensen van de ketenpartners zijn volgens door henzelf geplaatst in het Kano model: Het Kano-

model deelt de voorkeuren van klanten in drie categorieën:  

Aantrekkelijke kwaliteit(Eng. delighters/exciters): Deze eigenschappen geven voldoening als 

volledig bereikt, maar leiden niet tot ontevredenheid als ze niet vervuld worden.  

Een-dimensionale kwaliteit(Eng. One-dimensionae): Deze eigenschappen resulteren in 

tevredenheid of ontevredenheid wanneer wel of niet voldaan. Dit zijn eigenschappen die zijn 

uitgesproken en dit zijn de eigenschappen waarop ondernemingen met elkaar concurreren.  

Moet zijn kwaliteit(Eng. Must-be): Deze eigenschappen worden als vanzelfsprekend gezien. 

 

Afbeelding 2: Kano model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De deelnemers hebben met de ketenpartners vervolgens de wensen van de cliënten geformuleerd 

en deze ook in het kano-model geplaatst. 
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1.3 Detailproces 

Vanuit het End to End proces op hoofdlijnen hebben de deelnemers gezamenlijk het detailproces 

nader uitgewerkt tot detailniveau zoals dit in werkelijkheid verloopt (Swim-lanes).  

 

Afbeelding 3: Swim-lanes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het grote voordeel van swim lanes is dat inzichtelijk wordt hoe processen zich door de organisatie 

heen bewegen. Om dit inzicht te krijgen wordt het proces opgedeeld in banen die ieder een 

persoon, groep of systeem voorstellen. Activiteiten en beslissingsmomenten worden gegroepeerd 

in de banen op basis van verantwoordelijkheden.  

Dit gaf inzicht in het aantal rollen in het proces, welke herstelacties ondernomen moesten worden 

en waar en bij wie er beslis en controlemomenten lagen.  

 

Vervolgens is dit detailproces aangevuld met de normtijden, doorlooptijden en de daadwerkelijke 

tijd die een activiteit kost om tijdsverspillers inzichtelijk te krijgen.  

 

Bij de meeste sessies hebben de deelnemers vervolgens aangegeven of de activiteiten in het 

proces waarde toevoegend waren. Dit kunnen activiteiten zijn die waarde toevoegen voor de cliënt 

en de ketenpartner, waarde toevoegen voor zakelijke doeleinden (accountantseisen e.d.) of 

activiteiten zijn die geen waarde toevoegen. Op die manier krijg je inzichtelijk welke stappen 

mogelijk weg kunnen uit het proces. 

1.4 Knelpunteninventarisatie 

Gedurende de vorige onderdelen van het programma kwamen diverse knelpunten naar voren, 

deze zijn geïnventariseerd op flappen. Aan het eind van deze sessie is gevraagd zijn eventuele 

aanvullingen nog geïnventariseerd. 
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2 Programma sessie 2 

2.1 Prioritering van knelpunten 

De knelpunten uit de eerste sessie worden door de groep geprioriteerd op basis van grootste 

invloed op de doorlooptijd, het vervelendste knelpunt of het meest nadelig voor de cliënt. Iedere 

deelnemer maakt zijn eigen top 3. De knelpunten die het meest genoemd werden vormden de 

gezamenlijke top 3 van knelpunten. De top 3 wordt in deze sessie door de deelnemers verder 

uitgewerkt in een nadere analyse van het knelpunt en in een inventarisatie van de mogelijke 

(deel)oplossingen. 

2.2 Oorzaken knelpunten inventariseren en ordenen 

Middels het Ishikawa diagram of visdiagram word het knelpunt door de deelnemer verder 

geanalyseerd op de onderdelen cliënt, informatie, medewerkers, ICT, Proces en Externe factoren. 

Welke oorzaken liggen ten grondslag aan het probleem?, is daarbij de centrale vraag. 

 

Afbeelding 4:Ishikawa diagram 

 

 

 

 

 

 

2.3 Mogelijke oplossingen 

 

 

 

Van ieder knelpunt werd op basis van de verkenning van de oorzaken door de deelnemers naar 

mogelijke oplossingen voor de oorzaken gezocht. Deze oplossingen zijn vervolgens geprioriteerd 

aan de hand van de prioriteitenmatrix. Deze verdeelt de oplossingen naar impact op het probleem 

en het gemak waarmee de oplossing uitgevoerd kan worden. Hierdoor is er een duidelijk overzicht 

van welke acties er gelijk opgepakt moeten en kunnen worden, omdat het gemakkelijk is ze door te 

voeren en de impact op het oplossen van het knelpunt groot is. Wanneer oplossingen niet 

makkelijk zijn door te voeren en de impact op het oplossen van het knelpunt klein is, is het zonde 

om daarop te investeren.  

 

Afbeelding 5: Prioriteitenmatrix 
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Afsluitend hebben de deelnemers alle andere knelpunten doorlopen of er mogelijke quick-wins 

waren te benoemen. 

 

 

 

 

 


