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Geachte , 
 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid 
(hierna: de inspecties) zijn naar aanleiding van zorgen over de kwaliteit van de 
uitvoering van kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen en de mo-
gelijke risico’s die dit voor kwetsbare kinderen en gezinnen meebrengt, sinds 2016 
een intensief traject met de William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclasse-
ring (hierna: WSS) gestart. Doel hiervan was om WSS ervan te doordringen dat 
het noodzakelijk is om de kwaliteit van de uitvoering van de kinderbeschermings- 
en jeugdreclasseringsmaatregelen te verbeteren. 
 
Met deze brief informeer ik u, mede namens de Inspectie Justitie en Veiligheid, 
over het verloop van het toezichttraject bij de WSS. 
 
Aanleiding 
De aanleiding voor de actieve bemoeienis van de inspecties vormde de kwaliteit 
van de door de WSS uitgevoerde calamiteitenonderzoeken en het daarop in gang 
gezette verbetertraject. Ondanks verschillende gesprekken over de verbetering 
van de kwaliteit van de calamiteitenonderzoeken, missen de inspecties hierin een 
voldoende diepgaande en kritisch reflectie op het eigen handelen. Daardoor wor-
den niet altijd de juiste verbetermaatregelen genomen die nodig zijn om tot kwali-
teitsverbetering te komen.  
 
Daarnaast constateren de inspecties dat uit calamiteitenonderzoeken steeds de-
zelfde verbeterpunten naar voren blijven komen. Hierdoor lijken de in gang gezet-
te verbetermaatregelen tot nu toe niet het gewenste resultaat te hebben.  
Ook de uitkomsten van het eigenstandig onderzoek van de inspecties naar het 
overlijden van een baby in Noord-Brabant duiden op terugkerende patronen en 
tekortkomingen als het gaat om de hulp aan kwetsbare cliënten. De bevindingen 
en conclusies uit dit onderzoek riepen bij de inspecties de vraag op of er prioriteit 
is gegeven aan het daadwerkelijk doorvoeren van de benodigde verbeteringen. De 
inspecties hadden hierdoor reden om te twijfelen aan de verbeterkracht en het 
lerend vermogen van de WSS en de mate van urgentiebesef bij het bestuur van de 
WSS. 
 
 

http://www.igj.nl/


 

Ons kenmerk 
IJZ/19-01-17733/18-005-H 
 

Pagina 2 van 3 

Zorgen van de inspecties 
De inspecties oordelen dat verbetering nodig is ten aanzien van de volgende ver-
wachtingen van de inspecties:  
 
• Professionals van de WSS hebben een actueel beeld van de veiligheid van het 

kind: er is een beeld van de situatie waarin het kind opgroeit en signalen van 
onveiligheid worden tijdig herkend, in samenhang met de gezinssituatie be-
keken en adequaat opgepakt;  

• Professionals van de WSS schatten veiligheidsrisico’s systematisch in; 
• Professionals van de WSS beoordelen de veiligheidsrisico’s in multidisciplinair 

verband: de gedragswetenschapper wordt tijdig betrokken en de kwaliteit van 
de casuїstiekbesprekingen is voldoende; 

• Professionals van de WSS bieden hulp die aansluit bij de achtergrond, eigen 
mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van het kind, de ouders 
en hun netwerk: professionals hebben een visie op goed genoeg ouderschap 
en wegen zorgvuldig af wat de persoonlijke problematiek van een ouder be-
tekent voor de opvoeding en veilige ontwikkeling van het kind; 

• Het bestuur van de WSS is ‘in control’: dit betekent dat het bestuur in staat is 
om een organisatiebreed beeld van de kwaliteit van de uitvoering van de kin-
derbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering op te halen en weet 
waar zich risico’s voordoen en welke thema’s aandacht nodig hebben. Deze 
informatie vormt de basis voor een continue leer-en verbeterproces.  

 
Interventie van de inspecties  
Op verzoek van de inspecties heeft de Raad van Bestuur, samen met de Raad van 
Toezicht, in het bestuursgesprek van 11 december 2018 gereflecteerd op de be-
vindingen en conclusies van de inspecties in relatie tot het bestuurlijk handelen. 
De inspecties wilden ervan overtuigd raken dat de Raad van Bestuur over vol-
doende bestuurlijke slagkracht beschikt om ervoor te zorgen dat de ingezette 
plannen en maatregelen daadwerkelijk tot de gewenste kwaliteitsverbetering zor-
gen en dat hiervoor voldoende urgentiebesef is.  
 
Tijdens dit gesprek raakten de inspecties er niet van overtuigd dat de Raad van 
Bestuur over voldoende slagkracht beschikt om ervoor te zorgen dat de primaire 
processen van de organisatie daadwerkelijk binnen afzienbare termijn op orde 
worden gebracht. De inspecties overwogen daarom een handhavingsmaatregel in 
te zetten.  
 
Kort na het bestuursgesprek informeerde de voorzitter van de Raad van Toezicht 
de inspecties telefonisch over de maatregelen die hij had getroffen. Zo gaf de 
voorzitter aan dat hij wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur 
had aangebracht, waaronder het toevoegen van (externe) expertise. Volgens de 
voorzitter is de Raad van Bestuur hierdoor in staat om de noodzakelijke verbete-
ringen in de organisatie door te voeren, zou er voldoende grip op de eigen organi-
satie ontstaan en zouden de sturing- en controlevoorwaarden worden verbeterd. 
Met de inzet van deze maatregelen verwachtte de WSS, meer dan voorheen, dat 
de kwaliteit van de zorg voor de veiligheid van de kinderen zou worden verbeterd 
en vervolgens geborgd.  
 
In een gesprek op 17 januari 2019 heeft de WSS in aanwezigheid van de voorzit-
ter van de Raad van Toezicht een toelichting gegeven op de wijzigingen in de sa-
menstelling van de Raad van Bestuur, het verbeterplan en de implementatie hier-
van. Hierbij zijn de inspecties met name nagegaan welke concrete verbeteringen 
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in de kwaliteit en uitvoering van jeugdbeschermings- en reclasseringsmaatregelen 
de WSS hiermee beoogt.  
 
Hierop hebben de inspecties besloten om vooralsnog niet over te gaan tot het 
opleggen van een handhavingsmaatregel. De inspecties hebben besloten om het 
door de WSS in gang gezette verbetertraject intensief en nauwgezet te blijven 
volgen. Daarbij zullen de inspecties steeds opnieuw afwegen of de WSS voldoende 
resultaten boekt om af te blijven zien van de inzet van een handhavingsmaatre-
gel.  
 
Verwachtingen van de inspecties 
De inspecties verwachten dat de ingezette maatregelen ervoor zorgen dat: 
1. De WSS hulp verleent van goed niveau, die veilig, doeltreffend, doelmatig en 

cliëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de 
jeugdige en/of ouder. 

2. Het bestuur van de WSS in staat is om de uitvoering van de kinderbescher-
mings- en jeugdreclasseringsmaatregelen systematisch te bewaken, beheer-
sen en kwalitatief te verbeteren. Door: 
a. Systematisch verzamelen en registreren van gegevens over de kwaliteit 

van de hulp. 
b. Aan de hand van deze gegevens op systematische wijze toetsen of de ma-

nier van uitvoering leidt tot verantwoorde hulp. 
c. Zo nodig veranderen van de wijze waarop de kinderbeschermingsmaatre-

gelen worden uitgevoerd.  
3. De Raad van Toezicht ervan overtuigd is dat de gekozen aanpak werkt en dat 

het bestuur in staat is om de primaire processen van de organisatie daadwer-
kelijk en duurzaam op orde te brengen.  
 

Vervolg 
De inspecties zullen onverwacht en steekproefsgewijs de kwaliteit van de uitvoe-
ring van de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering in de praktijk 
toetsen. Daarnaast zullen er geregeld voortgangsgesprekken plaatsvinden met de 
WSS. De WSS rapporteert de voortgang van haar verbeterproces aan de inspec-
ties volgens haar eigen rapportage-cyclus.  
 
Openbaarmaking  
De inspecties hebben het voornemen om het toezichttraject tot nu toe openbaar 
te maken. Dit betekent dat de inspecties deze brief openbaar maken door plaat-
sing op hun websites. Uiteraard gebeurt dit in overeenstemming met de wettelijke 
eisen die gelden voor het openbaar maken van informatie.  
Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens u veel succes 
met de implementatie van het verbetertraject. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
senior inspecteur  


