
1 

   Pagina 1 van 3 

 

 

 

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

 
 

Raad voor de Kinderbescherming 

t.a.v. algemeen directeur 

Postbus 20301 

2500 EH Den Haag  

 

 

 

Datum 10 september 2019 

Onderwerp Reactie inspecties op voortgangsrapportage Tertaal 1 2019 van de 

Raad voor de Kinderbescherming 

 

 

Geachte mevrouw, 

 

Mede namens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), reageer ik met deze 

brief op de tweede voortgangsrapportage, Tertaal 1 (T1, periode januari-april 

2019), van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) welke ik op 7 juni 2019 

ontving. Voorafgaand aan het aanbieden van deze brief hebben de Inspectie 

Justitie en Veiligheid en de IGJ (hierna: inspecties) op 16 juli en 12 augustus 

2019 aanvullende gesprekken gevoerd over de voortgangsrapportage met zowel 

de opdrachtgever als de RvdK.1 

 

Aanleiding voor het intensiveren van het toezicht 

De inspecties intensiveerden eind 2018 het toezicht op de RvdK, naar aanleiding 

van hun zorgen over de lange wachtlijst en doorlooptijd bij de RvdK. Zo wachtten 

er in januari 2019 bijna 2.800 kinderen gemiddeld 30 dagen op een onderzoek. 

Daarnaast zien de inspecties risico’s op het zicht op de veiligheid van wachtende 

kinderen. De situatie waar het kind in verblijft, houdt namelijk stand zolang het 

kind wacht.2 

 

De RvdK heeft tot doel gesteld dat per januari 2020, 750 kinderen niet langer dan 

tien dagen wachten op een onderzoek. Hij verwacht dit doel te behalen door inzet 

van diverse verbeteracties (‘Versnellen naar 2020’) en aanvullende maatregelen. 

 

Door het opstellen van tertaalrapportages presenteert de RvdK zijn voortgang aan 

de inspecties. De inspecties verwachten dat de RvdK in de rapportages, aan de 

hand van de gestelde doelen, de voortgang beschrijft en deze onderbouwt met 

cijfers en feiten. Bij een achterstand op de planning beschrijft de RvdK de oorzaak 

hiervan, welke acties hij inzet om deze achterstand in te lopen en wanneer dit 

gerealiseerd dient te zijn. Daarbij is het van belang dat de RvdK regionale beelden 

                                                
1 De opdrachtgever is de directeur-generaal Straffen en Beschermen, alsmede de onder hem 

vallende afdeling Sanctietoepassing en Jeugd van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 
2 Inspectiebrief aan de minister over wachttijden en doorlooptijden bij de Raad voor de 

Kinderbescherming en De wachtlijst bij de Raad voor de Kinderbescherming.  
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https://www.inspectie-jenv.nl/Publicaties/brieven/2018/11/05/inspectiebrief-aan-de-minister-over-wachtlijsten-en-doorlooptijden-bij-de-raad-voor-de-kinderbescherming
https://www.inspectie-jenv.nl/Publicaties/brieven/2018/11/05/inspectiebrief-aan-de-minister-over-wachtlijsten-en-doorlooptijden-bij-de-raad-voor-de-kinderbescherming
https://www.inspectie-jenv.nl/toezichtgebieden/j/jeugd/documenten/rapporten/2019/02/13/de-wachtlijst-bij-de-raad-voor-de-kinderbescherming
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presenteert, aangezien de wachtlijst en wachttijd per -en binnen de- regio (sterk) 

verschillen.3 

 

Reactie inspecties op de tweede voortgangsrapportage 

Eind april 2019 wachtten 2.760 kinderen langer dan tien dagen op een onderzoek 

bij de RvdK. Het aantal wachtende kinderen is meer en de wachttijd is langer dan 

de RvdK had voorzien in zijn plan ‘Versnellen naar 2020’. De inspecties vinden het 

zorgelijk dat er nog steeds veel kinderen wachten. In de gehele jeugdzorgketen, 

waaronder de RvdK, wachten kinderen op passende hulp. Deze brede 

wachtlijstproblematiek neemt echter niet weg dat de RvdK inzichtelijk moet 

maken wat zijn eigen voortgang is op het terug dringen van het aantal wachtende 

kinderen. Daarbij dient de RvdK ook inzichtelijk te maken hoe hij controle en zicht 

heeft op zijn wachtlijst en hier op stuurt. 

 

De huidige voortgangsrapportage biedt de inspecties -net zoals aangegeven in de 

reactie op de eerste voortgangsrapportage van de RvdK- onvoldoende inzicht in 

de voortgang van ‘Versnellen naar 2020’ en de aanvullende verbeteracties. De 

inspecties zien geen vooruitgang.  

De RvdK presenteert in de voortgangsrapportage opnieuw een landelijk beeld, 

waarbij de diversiteit van het presteren op regionaal niveau ontbreekt. Samen 

met de summier en onvoldoende uitgewerkte analyses en conclusies over de 

ingezette maatregelen, blijft het voor de inspecties onduidelijk of de RvdK met 

zijn (aanvullende) maatregelen het beoogde effect bereikt en hoe de maatregelen 

bijdragen aan het gestelde doel.  

Daarnaast beschrijft de RvdK in de voortgangsrapportage dat hij zijn doel in 

januari 2020 niet gaat halen. Wel zet de RvdK de ingezette koers voort, maar 

motiveert hij niet wanneer hij zijn doel wel denkt te halen. Daarmee krijgen de 

inspecties ook onvoldoende zicht op de mate waarin de RvdK grip en controle 

heeft op de voortgang.  

 

Interventie van de inspecties 

De voortgang van de RvdK op het te behalen doel is voor de inspecties uit de 

voortgangsrapportage niet inzichtelijk geworden. Daarnaast blijven de inspecties 

risico’s zien in het zicht op de veiligheid van wachtende kinderen. De inspecties 

hebben om die reden de opdrachtgever van de RvdK op 16 juli 2019 uitgenodigd 

voor een gesprek waarin bovenstaande reactie kenbaar is gemaakt. Aan de 

opdrachtgever is gevraagd wat hij van de voortgang vindt en wat hij gaat doen. 

In dit gesprek is duidelijk geworden dat de opdrachtgever –naar aanleiding van 

het inspectierapport ‘De wachtlijst bij de RvdK’- ook acties heeft ingezet om de 

wachtlijst voor kinderen te verkorten.4 Daarnaast heeft KPMG in opdracht van de 

minister van Justitie en Veiligheid –en ook de opdrachtgever- in de zomer van 

2019 een onderzoek uitgevoerd naar voortdurende knelpunten bij de RvdK. Dit 

onderzoek richt zicht op de arbeidsmarktproblematiek, verzuim, beloop van de 

organisatieverandering en aansluiting bij ketenpartners.5 De opdrachtgever wacht 

de resultaten van dit onderzoek af om op basis van de uitkomsten het vervolg 

richting de RvdK te bepalen. 

 

Op initiatief van de opdrachtgever volgde op 12 augustus 2019 een gesprek over 

de voortgangsrapportage tussen de opdrachtgever, RvdK en de inspecties. De 

                                                
3 Reactie inspecties op voortgangsrapportage Tertaal 3 2018 van de RvdK. 
4 Beleidsreactie minister op onderzoeken naar de Raad voor de Kinderbescherming. 
5 Kamerbrief Voortgang zorg voor de jeugd.  

https://www.inspectie-jenv.nl/actueel/nieuws/2019/04/26/inspecties-onduidelijk-of-verbetermaatregelen-rvdk-doel-treffen
https://www.inspectie-jenv.nl/toezichtgebieden/j/jeugd/documenten/beleidsnotas/2019/02/13/beleidsreactie-minister-op-onderzoeken-naar-de-raad-voor-de-kinderbescherming
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/07/kamerbrief-over-voortgang-zorg-voor-de-jeugd
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RvdK gaf tijdens het gesprek aan intern te beschikken over een beeld per regio en 

hoe hij zicht houdt op de veiligheid van wachtende kinderen. Tijdens dit gesprek 

is afgesproken dat de RvdK in aanstaande voortgangsrapportages zijn voortgang 

presenteert op basis van regionale ontwikkelingen, in relatie tot de 

jeugdzorgregio’s. 

 

Tot slot 

De inspecties gaan ervan uit dat door de hernieuwde afspraak met de 

opdrachtgever en de RvdK, toekomstige voortgangsrapportages een volledig 

beeld beschrijft over de voortgang van de RvdK. De voortgangsrapportage Tertaal 

2 (periode mei-augustus 2019) wordt 1 oktober 2019 verwacht. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

J.G. Bos  
 

Inspecteur- generaal Inspectie Justitie en Veiligheid  
 

 

 


