
1 

Pagina 1 van 4 

 

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag

Raad voor de Kinderbescherming 
T.a.v. mevrouw H. Elbers, algemeen directeur
Postbus 20301
2500 EH  DEN HAAG

Datum 1 april 2020 
Onderwerp Toezicht op de RvdK in 2020 

Geachte mevrouw Elbers, 

Mede namens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, informeer ik u met deze 
brief over het toezicht van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: inspecties) op de Raad voor de 
Kinderbescherming (hierna: RvdK).  

Op 5 februari 2020 vond een driehoekgesprek plaats tussen de RvdK, het 
ministerie van Justitie en Veiligheid, in de rol van uw opdrachtgever1, en de 
inspecties. In dit overleg is gesproken over het intensieve toezicht van de 
inspecties op de RvdK. Aan de orde kwamen het effect van het toezicht in 2019 
en de ontvangen voortgangsrapportages. Daarnaast hebben de inspecties u 
geïnformeerd over het voorgenomen toezicht in 2020. In deze brief staat een 
toelichting op deze onderwerpen. 

Intensief toezicht in 2020 
De inspecties zullen ook in 2020 intensief toezicht uit blijven voeren. De reden 
hiervoor is dat de inspecties nog steeds zorgen hebben op de manier waarop de 
RvdK zicht houdt op de veiligheid van kinderen op de wachtlijst.  
Gezien COVID-19 (het coronavirus) en de genomen maatregelen gericht op het 
bestrijden van het virus, voeren de inspecties momenteel geen actief toezicht 
uit.2 Wel verwachten de inspecties dat u ons blijft informeren over de gevolgen 
van het coronavirus voor de taakuitvoering van de RvdK en de maatregelen die 
de RvdK als gevolg hiervan neemt.  
Op het moment dat het ‘normale’ leven weer op gang komt, zullen de inspecties 
bezien hoe zij invulling geven aan het intensieve toezicht. De inspecties zijn 
voornemens eigenstandig onderzoek uit te voeren naar hoe de RvdK zicht houdt 
op de veiligheid van wachtende kinderen. De actuele situatie zal meegenomen 
worden in de nadere invulling van het toezicht.  

1 Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen van het Ministerie Justitie en Veiligheid 
2 Maatregelen coronavirus: Inspectie JenV zegt geplande bezoeken af 
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In het besluit van de inspecties om eigenstandig onderzoek te doen is 
medebepalend geweest dat de informatie in de voortgangrapportages een 
onvoldoende (actueel) beeld gaven van de manier waarop de RvdK zicht houdt op 
de veiligheid van de wachtende kinderen.  

De inspecties willen dat er alles aan wordt gedaan om te voorkomen dat kinderen 
slachtoffer worden van de risicovolle situatie waarin zij verkeren.  
De RvdK is zich bewust van de risico’s voor de kinderen op de wachtlijst. Door 
‘compliance checks’ uit te voeren controleert de RvdK of er zicht is op de 
veiligheid van wachtende kinderen. De inspecties beoordeelden deze informatie 
echter als niet actueel, door de late oplevering en gedateerde uitvoering, en als 
onvoldoende informatief vanwege de summiere beschrijving van de compliance 
check. Dit is teruggegeven in het gesprek van 5 februari jl.  

Verloop toezicht in 2019 
De inspecties voeren sinds medio 2018 intensief toezicht uit op de RvdK. Dit naar 
aanleiding van aanhoudende zorgen over de vele kinderen die te lang wachten op 
een onderzoek, het zicht dat de RvdK heeft op de veiligheid van deze kinderen en 
de wijze waarop hierop wordt gestuurd door de RvdK.3  
In 2019 volgden de inspecties de voortgang van het traject ‘Versnellen naar 2020’ 
door middel van voortgangsrapportages die de RvdK opstelde. Het beoordelen 
van deze voortgangrapportages was een belangrijk onderdeel in het toezicht van 
de inspecties. Het doel van dit traject, niet meer dan 750 kinderen wachten 
langer dan tien dagen op een onderzoek bij de RvdK, is niet behaald. De wachttijd 
van kinderen op de wachtlijst is nauwelijks verminderd.  

De voortgangrapportages over de periode september- december 2018 (T3 2018) 
en de periode januari-april 2019 (T1 2019) boden de inspecties onvoldoende 
inzicht in de voortgang van ‘Versnellen naar 2020’ en daarmee de effecten van de 
verbetermaatregelen, -acties en het zicht op de veiligheid van wachtende 
kinderen.4 Dit is in overleggen met de bestuurder van de RvdK besproken. 
Op 13 januari 2020 ontvingen de inspecties, na herhaald verzoek, informatie over 
de periode mei-augustus 2019 (T2 2019). In deze voortgangrapportage levert de 
RvdK voor het eerst, een beeld op over de prestaties op het niveau van de 
regio’s.  

Effect van het toezicht in 2019  
Mede onder invloed van het toezicht heeft de RvdK het traject ‘Versnellen naar 
2020’ gestart. Ook is op verzoek van de inspecties het ministerie van Justitie en 
Veiligheid, in de rol van uw opdrachtgever5 en eigenaar6, actiever betrokken bij 
de problemen waar uw organisatie voor staat. De inspecties hechten aan 
betrokkenheid van de opdrachtgever en eigenaar. Zij kunnen vanuit hun 
gedeeltelijke verantwoordelijkheid, bijdragen aan vermindering van de risico’s in 

3 Aandacht inspecties voor aanpak wachttijden door Raad voor de Kinderbescherming. en 
Raad voor de Kinderbescherming heeft onvoldoende zicht op veiligheid kinderen op 
wachtlijst. 
4 Reactie inspecties op voortgangrapportage T3 2018 van de RvdK. en Reactie inspecties op 
voortgangrapportage T1 2019 van de RvdK. 
5 Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen van het Ministerie Justitie en Veiligheid 
6 plaatsvervangend Secretaris-Generaal Ministerie Justitie en Veiligheid 

https://www.inspectie-jenv.nl/actueel/nieuws/2018/11/05/aandacht-inspecties-voor-aanpak-wachttijden-door-raad-voor-de-kinderbescherming
https://www.inspectie-jenv.nl/actueel/nieuws/2019/02/13/inspecties-rvdk-heeft-onvoldoende-zicht-op-veiligheid-kinderen-op-wachtlijst
https://www.inspectie-jenv.nl/actueel/nieuws/2019/02/13/inspecties-rvdk-heeft-onvoldoende-zicht-op-veiligheid-kinderen-op-wachtlijst
https://www.inspectie-jenv.nl/actueel/nieuws/2019/04/26/inspecties-onduidelijk-of-verbetermaatregelen-rvdk-doel-treffen
https://www.inspectie-jenv.nl/actueel/nieuws/2019/09/24/inspecties-houden-zorgen-over-functioneren-raad-voor-de-kinderbescherming
https://www.inspectie-jenv.nl/actueel/nieuws/2019/09/24/inspecties-houden-zorgen-over-functioneren-raad-voor-de-kinderbescherming
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de taakuitvoering en verbetering van de interne sturing. Dit omdat de visie, rol en 
samenwerking van de opdrachtgever met de RvdK relevant is voor het realiseren 
van verbetering. 
De opdrachtgever en eigenaar hebben hun verantwoordelijkheid genomen en de 
samenwerking met de RvdK versterkt. Dit blijkt onder meer uit het onderzoek dat 
KPMG uitvoerde in opdracht van de opdrachtgever en minister voor 
Rechtsbescherming7. 
Deze ontwikkelingen zijn voor de inspecties reden om het toezicht gericht op de 
verbetering van de interne sturing af te sluiten. Daarnaast had ‘Versnellen naar 
2020’ een looptijd tot begin dit jaar en is het traject nu ten einde. Dit betekent 
concreet dat het beoordelen van de voortgangsrapportages geen onderdeel meer 
uitmaakt van het intensieve toezicht in 2020. 

De nauwe samenwerking tussen de RvdK, opdrachtgever en eigenaar blijven ook 
in de toekomst noodzakelijk. De inspecties houden zorgen over de voortgang van 
diverse verbetermaatregelen en -acties bij de RvdK en benadrukken dat deze 
continue aandacht vragen van zowel de RvdK als de opdrachtgever en eigenaar. 
In het driehoekgesprek is gesproken over de voorgenomen verbetermaatregelen 
en -acties uit zowel ‘Versnellen naar 2020’ als het nieuw gestarte traject naar 
aanleiding van het KPMG-onderzoek. De RvdK ambieert verdere ondersteuning 
van de regionale regievoering, waarbij de basis op orde moet zijn en de 
ketensamenwerking verder te versterken. Dit met als doel dat kinderen die zorg 
behoeven, binnen de norm effectief geholpen worden en er zicht is op de kinderen 
die op de wachtlijst staan.  
U ervaart in de uitvoering van deze ambities beperkingen gelet op het 
financieringstekort. Het belang van een nauwe samenwerking op deze punten met 
de opdrachtgever en eigenaar werd in het gesprek ook door u herkent. 

Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd 
De RvdK dient in verbinding te blijven staan met haar ketenpartners in de 
jeugdbeschermingsketen. In november 2019 brachten de inspecties een 
signalement uit waarin zij aangeven dat de gehele jeugdbeschermingsketen onder 
druk staat door wachtlijstproblematiek en personeelstekort. Kinderen die in hun 
ontwikkeling worden bedreigd moeten veel te lang wachten op hulp. De inspecties 
beseffen dat extra aandacht voor één partij in de keten zorgt voor een verhoogde 
druk bij andere partij(en) in de keten. Dit laat onverlet dat de inspecties optreden 
bij ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de taken, of als instellingen 
onvoldoende in staat blijken zicht te houden op de veiligheid van de kinderen. De 
inspectie treedt op als instellingen niet ‘in control’ zijn op de taken waar zij zelf 
verantwoordelijk voor zijn en zelf grip op behoren te hebben.8 

7 Quickscan Raad voor de Kinderbescherming. Breed perspectief op oorzaken & 
verbeteringen wachtlijsten. Deze quickscan richtte zich op de grondoorzaken en impact van 
factoren die verbandhouden met wachttijden, en van mogelijk heden om interne sturing op 
en externe beïnvloeding van deze factoren te optimaliseren. Dit onderzoek was daarmee 
niet gericht op het zicht houden op de veiligheid van wachtende kinderen. 
8 Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd. 

https://www.eerstekamer.nl/overig/20191128/bijlage_5_quickscan_raad_voor_de/document3/f=/vl3zo13frrz4_opgemaakt.pdf
https://www.eerstekamer.nl/overig/20191128/bijlage_5_quickscan_raad_voor_de/document3/f=/vl3zo13frrz4_opgemaakt.pdf
https://www.inspectie-jenv.nl/actueel/nieuws/2019/11/08/inspecties-kwetsbare-kinderen-onvoldoende-beschermd
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Tot slot 
De voortgangrapportages T2 2019 en T3 2019 (periode september-december 
2019) gebruiken de inspecties voor toekomstig toezicht.  
Indien u de opdrachtgever en eigenaar ook in 2020 blijft informeren middels 
voortgangrapportages, vragen de inspecties u om deze rapportages met ons te 
delen. De inspecties blijven dan geïnformeerd over de ontwikkelingen maar 
beoordelen deze voortgangrapportages niet meer. 

Ik ga ervan uit dat ik u voldoende heb geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Inspecteur-generaal Inspectie Justitie en Veiligheid 
Namens deze, 

[Digitaal geakkordeerd] 

H.C. Faber
Hoofdinspecteur
 




