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Aanleiding
Graag informeren wij u over een aantal ontwikkelingen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering. 
De situatie bij de gecertificeerde instellingen (GI’s), de uitvoerders van jeugdbescherming en 
jeugdreclassering, is in de afgelopen periode regelmatig in het nieuws geweest. In onze 
jeugdzorgregio zijn de volgende GI’s actief: Jeugdbescherming Brabant (JBB), William Schrikker 
Stichting en Leger des Heils. We hebben u het afgelopen jaar meermaals geïnformeerd over de 
ontwikkelingen. 

2021 was een turbulent jaar binnen de jeugdbescherming. Van 21 juni tot 15 december hadden zowel 
Jeugdbescherming Brabant als de William Schrikker Stichting een instroomstop. Het verloop en 
ziekteverzuim van medewerkers was zo hoog dat zij geen andere oplossing meer zagen dan een 
tijdelijke instroomstop. In die periode hebben we een crisisorganisatie opgericht om onze kinderen en 
gezinnen toch te kunnen helpen. De instroomstop is inmiddels beëindigd, maar daarmee zijn niet alle 
problemen opgelost. In deze brief informeren we u over een aantal recente ontwikkelingen.

Informatie
In de raadsinformatiebrief van 9 maart jl. hebben we u geïnformeerd over de bedrijfsvoering van JBB. 
In deze brief kondigden we aan dat JBB een financiële bijdrage zou ontvangen, onder voorbehoud 
van besluitvorming. Op 29 maart jl. heeft de gemeente Tilburg namens alle gemeenten van de 
provincie Noord-Brabant besloten om aan JBB een subsidie te verstrekken van € 3,6 miljoen. Aan 
deze subsidie is een aantal voorwaarden verbonden, waaronder het aanwijzen van JBB als Dienst 
van Algemeen Economisch Belang, het aanstellen van een programmamanager onder aansturing van 
de gemeenten en de bestuurder van JBB en dat JBB vanaf 2023 een sluitende begroting heeft. 
Wanneer de situatie het toelaat, betaalt JBB de bijdrage terug. De bijdrage is bedoeld om JBB een 
éénmalige impuls te geven voor het verstevigen van haar arbeidsmarktaanpak en ondersteuning van 
de jeugdbeschermers om zo de vitaliteit van de medewerkers te verhogen en het vak weer 
aantrekkelijk te maken.

Bevindingen Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Op 5 juli 2021 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IG&J) geconstateerd dat het in Noord-
Brabant nog onvoldoende lukte om kinderen van tijdige passende hulp te voorzien. Samen met de 
Gecertificeerde Instellingen hebben we vervolgens een verbeterplan opgesteld. Het gedachtegoed is 
dat er wordt gewerkt vanuit uniformiteit. Om er alles aan te doen om elk kind zo snel mogelijk 
passende hulp te bieden, wordt kennis en expertise vanuit het Regionaal Expertise Team ingezet. 
Verder richt het plan zich op het administratief ontlasten en het versimpelen van beleid voor de 
Gecertificeerde Instellingen. Onderliggende samenwerking van de jeugdhulpregio’s, en onderliggend 



alle Brabantse gemeenten, is noodzakelijk om dit voor elkaar te krijgen. Het plan is op 8 december 
2021 met u gedeeld. In januari 2022 heeft de inspectie opnieuw getoetst of alle kinderen passende 
hulp ontvangen. Het rapport is te vinden op de website van de inspectie: 
https://www.igj.nl/publicaties/rapporten/2022/03/24/rapport-jeugdbeschermingsregio-brabant

De IG&J heeft besloten de situatie van de jeugdbescherming in Brabant nog zes maanden te blijven 
volgen met verscherpt toezicht. Zij baseren zich hierbij op twee constateringen:

• de vijf samenwerkende jeugdzorgregio’s in Brabant voldoen voor de jeugdigen met een 
jeugdbeschermingsmaatregel die wordt uitgevoerd door JBB niet aan de normen ‘tijdig een 
vaste jeugdbeschermer’ en ‘tijdig een gedragen koers’;

• de jeugdzorgregio’s in Brabant slagen er nog niet in om tijdig passende hulp te bieden aan elk 
kind met een jeugdbeschermingsmaatregel.

Reactie op het rapport
De samenwerkende jeugdzorgregio’s in Brabant zijn de afgelopen periode constructief in overleg met 
de IG&J geweest over de vele inspanningen die worden gedaan door de jeugdbeschermingspartners 
en door gemeenten. Uiteraard respecteren de regio’s de positie en de taak van de IG&J en de wijze 
van onderzoek die de basis vormt voor deze vervolgrapportage. Toch zijn we als jeugdzorgregio’s ook 
kritisch over deze vervolgrapportage in de bovenregionaal bestuurlijk geformuleerde reactie die in de 
rapportage is opgenomen. 

Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de hele provincie Noord-Brabant in deze rapportage 
als één jeugdzorgregio wordt gezien. De provincie bestaat uit vijf jeugdzorgregio’s en het is jammer 
dat de verschillende regio’s niet uitvoeriger apart zijn beschreven. De verwachting was dat de IG&J 
een belangrijk deel van de rapportage zou besteden aan een beeld van de vijf afzonderlijke 
jeugdzorgregio’s. Dit om van elkaar te kunnen leren en om de vertaling van de opgaven in de eigen 
regio verder aan te scherpen. 

Een andere kritische noot is dat de rapportage tamelijk eenzijdig, vanuit het perspectief van de GI’s, is 
geschreven en dan met name dat van Jeugdbescherming Brabant. Als jeugdzorgregio’s hadden we 
graag de inbreng van kinderen en ouders, (gemeentelijke) professionele hulpaanbieders en de andere 
GI’s uitgebreider terug gezien. Met hen zijn wel gesprekken gevoerd. Deze inbreng had belangrijke 
aanknopingspunten kunnen geven voor de inspanningen in de komende tijd, bij de Brabantse 
verbeteragenda en bij de uitwerking van het (landelijk) ‘Toekomstscenario kind- en 
gezinsbescherming’.

De verbeterpunten uit de rapportage die specifiek voor JBB zijn, pakken we als regio samen met 
Jeugdbescherming Brabant op in de uitwerking van de bestuurlijke opdracht. De opnamestop in 2021 
van JBB en WSS heeft gezorgd voor vertraging bij het behalen van de normen en de door iedereen 
gewenste vernieuwing. Het biedt echter ook een kans om nu samen met de GI’s en andere 
zorgprofessionals te werken aan een goede en veilige toekomst voor kinderen en gezinnen in Noord- 
Brabant en om het plezier van werken in de jeugdbescherming te vergroten.

Naar de toekomst
Graag willen we het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclasseringsmaatregelen, 
oftewel het gedwongen kader, beperken. Liever zetten we uiteraard eerder in het proces de juiste hulp 
in zodat problemen klein en behapbaar blijven. Daarvoor wordt bovenregionaal de Brabantse 
verbeteragenda opgesteld met onze partners in de jeugdbeschermingsketen. Daarnaast biedt de 
landelijke uitwerking van het ‘Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’ goede 

https://www.igj.nl/publicaties/rapporten/2022/03/24/rapport-jeugdbeschermingsregio-brabant


aanknopingspunten om de beweging naar lichtere zorg mogelijk te maken. De praatplaat die hier door 
de regio Hart van Brabant over is gemaakt, treft u bijgaand aan. 

Tot slot
In de regio Hart van Brabant gaan we gezamenlijk met de andere jeugdzorgregio’s in de provincie én 
de partners uit de jeugdbeschermingsketen verder op de ingeslagen weg om te komen tot structurele 
verbeteringen. Dit met als doel dat de meest kwetsbare kinderen en gezinnen tijdig de hulp krijgen die 
zij nodig hebben. We blijven u informeren over de voortgang.

Bijlage:
• Praatplaat toekomstscenario jeugdbescherming




