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L Inleiding
Het jaar 20IB was het vierde jaar van het nieuwe jeugdzorgstelsel na de decentralisatie
van de jeugdzorg naar gemeenten. Jeugdbeschermrng Regio Amsterdam
(eugdbeschermtng) werkte a1s gecertificeerde instelling (volgens het normenkader
jeugdbescherming en jeugdreclassering) in opdracht van diverse gemeenten

In 2O I B is het aantal ingediende klachtzaken door cliënten van Jeugdbescherming
ingediend bij de onafhankelijke externe klachtencommissie nagenoeg stabiel gebleven
(60 kiachtzaken). Het aantal klachtzaken \À/as na een eerdere stijging (44 zaken ín 2012,
65 zaken in 2013; en 72 zaken in 2014) in de afgelopen jaren jurst weer substantieel
afgenomen (58 zaken in zowel 20I5 als 20I6 en 59 zaken in 2017). Opvallend is dat het
aantal klachtzaken dat daadwerkelijk ter zitting komt bij de klachtencommissie na een
eerdere daling (vanaf 2015) in de laatste paar jaar stabÍel is gebleven; in veel van de
gevallen komt het niet tot een zitting maar zijn cliënten na een bemiddetingsgesprek bij
Jeugdbescherming tevreden met de uitkomst.
In dit jaarverslag komt naast het aantal klachten ook de aard van de klachten naar voren
(aangevuld met een korte omschrijving per klacht), de verbetermaatregelen en
opvolging.

Verder komen aan de orde:

o
o
o
.

.
o
o

Een bekropte beschn;ving van de klachtenregeling;
De wijze waarop de klachtenregeling onder de aandacht van cliënten wordt gebracht;
De samensteliing van de klachtencommissie;
In welke mate de klachtencommissie haar werkzaamheden heeft kunnen verrichten met
inachtneming van de wettelijke waarborgen;
Het aantal en de aard van de door de klachtencommissie behandelde klachten;
De strekking van de oordelen en de aanbevelingen van de klachtencommissÍe;
De aard van de maatregelen die het bestuur heeft getroffen naar aanleiding van de
uitspraken van de klachtencommissie.
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2. Beknopte beschrijving van de klachtenregeling

Regellng en reglement in eén
Jeugdbescherming heeft de klachtenregeling en de werkwijze van de commissie (het
reglement) in een document gebundeld. Voor de cliënt (klager) is het overzichtelijker
om één stuk te ontvangen, De klachtenregeling wordt vastgesteld en gewijztgd door het
bestuur van Jeugdbeschermlng, behalve artikel 3 waar de werkwijze van de
klachtencommissie is opgenomen. Het document met de kiachtenregeling en
klachtreglement is in 20I5 opnieuw vastgesteld, Aanleiding voor het opnieuw
vaststellen was het in werking treden van de Jeugdwet per I januarí 2015 (ter
vervanging van de Wet op de Jeugdzorg). In 20tO (16/08/20i6) is na een tekstuele
wijziging de laatste versÍe vastgesteld.
Benoemtng leden
Jeugdbescherming heeft een onafhankelijke klachtencommissie. In de regeling is
opg'enomen dat leden niet voor Jeugdbeschermrng werkzaam mogen zijn De leden en
de (plaatsvervangend) voorzitter worden benoemd door de Raad van Bestuur.
De afspraken met betrekkrng tot de benoeming van leden is in lijn met de
aanbevelingen van de Nationale Ombudsman. Leden worden benoemd voor een
termijn van drie jaar, de leeftijdsgrens is 70 jaar. Er is een rooster van aftreden
opgesteld (herbenoemlng voor eenzelfde termijn van drie jaar is mogelijk)

Werkwijze van de commissie
Cliënten dienen schriftelijk hun klacht in bÍj de onafhankelijke klachtencommissie,
waarbij de naam van de klager en de naam van degene over wie geklaagd wordt,
genoemd moet worden. Cliënten die hun klacht niet schrtftelijk in kunnen of willen
dienen, kunnen hulp tnschakelen van het Advres- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)
Inmiddels wordt 90% van de klachten via het emailadres
klachtencommissie@i eugdbescherming.nl ingediend
Uitertijk vijf werkdagen na ontvangst van de klacht, wordt de klager een
ontvangstbevesttging toegezonden. De klachten ingediend vra het ematladres
ontvangen direct een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging De secretaris
van de klachtencommissie neemt met de cliënt contact op om te onderzoeken of de
klacht met een bemiddelingsgesprek binnen Jeugdbescherming kan worden
afgehandeld. Als een bemiddelingsgesprek plaatsvindt, wordt de behandeiing van de
klacht door de commissie opgeschort. Indien nodig pakt de klachtencommissie na het
bemiddelingsgesprek de behandeling weer op. Ook wordt na ontvangst van de kiacht
getoetst of de klacht in behandeling kan worden genomen door de klachtencommissie
volgens het reglement
De secretaris van de klachtencommissie stuurt de klacht door naar beklaagde (vaak de
gezinsmanager) en ztjnlhaar leidinggevende (de teammanager) die samen een reactie
op de klacht opstellen Tijdens de hoorzitting (minimaal één keer per maand wordt een
zitting gepland) kunnen zowel klager als beklaagde een toelichting geven, Na de zitting
treedt de commissle met één oordeel naar buiten. De commissie stuurt klager,
beklaagde en lerdinggevende het oordeel toe.

4

Er wordt naar gestreefd dit binnen 4 weken na de zitting te doen. De bestuurder stuurt
vervolgens (gestreefd wordt binnen 4 weken) de klager een reactie met daarin of zij
het oordeel over de klacht deelt en welke maatregelen z4 eventueel neemt.

Er is geen mogelijkheid voor bezwaar en beroep tegen een uitspraak van de
klachtencommissle, Over de uitspraak wordt niet gecorrespond.eerd met betrokkenen,
De cliënt wordt verwezen naar de Gemeentetijke Ombudsman, dan wel de Nationale
Ombudsman of de Kinderombudsman, wanneer hljlzlj het niet eens is met de commissie
of de reactie van de bestuurder. De kiachtenregeling van Jeugdbescherming is te
vinden op de website: www.ieugdbescherming.nl
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3. Informatie aan cliënten
Op de website van Jeugdbescherming staat de procedure voor de onafhankelijke
klachtencommtssie beschreven
en
in
php/j
eugd/heb-i e-een-klacht/)
(http //www.j eugdbescherming. nl/rndex.
:

Daar is ook de klachtenbrochure (versie van 2016) te vinden, een (automatisch) in te
vullen klachtenformulier en de klachtenregeling. Bovendien wordt het AKJ genoemd.
Ook wijzen gezinsmanagers en teammanagers cliënten op de mogelijkheid voor het
indienen van klachten en op het bestaan van het AKJ en de onafhankelijke
klachtencommissie,
De meeste klachten worden in eerste instantie bij de gezinsmanager of de
teammanager ingediend De ciiènt wordt vervolgens uitgenodigd voor een
bemiddelingsgesprek. Wanneer hrjlzlj daarmee niet akkoord gaat of wanneer de
bemiddeling niet tot voldoende oplossing leidt, wordt naar de klachtencommissÍe
verwezen. De klager drent echter zelf de klacht voor te leggen b4 de
klachtencommÍssie.
Cliènten kunnen zich vanzelfsprekend direct tot de onafhankelijke externe
klachtencommisste wenden. Ook dan wordt uitgelegd hoe de procedure werkt en wordt
een mogelijkheid tot een bemiddelingsgesprek geboden. Als een cliënt een klacht
indient bij de klachtencommíssie ontvangt hljlzíl naast de ontvangstbevestiging ook de
klachtbrochure, het klachtenreglement en een folder van het AKJ

Mede door de betere en directere informatieverstrekking, uitleg door de
geautomatiseerde ontvangstbevestiging met diverse bijlagen en uitleg van
medewerkers (van zowel Jeugdbescherming als van het AK), is het aantal klachten
waarbij klager niet ontvankelijk is gebleken gedaald. Het duidelijk ln beeld krijgen van
de verwachting van klagers is daarmee verbeterd. De manier van voorlichten en
informatieverstrekking bhjft een punt van aandacht.

6

4, Samenstelling van de onaÍhankelijke klachtencommissie
De klachtencommissie kende in 2018 de volgende samenstelling
r André Schellart (voorzitter)
o Edith Myjer (plaatsvervangend voorzitter)
r SaskÍa Smith (lid)
o Tanny Bakker (1id)
o Marieke Kranenburg (lid)
. Sip Stulp (lid)
r Frances Vermeulen (1id)
e Aart Schotte *
o Hans Groos *

*) Nteuwe leden Aart Schotte en Hans Groos zijn toegetreden per 15 november
2018.
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5. Inachtneming van doorlooptermijnen
In 2015 en in 20I 6 was de gemiddelde doorlooptljd van de afhandeling van klachten
beiden l4 weken. Dit was in 2017 gemiddeld I6 weken,
De gemiddelde doorlooptijd in 20IB van de behandeling van een klacht door de
klachtencommissie is weer gedaald naar I5 weken:
r Eerste kwartaal: gemiddeld 17 weken;
o Tweede kwartaal: gemiddeld l3 weken;
o Derde kwartaal: gemiddeld 17 weken;
. Vierde kwartaal: gemiddeld 13 weken
Dat de doorloopttjd in 20IB is iets gedaald van 16 naar gemiddeld l5 weken heeft
meerdere oorzaken:
= 13 klachtzaken 2x (lx verplaatst) en I klachtzaak zelfs 4x ingepland
De beschikbaarheid (mede door wisseling) van gezinsmanagers en teammanagers
voor klachtzittingen blijft een punt van aandacht. Om de beschikbaarheid te kunnen
verbeteren zijn de zittingsdagen in de tweede helft van 2016 gewijzígd van de
maandag en dinsdag naar de dinsdag en woensdag. Desondanks blijft de invulling

moeilijk

=
=
=

Bij een aantal klachtzaken was het belangrijk eerst af te kaderen welk deel van de
klacht ontvankelijk was en welk deel niet.
De beschikbaarheid van de leden van de klachtencommissie was nog steeds een
punt van aandacht; het aantal beschikbare leden op de dinsdag is niet geiijk aan de
beschikbaarherd voor de hoorzittingen op de woensdag. Reden u/aarom per
november 20IB 2 nieuwe leden zijn aangetrokken
de vakantieperiodes (en daarmee verminderde beschikbaarheÍd van alle partijen)
tn het I" en 3. kwartaal heeft gevolgen voor de doorlooptijd in het 2e en 3' kwartaal

Het is van belang om op te merken dat het halen van de termijnen nret ten koste mag
gaan van de zorgvuldigheid van behandeling, Soms leidt zorgvuldige behandeling tot
een iets langere doorlooptijd,

B

6. Overzicht van de klachten
Àantal klachtzaken

In 2018 zijn er 60 (2017: 59 I 2016'. 58 I 2015: 58 I 2014: 72) cliënten die bij de
onafhankelijke klachtencommissie een klacht ingediend hebben.
Voor 40 zaken (2017 30 I 2016: 3I / 2015: 36 12014: 37) heeft een hoorzitting
plaatsgevonden, Het aantal ingediende klachtzaken is gelijk gebleven, het aantal
zittingen is met 10 verhoogd. De hypothese -dat cliënten vooraf en tijdens de
klachtprocedure beter geïnformeerd zijn over waarvoor ze wel en waarover ze niet een
klacht bij de klachtencommrssie in kunnen dienen- is gebleven; het aantal
klachtprocedure wat toegeschreven kan worden aan de wachtlijsten is echter gestegen.
Daarnaast is een groot aantal klachtzaken, gericht aan de klachtencommissie,
afgehandeld na een succesvol bemiddelingsgesprek met de beklaagde en
letdinggevende van Jeugdbescherming. Hiermee is voldaan aan de verbetering van de
informatievoorziening aan de cliënt en verwachtingsmanagement van de cliënt.

Tabel: klachtzaken

20 I B

Àantal binnengekomen
klachtzaken

richt aan de onafhankeli ke klachtencommissi.e
Totaal
QI
Q2
Q3
Q4
I2
1B
I2
1B
60

Tabel:
van de in 2018 binn
Afhandelinq
Uitspraak/klachtencommissie van
klachten ingediend
Niet ontvankelijk conform artikel
1 r (1), r 3 (4), r.4 (1),3.2 (1) of
niet voor feugdbeschermrng
Ingetrokken/opgelost na

bemiddelinssgesprek bij ïB
Ingetrokken andere reden
Buiten behandelÍng gesteld
wegens niet meer reageren
Hoorzitting volcrt
Totaal

men klachten
20tB
20r7

20r6

27

30

25

4

L

o

I8

1B

u

3
6

3
4

2
6

I

t

7

60

59

5B
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Aard van de uitspraak*
(in onderdelen)
Gegrond
Ongegrond
Geen oordeel
Niet bevoegd te oordelen
Niet ontvankelijk

201B

20r7

20r6

5B

45
on

oo

3
0
4

4
ó

6
4

B

B

Totaal

1I6

139

113

5I

55

*NB: rn totaal heeft de klachtencommissie in 201 B in 27 klachtzaken uitspraak gedaan.
Echter, in veel gevallen betreft éen klachtzaak meerdere klachten. Daarmee kan het dat
in één uitspraak meerdere oordelen zitten. Zo kan het dat er I 16 oordelen voortkomen,
utï 27 uitspraken in klachtzaken.

Aard van de klachten
De klachten dte in 20I B door ciiènten van JeugdbeschermÍng bij de onafhankehjke
klachtencommissie ingediend zíjn, ziln veelal van uiteenlopende aard,
Hoofthema's zijn bejegening, partijdigheid, inhoud van de gezinsrapportage, uitvoering
van een opgelegde maatregel en het gebruik van informatie urt het gezinsplan aan
derden. Veel van de klachten over partijdigheid van de gezinsmanager en inhoud van
het gezrnsplan houden verband met complexe echtscheidingen.
Klachten waarbij men het niet eens rs met een ingezette maatregel of met de uitvoertng
van de maatregel worden in veel gevallen door middel van een bemiddelingsgesprek
met de gezÍnsmanager en leidinggevende opgelost. Meestal is de eerder gegeven
uitleg of het ontbreken van de uitleg een reden geweest een klacht in te dienen.

Omschrijving van de klachten
De geanonimiseerde omschrijving van de 60 klachten en de uitkomsten zijn te vinden in
bijlage L
Oorzaak van de klachten
Elke klachtzaak bestaat (meestal) uit meerdere klachten,
In de klachtzaken Ís gekeken naar de aard van de klachten die daarin genoemd
worden.

Top 3 2018
De aard van de klachten verschrlt te zeer om een top 3 van meest gehoorde klachten in
20lB samen te stellen. Over het algemeen komen klachten over het gezinsplan,
partijdigheid en het nret gehoord worden het meest voor.

10

Jeugdbescherming heeft het streven voor elke klachtzaak naar de oorzaak van de
kiacht te kijken. Dit geeft de mogelijkheid om meer van klachten te leren,
Een aantal oorzaken komt vaker voor zoals:
- Verwachtingen van de klager ten aanzien van de begeleiding door
Jeugdbescherming: men verwacht meer/andere ondersteuning dan
Jeugdbeschermrng kan bieden;
- Gezinsrapportage voldoet in de ogen van de klager niet: niet up-to-date,
informatie niet geverifieerd, niet samen met het gezin/klager opgesteld;
- Manier waarop Jeugdbescherming de werkzaamheden heeft uitgevoerd met
betrekking tot prioriteit en neutraliteit;
- Wachtlijstproblematiek;
- Wisselingivan gezinsmanagers; en de daardoor geen warme overdracht;
- Patroon/problematiek van de ouders, waardoor zíj de begeleiding van
Jeugdbescherming niet accepteren;
- Cliënten die onevenredige aandacht vragen en staik-gedrag vertonen; met name
bij complexe echtscheidingen, waardoor de klager de gezrnsmanager partijdig
vindt;
Deze oorzaken bieden voor Jeugdbeschermrng aanknopingspunten voor continue
verbetering. Deze verbeterpunten zijn voortgezet in 2018. Brnnen Jeugdbescherming is
in 20IB een klachtenpanel ingesteld Genodigden zijn aIle medewerkers van
Jeugdbescherming
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?. Strekking van de oordelen en aanbevelingen van de klachtencommissie

In geen van de klachtzaken van 20lB waarin urtspraak is gedaan, heeft de
klachtencommissie naar aanleiding van de uitspraak een formele aanbevelÍng gedaan
aan het bestuur van Jeugdbescherming Aandacht is er wel in 20lB geweest voor de in
2017 gedane aanbevelingen. Deze aanbeveling betroffen het schriftelijk vastleggen van
afspraken over het delen van Ínformatie en over (het verschil van) visie, rollen en
verantwoordelijkheden, bererkbaarheid en reactiesnelheid en actualiseren en
concretiseren van toestemmlngsformulieren,
Met betrekking tot de complexe echtscheidingen was het de aanbeveling van de
klachtencommissie om expliciet aan partijen de (beperkte) mogelijkheden en
bevoegdheden van Jeugdbeschermrng en de exclusleve verantwoordelijkheid van de
ouders aan betrokkenen uiteen te zetten en te benoemen en daarmee deugdelijk de
verwachtingen van het werk van Jeugdbescherming te begrenzen.
Het bestuur van Jeugdbescherming is hier blijvend gaan aansturen.

In 20tB hebben de beide voorzitters van de klachtencommissie samen met o.a. de
bestuurder van Jeugdbescherming deelgenomen aan een tweetal gesprekken met de
gemeentelijke ombudsman.

t2

B.

Aard van de maatregelen van het bestuur

De beiangrijkste maatregelen van het bestuur naar aanleiding van de meest
voorkomende oorzaken zijn:
Complexe echtscheidingen
In 2014 heeft Jeugdbescherming een specifieke aanpak gericht op complexe
echtscheidingen ontwikkeld. Uitgangspunt van die aanpak is dat beide ouders
voortdurende dezelfde informatie krijgen. Dit voorkomt echter nret dat ouders klachten
over partijdigheid indienen, is onze ervaring, Wellicht is er ook een specifieke aanpak
nodig voor klachten uit gezinnen waarin sprake is van een complexe echtscheiding Uit
een bijeenkomst over klachtafhandeling (georganiseerd door de gemeentelijke
ombudsman) medÍo 20I5 bleek dat ook collega-organrsaties van Jeugdbescherming
zoeken naar een goede manier om klachten rond vechtscheidingen af te handelen.
Jeugdbescherming onderzocht in 2016 de mogelijkheid en wenselijkheid van een
aparte werkwÍjze voor het afhandelen van klachten rond complexe echtscheidrngen

Uitvoering begeleiding en gezinsrapportage
Bij de klachten over de uitvoering van de begeleiding en over de gezinsrapportage
constateerde Jeugdbescherming in 2015 dat in deze g'evallen niet volgens de prrncrpes
van het Intensief Systeemgerrcht Casemanagement (voorheen GGW) gewerkt is. In
20I5 heeft een nieuwe Ínrol van een aangescherpte versie van het intenstef
systeemgericht casemanagement voor alle basisteams plaatsgevonden, In de nieuwe
inrol stonden de veiligheidscheck en de gezinsrapportage centraal, Er is een nieuw
format voor de gezinsrapportage geïmplementeerd. Jeugdbescherming heeft in het
najaar van 2016 haar cyclus van jaarlijkse interne audits van het intensief
systeemgericht casemanagement voortgezet. Elk jaar wordt ieder basisteam ge-audit
en stelt op basis daarvan een ontwikkelplan op.
Verwachtingen van ouders
Het is voor een gezinsmanager dagelljkse kost om gezinnen te begeleiden, maar het rs
voor een gezin geen dagelijkse kost om begeleid te worden door Jeugdbescherming.
Het is goed om dit voortdurend te beseffen en bij de start expliciet te maken wat
Jeugdbeschermrng kan betekenen voor een gezrn en afspraken vast te leggen Intensief
is ingezet op het meenemen van het AKJ in een transparante uitleg van de procedures
en werkprocessen van Jeugdbescherming opdat de medewerkers van het AKJ de
verwachtingen en daarmee de ontvankelijkheid van de klachten van de chènt op
haalbaarheid en manier van aanlevering kan toetsen. Het bestuur blijft aansturen op het
voor alle cliènten duidelijk overbrengen van de werkwijze van Jeugdbescherming. In
enkele gevallen vraagt dit maatwerk.
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Patroon/problematiek van ouders
Klachten die veroorzaakt worden doordat ouders de begeleiding van
Jeugdbeschermrng niet accepteren, zijn niet/nauwelijks te voorkomen. Daar zal
Jeugdbescherming altijd mee te maken houden. Het is wel van belang om te
onderzoeken op welke manier deze klachten het beste afgehandeld kunnen worden,
waarbij alle partijen (zowel de klager als beklaagde) op gelÍjke wijze behandeld
worden,
Wachtlijsten
Landelijk ondervindt de zorg door de bezuinigingen hinder van o.a. door gemeenten
verminderde beschikbaar gestelde gelden voor de Jeugdzorg. Dit heeft zijn weerslag
op het aantal medewerk(st)ers dat bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam inzetbaar
kan zijn. Hierdoor ontstaan wachtlijsten waarbij continue wordt geprioriteerd op basis
van veihgheid van de kinderen. Dat maakt dat over de voortgang en inzet door
Jeugdbescherming van trajecten klachten binnenkomen bij de klachtencommissie.
AVG
Op vrijdag 25 mei 2018 is de AVG, voluit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, in werking getreden, Jeugdbescherming heeft een functionaris
gegevensbescherming aangesteld In 2018 heeft de klachtencommissie 2 klachten
behandeld met als onderwerp een weigering door Jeugdbescherming van een verzoek
tot inzage of vernietiging van een dossier.

T4

Bijlage 1: OVERZICHT KiÁCHTEN 20tB
groen = afgehandeid
biauw = nog in afhandeling te tljde van vaststelling jaarverslag (april 2019)
Omschrijving klacht ( = formulering
overgenomen van origineel ingediende
klacht)

AFHANDELING
dmv BG = bemiddelingsgesprek
in geel: aanbeveling of andere reactie bestuur

01

Bejegening en onjuist gebruikt
terminologie in gezinsplan

Afgehandeld: uitspraak KC
klacht mbt de gehanteerde terminoiogie 'in
behandeling' gegrond en verklaart de
overige klachten ongegrond,

02

Wil zijn zoon thuis.

Ontvankelijkheid voorgelegd aan VZKC nogmaals vraag aan klager te concretiseren
gestuurd/ tevens diverse keren klager
schriftelijk en telefonisch zijn positie
uitgelegd en hem geadviseerd zich te laten
bijstaan door AKJ of iemand die zijn klacht
beter kan omschrijven. Kwalificaties zijn geen
concrete klacht!l Wel nogmaals een BG
2910612018! Afgehandeld door BG

"JB is onmenselijk"

1. GMI heeft verklaard dat de zedenzaak
zou zijn geseponeerd. GMI heeft daarnaar
gehandeld en haar besluitvorming met
betrekking tot de kinderen is daarop
gebaseerd.
2. GMI staat ten onrechte niet achter het
besluit van klaagster om ex-partner
strafrechtelijk te laten vervolgen wegens
verkrachting
3, GMlis onvoldoende professioneel en
deskundig
4. GMz heeft informatie verzameld over
klaagsters privesituatie enkel en informatie
doorgespeeld naar vader. Blj de TM
regelmatig daarover geklaagd, Uit niets
blijkt dat TM klaagsïers klacht serieus
heeft willen nemen
5. GM3 verzocht aantal passages uÍt de
gezinsrapportage te verwijderen. Verzoek
niet rngewilligd,

Afgehandeld: uitspraak KC
De commissie verklaart alle ldachten ongegrond

04

Zorgen mishandeling kk door ex-partner
niet op geÍeageerd door JB

Afgehandeld: na BG geen klacht meer

05

Privacy gegevens

03

I

onzorgvuldigheid

7.

Aanbodbestuurder gesprek

)

initiatief moet

komen van klaagster

Gesprek heeft op 13/09/2018 plaatsgevonden met
bestuurder

Afgehandeld: klacht aan KC ingetrokken
15
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Iflachtencommissie

r.Jh

I GM zonder toestemming klager priverapport aan moeder gegeven
Z.GM ten onrechte meegedeeld geen GM van
klager meer te zijn.
3JB heeft t4dens vorige zitting bq KC een
misleidend document ingediend.
4.Hulpverlening, bezoeken en activrteiten zrln
zonder duideh.lke informatie stopgezet.
5.GM heeft zonder opgaafvan redenen een
isolement veroorzaakt tussen de lcnderen en
klager
6.GM ten onrechte omgang met kk opgeschort
+ schriftelijke aanwijzing gegeven.
T,onterechte opname in rapportage
eergerelateerd geweld'
B, onterechte constatering en diagnosering
'

Afgehandeld: uitspraak KC
De klachtencommissie verklaart klacht 7 voor
wat betreft de onterechte notitle in de
gezinsrapportage'eergerelateerd geweld'
gegrond en verklaart de overige klachten
ongegrond

.

rapportage
Afgehandeld: na BG geen klacht meer
later toch doorgezet:
Àfgehandeld: uitspraak KC
De commrssie verldaart alle klachten ongtegrond

07

Bejegenlng
onveilig in strijd met ex
kk niet gehoord
niet nakomen afspraken door GM

OB

Wenst een andere GM

09

GM niet goed gehandeld

Afgehandeld: klacht aan KC ingetrokken

t0

GM onder toestemming met kk gesproken
en vdr onterecht beschuldigd

Afgehandeld: na BG

II

Geen Voortgang

Afgehandeld: uitspraak KC
De commissie acht de klachten gegrond

-

niet geschikt

Onterechte afsluiting
Geen warme overdracht GM
T2

l.Ondanks beschikking RB JB geen
uitvoerig aan omgangsregeling,
2. JB ten onrechte afleggen van een
persoonlijkherdsonderzoek als
voorwaarde gesteld voor omgang,

3. GM ten onrechte SA aangekondigd

Afgehandeld; buiten behandeling wegens niet
reageren

Afgehandeld: uitspraak KC
De commissie verklaart de klachten I,2,3,4
en 6 gegrond en klacht 5 en B ongegrond
Klacht 3 is gegrond met de kanttekening dat
de kwestie al onder het maken van excuses
was erkend, De commissie verklaart zich niet
rn staat te oordelen over klacht 7.

4,JB zorgen van vader over de houdtng
van niet serieus genomen en onvoldoende
onderzocht.

16

5 GM tegenstnjdig gehandeld omgang en
de veiligheid van de krnderen.

6.GM nalatig gehandeld in het leggen van
contact met kk
7.GM niet neutraal B.Klager niet op de
hoogte gehouden over het welzijn van de
kinderen.
10

-to

Niet nakomen afspraken omgangsregeling

Afgehandeld: klacht ingetrokken na BG

r4

I.Beklaagden hebben zich ondanks diverse
verzoeken niet gelegatimeerd,
2 Standpunt p ter zitting RB: dat plaatsing
buiten het netwerk gendiceerd zou zqn is
onvoldoende gea-rgumenteerd en toegelicht in
gezinsrapportage en kwam voor klagers 'uit de
luchtvallen'.
3,Klagers ervaren de opstelling van
beklaagden als gebaseerd op persoonlijke,
ongefundeerde vooringenomenheid over
klagers. Er zíjn door JB zeer veel fouten en
verkeerde inschattingen gemaakt en de
besluitvorming vanJB rs gebaseerd op niet
onderbouwde, bewezen informatie.
GM is onvoldoende opgekomen voor de
belangen van jeugdrge.
2.GM is tekort geschoten in het managen en
begeleiden bq de terugplaatsing van jeugdige

Afgehandeld : uitspraak KC
De commissie verklaart de tweede en derde
klacht Ín zoverre gegrond dat de bronvermelding
de onderbouwing van de functie met betreldcng
tot de uithuisplaatsing onvoldoende is geweest,
De klacht (1) over de legitimatie en de klachten
over vooringenomenheid (3) zijn ongegrond.

i5

t6

1p te snel IJHP aangrewaagd.
2.Niet geinformeerd over UHP
3.GM partqdig.
4,De communicatie verloopt moeizaam.
Gevolg klaagster onvoldoende
geïnformeerd
5.De hulpverlening komt te iangzaam van
de grond.
6 Het belang van de kinderen raakt
ondergesneeuwd door strijd tussen
ouders.
7.Het gezinsplan is definitief gemaakt
alvorens op- en aanmerkingen heeft
kunnen aanleveren.
B.GM ieeft zich onvoldoende in de situatie
in; klaagster daardoor geen eerlijke kans
op een onbelast bezoekmoment.

Afgehandeld: uitspraak KC
De commissie verklaart de klachten gegrond

Afgehandeld: uitspraak KC
De commissie verklaart de klacht over de gang
van zaken rond de gemaakte schoolafspraken en
als gevolg daarvan de bemoeilijkrng van de
communicatie gegrond, evenals de klacht dat de
email niet ook aan klaagster is gezonden.
De commissie verklaart de overige ldachten
ongegrond.

t7
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Iílachtencommissie

I7

IB

Dossieropbouw, de gevolgde procedures en
de verslaglegging kloppen niet.
Onzorgvuldrg handelen tunnelvtsie
I{aagster en kk voelt zich niet gehoord /
meegenomen in de besluitvorming mbt UHP

1 GM reageert niet adequaat op mails en
komt daardoor gemaakte afspraken niet
na,

2 GM handelt nalatig en niet adequaat
t.a,v. het inzetten van hulpverlening

Afgehandeld: uitspraak KC
De commissie verklaart de klachten m.b.t.
dossiervorming, het verstrekken van het dossier
en onzorgvuldigheid in ARIJ, alsmede het
onvoltooid laten van het gezinsplan en het
onvoidoende organiseren var uitvoerdersoverleg,
gegrond. De klacht dat ldaagster en kl<
onvoldoende zijn gehoord en dat ten onrechte
geen onderzoek bq kJ< is gedaan, verklaM de
commissie ongegrond.
De commissie advrseert Jeugdbescherming om
de (email)correspondentie zodanig in te richten
dat deze systematisch in de dossiers wordt
opgeslagen.
Afgehandeld: uitspraak KC

De commissie verklaart de eerste drre
klachten gegrond en verklaart de vierde
klacht ongegrond

3 GM heeft ten onrechte direct een besluit
genomen bij het niet slagen van het traject
Ouderschap Blijft

4 GM is nret neutraal in haar
beslurtvorming
10

Door GM onder druk gezet bij UHP en
verkeerde rnfo gegeven over klaagster
aan derden

20

1,GM buiten haar bevoegdheden getreden Afgehandeld: uitspraak KC
De commissie verklaart de klachten gegn"ond.
door interveniëren in een gezin terwijl er
geen signalen (meer) waren van
ontwikkelingsbedrerging van de kinderen
en bovendien ruim 9 % maand na meldÍng,
terwijl er sprake was van herstel van de
rust en terwijl er geen nieuwe signalen van
ontwikkelingsbedreiging waren,
GM4B de in de rÍchtlijnen vermelde
termi;n niet in acht genomen,

Afgehandeld: klacht door klaagster
ingetrokken (na I dag)

2.GM ten onrechte geweigerd gevolg te
geven aan het verzoek dosstergegevens
waaronder begrepen het gespreksverslag

1B

3.GM ten onrechte netwerkpartners
uitgenodigd voor het oudergesprek gelet
op het tijdsverloop van meer dan een.laar
4,GM heeft burten klaagster om met de
vader gesproken - niet onpartijdtg - en
kwestie van gezag weer ter sprake is
gekomen,

o1
LI

GM had foutieve datum hoorzitting
doorgekregen door centraal secretariaat
en was om die reden niet ter zitting
verschenen

Afgehandeld: na BG (teiefonisch)

e9

I Klaagster sinds

Afgehandeld: uitspraak KC

2,JB

een jaar in strijd met JB

houdt zich niet aan de beschikkingen

RB en saboteert de omgang. GM

De commissie verklaart de klachten
ongegrond

telefonrsch niet bereikbaar.

3.Verzoek om andere GM niet door de
leidinggevende gehonoreerd.
4.GM heeft de politie op klaagster en kk
afgestuurd.
LÓ

GM's partijdig, vooringenomen,
onzorgvuldig en onprofesstoneel
geopereerd. Weinig aanwezig, weinig
interesse, Rapportage aan RvdK vol fouten
en onu/aarheden. Geen hoor/wederhoor
toegepast,

24

JB heeft siechts een

'25

1.JB heeft ten onrechte voorgehouden dat
er een definitieve versie van de
gezinsrapportage was,
2.JB is qemaakte afspraken tijdens het

deel van het dossier
meegegeven zonder enige schriftelijke
mededeling welke stukken zouden zijn
weggelaten, waarom die stukken ziln
weggelaten en welk percentage van het
gehele dossier het weggelaten deel
vertegenwoordigt

Afgehandeld: uitspraak KC
De commissie verklaart de klacht over de gang
van zaken tijdens tlVO, de ldacht over de
bronvermelding en accordering van de
gezinsrapportage, de klacht dat de reactie kk op
het verzoek tot onderzoek niet is gerapporteerd
aan ldager en de klacht over een tekst in de
gezinsrapportage gegrond en verklaart de klacht
over pMqdrgheid, vooringenomenheid,
onzorgvuldigheid en onprofessioneel optreden
ongeclrond.
Afgehandeld: uitspraak KC
De commissie verkiaart klacht ongegrond

Afgehandeld: uitspraak KC
De commissre verklaart de klachten
ongegrond.
19
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I{lachtencornmissie

bemiddelingsgesprek niet nagekomen
3 JB geeft onvoldoende inzicht in het
volledige dosster,
26

1.GM heeft informatie uit de gesprekken
met klager onjuist \/eergegeven en ten
onrechte aannames als feiten
gepresenteerd
2.GM heeft zich onvoldoende neutraal
opgesteld, De mening van moeder in het
gezrnsplan opgenomen maar klager ziet
z\n zorgen nergens terug,
3.GM heeft op basis van onjuiste
interpretaties een onterechte conclusie
getrokken.
4 JB heeft te weinig oog voor klagers
huidige functioneren,
5.JB heeft onvoldoende gewerkt aan
verbetering van de communicatie en de
samenwerking met klager

Afgehandeld: uitspraak KC
De commissie verkiaart de klachten I en 2
gegrond, klacht 2 met de kanttekening zoais
in de uitspraak vermeld;
Verklaart niet te kunnen oordelen over klacht
3; verklaart de klachten 4 en 5 niet gegrond
JB

bestuur deels oneens met uitspraak KC

t'7

I

Ondanks uitspraken I(C en het Hof, en
ondanks toezeggingen vindt hetgeen men
over klaagt nog steeds doorgang.
2 JB komt gedane toezeggingen niet na en
rs daardoor onbetrouwbaar.
3 JB is niet kundig en niet integer
4.JB heeft gezorgd voor meeÍ onrust, met
als gevolg dat er geen vooruitgang is
geboekt

Aflgehandeld: uitspraak KC
De commissie verklaart de klachten gegrond,
behalve het klachtonderdeel (klacht 3)
omtrent integriteit, welk onderdeel
ongegrond wordt verklaard.

2B

1.De UHP van 4 kk obv onluiste gegevens
en verdraaide waarheden.

Afgehandeld: uitspraak KC
De commissie verklaart klagers in de eerste
klacht niet ontvankelijk en verklaart de
tweede klacht ongegrond

2,GM werk niet met klagers samen,
betrekt hen niet in communicaïie, schrijft
verzoekschrrften met onwaarheden en
verzonnen feiten zonder bewijsstukken

to

GM werk niet goed; geen veilige situatie
voor klager, afspraken niet nakomen, niet

duidelijk/niet neutraal Ex-partner/moeder
krijgt alle ruimte; klager wordt in die
situatres nret gehoord GP is eenzÍjdige
weergave; GM wekt schijn van
partijdigheid.
TM werkt niet goed doet, onzorgvuldig
handelen en kiest kant moeder kiest en

Afgehandeld : uitspraak KC
De commissie verklaart de klachten over de gang
van zaken rond de terugplaatsing van kl< en de
klacht over het vasthouden aan

systeemgesprekken gegrond en verldaart klager
voor het overige niet ontvankel4k.

20

afhandeling van vorige klacht inadequaat
opgepakt
GM functioneert niet; geen open, eerlijke,
neutrale en transparante positie inneemt.
GM heeft begeleide omgang tegengewerkt
en zich beroepen op dat de GM
onjuistheden in het geztnsplan niet
corrigeert. GM heet zich niet serieus
ingespannen om regelmatrge omgangi
tussen klager en kk tot stand te brengen.

Afgehandeld: uitspraak KC
De commissie verklaart de ldacht dat de omgang
met kk niet goed is uitgevoerd gegrond en de
klacht over de partrjdigheid van de beklaagde
ongegrond.

o1
J1

Geen voortgang sinds aanmelding; GM
dreigend

Afgehandeld: na telefonisch BG

óó

l.Er wordt een verkeerd beeld RB
voorgespiegeld
2 Rapporten worden onvolledig ingediend;
3.Rapporten in voordeel klager worden
niet overgelegd;
4 Bevindingen van pleegmoeder worden
niet meegenomen in de rapportage;
4.Er wordt gelogen over de gang van
zaken rond het inplannen van een
bemiddelingsgesprek;
S.teksten prrve-twitter account zijn van
GM; daarom geen enkel vertrouwen meer
in GM

Uitspraak volgt

.)ó

1.GM en voorganger de huidige situaties
niet correct/partijdig in kaart gebracht.

Afgehandeld: na zitting geen nieuwe klacht
aangeleverd; buiten behandeling gesteld \ivegens
niet reageren,

30

2.GM tijdens RB-zitting zaken benoemd die
niet juist zijn, waardoor een vertekend
beeld klaagster blijft bestaan

De commissie adviseertJeugdbescherming om
een andere gezinsmanager aan te stellen,

3.Na dossierinzage: mis essentrële
informaties, zaken zijn niet goed
onderbouwd. Reacties en verweer van
klaagster zijn hier nooit in opgenomen.
34

Geen uitbreiding omgang
GM verandert steeds van mening

Afgehandeld: na BG

EA

Klacht over handelen werkneemster
netwerkpartner en ets tot
schadevergoedrng

Afgehandeld: na BG

2t
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óo

I Dossier uit 2017 is niet vernietigd

JB

weigert ten onrechte beide dossiers te
vernietigen.
2,TM stelt zich ten onrechte op als
eigenaar van de dossÍers,
3. JB werkt niet volgens haar eigen
protocol op het verzoek om vernietiging
ól

Email bevatte geen brjlagen
onbekend

óó

I.JB heeft zrch onvoldoende ingezet om

-

dus klachten

uitvoering te geven aan hun taak om de
veiligheid van de kinderen te waarborgen;
onduidelij kheid rol/functie
wachtlijstbeheerder en opdracht vanuit VT
niet opgepakt
2. JB is gemaakte afspraken in het
bemiddelingsgesprek onvoldoende
nagekomen; wachtlijstbeheer
onbereÍkbaaÍ en GM geen uitvoering
3.JB heeft nagelaten moeder te betrekken
in de overdracht naar het Jeugd- en
Gezinsteams in X: GM heeft moeder niet
betrokken in opstellen van de
overdrachtsrapportage
veiligheidsafspraken zijn onvoldoende om
de zorgen weg te nemen.
4,Moeder is na het bemiddelingsgesprek
onheus bejegend door GM.

Afgehandeld: uitspraak KC
De commissie verkiaart de klachten
ongegrond.

Afgehandeld: buiten behandeling wegens niet
reageren
Afgehandeld: uitspraak KC
De commissie verklaart de klachten l, 2 en 3
gegrond en klacht 4 ongegrond. Klacht I is
gegrond met de kanttekening dat de kwestie
al onder het maken van excuses was erkend

;

Gezinsplan, reden van aanmelding en
onjuiste feiten opgenomen

Afgehandeld: na telefonisch overleg met TM

40

NÍet eens met JB omtrent UHP kinderen

Afgehandeld: niet ontvankelijk (geen concrete
klacht aan KC voorgelegd

4I

I Geen inzet tonen, gieen vertrouwen
opbouwen,
2,HeI negeren van gezag van moeder
3, Communiceren over volwassen zaken
met vader in bijzijn van zoon
4 Valsheid rn geschrifte,
5 Ongeregistreerd als geztnsmanager
werken.
6,Zwanger en een ots accepteren.
7 Plan van aanpak eenzijdig zonder
overleg, niet besproken,
B Negeren van wetenschappelijke stukken
die ziin ingediend bij de rechtbank

Afgehandeld: uitspraak KC
De klachtencommissie verklaart de klachten
I,2, 3,7 en 9 gegrond en klacht 5, 6, B en l0
ongegrond, alle besllssingen met de
kanttekenrngen uÍt de in de uitspraak
weergegieven overwegingen De commissie
verklaart zich niet in staat te oordelen over
klacht 4.

39

ingetrokJcen

Reactie bestuurder volgt nog

22

9.Omgang wijzigen zonder gegronde
redenen.
IO.Niet zorgdragen voor afgifte van IDkaarten aan moeder.
42

De gezinsmanager c.q, JBRA schÍet ernsttg
tekort. Hiermee zijn de belangen van
beide kinderen nret gediend. Als direct
gevolg heeft klager kk negen maanden
niet gezien.

Afgehandeld: buiten behandeling wegens niet
reageren

43

Geen concrete klachten

Afgehandeld: buiten behandeling wegens niet
reageren

44

Omgang kk en verzoek GM om verklaring
arts

Afgehandeld: na schriftelijke bemiddeling

45

Jeugdige zelf klaagt over voortgang

Afgehandeld: na BG jeugdige zelfl

46

Communicatie met GM

Afgehandeld: na BG

47

l.Door

Afgehandeld: uitspraak KC
De commissie verklaart klacht I ongegrond
en de klachten 2 en 3 gedeeltelÍjk gegrond.
Klacht 2 is gegrond voor wat betreft de
discontinuiteit van gezinsmanagers en de
vertraging die dat heeft opgeleverd voor het
hulpverlenrngsproces. In de afweging die is
gemaakt bij de keuze voor een geleidelijke
aanpak kan de commissie niet treden.

RB opgedragen gerichte hulp is na
15 maanden nog niet tot stand gekomen,

noch is hier zrcht op.
2.Er is geen continuïteit in de begeleidÍng
vanuit, Dat verstoort nu ook de frequentie
van de uitvoerdersgesprekken,
3.JB faalt in haar primaire taak om de
veiligheid van het kind in zijn leefsituatie
en de herkomst van zijn trauma's te (laten)
onderzoeken. JB faciiiteert ouderverstotrng
en houdt deze in stand.

Klacht 3 is gegrond voor wat betreft het
nalaten de plotseling,e reden van de
vijandigheid van kk naar vader en de
beschuldlgingen van moeder naar vader te
(laten)onderzoeken, met de uitdrukkelijke
kanttekening dat de commissie de laatste zin
van klacht 3 nret gegrond verklaart,

4B

Verruiming omgang kk

Afgehandeld: niet ontvankelijk

49

i .De gezinsmanager hanteert machtsmisbruik
met verbaal geweld, bedreigngen en

Afgehandeld: uitspraak KC
De commissie verldaart de ldacht over het
ontbreken van verslagilegging gegrond voor wat
betreft het niet (trjOrg) presenteren var een
(concept) gezinsplan en voor het overige
ongegrond.
De klacht over de gang van zaken ttjdens het
incident, het verbale geweld en de

intimidatie.
2. Incident met kk en GM

23
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Iílachtencornmissie

bedreigÍng verklaart de commissle in
zoveÍre gegrond
Niet eens met UHP

Afgehandeld: niet ontvankelijk

5l

Vader eist dat kind terugkomt bij ouders.
= IB+ en geen bemoeienis JB meer sinds
25t07 t20r8

Afgehandeld: niet ontvankelijk

q,

Onj uistheden gezinsplan

Afgehandeld: na BG

5ó

Onterechte gang van zaken

Afgehandeld: na BG

AL

Geen concrete klacht; kwalificatie GM en
IB

Afgehandeld: na telefonisch BG klacht
voorlopig ingetrokl<en

55

Omgang kk uitbreidrng

Afgehandeld: na BG

56

Afgehandeld dossier
Ten onrechte UHP

Aflgehandeld: uitspraak KC
De commissie verklaart de klachten
ongegrond

5l

GM liegt over contact met school

Afgehandeld: na BG

5B

Voortgang na wachtlijst; niet nakomen
gemaakte afspraken

Afgehandeld: na BG

59

GM is partijdig

ZíÍIíng verplaatst naar mei 20I9

60

Gezin ten onrechte door VT bij

JB

Afgehandeld: Buiten behandeling wegens niet
reageren

24

