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 Ieder kind veilig! 

 

Als we als maatschappij aan Jeugdbescherming de taak geven om voor de veiligheid van kinderen te 
zorgen, welke ‘checks and balances’ horen daar dan bij?   
 

 
 

 

 

Veiligheid van kinderen 
Gecertificeerde instellingen hebben van de samenleving de zware 

verantwoordelijkheid gekregen om de veiligheid van kinderen te 

waarborgen. Deze verantwoordelijkheid gaat gepaard met bevoegdheden 

die vergaande gevolgen kunnen hebben voor ouders en kinderen. Juist 

doordat deze bevoegdheden zo ingrijpend zijn, moeten checks and balances 

worden ingebouwd die enerzijds recht doen aan de positie van ouder en kind 

en anderzijds gecertificeerde instellingen in staat stellen om daadwerkelijk de 

veiligheid van kinderen te waarborgen.  

 

 

 

 

 

 

CHECK AND 

BALANCES 

Gegroeide stapeling 
De huidige jeugdbescherming heeft te maken met een historisch gegroeide 

stapeling van checks and balances. Ze kent een veelheid aan 

toezichthoudende organen en organisaties waar cliënten een klacht kunnen 

neerleggen. Er zijn nauwelijks mogelijkheden tot de begrenzing van cliënten 

die met een onveranderbare afkeer van het systeem blijven klagen. Het 

huidige stelsel van toezicht frustreert daarmee de voortgang in het werk aan 

veiligheid voor kinderen. De mentale impact op betrokken professionals is 

onevenredig groot vergeleken met de (beoogde) effecten van al dit toezicht.  

Om te komen tot een effectieve bescherming van kinderen met afdoende 

waarborgen voor kwaliteit en toezicht, stellen wij een nieuw stelsel van 

checks and balances voor, bestaande uit de volgende onderdelen.  

 

 

 

 

 

 

BASISHOUDING 

VAN RESPECT 

 

 

 

0. Georganiseerde professionele cultuur 

Jeugdbescherming vereist een basishouding van respect die structureel in 

ieder gezin wordt toegepast.   

• Voor succesvolle jeugdbescherming is de basishouding nodig, dat je altijd 

kunt samenwerken met het hele gezin.  

• Het ontwikkelen van deze basishouding is een vast onderdeel van de 

opleiding van gezinsmanagers.  

• Als het niet lukt om vanuit die houding te werken met een gezin, dan ben 

is de gezinsmanager verplicht om in teamverband te reflecteren hoe hij of 

zij die basishouding kan hervinden.  

• Het voeren van deze vorm van reflectie ‘op samenwerken’ moet geborgd 

zijn in elke organisatie.  

 

 

 

 

 

 

 

INLEIDING 
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FLEXIBELE ROUTES 

1. Handel bij vragen en uitingen van onvrede: zorg voor flexibele routes 
om te luisteren, oplossen en leren bij signalen.  

• Organisaties zorgen dat de cliënt zijn vraag of uiting van onvrede op een 

laagdrempelige manier kenbaar kan maken,.  

• Iedere cliënt mag ervan uitgaan, dat medewerkers zich maximaal 

inspannen om de oorzaak van de onvrede of vraag te achterhalen, zich 

inzetten voor het vinden van de meest passende route richting een 

oplossing, en daarvan leren.     

• De organisatie heeft de plicht om de cliënt duidelijk te maken dat ze kan 

kiezen voor verschillende vormen van bemiddeling bij geschillen. De 

cliënt en de organisatie hebben beide het recht om te kiezen voor een 

onafhankelijke bemiddelaar, en indien nodig een onafhankelijke beslisser 

(zoals een rechter. Zie ook 3).    

 

 

 

 

 

 

DUIDELIJKHEID 

2. Schep duidelijkheid voor cliënt en organisatie: één formele 
klachtprocedure met één mogelijkheid om te escaleren  

• Een cliënt heeft altijd het recht om één formele klachtprocedure te starten, 

binnen of buiten de organisatie. Tegelijkertijd geldt het principe dat hij of 

zij zich tot maar één klachtprocedure naar keuze kan wenden.  

• Alle organisaties in het stelsel hebben de plicht om duidelijk te 

communiceren naar de cliënt over het (lokale en landelijke) aanbod van 

formele klachtprocedures.  

• Het staat de cliënt vrij om zelf de keuze te maken welke formele 

klachtprocedure, binnen of buiten de organisatie, hij of zij wenst te 

doorlopen.   

• De cliënt en de organisatie hebben bij onvrede over de klachtprocedure 

of de uitkomst daarvan nog éénmaal de mogelijkheid om te escaleren 

naar een onafhankelijke rechter of instantie.  

 

 

 

 

 

 

 

BESLUITVORMING 

 

 

 

 

 

3. Benut de mogelijkheden om de rechter in te zetten in de 
besluitvorming. Niet alleen bij het beslissen of dwang noodzakelijk is, 
maar ook bij geschillen die een beslissing voor het kind in de weg staan.   

• Naast preventieve jeugdbescherming is het voor de veiligheid van 

kinderen soms noodzakelijk dat jeugdbescherming begeleiding biedt 

vanuit een maatregel in het gedwongen kader: een ondertoezichtstelling 

of een uithuisplaatsing.    

• Gezinnen kunnen niet weglopen als ze onder dwang begeleiding 

ontvangen. Om deze zware ingreep in het leven van ouders en kinderen 

onafhankelijk te toetsen, beslist de rechter of de toepassing van een 

dwangmaatregel noodzakelijk is.   

• Bij geschillen over de uitvoering van een maatregel kunnen cliënten en 

organisaties zich ook tot een rechter wenden met het verzoek om een 

beslissing te nemen.  
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4. Eén instantie, één toetsingskader, één set betekenisvolle metingen voor 
reguliere controle en bij calamiteiten. Regie bij de gemeente op toezicht 
jeugdbescherming en keten:  

• Om jeugdbescherming en jeugdreclassering te kunnen uitvoeren, moet 

een instelling kunnen aantonen dat zij die organisatietaak uitvoert volgens 

landelijk geldende kwaliteitsnormen. In deze normen staat duidelijk 

geformuleerd wat van organisaties in de jeugdbescherming verwacht 

mag worden. Die normen zijn verankerd in de wet.  

• Om te laten zien dat zij aan de normen voldoen), leggen medewerkers 

betekenisvolle metingen vast, waaruit zijzelf en belangrijke betrokkenen in 

hun omgeving kunnen afleiden en ter discussie stellen of ze de juiste 

dingen op de goede manier uitvoeren.  

• De instelling moet aan de hand van betekenisvolle metingen kunnen laten 

zien dat zij de organisatietaak volgens de landelijke normen in de 

dagelijkse praktijk uitvoert.   

• Toezicht hierop is belegd bij één onafhankelijke landelijke toezichthouder, 

die werkt in opdracht van de gemeenten en samenwerkingsverbanden 

die regie voeren op het stelsel.  

• De toezichthouder is zowel verantwoordelijk voor het toezicht als voor 

onderzoek bij calamiteiten, en is in beide gelegenheden verplicht om 

vanuit hetzelfde normenkader te toetsen of de organisatie handelt of heeft 

gehandeld zoals verwacht mag worden.    

• Door haar rol van opdrachtgever van de instelling en de landelijke 

toezichthouder te combineren stellen we de gemeente in staat om 

problemen die in de jeugdbeschermingsketen ontstaan te signaleren en 

op te lossen.  
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