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Geachte heer/mevrouw,
Per 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. De nieuwe Jeugdwet schrijft voor
dat alle instellingen in de uitvoering van jeugd beschermingsmaatregelen (voogdij en gezinsvoogdij) en jeugdreclassering
(Bureau Jeugdzorg, BJZ) gecertificeerd moeten zijn per 1 januari 2015. Deze certificatie vindt plaats door het
Keurmerkinstituut.
Vandaag werd duidelijk dat BJZ Noord-Brabant, actief in alle 67 gemeenten in onze provincie, een dergelijk certificaat
nog niet krijgt. Dit komt omdat er bij de reorganisatie te veel gekwalificeerde mensen gebruik hebben gemaakt van
mogelijkheden om af te vloeien en er op dit moment dus onvoldoende gekwalificeerde mensen in dienst zijn.
Dit betekent dat BJZ Noord-Brabant voor nieuwe cliënten geen jeugdbeschermingsmaatregelen gaat uitvoeren. Deze
cliënten krijgen binnen de beschikbare budgetten tijdelijk ondersteuning van de William Schrikker Groep, die wel is
gecertificeerd. Voor de huidige cliënten van BJZ Noord-Brabant verandert er niets.
BJZ Noord-Brabant is inmiddels gestart met de voorbereiding van een scholingstraject voor medewerkers, zodat zij op zo
kort mogelijke termijn in staat zijn weer hun taak weer volledig op zich te nemen. BJZ Noord-Brabant verwacht zelf per 1
april 2015 aan alle eisen voor de certificering te voldoen .
Wij gaan er vanuit u hiermee voor het moment voldoende te hebben geïnformeerd. Zo snel er meer te melden is over de
certificering van BJZ Noord-Brabant, zullen wij u hierover informeren.
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