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Geachte heer/mevrouw,
Met dit schrijven willen wij u een update geven over de stand van zaken van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Zoals bij
u bekend heeft het Keurmerkinstituut voor 2015 geen certificaat aan Bureau Jeugdzorg verstrekt. De handhavende taak
van de provincie valt sinds 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de Inspectie Jeugdzorg.
Verscherpt toezicht
De Inspectie heeft kennis genomen van het rapport van het Keurmerkinstituut. De Inspectie concludeert, mede op basis
van dat rapport, dat de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering onvoldoende op orde is. Op
29 januari 2015 heeft de Inspectie Bureau Jeugdzorg laten weten dat BJZ onder verscherpt toezicht is geplaatst. De
Inspectie heeft dit sinds donderdag 5 februari gepubliceerd op haar website.
Het toezicht komt niet onverwacht, omdat de Inspectie de lijn van het Keurmerkinstituut volgt. De Inspectie heeft geen
nieuwe feiten geconstateerd. Het verscherpt toezicht geldt voor de periode van maximaal een jaar. In deze periode houdt
BJZ de Inspectie periodiek en nauwgezet op de hoogte van de maatregelen, gericht op de verdere verbetering van de
kwaliteit van het werk en de vorderingen die ze daarmee maakt.
Bureau Jeugdzorg mag het werk tijdens het verscherpt toezicht blijven uitvoeren, maar de Inspectie kijkt mee.
Continu·1leit van zorg
De continuïteit van zorg is, zoals u weet, geregeld door de afspraken met de William Schrikker Groep. De medewerkers
van BJZ begeleiden onder verantwoordelijkheid van de WSG -nieuwe- cliënten . Als BJZ gecertificeerd is, komen de
cliënten terug naar BJZ en zo behouden kinderen en ouders dezelfde hulpverlener.
Het behalen van het certificaat in april 2015 en het realiseren van een verbeterslag in het kwaliteitsdenken heeft de
allerhoogste prioriteit bij BJZ. Hierbij ligt de focus op een inhoudelijke, systematische aanpak die binnen de organisatie
wordt geïnternaliseerd . Dit alles primair gericht op het belang van kinderen en hun ouders.
De directie van BJZ is vernieuwd . Een ervaren manager in het sociale domein, is aangesteld als interim-directeur voor
Oost-Brabant. De huidige directeur van Midden-Brabant, krijgt diezelfde verantwoordelijkheid voor Midden en WestBrabant. De top van de organisatie bestaat hiermee uit deze twee directeuren en Durk Kooistra, bestuurder a. i. De
functie van vestigingsdirecteur is opgeheven. De verwachting is dat met deze wijzigingen in de top van de organisatie
slagvaardig en deskundig gestuurd kan worden op de noodzakelijke verbeteringen.
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et deze brief voldoende heb geïnformeerd.
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