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Beste leden en duoburgerleden,
Wij informeren u over een onderzoek met en bijbehorend communicatietraject over de jeugdbeschermingsketen, waar
onze gemeente onderdeel vanuit maakt. De trekkende wethouders van de regio Midden- West Brabant (de gemeenten
Bergen op Zoom, Breda en Tilburg) hebben een traject uitgezet om de problemen in de jeugdbeschermingsketen aan de
orde te stellen. De wethouders hebben het gevoel, gebaseerd op de eerste ervaringen met de jeugdwet, dat de keten
van jeugdbescherming onnodig lang is. In overleg met de ketenpartners jeugdbescherming (Veilig Thuis, de Raad voor
de Kinderbescherming en de jeugdbeschermingsorganisaties) is besloten om dit gevoel te duiden en een onderzoek te
doen naar effectiviteit in de keten. Dit onderzoek wordt in opdracht van de drie regio’s uitgevoerd door onderzoeksbureau
vanMontfoort.

Onderzoek van vanMontfoort
Het onderzoek van vanMontfoort is opgebouwd in twee delen. Het eerste deel geeft een beeld van de eerste
bevindingen, gebaseerd op interviews met ketenpartners. Het tweede deel is een groter onderzoek naar werkelijke
doorlooptijden door dossiers te lichten op proces en procestijd. De eerste bevindingen zijn inmiddels opgeleverd, deel
twee volgt aan het einde van het jaar,

Eerste bevindingen
In het oude stelsel bestond de keten van jeugdbescherming uit 2 organisaties (BJZ en de Raad) plus de rechter. De
organisaties vielen onder 2 overheden (provincie en rijk) en onder 2 wetten (Wet op de Jeugdzorg en het Burgerlijk
Wetboek).

In het nieuwe stelsel bestaat de keten van jeugdbescherming uit 4 organisaties (het lokale team, Veilig Thuis, de Raad
en de Gecertificeerde Instelling) plus de rechter. Deze organisaties vallen onder 3 verschillende overheden (de
gemeente, de regio van samenwerkende gemeenten en de rijksoverheid) en ze vallen onder 3 verschillende wetten (de
Jeugdwet, de WMO en het Burgerlijk Wetboek).

Niet de keten zoals een jeugdige en een gezin doorlopen zijn hierin sturend; de systemen zijn ingericht vanuit de optiek
van de individuele organisatie. Voor iedere individuele instantie zijn er normtijden geformuleerd. Alle doorlooptijden bij
elkaar opgeteld zorgen dat het 212 dagen duurt dat een kind in een onveilig situatie beschermd wordt. Deze doorlooptijd
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houdt geen rekening met vertraging in de keten door wachtlijsten. Ook houdt dit nog geen rekening met overschrijdingen
die in de praktijk kunnen voorkomen door andere oorzaken. Anderzijds zijn het normtijden: het komt ook voor, dat in een
acute situatie alle stappen van de keten zeer snel (in een paar uur) kunnen worden doorlopen.

Vervolgactie
De wethouders willen samen met de regering kijken naar een mogelijke oplossing om de doorlooptijden te verbeteren,
dubbelingen uit het stelsel te halen en ervoor te zorgen dat we de kinderen die het nodig hebben effectief te kunnen
beschermen. Door middel van bijgevoegde brief is een uitnodiging gedaan aan de regering om samen tot een oplossing
te komen. Daarnaast is wethouder Patrick van Lunteren, van de gemeente Breda, geïnterviewd door het
televisieprogramma “de Monitor” (uitzending op zondag 19 maart 2017) over dit onderwerp. Dit alles is erop gericht om
het probleem landelijk “op de kaart” te zetten om een beweging te realiseren, die wij als gemeenten en jeugdzorgregio's
niet alleen kunnen realiseren.
................................... te hebben geïnformeerd.
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