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Geachte heer                ,  
 
Met deze brief wil ik u in uw rol als curator op de hoogte brengen van de rol en 
acties van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (verder: inspectie) bij Briedis 
Jeugdbeschermers (verder: Briedis) gezien de uitspraak van het faillissement 
eerder deze week. Tevens informeer ik u in deze brief over de, volgens de 
inspectie, noodzakelijke voorwaarden voor een zorgvuldige overdracht en 
continuïteit van zorg. De inspectie beseft dat u zich als curator in eerste instantie 
richt op de financiële en organisatorische aspecten van de afwikkeling van de 
organisatie en de inhoudelijke bemoeienis met de individuele begeleiding van 
jeugdigen met een beschermingsmaatregel bij de leden van de coöperatie ligt. De 
inspectie vindt het van belang u te informeren over de noodzakelijke voorwaarden 
voor een zorgvuldige overdracht van jeugdbeschermingsmaatregelen zodat u hier 
op kunt sturen in uw overleg met verschillende betrokken partijen binnen en 
buiten Briedis.  
 
Proces van toezicht tot op heden 
Op 17 maart 2021 bezocht de inspectie Briedis in het kader van het thematische 
toezicht “Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd”. Bij dit toezicht werd 
gekeken naar het tijdig toewijzen van een vaste jeugdbeschermer en het tijdig 
bepalen van een gedragen koers voor de hulpverlening. Briedis is geïnformeerd 
door de inspectie over het feit dat naar aanleiding van de zorgelijke bevindingen 
de inspectie overgaat tot het intensief volgen van de kwaliteit en verbeteringen.  
 
Vervolgens maakte op 12 april het KMI bekend het definitieve certificaat van 
Briedis te beëindigden en werd een afbouwcertificaat toegekend. De dag erna 
heeft de inspectie verzocht een plan van aanpak op te stellen om zicht te krijgen 
op de wijze waarop de overdracht van jeugdbeschermingsmaatregelen zou 
plaatsvinden.  
 
Op 6 mei jl. sprak de inspectie met de toenmalige bestuurder, de projectleider 
voor de afbouw van Briedis en een jeugdbeschermer (namens de veldregiegroep 
van de coöperatie leden). In dit gesprek zijn opnieuw de zorgen van de inspectie 
over de kwaliteit van de uitvoering van de jeugdbeschermingsmaatregelen geuit. 
De noodzakelijke verbeteringen zouden worden meegenomen in het plan van 
aanpak rond de afbouw van Briedis.    



 

Datum 
3 juni 2021 

 
Ons kenmerk 

IGJ/21-06-01-KR 

Pagina 2 van 3 

 
Op 26 mei jl. heeft de inspectie Briedis onaangekondigd bezocht. Dit toezicht had 
als doel na te gaan in hoeverre de dossiers van Briedis actueel en compleet zijn en 
daarmee overdrachtwaardig. Daarnaast is naar enkele meer organisatorische 
zaken gekeken, zoals de VOG’s, de SKJ-registratie van de jeugdbeschermers en 
de klachtenprocedure.  
 
Op 31 mei is de inspectie geïnformeerd over de voorlopige surseance van betaling 
en op 1 juni over het faillissement van Briedis. 
 
Op 2 juni jl. deed de inspectie een aanvullend dossieronderzoek en sprak met 
enkele jeugdbeschermers en de gedragswetenschapper.  
 
Over de bevindingen van het uitgevoerde toezicht ontvangt u binnenkort een 
separate brief met rapport. Het rapport wordt na een reactie op feitelijke 
onjuistheden gepubliceerd op onze website. De inspectie hecht er belang aan om 
te melden dat zij in de dossiers en de tijdens de gesprekken zien dat de 
jeugdbeschermers van Briedis in deze hectische tijd zich nog steeds inzetten om 
uitvoering te geven aan de jeugdbeschermingsmaatregelen. Echter de grens wat 
mogelijk is bij het opvangen van zaken van collega’s die ziek worden of vertrekken 
is reeds bereikt. Dit benadrukt de urgentie van een snelle overdracht.   
 
Voorwaarden 
Gezien de actuele situatie, waardoor de afbouw van Briedis in een 
stroomversnelling is geraakt en overdracht van zaken op zeer korte termijn moet 
plaatsvinden, informeer ik u over de voorwaarden om dit zorgvuldig te doen. Deze 
voorwaarden komen mede voort uit de zorgen van de inspectie.   
- Overzicht verkrijgen van de gezinnen/kinderen die overgedragen moeten  

worden naar een andere GI;  
- Overzicht verkrijgen van welke GI voor welke gezin/kind passend is,     

rekening houdend met het belang van het kind en de wensen van ouders. 
Uitgangspunt is een GI die actief is in betreffende jeugdhulpregio; 

- Zicht op de achterstanden in de (gezins)dossiers en deze herstellen;  
De inspectie verwacht in de dossiers: 
 Een actuele risicotaxatie; 
 Een actueel plan van aanpak met daarin een gedeeld beeld van de 

jeugdige, ouders en netwerk, de doelen en hoe hieraan wordt gewerkt; 
 Dat de gestelde doelen en afspraken haalbaar, concreet en 

ontwikkelingsgericht zijn; 
 Namen en contactgegevens van overige (hulpverlenings)instanties bij 

het kind/gezin; 
 Dat zichtbaar is wanneer het laatste contact met het ouders en jeugdige 

heeft plaatsgevonden en of de jeugdige apart gezien en gehoord is. 
Indien al langer geen contact is geweest met het gezin/kind, verwacht de 
inspectie dat dit op korte termijn plaatsvindt met het doel de actuele 
(veiligheids)situatie in beeld te brengen en in beeld te brengen welk 
vervolg (welke GI) passend is;  

- Opschonen van dossiers (bijv. concepten, verouderde diagnostiek en niet 
feitelijke informatie);   

- (Waar mogelijk en nodig) een warme overdracht tussen de jeugdbeschermer 
van Briedis en de jeugdbeschermer van de nieuwe GI; 
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- Overdracht op zo’n kort mogelijke termijn, gezien de toenemende onrust 
onder ouders over de situatie en de kwaliteit die onder druk staat door de 
huidige omstandigheden;  

- Afspraken met ouders die een klachtprocedure hebben lopen bij Briedis over 
het vervolg van de afhandeling van hun klachten.  

Dit alles vereist voldoende juridische, inhoudelijke en administratieve 
ondersteuning van de jeugdbeschermers, iemand die dit monitort en regie voert.  
 
Tot slot 
De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de 
jeugdhulp. Nu er sprake is van een faillissement, is het aan de curator om te 
zorgen voor een goede afwikkeling van de onderneming, inclusief een zorgvuldige 
overdracht van zorg aan kwetsbare minderjarigen. Uiteraard ligt de deskundigheid 
en primaire verantwoordelijkheid hiervoor bij de jeugdbeschermers en blijven zij 
het eerste aanspreekpunten voor ouders en jeugdigen.  
 
Gelet op de bestuurlijke en financiële situatie van Briedis en vooral het belang van 
continuïteit van zorg, verzoek ik u om aan bovenstaande zaken aandacht te 
besteden en verantwoordelijke partijen, zoals de plaatsende gemeenten en de 
collega gecertificeerde instellingen, op te roepen om uitvoering hiervan mogelijk te 
maken. De inspectie voert de komende weken intensief toezicht uit en kijkt of de 
juiste stappen voor een zorgvuldige overdracht van jeugdbeschermings-
maatregelen plaatsvindt.  
 
Vertrouwend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Hoogachtend 
 
 
 
 
                  ,    
inspecteur  


