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Aanleiding 
Op 16 november stuurde Jeugdzorg Nederland een brief, waarin zij een 
werkonderbreking van de gecertificeerde instellingen aankondigt, vanaf 21 
november 2022. De werkonderbreking wordt onder andere ingevuld door niet 
meer mee te werken aan (verantwoordings)verzoeken, onderzoeken en het 
uitwerken van onderzoeken naar aanleiding van meldingen bij de inspecties. Deze 
werkonderbreking duurt tot het einde van het jaar.  
 
Reactie inspecties  
In september 2022 stuurden de IGJ en IJenV (hierna: de inspecties) een 
signaalbrief aan de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van 
VWS. Hierin geven zij aan dat de inspecties niet meer optreden wanneer de 
oorzaken van het niet naleven van wet- en regelgeving liggen in het onvoldoende 
realiseren van een toereikend aanbod van jeugdbescherming en jeugdhulp. In 
deze brief geven de inspecties daarnaast aan wel toezicht te blijven houden op de 
jeugdbeschermingsketen, onder andere door het monitoren en signaleren van de 
ontwikkelingen in dit domein en het uitoefenen van calamiteitentoezicht.  
 
De gecertificeerde instellingen (hierna: GI’s) geven in hun brief van 16 november 
echter aan in beginsel niet mee te werken aan onderzoeken en het uitwerken van 
onderzoeken naar aanleiding van meldingen (calamiteitentoezicht en onderzoek 
naar geweldsmeldingen). Het onderzoeken van meldingen heeft twee belangrijke 
doelen:  
1) Verantwoording over het handelen van een instelling voorafgaand aan of     
           bij calamiteiten en geweldsincidenten 
2) Kwaliteitsverbetering door (gezamenlijk) reflecteren, leren en verbeteren  
           door de betrokken instelling(en) 
 
Ten aanzien van het eerste doel benadrukken de inspecties de (maatschappelijke) 
verantwoordingsfunctie van het onderzoeken van geweldsmeldingen en 
calamiteiten. Dergelijke meldingen gaan over gebeurtenissen die veel impact 
hebben op het leven van een jeugdige en het gezin. Zij mogen van instellingen en 
inspecties verwachten dat zo’n ingrijpende gebeurtenis wordt onderzocht.  
 

https://www.igj.nl/publicaties/brieven/2022/09/13/signaalbrief-toezicht-jeugdbeschermingsketen
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Ten aanzien van het tweede doel zien de inspecties dat de GI’s onder druk staan 
en begrijpen dat dit ook impact heeft op de mogelijkheid om te leren en 
verbeteren naar aanleiding van geweldsincidenten en calamiteiten. De inspecties 
willen om die reden de gecertificeerde instellingen waar mogelijk ontlasten en in 
genoemde periode extra terughoudend zijn met hun verzoeken.  
 
Verwachting inspecties 
De inspecties gaan daarom bij grote uitzondering tijdelijk, per 21 november tot 
het eind van 2022, over tot de volgende werkwijze ten aanzien van meldingen: 
 De GI’s blijven calamiteiten en geweldsincidenten melden conform artikel 

4.1.8 respectievelijk artikel 6.3.2 van de Jeugdwet. De inspecties gebruiken de 
informatie uit meldingen om invulling te geven aan hun signalerende rol.  

 De inspecties verwachten van de gecertificeerde instellingen dat zij gedurende 
deze periode zelf invulling geven aan het opvolgen van calamiteiten en 
geweldsincidenten. Dit houdt in dat minimaal een reflectie plaatsvindt met 
betrokkenheid van de jeugdige en diens ouders of andere naasten en dat de 
instelling noodzakelijke (korte termijn) verbeteringen inzet naar aanleiding 
van een calamiteit. De inspecties verwachten dat deze reflecties en eventuele 
verbetermaatregelen navolgbaar zijn en op hoofdlijnen  worden vastgelegd. 

 De inspecties vragen in beginsel geen onderzoeken op van de gecertificeerde 
instellingen naar aanleiding van een calamiteit of melding van geweld.  

 De inspecties wegen per melding af of er aanleiding is om hiervan af te wijken 
(bijvoorbeeld bij zeer ernstige/complexe meldingen of bij grote 
maatschappelijke onrust). De inspecties kunnen dan besluiten om informatie 
op te vragen, alsnog een onderzoek verzoeken of een eigenstandig onderzoek 
te starten. In die gevallen dat de inspecties dit verzoek doen, of overgaan tot 
eigenstandig onderzoek, geldt een verplichting hieraan mee te werken op 
basis van artikel 4.1.8., lid 2 van de Jeugdwet.  

 
Daarnaast heeft de IGJ namens beide inspecties alle gecertificeerde instellingen 
gevraagd de inspecties te informeren indien wordt gewerkt conform het 
Handelingsperspectief bij onderbezetting, hoe dit wordt ingevuld en voor welke 
termijn dit geldt. Dit verzoek blijft in stand. De inspecties willen hiervan ook in de 
periode van de werkonderbreking van de GI’s op de hoogte worden gesteld. 
 
 
 
 




