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Thema 1

Normen

Waar kijkt de inspectie naar

Aan de gedwongen

C lië ntgericht: Professionals

De professional doet cliëntgericht onderzoek naar de opvoedcapaciteiten van ouders e n

uithuisplaatsing liggen

be handelen je ugdigen e n ouders

ontwik k elingsbehoefte van de je ugdige. In de dagelijk se praktijk besteedt de professional tijd e n aandacht

e e n cliëntgericht,
vak bekwaam,

m e t re spect en je ugdigen en
oude rs e rvaren begrip e n

aan de je ugdige en ouders. De professional investeert in een goede samenwe rkingsre latie met de je ugdige
e n ouders en stelt zich hierbij e erlijk en ondersteunend op. De professional zoekt bij de start van een

inte graal e n tijdig

ve rtrouwe n.

be schermingsmaatregel of bij e en melding naar de gezamenlijke visie van de professional(s) en gezin op de

onde rzoek ten
grondslag.

inform atie die er ligt.
De professional krijgt vanuit zijn organisatie de tijd e n professionele ruimte om het we rk te doen en hierin
sam en te we rken met het gezin en m et anderen rond het gezin.
Inte graal: W ensen, behoeften en
m ogelijk heden van je ugdigen,

De professional doet integraal onderzoek naar de opvoedcapaciteiten van ouders en de
ontwik k elingsbehoeften van de je ugdige, m aakt e en analyse op basis van e en actueel en volledig beeld van

oude rs e n netwe rk zijn in beeld

he t ge zin e n voert een analyse uit van de onderliggende oorzaken van de ontwikkelingsbedreiging

bij profe ssionals.

(waaronder bijvoorbeeld psychische problematiek bij ouders, persoonlijke problematiek bij het kind,
schuldenproblematiek). De professional onderzoekt mogelijkheden in het sociaal netwe rk en mogelijkheden
voor hulp in de thuissituatie.

Vak bekwaam: Professionals

De professional doet vakbekwaam onderzoek naar de opvoedcapaciteiten van ouders en de

m ak en professionele afwe gingen

ontwik k elingsbehoeften van de je ugdige. De afwe gingen over de veiligheid van je ugdigen in re latie tot hun

ove r de veiligheid van je ugdigen.
Profe ssionals zetten hulp in die

ontwik k eling worden systematisch gemaakt en komen waar nodig in een multidisciplinair overleg tot stand.
De professional handelt bij (acuut) onveilige situaties door zorg te dragen dat risico’s verminderen, worde n

aansluit bij de problematiek,

we gge nomen of dat de je ugdige de vaardigheden krijgt aangeleerd met de risico’s om te gaan. Indien nodig

ontwik k elingsbehoefte e n

be tre kt de professional hier andere expertise bij. De professional heeft actuele kennis van de kenmerken e n

m ogelijk heden van je ugdigen e n

problematiek van de doelgroep. De professional we e t we lke hulp onder we lk e omstandigheden we l e n niet

hun ouders.
Profe ssionals voeren het

we rk t e n baseert zich op geldende professionele richtlijnen.

fe ite nonderzoek transparant en

De professional bespreekt vooraf met ouders en je ugdige bij we lke instanties of personen hij (aanvullende)

obje ctie f uit.

inform atie inwint, bij voorkeur in overeenstemming m et ouders e n/of je ugdige. De professional betrekt
hie rbij ook bronnen die ouders e n je ugdigen aandragen.

Tijdig: De start van het
onde rzoek vindt plaats binnen de

De professional doet tijdig onderzoek naar de opvoedcapaciteiten van ouders e n ontwik kelingsbehoefte van
de je ugdige. Het onderzoek start op tijd en wordt niet belemmerd door wachttijden of wachtlijsten.

ge stelde te rmijnen.
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Thema 2

Normen

Waar kijkt de inspectie naar

De be sluitvorming
ove r de gedwongen

Je ugdigen en ouders hebben,
waar m ogelijk , re gie over hun

De professional informeert het gezin over de stappen in het hulpproce s. W aar mogelijk bepaalt de
profe ssional m et de je ugdige en ouders de doelen en neemt gezamenlijk beslissingen. Bij het bepalen van

uithuisplaatsing heeft

le ve n en we lbevinden.

doe len e n het nemen van beslissingen is het belang van de jeugdig leidend. Indien de professional e en

zorgvuldig
plaatsgevonden. Het

k e uze m aakt die afwijk t van de visie van ouders of je ugdige legt hij dit uit.

syste em van interne
te ge nspraak heeft
ge functioneerd.

Profe ssionals handelen

O m te borgen dat de hulp doeltreffend is, we rk t de professional methodisch e n conform de richtlijnen. Het

m e thodisch en
ontwik k elingsgericht (1).

m oe t voor professionals, je ugdigen e n hun ouders duidelijk zijn wat de doelen van de hulp zijn e n hoe
hie raan gewe rk t wordt. Bij e en beslissing over e en uithuisplaatsing wordt direct een omgangsregeling tussen
oude rs e n kind vastgesteld e n wordt hulp in de thuissituatie ingezet.
De be slissing om e en machtiging uithuisplaatsing aan te vragen wordt zorgvuldig en m ultidisciplinair
ge nomen. Bij e en besluit zijn jeugdige e n ouders zelf betrokken. Daarnaast is bij de afwe ging e n het besluit
e e n gedragswe tenschapper betrokken.

Thema 3

Normen

Waar kijkt de inspectie naar

De professional heeft

Profe ssionals handelen

He t re sultaat van het onderzoek e n de analyse legt de professional zorgvuldig e n navolgbaar vast. Fe iten en

zorgvuldig

m e thodisch en

m e ningen zijn van elkaar gescheiden. Het is transparant en navolgbaar hoe opmerkingen zijn ve rwe rkt die in

ge rapporteerd over
he t onderzoek en de

ontwik k elingsgericht (2).

he t k ader van hoor e n we derhoor zijn gemaakt.

analyse waarop de
ge dwongen
uithuisplaatsing is
ge baseerd.
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Thema 4

Normen

Waar kijkt de inspectie naar

He t systeem van
e x te rne te genspraak

De be stuurder biedt jeugdigen
e n hun ouders de mogelijkheid

De professional informeert ouders e n je ugdige over hun re chten.
De instelling heeft e en k lachtregeling e n faciliteert de toegang tot een (onafhankelijke) vertrouwe nspersoo n

he e ft gefunctioneerd.

voor hun individuele belangen

om je ugdigen en ouders e en laagdrempelige k lachtenprocedure te garanderen. De instelling is aangesloten

Indien sprake was van
e e n k lacht over het

op te k omen.

bij e e n k lachtencommissie. De klachtenre geling voorziet in e en goede en tijdige afhandeling van k lachten. De
inste lling neemt k lachten serieus en benu t klachten voor het ve rbeteren van de hulp.

fe ite nonderzoek
rondom een
ge dwongen

Eve ntue le onjuistheden in het onderzoek, de analyse, de rapportage of adviezen en besluitvorming die ten
grondslag liggen aan de uithuisplaatsing worden na constatering van de onjuistheid hersteld.

uithuisplaatsing zijn de
re chtspositie en
re chtsbescherming van
k inderen en ouders in
de k lachtafhandeling
tot hun recht gekomen.

ari 2019
ari 2019
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Duidelijk. Onafhankelijk. Eerlijk.
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