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Geachte raadsleden, 

 

Gemeenten zijn verantwoordelijk  voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering. De jeugdbescherming 

en jeugdreclassering worden uitgevoerd door Gecertificeerde Instellingen. In onze regio zijn vier 

gecertificeerde instellingen actief, namelijk: De Jeugd en Gezinsbeschermers, het Leger des Heils, de 

William Schrikker Stichting en Briedis. Onlangs hebben de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de 

Inspectie Justitie en Veiligheid (hierna: de Inspecties) onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de 

uitvoering van kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen van de William Schrikker 

Stichting. Deze organisatie voert voor 64 jeugdigen uit onze regio een kinderbeschermingsmaatregel uit. 

De Inspecties hebben de William Schrikker Stichting een aanwijzing gegeven omdat zij de kwaliteit van de 

kinderbeschermingsmaatregelen onvoldoende vinden. Ook al zijn er op dit moment geen signalen van 

onveilige situaties bij onze jeugdigen, wil ik u via deze weg toch informeren over deze situatie1.  

 

Aanleiding inspectieonderzoek 

De Inspecties houden sinds begin 2019 intensief toezicht op de dienstverlening van de  

William Schrikker Stichting. Dit omdat zij zich naar aanleiding van signalen en eigen constateringen vanaf 

2018 zorgen maken over de kwaliteit van kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen en de 

mogelijke risico’s die dit voor kwetsbare kinderen en gezinnen meebrengt. De door de Inspecties 

gesignaleerde tekortkomen bij de William Schrikker Stichting richtten zich vooral op:  

1. Onvoldoende zicht op de fysieke, emotionele en seksuele veiligheid van kinderen.  

2. Onvoldoende zicht op de problematiek van ouder(s)/verzorger(s). 

3. Onvoldoende regie op de veiligheid van kinderen. 

4. De wijze waarop het kwaliteitsmanagement is ingebed en wordt uitgevoerd. 

5. De wijze waarop (bestuurlijk) wordt gestuurd op het systematisch bewaken, beheersen en 

verbeteren van jeugdbeschermingsmaatregelen. 

 

Uitkomsten inspectieonderzoek Jeugdbescherming door de William Schrikker Stichting 

Begin 2019 zijn de Inspecties en de William Schrikker Stichting verbeteracties overeengekomen om de 

problemen op te lossen. Deze verbeteracties zijn de afgelopen tijd regelmatig gemonitord en beoordeeld. 

Dit deden de Inspecties door verbeterplannen en voortgangsrapportages te beoordelen, praktijktoetsen 

uit te voeren en door gesprekken te voeren met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Op basis 

van de bevindingen die hieruit volgen zijn de Inspecties van mening dat de William Schrikker Stichting 

                                                           
1
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hard heeft gewerkt aan het doorvoeren van verbetermaatregelen, maar dat de tekortkomingen die zij 

hebben geconstateerd nog niet voldoende zijn weggenomen. De inspectie maakt zich zorgen over het 

gebrek aan adequate en concrete resultaten om het veiligheidsrisico voor kinderen te verminderen.  

 

De Inspecties vinden dan ook dat de William Schrikker Stichting haar lopende verbetermaatregelen moet 

aanscherpen en verbeteren. Dit om de veiligheid van kinderen (weer) te kunnen garanderen. De William 

Schrikker Stichting zag deze noodzaak zelf onvoldoende in. De Inspecties hebben er daarom 

onvoldoende vertrouwen in dat  de William Schrikker Stichting - zonder een bestuurlijke maatregel van de 

Inspectie – snel een einde maakt aan deze zorgelijke situatie.  Zij hebben de William Schrikker Stichting 

dan ook een aanwijzing gegeven.  

 

Uitkomsten inspectieonderzoek Jeugdreclassering door de William Schrikker Stichting 

Naast de jeugdbescherming, voert de William Schrikker Stichting ook de Jeugdreclassering uit. Anders 

dan bij de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen - waarbij het gaat om kinderen die ernstig in 

hun ontwikkeling worden bedreigd - gaat het bij de uitvoering van jeugdreclasseringsmaatregelen om de 

begeleiding van jeugdigen. Dit om recidive te voorkomen, te zorgen voor re-integratie en om de veiligheid 

van de jeugdige en zijn omgeving te borgen. De Inspecties hebben op dit moment geen acute zorgen over 

de kwaliteit de jeugdreclasseringsmaatregelen die de William Schrikker Stichting uitvoert. Zij zullen dan 

ook niet handhaven.  

 

Vervolg 

 
Naar aanleiding van de aanwijzing van de Inspecties 
De Inspecties willen dat de William Schrikker Stichting meer stuurt op de benodigde kwaliteitsverbetering. 
De William Schrikker Stichting moet bij alle 7500 kinderen over wie zij een kinderbeschermingsmaatregel 
uitvoert, nagaan of de opvoedsituatie en de veiligheid van het kind goed in beeld zijn. Daarnaast moet 
men bij risico’s de juiste maatregelen nemen om de onveiligheid weg te nemen. De William Schrikker 
Stichting moet laten zien welke verbetermaatregelen zij treft en hoe deze worden geïmplementeerd. Als 
de William Schrikker Stichting niet aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder dwangsom 
of een last onder bestuursdwang opleggen. Dit betekent dat er een geldsom betaald moet worden 
wanneer niet aan de aanwijzing van de inspecties voldaan wordt of dat de inspecties op kosten van WSS 
zelf de nodige maatregelen treffen om de situatie te verbeteren. Ook kan een andere sanctie (zoals een 
cliëntenstop)  volgen. 
 

Specifiek in de Gooi en Vechtstreek 

Onlangs informeerde ik u over de stappen die ik zet om de jeugdbeschermingsketen structureel te 
verbeteren. Hierover ben ik nauw in  gesprek met de Gecertificeerde Instellingen –waaronder de William 
Schrikker Stichting- en Veilig Thuis. De ontwikkelingen rondom de aanwijzing van de Inspecties  volg ik 
aandachtig. Ik blijf nauw in contact staan met de William Schrikker Stichting om vinger aan de pols te 
houden.  
 
Uiteraard informeer ik u over de vervolgontwikkelingen.  

 

Met vriendelijke groet, 
 
<naam wethouder> 


