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Onderwerp Jeugdbescherming bij William 

Schrikker Stichting 

 

Geachte raadsleden, 

 

Op XXX jl. heb ik u geïnformeerd dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en 

Veiligheid (hierna: de Inspecties) de William Schrikker Stichting een aanwijzing hebben gegeven omdat zij 

de kwaliteit van de kinderbeschermingsmaatregelen onvoldoende vinden. Deze organisatie voert voor 64 

jeugdigen uit onze regio een kinderbeschermingsmaatregel uit. Ik wil u via deze weg informeren over de 

recente ontwikkelingen. 

 

Geen nieuwe instroom voor de jeugdbescherming 

Deze week hebben we met de directeur van de William Schrikker Stichting van de regio Gooi en 

Vechtstreek gesproken over de gevolgen van de aanwijzing voor onze jeugd. Tijdens dit gesprek is 

gebleken dat de William Schikker Stichting  de komende periode ook voor Gooi en Vechtstreek extra 

werkzaamheden moet uitvoeren om te voldoen aan de eisen van de Inspecties. Hoewel er op dit moment 

geen signalen zijn van onveilige situaties bij onze jeugdigen, hebben we besloten voorlopig geen nieuwe 

instroom toe te laten voor jeugdbescherming naar de William Schrikker Stichting. Hiermee geven we de 

William Schrikker Stichting ruimte om het nodige te doen zodat het zicht op veiligheid verbeterd wordt 

voor de jeugdigen die nu al onder haar verantwoordelijkheid vallen. Deze maatregel geldt in principe voor  

een periode van drie maanden, waarbij tussentijdse evaluaties plaatsvinden.   

 

Continuïteit van Jeugdbescherming 

Met de Raad voor de Kinderbescherming en andere door ons gecontracteerde Gecertificeerde Instellingen 

- Briedis en de Jeugd en Gezinsbeschermers –hebben wij inmiddels afspraken gemaakt over het 

overnemen van casussen die anders toegewezen zouden worden aan de William Schrikker Stichting.  

Door deze afspraken kunnen wij continuïteit van jeugdbescherming blijven garanderen voor onze jeugd.  

 

Continueren instroom jeugdreclassering 

Zoals in mijn eerdere brief aangegeven, hebben de Inspecties geen aanleiding gezien om voor de 

Jeugdreclassering een aanwijzing te geven. Voor de Jeugdreclassering wordt de instroom naar de 

William Schrikker Stichting dan ook gecontinueerd. 

 

Komende periode volg ik de ontwikkelingen rondom de William Schrikker Stichting als ook de 
ontwikkelingen in de gehele jeugdbeschermingsketen nauwlettend. Uiteraard informeer ik u over 
relevante ontwikkelingen.  
 

Met vriendelijke groet, 
 
<naam wethouder> 

https://www.regiogv.nl/privacyverklaring/

