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_________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
de afgekondigde instroomstop per 21 juni 2021 door Jeugdbescherming Brabant (JBB) met een 
duur van in ieder geval 3 maanden, waarbij crisiszaken nog wel door JBB worden opgepakt. 
 
Inleiding 
JBB is een gecertificeerde instelling die een regierol krijgt bij ernstige zorgen over de veiligheid van 
een kind. De instroomstop bij JBB is een actualiteit die onmiddellijke aandacht en actie behoeft. 
Met name door een snel groeiend personeelstekort zag JBB zichzelf genoodzaakt om deze stap te 
zetten. Gastheergemeente Tilburg is direct in reactie hierop in overleg getreden met betrokken 
partners in de jeugdbeschermingsketen. Ook heeft Tilburg namens alle jeugdhulpregio’s in Noord-
Brabant regie genomen op bestuurlijke afstemming. Na de aankondiging van de instroomstop bij 
JBB, heeft er op 21 juni 2021 in de middag een spoedoverleg plaatsgevonden tussen de GI’s, Raad 
van de Kinderbescherming, Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd, Ministerie, Jeugdautoriteit en 
gemeente Tilburg namens de regio Hart van Brabant. Het resultaat hiervan leest u ook in deze brief. 
Deze raadsinformatiebrief gaat over de achtergrond van wat er speelt én over de instroomstop bij 
JBB. 
 
Informatie 
Stappen op korte termijn 
Op 21 juni 2021 in de middag heeft er een spoedoverleg plaatsgevonden. De uitkomst hiervan is dat 
er een project- en crisisorganisatie wordt opgezet die gaat zorgen dat er ondanks de cliëntenstop 
geen jongere tussen wal en schip valt. Zij gaan een pool van SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)-
geregistreerde professionals samenstellen om JBB te ondersteunen. Zo wordt de capaciteit tijdelijk 
uitgebreid en de jongeren ondersteund. 
 
Achtergrond 
De situatie bij de gecertificeerde instellingen (GI’s), de uitvoerders van de jeugdbescherming en 
jeugdreclassering, is de afgelopen tijd opnieuw in het nieuws geweest. Daarin ging het met name 
over het signaal dat zij financieel onder druk staan en te kampen hebben met krapte op de 
arbeidsmarkt. Ook in Noord-Brabant zien we dit terug. Daardoor ontvangen kinderen niet altijd snel 
genoeg de juiste hulp en ondersteuning. In Noord-Brabant zijn de volgende GI’s actief: 
Jeugdbescherming Brabant (JBB), William Schrikker Groep (WSG), Leger des Heils en Jeugd Veilig 
Verder (alleen in Zuid Oost Brabant). Gemeenten opereren als opdrachtgever voor de GI’s. JBB 
opereert enkel in de provincie Noord-Brabant en voor deze GI is de gemeente Tilburg vanuit de 
Rijksoverheid aangewezen als accounthouder.  
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Passende hulp en ondersteuning 
De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft in haar voortgangsrapportage van oktober 2020 
geconstateerd dat er landelijk te veel kinderen geen vaste jeugdbeschermer hebben en te lang 
wachten op passende ondersteuning. Ook in Noord-Brabant was de situatie op dat moment al 
zorgelijk. In alle jeugdhulp regio’s in Noord-Brabant is daarom een doorbraakaanpak ingezet om er 
voor te zorgen dat kinderen tijdig passende hulp en een vaste jeugdbeschermer krijgen. Inmiddels 
zijn de aantallen kinderen die wachten aanzienlijk teruggebracht en is er vaker een vaste 
jeugdbeschermer. De inspectie heeft echter een praktijktoets uitgevoerd met als belangrijkste 
bevinding dat er nog steeds te veel kinderen wachten op jeugdhulp. Dit geldt ook voor de kinderen 
bij JBB.  

 
Onderzoek bedrijfsvoering JBB 
Naar aanleiding van het inspectierapport van 2020 heeft JBB een verbeterplan opgezet. Het door 
JBB ingediende verbeterplan was voor gemeenten onvoldoende solide voor een duurzame 
bedrijfsvoering. Om die reden is er in januari 2021 een transformatiemanager aangesteld, samen 
met een financieel expert vanuit de gemeenten. Ook de Jeugdautoriteit is hierbij aangesloten. Er 
ligt nu na aanpassing een solide verbeterplan gericht op basiskwaliteit en duurzame bedrijfsvoering. 
Voor de uitvoering hiervan zijn incidentele middelen nodig. Binnen de bestuurscommissie Jeugd van 
de regio Hart van Brabant wordt hierover afgestemd en (naar verwachting in juli) een besluit 
genomen. 
 
JBB is een belangrijke partner voor de Brabantse gemeenten voor het uitvoeren van 
kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. De recente ontwikkelingen bij JBB, maar 
ook landelijke ontwikkelingen geven aanleiding voor gemeenten om samen met de GI’s na te 
denken over het gewenste kwaliteitsniveau.  
 
Tarieven 
De Jeugdautoriteit heeft onafhankelijk van het bedrijfsvoeringsonderzoek, maar wel n.a.v. het 
inspectierapport en verbeterplan, onderzoek gedaan naar de tarieven die gebruikelijk zijn in het 
land en welke keuzes hieraan ten grondslag liggen. Hieruit blijkt dat de tarieven voor de GI’s in 
Noord-Brabant relatief laag zijn. Voor een gezonde bedrijfsvoering is een verhoging van de tarieven 
noodzakelijk. Binnen de bestuurscommissie Jeugd van de regio Hart van Brabant wordt hierover 
afgestemd en (naar verwachting in juli) een besluit genomen. 
 
Instroomstop 
JBB heeft op 16 juni 2021 laten weten een instroomstop in te voeren met ingang van 21 juni 2021. 
Crisiszaken worden nog wel door JBB opgepakt. WSG heeft hetzelfde aangegeven voor de 
jeugdhulpregio’s Zuid Oost en Noord Oost. De reden is dat GI’s er niet in slagen voldoende 
gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden. Hierdoor kan de begeleiding van kinderen 
en hun ouders niet langer op een verantwoorde wijze gebeuren. De consequentie is dat 
hulpbehoevende kinderen in regio Hart van Brabant en in andere jeugdhulpregio’s nog langer 
moeten wachten op hulp. De instroomstop duurt in ieder geval 3 maanden, maar mogelijk langer. 
JBB heeft geen einddatum vastgesteld. Uiteraard is gastheergemeente Tilburg hierover vanaf het 
allereerste signaal in overleg met de GI’s, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd. Vanuit de gemeente Goirle houden we, indien dit aan de orde is in een 
zaak, nauw contact met JBB en zorgaanbieders. Indien nodig kijken we naar passende oplossingen.  
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Tot slot 
In de afgelopen periode hebben de vijf jeugdhulpregio’s in Noord-Brabant de verantwoordelijkheid 
gevoeld om echt samen op te trekken en eenduidig opdrachtgeverschap te tonen richting de GI’s. 
Dat is geen eenvoudige taak, omdat de regio’s in hun organisatie en processen niet volledig gelijk 
zijn aan elkaar en brede afstemming telkens noodzakelijk is. Er wordt gestreefd om samen met de 
GI’s te komen tot een aanpak die duurzaam effectief is en waarbij de kwaliteit van de 
ondersteuning aan ouders en jeugdigen gewaarborgd blijft.  
 
Vervolg 
Op dit moment ligt er een toekomstscenario voor kind- en gezinsbescherming voor ter consultatie 
bij de VNG (https://vng.nl/nieuws/toekomstscenario-kind-en-gezinsbescherming). Slimme 
manieren van samenwerken en het anders inrichten van het jeugdstelsel zal zorgen voor betere 
hulp aan onze kinderen. Er zijn bijvoorbeeld mogelijkheden om capaciteit vrij te spelen, die nu naast 
elkaar of volgordelijk wordt ingezet. In zijn algemeenheid is er een spanningsveld aanwezig tussen 
het realiseren van gezamenlijke doelen van jeugdhulp en de (financiële) mogelijkheden van 
instellingen en gemeenten hierin. Er is daarom intensief overleg met diverse partijen, waaronder 
ook de Jeugdautoriteit, om gezamenlijk tot goede randvoorwaarden te komen. Wij houden u op de 
hoogte van de ontwikkelingen hierin. 
 
Communicatie 
Woordvoering loopt via de gemeente Tilburg. Bestuurlijk en ambtelijk houden we ook nauw 
contact met elkaar over deze kwestie. Het spreekt voor zich dat wij u op de hoogte houden over de 
ontwikkelingen en de zorg voor de Goirlese kinderen. 
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