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Onderzoek naar vernieuwing in werkmethoden jeugdzorg, met als
doel het aantal ondertoezichtstellingen en de duur van deze
ondertoezichtstellingen te verminderen.

Bevoegdheid

GS

Wat stellen GS voor?

Kennis te nemen van de – positieve -uitkomsten van het project.
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Kosten en dekking

n.v.t.

Overige informatie

De brief wordt ter kennisneming geagendeerd voor de commissie
BFW.
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Geachte voorzitter,

treft u een bericht aan van Bureau Jeugdzorg Zeeland. Via deze brief wordt u verzocht dit
bericht door te geleiden naar de leden van Provinciale Staten.
Het bericht betreft de positieve uitkomsten van een project uitgevoerd door Bureau Jeugdzorg Zeeland.
In 2011 heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie Bureau Jeugdzorg Zeeland een subsidie gegeven om
te zoeken naar vernieuwing in werkmethoden, met als doel het aantal ondertoezichtstellingen en de duur
van deze ondertoezichtstellingen te verminderen. Tijdens het project heeft Bureau Jeugdzorg Zeeland de
ondertoezichtstellingen en speciaal de langlopende ondertoezichtstellingen onderzocht. Uiteindelijk is gebleken dat het aantal én de duur van de ondertoezichtstellingen gedaald is.
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Bureau Jeugdzorg Zeeland: minder dwang in jeugdbescherming

mogelijk

Waarom duren ondertoezichtstellingen* van jongeren zo lang? Kan gedwongen hulp aan
een gezin verkort worden? 0m antwoord te krijgen op deze vraag hebben verschillende
Bureaus Jeugdzorg innovatieonderzoek gedaan. Op basis daarvan zijn veranderingen
doorgezet. Gisteren presenteerden zij op een landelijke conferentie de resultaten daarvan.
Ook Bureau Jeugdzorg Zeeland was daar aanwezig om hun aanpak toe te lichten.
Belangrijkste conclusie: ingrijpende, gedwongen jeugdbescherming kan nog verder
teruggebracht worden.
De Iandelijke conferentie, georganiseerd door Ministerie van Veiligheid & Justitie vraagt
aandacht voor innovatie in de jeugclbescherming, in het licht van de aankomende transitie.

Liefst vrijwillige ondersteuning
Bureau Jeugdzorg Zeeland onderzocht de Ondertoezichtstellingen en speciaal de langlopende
Ondertoezichtstellingen*. Insteek was om te kijken in hoeverre deze ingrijpende en
gedwongen maatregelen verkort zouden kunnen worden. Want hoewel niet altijd te
voorkomen, zijn deze maatregelen erg ingrijpend voor het kind, gezin en de omgeving.
Kortom: het liefst wil BJZ deze zware ingrepen voorkomen.

Gezinsgericht
De oplossing voor minder dwang in de jeugdbescherming is voor BJZ het werken met
methoden waarbij het gezin en het netwerk deel zijn van de oplossing. De invoering hiervan
loopt sinds 2010. Sinds het voorjaar van 2023 is gekozen voor het invoeren van 1 methode voor
alie werkers. Dat betekent ook 1 benadering richting de gezinnen waar BJZ mee te maken
heeft. Uitgangspunt is één zgn. gezinsmanager die met het hele gezin samen een plan maakt.
Er is sprake van samenwerking (als in: partnerschap) tussen de gezinsmanager en het hele
gezin. Er wordt uitgegaan van wat wéI goed gaat, en van ondersteuning van het sociale

netwerk bij het creëren van een blijvende veiligheid binnen een gezin.
Drang & dwang
Uitgangspunt is dat bij voorkeur kinderen opgroeien in hun eigen gezin. De gezinsmanager
investeert in een relatie met het gezin en spreekt met alle gezinsleden. De gezinsmanager gaat
samen met het gezin op zoek naar oplossingen en gaat uit van wat erwel goed gaat. Als de
veiligheid van het kind het vereist kan er snel 'opgeschaald' worden naar een gedwongen
maatregel. De praktijk wijst echter uit dat door juiste inzet in een vroegtijdig stadium veel
gedwongen maatrege!en voorkomen kunnen worden. Is een gedwongen maatregel toch
nodig, dan lukt het om deze zo kort mogelik te houden.

Cijfers
Cijfers uit de rest van Nederland laten zien dat minder dwangmaatregelen dus mogelijk zijn.
Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) realiseerde het afgelopen jaar een daling
van het aantal ondertoezichtstellingen van 29%k. Ook het aantal uithuisplaatsingen daalde met
4006. De William Schrikker Groep (WSG) ziet een forse daling (30%) op de uithuisplaatsingen.
De eerste resultaten van Bureau Jeugdzorg Zeeland wijzen in dezelfde richting.

* een ondertoezichtsteling (OTS) is
eenjeugdbeschermende maatreget waarbj een kinderrechter besluit dat
(een) ouder(s) niet zeiEstandig zjn opvoedingstaak mag uitvoeren, omdat er grate zorgen zjn am de kinderen.
Een jeugdbeschermer zal vanaf dan toezicht houden op de verzorging en opvoeding van de kinderen.
OrS wordt een kind vaak oak uit huis gep(aatst.
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