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Samenvatting 

Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen 

Inleiding 

Op grond van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) heeft ieder kind het recht 

om bij zijn ouders op te groeien. Als binnen de thuissituatie problemen ontstaan en daarbij “de 

ontwikkeling van het kind ernstig wordt bedreigd”, is de overheid verplicht om - in het belang van het kind 

- in te grijpen. Bij wet is geregeld dat de overheid maatregelen kan treffen om de bedreiging van het kind in 

de thuissituatie op te heffen, bijvoorbeeld door middel van een ondertoezichtstelling en/of 

uithuisplaatsing. Dergelijke ingrijpende maatregelen zijn altijd verstrekkend en hebben een grote impact 

op het leven van zowel het kind als de ouders. Het is daarom van belang dat deze maatregelen zorgvuldig 

zijn voorbereid en onderbouwd. Dat ze op de van belang zijnde feiten worden gebaseerd en dat deze feiten 

volledig in rapportages en verzoekschriften terugkomen, zodat de rechter op basis van de juiste feiten en 

omstandigheden kan beoordelen of een maatregel ingezet moet worden, en zo ja welke. Hoewel de 

verplichting tot goed feitenonderzoek de volle aandacht heeft van de organisaties in de 

jeugdbeschermingsketen en ook wettelijk is verankerd (artikel 3.3 van de Jeugdwet), is er nog altijd ruimte 

voor verbetering. Bij motie van Bergkamp (D66, 2016) is dan ook gevraagd om een Actieplan waarin wordt 

gezien op verbetering van feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen. 

 

Actieplan 

In juni 2018 is het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen (verder: 

Actieplan) aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit Actieplan is opgesteld door Jeugdzorg Nederland (JN) 

namens de Gecertificeerde Instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming, en het Landelijk Netwerk 

Veilig Thuis (VT) - namens Veilig Thuis, in nauwe samenwerking met Landelijk Overleg Cliëntenraden 

Zeggenschap in de Zorg (LOC) 1 - namens kinderen en ouders. Doel van het Actieplan is om het 

feitenonderzoek, de besluitvorming en de communicatie daarover (ook met kinderen en ouders) in de 

jeugdbescherming te verbeteren.  

 

  

 
1 Het Landelijk Overleg Cliëntenraden Zeggenschap in de Zorg (LOC ) is een landelijke stichting die zich inzet voor cliënten van zorg, 
waaronder cliënten van de jeugdzorg. Het LOC faciliteert en ondersteunt cliëntenraden. Voor de precieze rol van het LOC verwijzen 
we naar hoofdstuk 2. 
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Actieplan verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen 

  

Het Actieplan verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen; Respect voor kind, ouder en 

professional, 2018-2021, heeft tot doel te komen tot goed feitenonderzoek en onderbouwde besluiten in de 

jeugdbeschermingsketen, met betrokkenheid van kinderen en ouders.  

 

Het plan voorziet in 21 acties die “aanzienlijk kunnen bijdragen aan het verbeteren van het feitenonderzoek en 

de rapportages in de jeugdbescherming”. De acties zijn uitgewerkt langs de volgende (actie)lijnen:  

• Actielijn 1: Respectvolle bejegening kinderen en ouders  

• Actielijn 2: Informeren en ondersteunen kinderen en ouders  

• Actielijn 3: Kwaliteit onderzoek en rapportage  

• Actielijn 4: Verkenning rechtspositie kinderen en ouders 

 

Het Actieplan is opgesteld door de jeugdbeschermingsorganisaties zelf, vertegenwoordigd door: Jeugdzorg 

Nederland, de landelijke Raad voor de Kinderbescherming, Landelijk Netwerk Veilig Thuis. Dit gebeurde in 

nauw overleg met LOC om de positie van kinderen en ouders te borgen, en in overleg met andere organisaties, 

ondersteund door de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid Welzijn en Sport. De landelijke 

vertegenwoordigers zijn verenigd in ‘de kerngroep’2. Deze kerngroep speelt ook een grote rol bij de eerste 

fases van de uitvoering van het Actieplan.  

 

Het Actieplan is aangeboden aan de Tweede Kamer in 2018 en loopt tot en met 2021. De implementatie van 

het plan is gefaseerd ingezet. In 2019 (fase 1) ligt de focus op de uitvoering van landelijke activiteiten van de 

betrokken organisaties en landelijke (beleids)instanties. Dit zijn ook voorbereidende acties, die nodig zijn voor 

de uitrol van acties op de werkvloer. De daadwerkelijke uitrol van de acties op de werkvloer in de regio’s is 

voorzien in 2020 en 2021 (fase 2), de borging daarvan in fase 3 (2020 en 2021). 

 

De kerngroep heeft in 2019 een projectleider aangesteld om de implementatie te begeleiden.  

 

 

Tussenevaluatie  

Het Actieplan is aangeboden aan de Tweede Kamer in 2018 en de uitvoering van het plan loop van 2019 tot 

en met 2021. De minister heeft bij de aanbieding van het plan aan de Tweede Kamer toegezegd na twee 

jaar de balans te willen opmaken. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) 

heeft op aanvraag van het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen van het ministerie van Justitie en 

Veiligheid (JenV) DSP-groep opdracht gegeven tot het uitvoeren van dergelijke tussenevaluatie. Het 

onderhavige onderzoek voorziet in de gevraagde tussenevaluatie van het Actieplan. De tussenevaluatie 

beoogt een beeld te geven van hoe ver het staat met de uitvoering van de acties eind 2019, en van wat er 

nog kan en dient te gebeuren in de verdere uitvoering in 2020 en 2021.  

 

  

 
2 In de kerngroep nemen medewerkers deel van Jeugdzorg Nederland namens de Gecertificeerde Instellingen, RvdK, Landelijk 
Netwerk Veilig Thuis namens Veilig Thuis, LOC namens kinderen en ouders. 
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Doel en aanpak van het onderzoek 

Probleemstelling van het onderzoek 

De probleemstelling van het onderzoek is vervat in de volgende hoofdvragen: 

A. Kunnen met het Actieplan de gestelde doelen worden bereikt?  

B. Wat zijn de (tussentijdse) resultaten van het Actieplan?  

C. In hoeverre ontwikkelen deze zich in de richting van de nagestreefde doelen?  

D. Zijn aanpassingen/verbeteringen ten aanzien van het Actieplan mogelijk/wenselijk? Zo ja, welke?  

De probleemstelling is vertaald naar verschillende onderzoeksvragen, waarin wordt gekeken naar 

achtereenvolgens het potentieel doelbereik, de uitvoering en eerste resultaten van de verschillende acties, 

hoe verder en het betrekken van kinderen en ouders bij eindevaluatie.  

 

Aanpak 

Om de vragen te beantwoorden zijn verschillende onderzoeksmethoden ingezet: 

 Aan de hand van documenten zijn we nagegaan in hoeverre het plausibel is dat de vier actielijnen 

zullen bijdragen aan het bereiken van de gestelde doelen van het Actieplan.  

 Deskresearch is toegepast om zicht te krijgen op de uitvoering en formele verankering van acties.  

 We hebben registratiegegevens van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)3 geanalyseerd 

om zicht te krijgen op de klachten van kinderen en ouders over de jeugdbeschermingsketen 

(N=12.153).  

 Om zicht te krijgen op de uitvoering van het Actieplan en de eerste resultaten zijn interviews 

gehouden met de (landelijke) vertegenwoordigers van Jeugdzorg Nederland, de Raad voor de 

Kinderbescherming, Landelijk Netwerk Veilig Thuis, alsmede met het LOC (vergezeld door 

cliëntenraden) en de projectleider. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van 

andere betrokken partijen (Nederlands jeugdinstituut NJi, AKJ, en het ministerie van JenV)  

(15 (groeps)gesprekken). 

 Om zicht te krijgen op de uitvoering van het Actieplan op de werkvloer en de aandachtspunten voor 

implementatie zijn (groeps)interviews gehouden bij Gecertificeerde Instellingen, Raad voor de 

Kinderbescherming, en Veilig Thuis-organisaties in vier geselecteerde (jeugdzorg) regio’s 

(steekproef; 22 professionals gesproken).  

 Met de landelijke vertegenwoordigers van Jeugdzorg Nederland, Raad voor de Kinderbescherming, 

Landelijk Netwerk Veilig Thuis en LOC, de projectleider en een vertegenwoordiger van het 

ministerie van JenV is een afsluitende reflectie- en vooruitkijksessie belegd (6 deelnemers).  

 

 
3 Advies- en klachtenbureau jeugdzorg. 
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Duiding van de uitkomsten  

De uitkomsten van onderhavig onderzoek geven een tussenstand van de uitvoering van het Actieplan dat 

een looptijd heeft tot en met 2021. De uitkomsten geven zicht op hoe ver de uitvoerders anno eind 2019 

zijn met de acties, en wat er de twee volgende jaren kan of nog zou moeten gebeuren om de 

implementatie te voltooien en impact van de acties te mogen verwachten.  

Bij de uitvoering van het Actieplan is tot dusverre, conform planning, vooral ingezet op landelijke 

activiteiten van de betrokken organisaties en landelijke (beleids)instanties. Daarmee zijn voorbereidingen 

getroffen en is draagvlak gecreëerd, maar zijn nog beperkt activiteiten ingezet gericht op de werkvloer, in 

de regio’s. De daadwerkelijke implementatie op de werkvloer zal plaatsvinden in de volgende fase in 2020 

en 2021. Dat betekent dat op dit moment resultaten maar heel beperkt kunnen worden verwacht van 

actiepunten op de werkvloer. De tussenevaluatie heeft ook niet tot doel te onderzoeken of het 

feitenonderzoek merkbaar is verbeterd voor kinderen, ouders en professionals. Dat is wellicht onderdeel 

van een latere evaluatie. Ook geeft deze tussenevaluatie geen compleet beeld van wat er al op de 

werkvloer gebeurt.  

 

Voorts merken we op dat het in deze studie geschetste beeld van de praktijk op de werkvloer is gebaseerd 

op een steekproef, namelijk gesprekken met 22 professionals in vier jeugdzorgregio’s.  

 

Uitkomsten  

Het onderzoek resulteerde in de volgende uitkomsten, die we samenvatten aan de hand van de 

onderzoeksvragen. 

 

A. Potentieel doelbereik 

1 In hoeverre kan het Actieplan er toe leiden dat de gestelde doelen worden bereikt? 

De opgaven van het Actieplan zijn het realiseren van een respectvolle bejegening van kinderen en ouders; 

een goede informatievoorziening en ondersteuning voor kinderen en ouders; zorgvuldige, actuele en 

begrijpelijke rapportages; en het versterken van de rechtspositie van kinderen en ouders. Om zo ook te 

voldoen aan artikel 3.3 van de Jeugdwet: de verplichting om in rapporten of verzoekschriften de van belang 

zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren.  

 

Aan de hand van een eerste inhoudelijke analyse van de uitgangspunten (analyse van de beleidslogica) is 

nagegaan of het in theorie aannemelijk is dat de doelen worden bereikt met de in het Actieplan 

beschreven acties. Daaruit blijkt dat het aannemelijk dat de acties in hoofdzaak zullen bijdragen aan de 

elementen goede informatievoorziening en ondersteuning van kinderen en ouders, en de 

kwaliteitsaspecten van de rapportages. Minder vanzelfsprekend is het dat uitvoering van het Actieplan 

direct zal leiden tot een meer respectvolle bejegening omdat de doelen en acties daar niet rechtstreeks op 
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gericht zijn. Ze kunnen daaraan wel bijdragen maar dit vraagt een passende uitwerking en 

operationalisering van betreffende acties. De attitude van de professionals in het algemeen staan in het 

Actieplan centraal. Deze aandacht kan leiden – maar dit is logischerwijs niet noodzakelijk – tot meer 

bewustwording en daarmee een bijdrage leveren aan een meer respectvolle bejegening.  

De uitvoering van het Actieplan zal (nog) niet leiden tot versterking van de rechtspositie van kinderen en 

ouders. Mocht uit de in dit kader uit te voeren acties (verkenning, onderzoek) blijken dat versterking van de 

rechtspositie noodzakelijk is, dan zou dit mogelijk op langere termijn kunnen leiden tot initiatieven ter 

versterking van de rechtspositie. Mits daaraan een passende uitwerking en operationalisatie van acties 

wordt gekoppeld.  

 

Ten slotte gaf de minister van Justitie en Veiligheid bij de aanbieding van het Actieplan aan te kiezen voor 

een zo praktisch mogelijke invulling van de acties.  Deze “praktische verbeterslag” is “in het beste belang 

van zowel de kinderen als de ouders.” In het Actieplan zelf is dan ook aangegeven dat het realiseren van de 

gestelde doelen centraal staat en dat er wordt aangestuurd op een verdere uitwerking van het Actieplan 

waarbij ook nieuwe acties in overweging worden genomen, dan wel dat aanpassingen nodig blijken te zijn. 

Dat betekent dat er binnen het Actieplan in principe voldoende ruimte is voor aanscherping en verdere 

operationalisatie van de acties, bijvoorbeeld op basis van de uitkomsten van de tussenevaluatie. 

 

B. Uitvoering en eerste resultaten 

2 In hoeverre, op welke wijze en met welk resultaat zijn de acties uit in het Actieplan gerealiseerd? Doen 

zich bij de uitvoering knelpunten, barrières of onvoorziene (neven)effecten voor? Zo ja, welke? Zijn er 

regionale verschillen in de uitvoering? Zo ja, welke? Waarom? 

Het Actieplan kent verschillend-soortige acties. Sommige acties zijn landelijk en/of voorbereidend, andere 

betreffen de werkvloer. Sommige acties gaan ook om de bestendiging van al geldende 

afspraken/werkwijzen. Het is daardoor niet altijd eenduidig te beoordelen hoe ver de acties zijn 

gerealiseerd.  

 

Gesteld kan worden dat het merendeel van de acties is opgepakt: 18 van de 21. Het betreft acties die 

inzetten op het (verder) realiseren van een respectvolle bejegening van kinderen en ouders; een goede 

informatievoorziening en ondersteuning voor kinderen en ouders; zorgvuldige, actuele en begrijpelijke 

rapportages; en het versterken van de rechtspositie van kinderen en ouders. Eind 2019 zijn daarvan 3 acties 

‘gerealiseerd’. Deze 3 gerealiseerde acties zijn faciliterende en voorwaardenscheppende acties: het betreft 

de realisatie van de zogeheten ‘praatplaten’ en de afronding van twee onderzoeken ten behoeve van 

actielijn 4. 

 

Vooralsnog is vooral ingezet op voorbereidende activiteiten – ook ten behoeve van de uitvoering van het 

Actieplan in de regio’s. Acties zijn nog niet geland op de werkvloer in de regio’s. Wel zijn er al (veel) 

initiatieven en gewenste uitvoeringspraktijken gaande die passen bij de uitgangspunten van het Actieplan, 
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ook zonder dat bewust uitvoering is gegeven aan het Actieplan. Met het Actieplan lijken de initiatieven 

beter te kunnen worden aangemoedigd, gebundeld, gedeeld en geagendeerd.  

 

Op basis van dit onderzoek is nog geen compleet beeld te geven van de huidige uitvoeringspraktijk op de 

werkvloer. Dat is ook niet onderzocht. Wel is duidelijk dat er regionale verschillen zijn. Dit blijkt uit de 

verschillende initiatieven waaraan uitvoering wordt gegeven in de verschillende regio’s.  

 

3 Hebben kinderen en ouders na de inwerkingtreding van het Actieplan signalen van een gewijzigde 

uitvoering van het feitenonderzoek en communicatie opgevangen? Om welke wijzigingen gaat het? In 

hoeverre stemmen de bevindingen van kinderen en ouders overeen? Worden de wijzigingen door 

kinderen en ouders ervaren als verbeteringen? 

Op basis van dit onderzoek valt niet te zeggen of kinderen en ouders signalen hebben opgevangen van een 

gewijzigde uitvoering van het feitenonderzoek en communicatie. Dat is ook niet onderzocht. De 

verwachting is echter dat, omdat er nog geen implementatie op de werkvloer heeft plaatsgevonden, zij 

nog geen wijzigingen hebben bemerkt.  

 

C. Hoe verder 

4 In hoeverre ontwikkelen de resultaten van het Actieplan zich in de richting van de nagestreefde doelen? 

Gezien de eerste inhoudelijke analyse van de uitgangspunten en het aantal ingezette landelijke en 

voorbereidende acties valt (gedeeltelijk) doelbereik op termijn te verwachten. We constateren dat er anno 

eind 2019 nog geen sprake is van doelbereik. De acties zijn nog niet ver genoeg gevorderd en er heeft nog 

geen implementatie in de regio’s plaatsgevonden.  

  

5 Zijn aanpassingen/verbeteringen in het Actieplan en/of uitvoering mogelijk/wenselijk? Zo ja, welke? 

Aanpassingen in het Actieplan zijn op dit moment niet wenselijk volgens landelijke stakeholders. De 

invoering op regionaal niveau moet eerst gaan plaatsvinden. Volgens de onderzoekers zijn met name het 

verder uitwerken van acties ten aanzien van wederzijdse respectvolle bejegening zinvol. Om overall te 

kunnen komen tot (meer mogelijke) effecten zou bij de verdere uitwerking van betreffende acties meer 

geoperationaliseerd dienen te worden wat professionals nu echt anders moeten doen dan ze nu doen.  

 

Door stakeholders zijn randvoorwaarden en aandachtspunten benoemd voor de verdere uitrol van het 

Actieplan. Dit betreft onder andere: 

 Investeren in en behouden van draagvlak op uitvoerend, management en directieniveau, ook ten 

opzichte van de veelheid aan andere programma’s (zoals Zorg voor de Jeugd, Geweld hoort nergens 

thuis en Scheiden zonder Schade). 

 Voldoende communicatie over (de implementatie van het Actieplan) feitenonderzoek richting de 

professionals op de werkvloer en kinderen en ouders. 
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 Het beschikbaar stellen van benodigde tijd, en daarmee aandacht geven aan de druk in de 

jeugdbeschermingsketen (personele tekorten, wachtlijsten, financiële tekorten).  

 Het betrekken van kinderen en ouders.  

Onderzoekers voegen daaraan toe dat om verandering onder professionals te bewerkstelligen, constante 

aandacht op de werkvloer dient uit te gaan voor professionalisering en kwaliteitsborging. Goede 

ondersteuning is daarbij onmisbaar. 

 

D. Betrekken van kinderen en ouders bij eindevaluatie 

6 Op welke wijze kan bij kinderen en ouders betrouwbaar en valide worden nagegaan in hoeverre de 

beoogde verbeteringen in de jeugdbescherming m.b.t. ouders/kinderen zijn gerealiseerd? 

Op twee manieren kan bij kinderen en ouders betrouwbaar en valide worden nagegaan in hoeverre de 

beoogde verbeteringen in de jeugdbescherming m.b.t. ouders/kinderen zijn gerealiseerd:  

 door de cliënttevredenheid of cliëntervaring te monitoren;  

 door klachten over feitenonderzoek en rapportage te monitoren en analyseren.  

 

Voor het meten van cliënttevredenheid dient een monitor te worden opgezet, opdat bij de verschillende 

organisaties periodiek en op een vergelijkbare manier wordt gemeten. Op dit moment is het houden van 

cliënttevredenheidsonderzoeken geen standaard, hier wordt door de organisaties wisselend invulling aan 

gegeven.  

Het periodiek bijhouden van klachten gebeurt wel standaard door organisaties. Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen formele klachten (zoals beschreven in de klachtprocedure in de jeugdwet) en informele 

klachten (waarbij de weg richting klachtcommissie niet is bewandeld). De klachten worden (verplicht) 

gerapporteerd aan het AKJ. Deze gegevens kunnen worden benut voor een klachtenanalyse.  

 

Er is nog een indicator waarmee zicht kan worden verkregen op de beoogde verbeteringen: de 

toegenomen kwaliteit van rapportages. De kwaliteit van de rapportages kan worden gemonitord als 

onderdeel van clienttevredenheidsonderzoeken, maar ook aan de hand van de meningen van professionals 

en ketenpartners. 

 

Slotbeschouwing 

In 2018 is door een kerngroep bestaande uit Jeugdzorg Nederland, Raad voor de Kinderbescherming, 

Landelijk Netwerk Veilig Thuis en het LOC, in samenwerking met andere ketenpartners en ondersteund 

door de ministeries van JenV en VWS, een Actieplan opgesteld om te komen tot verbeterd 

feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen. Conform het implementatieplan van de kerngroep is in 

2019 uitwerking gegeven aan landelijke en voorbereidende acties. Mede ten gevolge van deze focus 

ontbrak het vooralsnog aan een duidelijke en actieve communicatielijn richting kinderen en ouders. Het 

zelfde geldt voor de professionals in regio’s. Dit staat op de agenda voor 2020 en 2021. 
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Het is lastig causale verbanden te leggen tussen acties in Actieplan en resultaten – laat staan aan te tonen 

in welke mate het Actieplan resulteert in verbeterd feitenonderzoek. Er zijn bijvoorbeeld al (veel) 

initiatieven en gewenste uitvoeringspraktijken gaande die passen bij de uitgangspunten van het Actieplan, 

ook zonder dat bewust uitvoering is gegeven aan het Actieplan. Ook is het in sommige gevallen lastig te 

bepalen wanneer een actie is voltooid. Wel lijken met het Actieplan initiatieven beter aangemoedigd,  

gebundeld, gedeeld en geagendeerd. Ook de samenwerking tussen de landelijke 

jeugdbeschermingsorganisaties is versterkt en er worden meer gezamenlijke afwegingen gemaakt van 

ontwikkelingsbedreiging en onveiligheid.  

 

Gezien de aanleiding van het Actieplan en de duidelijke boodschap van kinderen en ouders om te komen 

tot verbeterd feitenonderzoek, ligt het in de lijn der verwachting kinderen en ouders (meer) intensief te 

betrekken bij de verdere uitvoering van het Actieplan. Het is voor de organisaties al jaren zoeken naar een 

goede manier om de verschillende oudergroeperingen te betrekken en in gesprek te blijven, waarbij sprake 

moet zijn van wederzijdse respectvolle bejegening.  

 

Een verbeterde samenwerking tussen de jeugdbeschermingsorganisaties in de regio’s ten aanzien van het 

Actieplan, is een randvoorwaarde om te komen tot een succesvolle uitvoering van het Actieplan. Er zijn 

grote verschillen in samenwerkingsvormen, zowel binnen als tussen organisaties. De samenwerking is voor 

verbetering vatbaar. De geplande regiobijeenkomsten in de vervolgfase van het Actieplan kunnen hieraan 

een bijdrage leveren. Ook zijn er andere bewegingen in het jeugdbeschermingsveld die inzetten op een 

verbeterde samenwerking.  

 

Het Actieplan is aangeboden in 2018 en loopt tot en met 2021. Te zeggen dat 18 acties zijn opgepakt en 3 

van de 21 acties zijn afgerond, en dat er vooralsnog geen sprake is van doelbereik, doet al het 

voorbereidende werk en de energie die er in is gestoken door de organisaties tekort. Nu anno 2020 breekt 

het kritische moment aan waarop fase 2 van de implementatie wordt ingezet, de regionale uitrol, en de 

acties dienen te gaan landen op de werkvloer van de jeugdbeschermingsorganisaties. De landelijke kick-off 

en regiobijeenkomsten staan op het moment van schrijven in de planning en daar zit, aldus de kerngroep, 

veel energie op. Ook andere activiteiten gericht op het verder uitvoeren van acties zijn gepland. Dat laat 

onverlet dat de verdere borging van de acties blijvend draagvlak vraagt van professionals, hun managers 

én de bestuurders. Ook na de uitvoering van het Actieplan. Met het afvinken van de acties alleen is er nog 

geen garantie voor een verbetering van het feitenonderzoek. 

 



 

 

DSP-groep BV 

Van Diemenstraat 410 

1013 CR Amsterdam 

+31 (0)20 625 75 37  

 

dsp@dsp-groep.nl 

KvK 33176766 

www.dsp-groep.nl 

 

DSP-groep is een onafhankelijk bureau voor onderzoek, advies en 

management, gevestigd aan de IJ-oevers in Amsterdam. Sinds de 

oprichting van het bureau in 1984 werken wij veelvuldig in opdracht van de 

overheid (ministeries, provincies en gemeenten), maar ook voor 

maatschappelijke organisaties op landelijk, regionaal of lokaal niveau. Het 

bureau bestaat uit 40 medewerkers en een groot aantal freelancers. 

 

Dienstverlening 

Onze inzet is vooral gericht op het ondersteunen van opdrachtgevers bij 

het aanpakken van complexe beleidsvraagstukken binnen de samenleving. 

We richten ons daarbij met name op de sociale, ruimtelijke of bestuurlijke 

kanten van zo’n vraagstuk. In dit kader kunnen we bijvoorbeeld een 

onderzoek doen, een registratie- of monitorsysteem ontwikkelen, een 

advies uitbrengen, een beleidsvisie voorbereiden, een plan toetsen of 

(tijdelijk) het management van een project of organisatie voeren.  

 

Expertise  

Onze focus richt zich met name op de sociale, ruimtelijke of bestuurlijke 

kanten van een vraagstuk. Wij hebben o.a. expertise op het gebied van 

transitie in het sociaal domein, kwetsbare groepen in de samenleving, 

openbare orde & veiligheid, wonen, jeugd, sport & cultuur.  

 

Meer weten?  

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of om 

een afspraak te maken. Bezoek onze website www.dsp-groep.nl 

voor onze projecten, publicaties en opdrachtgevers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


