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Dit eindrapport betreft een onderzoek naar de positie van de jeugdbescherming 
binnen Bureau Jeugdzorg. Het onderzoek is uitgevoerd door het SCO-Kohnstamm 
Instituut in opdracht van het Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum, Extern Wetenschappelijke Betreklcingen. 
Over het eerste deel van het onderzoek, een landelijke inventarisatie van de positie 
van de Raad voor de Kinderbescherming en de (gezins)voogdij-instellingen binnen 
Bureau Jeugdzorg, is een afzonderlijke rapportage verschenen s . 
In het voorliggende verslag wordt het tweede deel van het onderzoek gerapporteerd. 
Bij vier Bureaus Jeugdzorg is aan de hand van interviews en documentanalyse 
onderzocht op welke wijze men vorm gegeven heeft aan de positie van de 
jeugdbescherming en hoe een en ander in de praktijk functioneert. De opbrengsten 
van deze fase zijn bediscussieerd in een expertmeeting. 
Wij zijn de medewerkers van de vier Bureaus Jeugdzorg waar het onderzoek is 
uitgevoerd veel dank verschuldigd voor de uitgebreide, zorgvuldige en eerlijke 
informatie. Ook de deskundigen die met elkaar van gedachten hebben gewisseld 
tijdens de expertmeeting danken wij voor hun inzet. Het onderzoek werd begeleid 
door een Begeleidingscommissie, bestaande uit mr A.P.G. Leijnse-Kolk (voorzitter), 
drs. D. Brons, drs E. Deijkers, drs E. Nabom, drs M. Wiegand en dr T. van Yperen. 
Wij danken hen hartelijk voor hun aktieve rot in de verschillende fasen van het 
onderzoek. 

Amsterdam, november 1998 

Voorwoord 

• Steketee, de Savornin Lohman & Roede (1998). De jeugdbescherming binnen of buiten 
Bureau Jeugdzorg? 



1 Inleiding 

1.1. Achtergronden 

Bescherming en jeugdzorg 

In 1994 adviseert de Commissie ter Veld in haar rapport 'Pints maken' tot 
oprichting van Bureaus Jeugdzorg. Het Bureau Jeugdzorg zou de instantie moeten 
worden waartoe ouders en minderjarigen zich kunnen wenden en waar klachten 
over de opvoeding door de (professionele) omgeving van kind en gezin kunnen 
worden gemeld. Niet de bestaande instellingen en historische gegroeide grenzen 
tussen instanties zouden het uitgangspunt moeten zijn voor de organisatie van de 
zorg, maar de jeugdige met een hulpvraag respectievelijk het gezin met (opvoe-
dings)problemen. De voorstellen van de Commissie ter Veld zijn deels overgeno-
men in de nota Regie in de Jeugdzorg. In deze nota wordt een model geschetst 
waarin de drie sectoren jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugd-
geestelijke gezondheidszorg intensiever zouden moeten samenwerken. De 
hulpverlening in de drie sectoren zou voor de client bereikbaar moeten zijn via 
een gezamenlijke toegang (Van Yperen, 1997). In het regeringsstandpunt zijn de 
voorstellen uit de nota Regie in de Jeugdzorg grotendeels overgenomen. De 
Projectgroep Toegang is ingesteld om deze voorstellen verder uit te werken en het 
invoeringsproces te begeleiden. 
De jeugdbescheming heeft binnen de jeugdzorg een eigen verantwoordelijkheid 
die goed geregeld moet worden. Bij de inrichting van de toegang tot de jeugdzorg 
dient hiermee rekening gehouden te worden (Ministerie van Justitie, 1996). Aan 
de specifieke positie van de jeugdbescherming wordt echter in Regie in de 
Jeugdzorg en in de uitwerking door de Projectgroep Toegang weinig aandacht 
besteed (Van Montfoort, 1996). 

Het reorganisatieproces dat moet leiden tot een inzichtelijker, beter beheersbare 
en toegankelijkere jeugdzorg, blijkt trager en minder gestructureerd te verlopen 
dan de bedoeling was (Kroneman en Van Lieshout, 1998). Toch is de praktijk 
duidelijk in beweging gekomen. In veel regio's wordt gewerkt aan de nieuwe 
voordeur en aan meer gezamenlijke procedures voor diagnostiek, indicatiestelling 
en zorgtoewijzing. De wijze waarop de toegang gestalte krijgt blijkt zeer divers 
(Van Yperen, 1997). 
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De nota Regie in de Jeugdzorg is uitgewerkt door de Projectgroep Toegang en 
heeft geresulteerd in een advies dat het verplichtend kader vormde voor de 
Bureaus Jeugdzorg. Bij de uitwerking heeft de Projectgroep een aantal 
uitgangspunten gehanteerd: 
- een clientgerichte toegang, dat wil zeggen dat het zorgaanbod wordt 

afgestemd op de hulp die nodig is 
- een integrate benaderingswijze van de jeugdzorg. De werkvelden jeugdhulp-

verlening, jeugdbescherming en jeugd-geestelijke gezondheidszorg worden 
gehandhaafd, maar er wordt intensiever samengewerkt 

- de benaderingswijze van de problematiek en het vaststellen van de benodigde 
hulp dient onafhankelijk en geobjectiveerd te zijn. 

Voor de invulling van deze uitgangspunten is gekozen voor een functionele 
benadering (Van Yperen, 1997). 

Inleiding 

Vanuit deze achtergrond heeft het Ministerie van Justitie opdracht verleend tot het 
uitvoeren van een onderzoek dat gericht is op de positionering van de 
jeugdbescherming binnen Bureau Jeugdzorg. Hierbij gaat het om de wijze waarop 
de Raad voor de Kinderbescherming en de (gezins)voogdij-instellingen 
participeren in de Bureaus Jeugdzorg en hoe de specifieke verantwoordelijkheden 
geregeld zijn. De eerste fase van dit onderzoek bestond uit een landelijke 
inventarisatie van de positie van de Raad voor de Kinderbescherming en de 
(gezins)voogdij-instellingen in Bureau Jeugdzorg. Over deze landelijke enquete is 
afzonderlijk gerapporteerd (Steketee, de Savornin Lohman & Roede, 1998). Op 
basis van de landelijke inventarisatie zijn vier Bureaus Jeugdzorg geselecteerd die 
blijkens de inventarisatie het verst gevorderd zijn met de integratie van de jeugd-
bescherming. In het voorliggende onderzoek is bij deze bureaus nagegaan op 
welke wijze men organisatorisch vorm gegeven heeft aan de positie van de 
jeugdbescherming en hoe een en ander in de praktijk functioneert. De 
opbrengsten en inzichten uit deze fase zijn aan de hand van stellingen, waarin de 
belangrijkste kernpunten waren vervat, bediscussieerd binnen een panel van 
experts. In het voorliggende verslag worden de resultaten van beide fasen 
gerapporteerd. 
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In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de voor dit onderzoek 
relevante delen van het rapport van de Projectgroep Toegang Jeugdzorg (Nota, 
Van der Schaft & Van Yperen, 1997). Eerst wordt ingegaan op de verschillende 
functies die de Projectgroep binnen de toegang onderscheidt (§ 1.2.1), daarna op 
de systeemeisen die onderscheiden worden (§ 1.2.2). 

1.2.1. Functies binnen de toegang 

Bescherming en jeugdzorg 

De Projectgroep onderscheidt in navolging van Regie in de Jeugdzorg acht 
functies: 
- aanmelding 
- prediagnose —0 eenvoudige ambulante hulpverlening 
- diagnose 
- 	indicatie 
- toewijzing 
- plaatsing en casemanagement—o samenhangende hulpverlening. 

Aanmelding en screening (prediagnose) 
Bij deze functies gaat het om de voordeur van de jeugdzorg. Er wordt een eerste 
inschatting van de ernst en omvang van het probleem gemaakt. De aanmelding en 
screening kunnen leiden tot het aanbod van vrij toegankelijke ambulante 
behandeling of begeleiding, maar ook tot crisisinterventie, tot een onderzoek door 
de Raad voor de Kinderbescherming, tot de vaststelling dat waarschijnlijk niet 
kan worden volstaan met een vrij toegankelijke vorm van jeugdzorg, of tot een 
verwijzing naar andere vormen van hulp, zorg of dienstverlening buiten de 
jeugdzorg. 

Diagnose en indicatie 
Als bij de aanmelding en .  screening gebleken is dat waarschijnlijk niet kan 
worden volstaan met een vrij toegankelijke vorm van jeugdzorg, wordt via een 
onafhankelijke diagnostiek en indicatiestelling nagegaan welk hulpaanbod het 
meest in aanmerking komt. 
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Mleiding 

Zorgtoewijzing 
Per regio is een instantie belast met het toewijzen van intensievere vormen van 
behandeling en begeleiding. Deze instantie heeft de volgende taken: het 
procedureel toetsen van diagnostiek en indicatiestelling; het bepalen van de 
urgentie; het toewijzen van zorg of een zorgbudget; het signaleren van 
discrepanties tussen vraag en aanbod. Plaatsende en opnemende instaties reali-
seren gezamenlijk het zorgtoewijzingsorgaan. Een onafhankelijke voorzitter is 
verantwoordelijk voor de besluitvorming. Zorgtoewijzing en acceptatieplicht 
worden hier met elkaar verbonden. 

Plaatsing en casemanagement 
De Projectgroep vat plaatsing op als effectuering van de toewijzing. 
Casemanagement omvat een aantal taken en verantwoordelijkheden die 
betrekking hebben op het gehele proces, zowel voorafgaand aan de zorg-
toewijzing en plaatsing, als volgend op de opname in een uitvoerende 
voorziening. Casemanagement richt zich op het bevorderen van de continufteit en 
samenhang in de zorg en op het toetsen van de geleverde zorg in relatie tot de 
vraag of behoefte van de client. 

1.2.2. Systeemeisen 

Per functie heeft de Projectgroep Toegang systeemeisen geformuleerd. Hiermee 
wordt de minimaal noodzakelijke uniformering geboden van de manier waarop 
inhoud gegeven wordt aan de toegangfuncties. Naar aanleiding van de 
commentaren van verschillende betrokkenen op het concept-advies zijn geen 
ingrijpende wijzigingen aangebracht in de concept-systeemeisen. Op enkele 
punten is tegemoet gekomen aan de specifieke eisen die voor clienten van 
(gezins)voogdij-instellingen gelden, namelijk door niet alleen de client, maar ook 
de (gezins)voogdij-instelling de mogelijkheid te bieden tot een verzoek voor een 
second opinion, een aanvullend onderzoek of een contra-expertise. 

Positie van clienten 
In de systeemeisen wordt op een beperkt aantal punten melding gemaakt van 
aspecten die de positie van clienten betreffen (Nota et al, 1997). Bij de 
aanmelding dient informatie verstrekt te worden over de privacy-regelingen, het 
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Bescherming en jeugdzorg 

klachtrecht en de te volgen procedure (p. 62). Het screeningsproces dient met 
betrokkenheid van de client te verlopen en de resultaten van de screening worden 
met de client besproken voor zover dit naar professionele maatstaven niet tot 
nadeel van de client leidt en voor zover de persoonlijke levenssfeer van een ander 
daarmee niet wordt geschaad (p. 64). Dezelfde systeemeisen zijn van toepassing 
op het diagnostisch proces (p. 65 en 66). Tevens kan de client een verzoek 
indienen voor een second opinion, een aanvullend onderzoek of een contra-
expertise. Voor de functie indicatiestelling worden deze systeemeisen nog 
aangevuld met de mogelijkheid van een verzoek voor een second opinion, 
aanvullend onderzoek of een contra-expertise door de (gezins)voogdij-instelling. 
De genoemde systeemeisen gelden tenslotte ook bij de functie zorgtoewijzing. 

1.3. Integratie van de drie werkvelden 

Een belangrijk uitgangspunt van Regie in de Jeugdzorg is dat de wijze waarop de 
beslissing tot zorgverlening tot stand komt in functionele zin gelijk is voor de drie 
werkvelden jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en geestelijke jeugdgezond-
heidszorg (Nota et al, 1997, p. 117). Ondanks het feit dat er in de drie werkvelden 
jeugdhulpverlening, jeugd-ggz en jeugdbescherming een grote bereidheid bestaat 
tot het herij ken en herordenen van werkzaamheden, constateert de Projectgroep 
dat er grote verschillen zijn in cultuur, deskundigheden en werkopvattingen. 
Onderbrengen van de drie werkvelden in den fysieke eenheid zou op dit moment 
dan ook teveel energie en geld kosten (Nota et al, 1997, p. 121). 

De wijze waarop de Projectgroep Toegang Regie in de Jeugdzorg heeft 
uitgewerkt, maakt echter duidelijk dat het niet noodzakelijk is veranderingen aan 
te brengen in organisatorisch opzicht. Functionele veranderingen van 
werkzaamheden binnen de drie werkvelden kunnen voldoende zijn om aan de 
systeemeisen te voldoen. De betrolcken organisaties dienen wel de 
toegangsfuncties zodanig in te richten dat het besluit over toewijzing van 
geindiceerde zorg in het gehele werkveld eenzelfde grondslag en be-
sluitvormingsprocedure heeft. De RIAGG's zouden bij voorbeeld een directe 
toegankelijkheid kunnen handhaven, mits de organisatie in de vervulling van de 
toegangsfuncties voldoet aan de functionele herordening (p. 121). 
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'trickling 

De Projectgroep schetst een aantal mogelijke modellen waarmee de functies in de 
nieuwe toegang vorm kunnen krijgen. Zo kan de wijze waarop de toegang vorm 
krijgt atbankelijk zijn van de specifieke lokale constellatie. In het meest 
vergaande model vinden aanmelding, diagnostiek, indicatiestelling en 
zorgtoewijzing centraal plaats. In het rninst vergaande model vindt alleen de 
zorgtoewijzing centraal plaats. De andere functies worden bij verschillende 
instellingen decentraal uitgevoerd. In een tussenliggend model worden 
aanmelding en diagnostiek decentraal vorm gegeven, maar de indicatiestelling en 
de zorgtoewijzing centraal (p. 130 e.v.). 

Conform de Wet op de Jeugdhulpverlening staat binnen Bureau Jeugdzorg de 
vrijwillige hulpverlening voorop. Als echter naar het inzicht van Bureau 
Jeugdzorg het recht van een minderjarige op een gezonde en evenwichtige 
ontwikkeling wordt bedreigd, schakelt Bureau Jeugdzorg de Raad voor de 
Kinderbescherrning in met het verzoek een onderzoek in te stellen (Startnotitie 
Bureau B, 1997). Van Montfoort (1996) signaleert dat noch in Regie in de 
Jeugdzorg, noch in de Projectgroep Toegang expliciet aandacht besteed wordt aan 
de jeugdbeschenning of aan de functies uitgeoefend door de jeugdbescherming. 

Hoewel de Projectgroep Toegang weloverwogen gekozen heeft voor een 
algemeen model dat voorziet in de regelgeving voor alle drie de werkvelden, zijn 
vanuit de jeugdbescherming kanttekeningen te plaatsen. Een groot verschil tussen 
vrijwillige hulpverlening en hulpverlening in het kader van een (kinder-
beschennings)maatregel is dat de (gezins)voogdij-instelling een wettelijke 
verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de jeugdige. De (gezins)voogdij-
instelling moet over het hulpaanbod aan of ten behoeve van de onder een 
maatregel geplaatste jongeren niet alleen aan het clientsysteem verantwoording 
afleggen, maar ook aan de kinderrechter, de Raad voor de Kinderbescherming en 
in bepaalde gevallen de staatssecretaris van Justitie (Vedivo, 1996). Gezien de 
specifieke verantwoordelijkheid die de wetgeving rond kinderbeschermings-
maatregelen met zich meebrengt, is een heldere scheiding tussen de 
verantwoordelijkheid van de jeugdbescherming als instituut en de overige 
hulpverleningsinstellingen nodig, waarbij de koepelorganisatie van (ge-
zins)voogdij-instellingen (Vedivo) een onderscheid hanteert tussen een 
inhoudelijke en een formele verantwoordelijkheid voor de indicatiestelling en de 
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zorgtoewijzing (De Savornin Lohman, Steketee & Roede, 1997). 

1.4. Verantwoordelijkheden 

1.4.1. De positie van de Raad voor de Kinderbescherming 

Bescherming en jeugdzorg 

In deze paragraaf wordt ingegaan op drie aspecten van verantwoordelijkheid. 
Eerst wordt de positie van de Raad voor de Kinderbescherming beschreven (§ 
1.4.1). Daarna komen de (gezins)voogdij-instellingen aan de orde (§ 1.4.2). 
Tenslotte wordt aandacht besteed aan de besluitvorming met betreldcing tot 
clienten van de jeugdbescherming (§ 1.4.3). 

In het standpunt van de Raad voor de Kinderbescherming ten aanzien van de 
ontwildcelingen rond de Regie in de Jeugdzorg geeft de Raad aan het idee van een 
gezamenlijke toegang tot de jeugdzorg te ondersteunen. Op deze wijze hoopt de 
Raad het aantal meldingen dat niet leidt tot een raadsonderzoek terug te brengen. 
In het ideale geval zou de Raad kunnen volstaan met een marginale toetsing van 
de ingebrachte zaken. De onderzoekstaken van de Raad dienen echter buiten 
Bureau Jeugdzorg te blijven en integratie van de beschermingstaalc van de Raad 
op termijn in Bureau Jeugdzorg is niet aan de orde vanwege de bijzondere eisen 
die gelden voor dit specialisme, alsmede vanwege de samenhang met andere 
kerntaken van de Raad (Raad voor de Kinderbescherming, 1995/1996). 
In het kader van een inhoudelijk en organisatorisch reorganisatieproces was de 
Raad voor de Kinderbescherming zich ten aanzien van de intakefase reeds in 
sterkere mate gaan richten op het vinden van een adequate oplossing voor 
problemen die bij de Raad gemeld worden. In het verleden was de intake vooral 
gericht op de vraag of een maatregel van kinderbescherrning gedigend was. Deze 
wijziging heeft ertoe geleid dat ongeveer 60% van de gevallen waarin problemen 
gemeld worden bij de Raad, al in de intakefase besloten wordt tot afhandeling 
zonder onderzoek door de Raad (TK 1997/1998, 25952, nr. 1). Het zal duidelijk 
zijn dat Bureau Jeugdzorg met name ten aanzien van deze gevallen in de 
intakefase een rol kan vervullen. De bundeling van kennis en deskundigheid 
binnen de Bureaus Jeugdzorg zou kunnen leiden tot een aanzuigende werking 
voor wat betreft het aantal meldingen bij de Raad. Het aantal meldingen zou dan 
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Inleiding 

stijgen ten gevolge van de betrokkenheid van de Raad. Het is echter ook mogelijk 
dat zaken in een vroeger stadium gemeld worden bij Bureau Jeugdzorg en 
daardoor binnen de vrijwillige hulpverlening afgehandeld kunnen worden (TK 
1997/1998, 25952, nr. 2). 

Bureau Jeugdzorg fungeert dus als eerste zeef bij opvoedingsproblemen, van 
waaruit indien noodzalcelijk zaken naar de Raad worden doorverwezen. De 
betrokkenheid bij de screening kan volgens de Projectgroep (Nota et al, 1997, p. 
89 e.v.) op verschillende manieren vorm krijgen, maar het is uiteindelijk de Raad 
die beslist of de screening uitwijst of e,en geval al dan niet verder in onderzoek 
genomen moet worden. Doorverwezen zaken worden door de Raad vanuit zijn 
specifieke verantwoordelijkheid getoetst. Bij een voldoende onderbouwde 
verwijzing kan de Raad volstaan met een minimale aanvullende toetsing. 

Van verschillende zijden worden zorgen geuit over de drempelverhogende 
werking van de aanwezigheid van de Raad in de toegang. De Projectgroep stelt in 
haar reactie op dit standpunt van de Raad dat zij zich kan voorstellen dat 
aanwezigheid van de Raad in de toegang drempelverhogend werkt. Zij is echter 
van mening dat het opnemen van de Raad in de toegang niet noodzakelijk is. Wel 
hecht de Projectgroep belang aan waarborging van adequate signalering van de 
noodzaalc Om kinderen in bescherming te nemen. Dit is volgens de Projectgroep 
een verantwoordelijkheid van elke professional in de toegang. Voor zover 
professionals niet voldoende toegerust zijn voor het beoordelen van de noodzaak 
van een nader onderzoek van de Raad kan de Raad een consultatieve rol 
vervullen. 

De Vedivo beschrijft in haar reactie op de voorstellen voor de toegang tot de 
jeugdzorg dat zij een voorstander is van een gezamenlijke procedure van 
zorgtoewijzing (Vedivo, 1996). 

Naar aanleiding van het concept-advies van de Projectgroep Toegang signaleert 
de Vedivo dat de in de systeemeisen gegeven ruimte om ouders te betreklcen bij 
de besluitvorming rond diagnostiek, indicatiestelling en zorgtoewijzing, 
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Bescherming en jeugdzorg 

onvoldoende is voor een goede invulling van de verantwoordelijkheid van de 
(gezins)voogdij-instelling. Men acht het noodzakelijk dat de (gezins)voogdij-
instelling een beslissende inbreng in de procedures heeft, zodat zij de 
verantwoordelijkheid kan nemen voor de uitkomsten van de besluitvorrning. De 
Projectgroep Toegang stelt echter dat de voorstellen voor het vemieuwde 
toegangsproces geen aantasting van de formele verantwoordelijkheid beogen, 
maar een onderbouwing van de kwaliteit en de zorgvuldigheid van toegangs-
procedures voor alle betrokkenen. Regionaal of provinciaal zal volgens de 
Projectgroep afgebakend moeten worden hoe de invalshoek van de gedwongen 
hulpverlening binnen het diagnostisch arrangement vorm krijgt (Nota et al, 1997, 
p. 96 e.v.). 

Wat betreft de uitvoering van de zorg acht de Projectgroep het bij een simpel 
aanvullend arrangement acceptabel dat de (gezins)voogd zelf de indicatie stelt, 
waarna de indicatiestelling door het zorgtoewijzingsteam procedureel getoetst 
wordt. Bij zwaardere diagnostische arrangementen is volgens de Projectgroep een 
ander type besluitvorrning gewenst. In een dergelijk arrangement staat de 
geobjectiveerde interdisciplinaire meningsvorming centraal en kunnen in het 
geval van een maatregel de conclusies van de deskundigen alleen gemotiveerd 
worden afgewezen door de (gezins)voogdij-instelling. Wanneer er uit het oogpunt 
van de gezagstaak verschillen van opvatting bestaan heeft de (gezins)voogdij-
instelling de mogelijkheid een second opinion, aanvullend onderzoek of contra-
expertise aan te vragen. De systeemeisen met betrekking tot diagnostiek, 
indicatiestelling en zorgtoewijzing zijn ook in deze zin aangevuld (Nota et al, 
1997, p. 96 e.v.). 

1.4.3. Besluitvorming 

In het kader van de positie van de jeugdbescherming binnen Bureau Jeugdzorg is 
het noodzakelijk afzonderlijk aandacht te besteden aan de besluitvorming met 
betreklcing tot clienten van de jeugdbescherming. Volgens Van Montfoort (1996) 
vereisen beslissingen in de jeugdbescherming een afzonderlijke legitimatie in de 
procedure. Dergelijke beslissingen zouden niet tegen de mening van de 
jeugdbeschenning plaats moeten kunnen vinden. De specifieke positie van de 
jeugdbescherming moet in de visie van Van Montfoort wel beperkt blijven tot 
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beslissingen betreffende de clienten in de jeugdbescherming. Binnen bureau 
Jeugdzorg betreft dit de beslissing tot aanmelding voor raadsonderzoek en de 
indicatiestelling, en zorgtoewijzing voor clienten waarover een maatregel 
uitgesproken is. De onderzoeks- en beschermingstaken van de Raad blijven 
immers buiten bureau Jeugdzorg. 

Voor deelname aan de Toegang tot de Jeugdzorg formuleert de Vedivo (1996) 
een aantal randvoorwaarden. De wettelijke verantwoordelijkheid van de 
(gezins)voogdij is volgens de Vedivo bepalend voor de positie van de 
(gezins)voogdij in de toegang. Ben van de consequenties is dat de 
verantwoordelijkheid voor de indicatiestelling bij de (gezins)voogdij-instelling 
moet berusten. In een reactie van de Projectgroep Toegang (1996) betwijfelt de 
Projectgroep of deze verantwoordelijkheid zo vanzelfsprekend is. Volgens de 
Projectgroep is het in een constructie van onafhankelijke indicatiestelling 
denkbaar dat de (gezins)voogd de indicatiestelling en de daaraan gelieerde 
zorgtoewijzing niet ovemeemt, al dienen in de ogen van de Projectgroep garanties 
te worden ingebouwd om dit zoveel mogelijk te voorkomen. 

1.5. Vraagstelling 

Uit het voorgaande blijkt dat de positionering van de Raad en de (gezins)voogdij-
instellingen binnen Bureau Jeugdzorg nadere uitwerking behoeft. De gezagstaak 
van de (gezins)voogdij-instellingen en de specifieke plaats van de Raad voor de 
Kinderbescherming vergen expliciete uitspraken over de positie van de 
jeugdbescherming. De volgende thema' s zijn hierbij van belang: 
1. In hoeverre en op welke wijze participeert de jeugdbescherming, dat wil 

zeggen de Raad voor de Kinderbescherming en/of de (gezins)voogdij, in de 
Bureaus Jeugdzorg? 

2. Welke positie vervult de jeugdbescherming (Raad voor de Kinderbe-
scherming en (gezins)voogdij) in de Bureaus Jeugdzorg, zowel wat betreft de 
toegang tot de zorg als de uitvoering van de zorg? 

3. Hoe liggen de verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken 
hulpverleningsinstellingen ten opzichte van de hulpverlening aan clienten en 
waaruit bestaat het toezicht? 
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4. Welke waarborgen zijn er nodig om de specifieke functie van de jeugd-
bescherming tot haar recht te doen komen? 

1.6. Opzet van de rapportage 

In de volgende hoofdstulcken worden de opzet en de resultaten van het onderzoek 
beschreven en bediscussieerd. 

De opzet van het onderzoek wordt beschreven in Hoofdstuk 2, waarbij ook de 
dataverzameling bij de vier geselecteerde Bureaus Jeugdzorg besproken wordt. 

De resultaten van het onderzoek worden weergegeven in Hoofdstuk 3. Als eerste 
komt aan de orde welke organisatievorm de vier onderzochte Bureaus Jeugdzorg 
gekozen hebben (§ 3.1). De wijze waarop de vier Bureaus de verschillende 
functies in de toegang tot de jeugdzorg hebben georganiseerd, staat beschreven in 
§ 3.2. Paragraaf 3.3. gaat over verantwoordelijkheden. Binnen deze paragraaf 
wordt als eerste ingegaan op de besluitvorming binnen de verschillende 
overlegvormen, daarna komt de verantwoordelijkheidskwestie in specifieke 
situaties aan de orde. Het laatste onderdeel van dit hoofdstuk is de positie van de 
clienten (§ 3.4). 

De resultaten van het onderzoek worden samengevat en bediscussieerd in 
Hoofdstuk 4. In § 4.1. wordt de betrokkenheid van de Raad voor de 
Kinderbescherming bij de functies aanmelding en screening besproken, in § 4.2 
die van de (gezins)voogdij-instellingen bij de functies diagnostiek, 
indicatiestelling en zorgtoewijzing. Per paragraaf wordt eerst een samenvatting 
van de resultaten gegeven, waarna de resultaten worden bediscussieerd en waar 
mogelijk gemotiveerd voorkeuren voor bepaalde modellen of oplossingen worden 
uitgesproken. In § 4.3 wordt teruggekomen op de onderzoeksvragen die centraal 
stonden in dit onderzoek. Paragraaf 4.4. geeft tenslotte een aantal aanbevelingen 
voor nader onderzoek. 
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Op basis van een landelijke inventarisatie onder 15 respondenten namens de (ge-
zins)voogdij-instellingen, 17 respondenten van vestigingen van de Raad voor de 
Kinderbescherming en 24 managers van Bureaus Jeugdzorg (Steketee, de 
Savornin Lohman & Roede, 1998) zijn de vier Bureaus Jeugdzorg geselecteerd 
die blijkens de inventarisatie het verst gevorderd waren met de integratie van de 
jeugdbescherming in Bureau Jeugdzorg. 
Uit privacy-overwegingen zijn de gegevens met betrekking tot de Bureaus 
Jeugdzorg die medewerking verleend hebben aan dit onderzoek in de 
verslaglegging geanonimiseerd. De vier Bureaus zijn aangeduid met de letters A, 
B, C en D. In dit verband zijn ook de benamingen van de verschillende overleg-
organen veralgemeniseerd. 

Bij deze Bureaus hebben interviews plaatsgevonden met vertegenwoordigers van 
de participerende instellingen. Welke personen geInterviewd werden was 
afhankelijk van de lokale situatie. Het betrof de volgende functionarissen: 
- Manager Bureau Jeugdzorg of de (beleids)medewerker die nauw betroklcen 

is bij of verantwoordelijk is voor de opzet van Bureau Jeugdzorg (A, B, C, D) 
- Vertegenwoordiger Raad voor de Kinderbescherming: praktijkleider (A), 

unitmanager (B), unitmanager (C), raadsmedewerker voordeur (D) 
- Vertegenwoordiger (gezins)voogdij-instelling: unitmedewerker (A), teamlei- 

der gezinsvoogdij (B), gedragsdeskundige (C), medewerker (gezins)-voogdij- 
instelling werkzaam in de voordeur (D) 

- Aanvullende informatie is verzameld bij de teamleider voordeur (B) en de 
direkteur van de instelling die de voordeur vormt (C; telefonisch). 

Er is gebruik gemaakt van semi-gestructureerde mondelinge interviews, waarvoor 
een basislijst ontwiklceld is. Er zijn vragen geformuleerd rond de volgende 
thema' s. 
- Organisatie van Bureau Jeugdzorg: participanten 
- Organisatorische inbedding van de Raad voor de Kinderbescherrning en de 

(gezins)voogdij 

13 



Opzet van het onderzoek 

- Verantwoordelijkheden van de verschillende instellingen binnen Bureau 
Jeugdzorg 

- Participatie van de Raad en de (gezins)voogdij aan de functies binnen de 
toegang 

- 	Betrokkenheid van de verschillende instellingen bij de uitvoering van de 
functies 

- Concrete werkwijze met betrekking tot de verschillende functies in de 
toegang, waarbij specifiek aandacht besteed werd aan (potentiele) clienten 
voor de jeugdbescherming 

- Verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden met betreklcing tot 
clienten 

- Afspraken en protocollen 
- Specifieke deskundigheden van de jeugdbescherming 
- Problemen en knelpunten. 
De specifieke thema's die in de interviews aan de orde gesteld werden, waren 
afhankelijk van de functie en de positie van de gethterviewde. 

De informatie die in de interviews verzameld is, is verwerkt tot 
interviewverslagen. De resultaten in dit onderzoeksverslag zijn geschreven op 
basis van deze interviewverslagen, aangevuld met schriftelijke informatie in de 
vorm van samenwerkingsovereenkomsten, handboeken en protocollen, die door 
de participerende Bureaus beschikbaar zijn gesteld. 

De gegevens zijn verzameld in de periode eind mei tot en met september 1998. 
Aangezien de Bureaus Jeugdzorg nog volop in ontwilckeling zijn, is het 
aannemelijk dat zich inmiddels wijzigingen hebben voorgedaan in de organisatie 
en de praktijk. 

De laatste fase van het onderzoek bestond uit een expertmeeting. De 
aanvankelijke bedoeling van deze expertmeeting was het ontwiklcelen van 
scenario's voor de toedeling van verantwoordelijkheden. Tijdens de uitvoering 
van het onderzoek bleek echter dat de ontwiklceling van de Bureaus Jeugdzorg 
hiervoor nog onvoldoende uitgekristalliseerd was. In plaats daarvan is daarom 
voor de expertmeeting gekozen voor een vorm waarin dilemma's en kempunten 
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bediscussieerd zijn binnen een panel van deskundigen. De opbrengsten van deze 
expertmeeting zijn verwerkt in de conclusies en aanbevelingen die in Hoofdstuk 4 
zijn beschreven. 

Bescherming en jeugdzorg 
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3 Resultaten 

3.1. De organisatievorm van de Bureaus Jeugdzorg 

Bescherming en jeugdzorg 

De organisatievorm die voor het Bureau Jeugdzorg gekozen is, verschilt nogal 
over de Bureaus en loopt uiteen van samenwerking tussen partners met behoud 
van de eigen instelling tot een Bureau Jeugdzorg waarin instellingen gefuseerd 
zijn tot een rechtspersoon (zie Tabel 1). 
De lokale historie in de betreffende regio's blijkt op grond van de bevindingen 
van dit onderzoek bepalend voor de vorm die men voor Bureau Jeugdzorg 
gekozen heeft en voor de mate van samenwerking tussen de jeugdbescherming en 
(bepaalde instellingen van) de jeugdhulpverlening en geestelijke 
gezondheidszorg. In alle vier geselecteerde Bureaus Jeugdzorg blijkt reeds 
voorafgaand aan de instelling van het Bureau Jeugdzorg sprake van 
samenwerking tussen bepaalde partners te zijn. Op locatie A omvatte het RIAGG 
tot drie jaar geleden de gehele jeugdhulpverlening en jeugdbescherming. Op 
locatie B had al in een eerdere fase een fusie plaatsgevonden tussen de 
(gezins)voogdij en de jeugdhulpverlening, deze gefuseerde instellingen zijn 
partner in de rechtspersoon BJZ. Bovendien was de Raad van oudsher een actieve 
samenwerkingspartner. Locatie C is proefgebied geweest voor het functioneren 
van een geIntegreerd model van jeugdbescherming en jeugdhulpverlening. De 
Stichting Jeugdbescherming op locatie D had altijd al nauwe banden met andere 
instellingen, zoals het RIAGG en de opnemende voorzieningen. 
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Tabel I De organisatievorm van de Bureaus Jeugdzorg 

Organisatievorm 

Bureau A Samenwerkingsverband van bestaande instellingen op de terreinen jeugdhulp-
verlening, jeugd-ggz en jeugdbescherming. Er zijn geen samenwerkings-
overeenkomsten afgesloten. 

Bureau B Rechtspersoon waarin drie instellingen op het tentin van de jeugdhulpverlening 
en de jeugdbescherming zijn opgegaan na een fusie; daamaast samenwerkings-
relaties met een aantal instellingen, waarvoor schriftelijke overeenkomsten zijn 
afgesloten. 

Bureau C Samenwerkingsverband van instellingen op het terrein van de jeugdhulpverlening, 
jeugd-ggz en jeugdbescherming. Er is een convenant afgesloten. 

Bureau D Samenwerkingsverband van bestaande instellingen op het terrein van de 
jeugdhulpverlening, jeugd-ggz en jeugdbescherming. Er zijn samenwer-
kingsovereenkomsten afgesloten. 

3.2. Be organisatie van de verschillende functies 

3.2.1. De organisatie van de toe gang: aanmelding en screening 

De Projectgroep Toegang verstaat onder aanmelding en screening een eerste 
inschatting van de ernst en de omvang van het probleem. Dit gedeelte wordt wel 
de voordeur van Bureau Jeugdzorg genoemd. De aanmelding en screening 
kunnen leiden tot het aanbod van vrij toegankelijke ambulante behandeling of 
begeleiding, maar ook tot crisisinterventie, tot de vaststelling dat waarschijnlijk 
niet kan worden volstaan met een vrij toegankelijke vorm van jeugdzorg, of tot 
een verwijzing naar andere vormen van hulp, zorg of dienstverlening buiten de 
jeugdzorg. De informatie die in deze fase verzameld wordt kan ook leiden tot 
aanmelding voor onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming (Nota et al, 
1997). 

De onderzochte Bureaus Jeugdzorg verschillen voor wat betreft de wijze waarop 
en de mate waarin de Raad betroklcen is bij de aanmelding en screening (zie Tabel 
2). 
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Tabel 2 De betrokkenheid van de Raad voor de Kinderbescherming by de Bureaus Jeugdzorg 

Aanmelding en screening 

Bureau A -Per 1-9-1998 is een ingang in BJZ gerealiseerd, maar de Raad behoudt 
daarnaast voorlopig een rechtstreekse ingang 
-De intaker van de Raad participeert in het aanmeldingsoverleg 
-De praktijkleider van de Raad participeert in het (pre)indicatie-overleg 
-De raadsmedewerkers zijn nog niet betroklcen bij clidntcontacten 

Bureau B -Per 1-4-1998 is de ingang in BJZ gerealiseerd, gestreefd wordt de rechtstreekse 
ingang per 1-1-1999 op te heffen 
-De intakemedewerker van de Raad participeert in het aanmeldingsoverleg 
-De intakemedewerker van de Raad participeert in het indicatie-overleg 
-De raadsmedewerkers zijn betrokken bij clientcontacten 

Bureau C -De Raad participeert niet in de voordeur 
-De intakemedewerker van de Raad participeert in het indicatie- en 
zorgtoewijzingsoverleg 

Bureau D -Bij het realiseren van de ingang van de Raad in BJZ is de eigen ingang van de 
Raad opgeheven 
-De intakemedewerker van de Raad participeert in het screeningsoverleg 
-De raadsmedewerkers zijn betrokken bij clientcontacten 

In het meest vergaande model (B en D) verricht de raadsmedewerker alle 
voorkomende taken in het voordeurteam. De raadsmedewerker verricht binnen dit 
model ook de uitvoerende activiteiten binnen de voordeur, dat wil zeggen dat hij 
gespreldcen voert met clienten. De raadsmedewerkers kunnen ook de gespreldcen 
binnen het vijf-gespreldcen-model voeren. 
In het minst vergaande model van integratie van de Raad binnen BJZ (C) is de 
Raad in het geheel niet betroldcen bij de voordeur. Men heeft er daar bij de opzet 
van BJZ bewust voor gekozen de Raad niet in de voordeur op te nemen. Het 
uitgangspunt was een goede herkenbaarheid en toegankelijkheid en daarom werd 
voor de voordeur gekozen voor een bestaande laagdrempelige organisatie. 
De mogelijkheid tot rechtstreekse aanmelding bij de Raad is in den geval 
onmiddellijk bij de opening van Bureau Jeugdzorg beeindigd (D). Bij een tweede 
is sluiting van de rechtstreekse ingang per 1 januari 1999 voorzien (B), dat wil 
zeggen voor aanmeldingen die niet rechtstreeks bij de Raad thuishoren. Voor de 
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overgangsperiode tot sluiting van de rechtstreekse aanmeldingsmogelijkheid geldt 
in dit geval dat zaken die rechtstreeks door burgers worden aangemeId bij de 
Raad nog wel in behandeling genomen worden, maar dat gezegd wordt dat 
eigenlijk bij BJZ gemeld had moeten worden. Instellingen die hadden kunnen 
weten dat men bij BJZ Went aan te melden, worden `opgevoed' (B). Hoewel op 
een van de locaties (A) voorlopig de eigen ingang behouden blijft, zal men zich 
terughoudender opstellen naar particulieren naarmate Bureau Jeugdzorg beter toe-
gerust raakt. Het spreekuur bij de Raad wordt bijvoorbeeld overgenomen door 
Bureau Jeugdzorg. Op alle locaties blijft het, ook in de toekomst, mogelijk zich 
voor zalcen die geen uitstel dulden rechtstreeks tot de Raad te melden. 

Bij alle BJZ's waar de Raad betrokken is bij de voordeur werd deskundigheids-
bevordering als de voomaamste taak genoemd. De specifieke raadsexpertise dient 
beschikbaar te komen bij de overige medewerkers in de voordeur. Men ziet het 
als een belangrijke taak te zorgen dat binnen BJZ de informatie beschikbaar komt 
op grond waarvan medewerkers kunnen beoordelen of er een raadsonderzoek 
nodig is of niet. De criteria die hiervoor genoemd worden zijn de emst van de 
situatie (de omstandigheden waarin het kind verkeert), de draaglast en 
draagkracht van de ouders, en de bereidheid mee te werken aan hulpverlening. 
Een taak van de Raad hierbij is het meedenken over de vormgeving van de 
protocollering bij verwijzingen naar de Raad. De Raad tracht te stimuleren dat 
zaken die naar hun mening in een vrijwillig kader kunnen blijven daar ook ge-
holpen worden. Men beschouwt deze taken op het terrein van de 
deskundigheidsbevordering als de hoofdtaken, naast de participatie in 
aanmeldingsoverleggen. 

Op een van de Bureaus Jeugdzorg (D) is de vrijwillige tak van de Stichting 
Jeugdzorg ingebracht in de voordeur. De vrijwillige ambulante tak van de 
(gezins)voogdij-instelling is hier vertegenwoordigd in de voordeur. In eerste 
instantie was er geen spralce van specialisatie naar doelgroep. Werkenderwijs 
begint men zich te realiseren dat het traject van de multi-problemgezinnen niet 
goed past binnen het concept van de voordeur. De doelgroep dreigt tussen wal en 
schip te raken. Zij hebben behoefte aan continuReit in de contacten met de 
hulpverleners. Er kan bij hen geen sprake zijn van verschillende medewerkers 
voor verschillende typen gesprekken. Men merkt dat de doelgroep afhaakt als 
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daar niet speciale aandacht aan gegeven wordt. Overwogen wordt nu de 
medewerker (gezins)voogdij specifiek in te zetten voor deze groep gezinnen. 

3.2.2. De organisatie van de toegang: diagnostiek en indicatiestelling 

De Projectgroep Toegang beschrijft dat binnen de functies diagnostiek en 
indicatie een systematisch en expliciet oordeel wordt gevormd over de vraag 
welke hulp nodig is. Bij diagnostiek gaat het om het vormen van een 
onafhankelijk en geobjectiveerd beeld van de aard van de zorgvraag. Bij 
indicatiestelling wordt een verbinding gelegd tussen enerzijds de zorgvraag en 
anderzijds het zorgaanbod dat gedigend is (Nota et al, 1997, P.  27). De 
diagnostiek moet toegankelijk zijn voor hulpvragen van jeugdigen op alle ter-
reinen van jeugdzorg, dus zowel voor de jeugdhulpverlening als voor de 
jeugdbescherming en de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen. De 
diagnostiek omvat mede onderzoeken op verzoek van de rechter, de Raad of de 
(gezins)voogdij-instelling. Hierbij zijn twee vormen te onderscheiden, namelijk 
diagnostiek gericht op de bepaling van het hulpaanbod en diagnostiek als 
voorbereiding op de besluitvorming door de rechter (Nota et al, 1997, p. 37). 

De betrokkenheid van beide participanten (gezins)voogdij-instellingen en Raad 
voor de Kinderbescherming bij de functies diagnostiek en indicatiestelling staat 
vermeld in Tabel 3. 
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Tabel 3 De betroklcenheid van de (gezinstvoogdikinstelling (tussen haakies de Raad voor de 

Kinderbescherming) by de diagnostiek en indicatiestelling van Bureau Jeugdzorg 

22 

Diagnostiek en indicatiestelling 

Bureau A -De unitmanager GVI is vertegenwoordigd in het indicatie- en 
zorgtoewijzingsoverleg 
-De indicatie wordt ter toetsing voorgelegd aan het indicatie- en 
zorgtoewijzingsoverleg 

Bureau B -Aanvullende diagnostiek gebeurt in het Regionaal Diagnostisch Centrum 
-Er is nog geen diagnostiek-team 
-De GVI indiceert zelf (het indicatie-overleg binnen de voordeur betreft niet de 
GVI-clianten) 

-Ondanks de fusies functioneert de GVI in de praktijk los van BIZ. De clitnten 
waarvoor een maatregel uitgesproken is worden niet ingebracht in RIZ 

Bureau C -De (gezins)voogdij (gedragswetenschapper) is vertegenwoordigd in het indicatie-
en zorgtoewijzingsoverleg 

-De (gezins)voogden stellen de indicatie voor de eigen clienten, maar brengen 
deze indicatie ter toetsing in in het indicatie- en zorgtoewijzingsoverleg 
-Aanvullende diagnostiek gebeurt door instellingen die in RIZ participeren 
(De Raad is vertegenwoordigd in het indicatie- en zorgtoewijzingsoverleg. De 
aanmelding voor onderzoek door de Raad gebeurt door het indicatie- en 
zorgtoewijzingsoverleg of door de instelling die de zaak heeR ingebracht) 

Bureau D -De (gezins)voogdij (gedragswetenschapper) is vertegenwoordigd in de 
diagnostiek- en indicatiecommissie 
-De (gezins)voogden toetsen in het indicatie- en zorgtoewijzingsoverleg hun 
hulpverleningsplan indien dit plan meer betreft dan een ondersteunende OTS. 

Voor eenvoudige diagnostiek is vaak voldoende expertise aanwezig binnen de 
voordeur (B, C). Voor uitvoeriger diagnostiek wendt Bureau Jeugdzorg zich tot 
de geestelijke gezondheidszorg jeugd (B, C). De (gezins)voogdij-instellingen 
maken ook wel gebruik van PAR of ABJ. Men prefereert deze instellingen omdat 
men daar ervaring heeft met rapporteren in het kader van juridische procedures. 
Op een van de locaties (A) stelt het indicatie- en zorgtoewijzingsoverleg de 
indicatie voor aanvullende diagnostiek, die vervolgens wordt uitbesteed aan het 
Regionaal Diagnostisch Centrum. Dit heeft een aantal diagnostische 
arrangementen beschikbaar. Het indicatie- en zorgtoewijzingsoverleg stelt 
vervolgens op basis van alle gegevens de indicatie. Op een andere locatie (B) 



3.2.3. De organisatie van de toegang: de zorgtoewijzing 
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worden voorbereidingen getroffen voor een diagnostiekteam, bestaande uit GGZ, 
jeugdpsychiatrie en MKD's. De (gezins)voogdij-instelling signaleert hier de 
tendens dat opnemende voorzieningen steeds vaker als voorwaarde stellen dat een 
persoonlijkheidsonderzoek heeft plaatgevonden. 

De wijze waarop indicatiestelling voor clienten waarvoor een maatregel is 
uitgesproken plaatsvindt, is op dit moment nog niet op alle locaties definitief 
geregeld. Op drie locaties (A, C en D) worden deze clienten na de uitspraak 
ingebracht in het diagnostiek- en indicatie-team als er sprake is van geindiceerde 
zorg. In alle gevallen is echter de indicatie dan al gesteld door de (gezins)voogdij-
instelling en wordt de indicatie ter toetsing voorgelegd aan het team. In B 
behandelt de indicatiecommissie die operationeel is binnen het voordeurteam 
geen clienten waarover een maatregel uitgesproken is. Wel beslist het 
indicatieoverleg tot aanmelding voor raadsonderzoek. Voor de (gezins)voogdij-
instelling betekent dit dat noch nu, noch in de toekomst clienten waarover een 
maatregel is uitgesproken, ingebracht worden in het indicatie-overleg. 

De Projectgroep Toegang beschrijft dat bij de zorgtoewijzing een koppeling tot 
stand wordt gebracht tussen de geIndiceerde hulp en de concreet uit te voeren 
hulp. De zorgtoewijzing geschiedt op grond van de eerder uitgevoerde 
indicatiestelling. Bij de zorgtoewijzing wordt de indicatiestelling niet op 
inhoudelijke gronden getoetst, maar uitsluitend procedureel. Voorafgaand aan het 
overleg met de uitvoerende instanties bepaalt het zorgtoewijzingsorgaan de 
urgentie van het individuele geval. Na de procedurele toetsing en de 
urgentiebepaling voert het zorgtoewijzingsorgaan overleg met de uitvoerende 
voorzieningen over de vraag waar de noodzalcelijke hulp wordt uitgevoerd (Nota 
et al, 1997, p. 40). Evenals bij de diagnostiek en indicatiestelling wordt de functie 
toewijzing ingezet voor alle hulpvragen en alle vormen van jeugdzorg (Nota et al, 
1997, p. 43). 

In label 4 staat vermeld hoe de zorgtoewijzing formeel geregeld is en of de (ge-
zins)voogdij-instellingen vertegenwoordigd zijn in de zorgtoewijzingscommissie. 
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Tabel 4 De betroldcenheid van de (gezinsfroogdij-instelling by de zorgtoewijzing van Bureau 

Jeugdzorg 

Zorgtoewijzing 

Bureau A -Het indicatie- en zorgtoewijzingsoverleg indiceen en wijst zorg toe binnen den 
zitting 
-De (gezins)voogdij-instelling (unitmanager) is vertegenwoordigd 

Bureau B -Er is nog geen zorgtoewijzingsorgaan 

Bureau C -Het indicatie- en zorgtoewijzingsoverleg stelt de indicatie en regelt de 
zorgtoewijzing binnen den zitting 
-De Raad (intaker) en de (gezins)voogdij (gedragswetenschapper) zijn 
vertegenwoordigd 

Bureau D -De zorgtoewijzingscommissie wijst de 24-uurszorg in regionale instellingen 
voor jeugdzorg toe 
-Over de samenstelling van commissie is geen informatie beschikbaar 

Uit de tabel blijkt dat de (gezins)voogdij in twee bestaande zorgtoewijzings-
commissies vertegenwoordigd is. De zorgtoewijzing blijkt op deze locaties niet 
onafhankelijk van de indicatiestelling te gebeuren. Men noemt het een gekunsteld 
onderscheid waar men in de praktijk weinig mee kan. Ook vindt men 
zorgtoewijzing zonder een inhoudelijke toetsing waarin wordt nagegaan of de 
gevraagde zorg ook de juiste zorg is, niet zinvol. 

3.3. Verantwoordelijkheden 

Bij de integratie van de drie sectoren jeugdhulpverlening, geestelijke 
gezondheidszorg voor jeugdigen en jeugdbescherming is het noodzakelijk 
bijzondere aandacht te besteden aan de positie van de jeugdbescherming. De 
integratie van hulpverlening binnen een justitieel kader in complexe 
opvoedingssituaties met de overige werkvelden vereist specifieke aandacht voor 
de verantwoordelijkheden. Kenmerkend voor maatregelhulp is immers dat de 
(gezins)voogdij-instelling een wettelijke verantwoordelijkheid heeft voor 
kinderen en jongeren en een verantwoordingsplicht ten aanzien van het 
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clientsysteem, aan de kinderrechter, de Raad voor de Kinderbescherming en in 
uitzonderingsgevallen ook aan de Staatssecretaris van Justitie. Deze specifieke 
verantwoordelijkheid heeft op verschillende punten consequenties voor de positie 
van de jeugdbescherming binnen Bureau Jeugdzorg. In de eerste plaats roept de 
verantwoordelijkheid vragen op rond de besluitvorming in de overlegvormen (§ 
3.3.1). In de tweede plaats zijn er vragen rond de verantwoordelijkheid in 
specifieke situaties, zoals tijdens de wachttijd tot het raadsonderzoek (§ 3.3.2). 

3.3.1. Besluitvorming 

Besluitvorming ten aanzien van (potentiele) clienten voor de jeugdbescherming 
vindt op verschillende momenten in de toegang plaats (zie Tabel 5). 

Tabel 5 Overlegvormen waarbij de jeugdbescherming betroklcen is 

Overlegvormen 

Bureau A 

Aanmeldingsoverleg 

(Pre)indicatie-overleg 

Indicatie- en zorgtoewij-
zingsoverleg 

Bureau B 

Aanmeldingsoverleg 

Klantbespreking 

-Bespreking van de vraag of 
geihdiceerde hulp nodig is 
-Eerste afweging of raadsmel-
ding noodzalcelijk is 

Bespreking aanmeldingen 
waarover medewerkers willen 
overleggen 

Bespreken hulpverleningsplan-
nen; indicatiestelling voor 
geIndiceerde hulp 

Bescherming en jeugdzorg 

Onderwerpen besluitvorming 	Betrokkenen vanuit 
jeugdbescherming 

-Intakemedewerker Raad 

-Bespreking mogelijkheid ge- 	-Praktijkleider Raad 
Indiceerde zorg 
-Fiat raadsmelding 

Diagnostiek, indicatie en zorg- -(Gezins)voogdij (unitmanager) 
toewijzing 

-Intakemedewerker Raad 

-Intakemedewerker Raad 
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Bureau C 

Indicatie- en zorgtoewij-
zingsoverleg 

Overlegvormen 

Bureau D 

Screeningsoverleg 

Diagnostiek- en 
indicatie-overleg 
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Aanvragen voor gendiceerde 
zorg; stellen en toetsen van 
indicatie (gezins)voogdij; aan-
meldingen bij de Raad 

Onderwerpen besluitvorming 

Bespreken aanmeldingen 
voorafgaande week; leidend tot 
een advies waaronder een 
aanmelding tot raadsonderzoek 

-Bespreken voortgang diagnos-
tisch onderzoek 
-Onderzoeksfase wordt afge-
sloten met probleemformule-
ring en indicatiestelling 
-(Gezins)voogden toetsen hun 
hulpverleningsplan indien dit 
plan meet betreft dan een on-
dersteunende OTS 

Zorgtoewijzingsoverleg Geen gegevens beschikbaar 

-Intakemedewerker Raad 
-(Gezins)voogdij gedrags-
wetenschapper) . 

Betrokkenen vanuit 
jeugdbeschertning 

-Intakemedewerker Raad 
-(Gezins)voogdij, vrijwillig 
ambulant (maatschappelijk wer-
ker) 

-(Gezins)voogdij (gedrags-
wetenschapper) 

In het algemeen is de Raad betrolcken bij de overlegvormen in de voordeur. De 
(gezins)voogdij-instelling is betrokIcen bij de indicatiestelling en zorgtoewijzing. 
Er zijn echter uitzonderingen. Zo speelt de Raad op een Bureau (C) pas in het 
indicatie- en zorgtocwijzingsoverleg een rol. Op een ander Bureau (D) is de 
vrijwillig ambulante tak van de jeugdbescherming ingebracht in de voordeur. 

De besluitvorming ten aanzien van (potentiele) clienten voor de jeugd-
bescherming is voor twee aspecten van belang, namelijk voor de aanmelding voor 
onderzoek bij de Raad en bij de indicatiestelling en de zorgtoewijzing. De wijze 
waarop besluitvorming plaatsvindt staat vermeld in Tabel 6. 



Tabel 6 Besluitvorming in de verschillende overlegvormen waarbij de jeugdbescherming 

betrokken is 

Overlegvormen 

Bureau A 

Aanmeldingsoverleg 

(Pre)indicatie-overleg 

Indicatie- en zorgtoewijzings-
overleg 

Bureau B 

Aanmeldingsoverleg 

Klantbespreking 

Bureau C 

Indicatie- en zorgtoewijzings-
overleg 

leg 

Besluitvorming 

Zorgtoewijzingsoverleg 	Geen gegevens beschikbaar 

Bescherming en jeugdzorg 

De intalcemedewerker van de Raad bereidt de aanmeldingen 
bij de Raad voor ten behoeve van het (pre)indicatie-overleg 

Het (pre)indicatie-overleg is bevoegd tot meldingen bij de 
Raad. Besluitvorming gebeurt bij meerderheid van 
stemmen, maar daarnaast heeft de praktijkleider vetorecht 

De (gezins)voogdij legt haar indicatie ter toetsing voor aan 
het indicatie- en zorgtoewijzingsoverleg, dat wil zeggen zij 
geeft niet buiten BJZ indicaties af. 

Meerderheidsbesluitvorming 

Meerderheidsbesluitvorming. De uiteindelijke beslissings-
bevoegdheid ligt bij de werkbegeleider 

Besluitvorming door consensus. Als er geen consensus be-
reikt wordt, beslist de meerderheid. Bij staken van stemmen 
beslist de voorzitter. Het oordeel van de raadsmedewerker of 
de (gezins)voogdij telt niet zwaarder dan dat van de 
overigen. 

Bureau D 

Screeningsoverleg 	 Besluitvorming in het overleg leidt tot eensluidend advies 

Diagnostiek- en indicatie-over- Geen gegevens beschikbaar 

Een belangrijk aspect bij de besluitvorming over de noodzaak tot aanmelding 
voor onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming is de vraag of de 
raadsmedewerker een vetorecht heeft in het overleg. 
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Hoewel veelal sprake is van meerderheidsbesluitvorming of consensus, heeft de 
raadsmedewerker op een van de locaties (A) vetorecht behouden. Door toepassen 
van het vetorecht wordt voorkomen dat bij meerderheid van stemmen bepaald kan 
worden dat een client wordt aangemeld voor onderzoek. 

Len ander aspect waarbij de besluitvorming een rol speelt is de indicatiestelling 
en de zorgtoewijzing voor clienten waarvoor een maatregel is uitgesproken. De 
(gezins)voogdij-instellingen leggen de indicatie weliswaar ter toetsing voor aan 
het indicatie-en zorgtoewijzingsorgaan, maar de verantwoordelijkheid wordt niet 
overgedragen aan het team. Len van de locaties (C) stelt dat men er wel van 
uitgaat dat men voldoende argumenten moet hebben om te kunnen overtuigen. 
Als de (gezins)voogdij de meerderheid van het team niet kan overtuigen wordt de 
indicatie gesteld die door de meerderheid van het team wordt ondersteund, echter 
wel binnen de grenzen van de wet. Zo kan men bij voorbeeld niet om de uitspraak 
van de kinderrechter heen. Wanneer het indicatie- en zorgtoewijzingsorgaan een 
andere indicatie stelt dan de (gezins)voogd wordt in het team uitgelegd op basis 
van welke argumenten men tot dat besluit is gekomen. Als de (gezins)voogd van 
mening is dat het indicatie- en zorgtoewijzingsorgaan geen juiste beslissing 
genomen heeft, bij voorbeeld omdat de argumentatie van de (gezins)voogd niet 
duidelijk was, wordt de zaak opnieuw ingebracht in de indicatie- en 
zorgtoewijzingscommissie. 
De systeemeis dat de gendiceerde zorg via Bureau Jeugdzorg dient te verlopen 
zou strijdig kunnen zijn met de machtiging van de Kinderrechter tot 
uithuisplaatsing. De Kinderrechter zou bij voorbeeld een machtiging tot 
uithuisplaatsing kunnen afgeven, terwijl het indicatie- en zorgtoewijzingsoverleg 
dit niet indiceert. Omgekeerd zou het voor kunnen komen dat het overleg 
uithuisplaatsing indiceert, maar dat de kinderrechter hier geen machtiging voor 
geeft. Op een van de Bureaus Jeugdzorg heeft men daarom de volgende afspraken 
gemaakt. Als er bij de (gezins)voogdij een voornemen is tot uithuisplaatsing, 
wordt dit eerst door de vertegenwoordiger van de (gezins)voogdij in het indicatie-
en zorgtoewijzingsoverleg ingebracht. Als het oordeel van het het indicatie- en 
zorgtoewijzingsoverleg afwijkt, blijft het een advies. De (gezins)voogdij kan 
zelfstandig besluiten. Vervolgens wordt in OTS-zaken een machtiging 
aangevraagd bij de kinderrechter, waarin het oordeel van het het indicatie- en 
zorgtoewijzingsoverleg wordt meegenomen. Als de kinderrechter een machtiging 
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tot uithuisplaatsing afgeeft, komt dit terug in het het indicatie- en 
zorgtoewijzingsoverleg, dat vervolgens de zorgtoewijzing regelt. In de praktijk 
blijkt men in het indicatie- en zorgtoewijzingsoverleg echter altijd tot consensus 
te komen. 

Ook op twee andere locaties (A en D) wordt de gdndiceerde zorg, die onder regie 
van de (gezins)voogdij valt, aangemeld bij het indicatie- en zorgtoe-
wijzingsoverleg. Als er nog hulp geboden wordt die in het vrijwillige kader van 
start gegaan was, neemt de (gezins)voogdij de regie over. De (gezins)voogdij 
heeft dan echter vanuit zijn specifieke verantwoordelijkheid de mogelijkheid de 
(aanvankelijk) vrijwillige hulp te beeindigen en andersoortige hulp in te zetten. 
Als hulpverleners in het vrijwillige kader daarmee niet aldcoord gaan, kan de 
(gezins)voogdij de beslissing afdwingen. De beslissing wordt ter toetsing 
voorgelegd aan het zorgtoewijzingsorgaan. 
Hoewel op locatie B het diagnostiekteam en het zorgtoewijzingspunt nog niet ge-
realiseerd zijn, wordt wel geanticipeerd op de specifieke positie van de 
(gezins)voogdij (Startnotitie Bureau Jeugdzorg B, 1997). Gesteld wordt dat 
wanneer een kinderrechter een machtiging verleent, de (gezins)voogd plaatsing 
kan realiseren, zelfs wanneer het multi-disciplinaire diagnostiekteam.  en de 
zorgtoewijzingscommissie het daar niet mee eens zijn. 

3.3.2. Verantwoordelijkheden in specifieke situaties 

Tijdens het onderzoek werden door de geInterviewden een aantal specifieke 
situaties naar voren gebracht waarbij de verantwoordelijkheidskwestie een rol 
speelt. 

Wachttijd tot het raadsonderzoek 
Na melding bij de Raad voor onderzoek is er veelal sprake van een wachttijd. Hoe 
deze wachttijd wordt ingevuld verschilt voor de onderzochte Bureaus Jeugdzorg. 
Op de meeste locaties wordt hulp en begeleiding geboden door Bureau 
Jeugdzorg. Soms vindt dit plaats binnen Bureau Jeugdzorg, bij voorbeeld door 
gerichte inzet van het vijf-gespreklcen-model, of door hulpverlening binnen de 
procesmatige hulp. Een en ander valt onder de verantwoordelijkheid van de 
casemanager uit de vrijwillige hulpverlening. Bureau Jeugdzorg plaatst zonodig 
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ook een kind (vrijwillig) uit huis in deze periode (B). Er kan ook begeleiding 
geboden worden door laagdrempelige voorzieningen buiten Bureau Jeugdzorg 
(D). In dit geval is Bureau Jeugdzorg wel verantwoordelijk, maar neemt zelf geen 
initiatief tot contact met clienten. Men spreekt expliciet met de hulpverlener af dat 
bij wijziging van de situatie contact opgenomen wordt met Bureau Jeugdzorg. De 
ervaring is dat de hulpverleners zelf de Raad bellen om de voortgang te 
bespreken. 
Bij een van de Bureaus (C) wordt voorzien in gevallen waarin een instelling geen 
hulp meer kan bieden of wanneer ouders de hulp weigeren. De Raad beziet dan 
wat mogelijk is en dient zonodig een verzoek in bij de rechtbank om een 
voorlopige maatregel. In dergelijke gevallen komt het wel voor dat de Raad 
stukken van het casemanagement doet. Dit gebeurt echter alleen als een 
raadsmelding buiten het indicatie- en zorgtoewijzingsoverleg gedaan is. In zo'n 
situatie heeft een instelling een melding gedaan, terwijI het indicatie- en 
zorgtoewijzingsoverleg van mening was dat een raadsmelding niet noodzakelijk 
was. 
Op locatie A streeft men ernaar dat Bureau Jeugdzorg zowel voor als tijdens het 
raadonderzoek hulp blijft verlenen. Bureau Jeugdzorg blijft hier ook formeel 
verantwoordelijk. Als Bureau Jeugdzorg echter niets meer doet, voelt de Raad 
zich genoodzaakt 'EHBO-werkzaamheden' uit te voeren, bijvoorbeeld een 
crisisplaatsing. De Raad stelt daarvoor de indicatie, die achteraf gemeld en 
getoetst moet worden door het indicatie- en zorgtoewijzingsoverleg. 

Wachttijd tot plaatsing in een voorziening 

Een van de Bureaus Jeugdzorg (A) vermeldt dat in de periode tussen het afgeven 
van de indicatie door de (gezins)voogdij en de uiteindelijke zorgtoewijzing de 
gezinsvoogd verantwoordelijk blijft voor de client. In het hulpverleningsplan staat 
het begeleidingstraject beschreven dat de gezinsvoogd moet blijven uitvoeren als 
de client geindiceerd is voor aanvullende hulp. Formeel geeft men opdracht aan 
derden om delen van het hulpverleningsplan uit te voeren. 
Capaciteitsproblemen bij plaatsing in voorzieningen worden op verschillende 
Bureaus genoemd. Bij een Bureau waar nog geen zorgtoewijzingscommissie 
gerealiseerd is, vermeldt de (gezins)voogdij-instelling in dit verband dat men door 
de capaciteitsproblemen niet altijd op redelijke termijn een kwalitatief goede 
oplossing kan bieden. Het gevolg hiervan is dat men steeds verder af gaat van de 
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beste oplossing. Men vermoedt dat als een zorgtoewijzingscommissie goed 
functioneert dit wellicht voorkomen zou kunnen worden (B). 

Melding door derden voor onderzoek by de Raad 
Meldingen door derden zijn voor de Bureaus Jeugdzorg nog onbekend terrein 
(TK 1997/1998, 25952, nr. 1). Dit type meldingen is op dit moment het meest 
specifieke aspect van het AMK in vergelijking met Bureau Jeugdzorg. Bureau 
Jeugdzorg richt zich in eerste instantie op mensen die zelf hulp vragen. 
Uitgangspunt is daarom dat wanneer bij Bureau Jeugdzorg een melding van (een 
vermoeden van) kindermishandeling binnenkomt, de melder doorverwezen wordt 
naar het AMK (TK 1997/1998, 25619, nr. 15). Een van de Bureaus Jeugdzorg (D) 
heeft specifieke afspraken over de meldingen door derden. In een dergelijke 
situatie verzoekt Bureau Jeugdzorg de betreffende persoon zelf aan de ouders 
mede te delen dat de melding gedaan is. Als een vader een melding doet van een 
bedreigende situatie voor kinderen die bij zijn ex-vrouw verblijven wordt 
gevraagd deze melding door een professional te laten ondersteunen. Als dat niet 
kan wordt de vader uitgenodigd de zaak te komen toelichten. Wil een melder 
anoniem blijven, dan wordt doorverwezen naar Bureau Vertrouwensartsen. De 
procedures rond melding worden duidelijk besproken met betroklcenen. Men wil 
openheid om de Raad goed te kunnen laten starten . met het onderzoek. 
Voorafgaand aan het onderzoek krijgen de ouders immers een brief waarin de 
melder bekend wordt gemaakt. 

Lopende hulpverlening ti/dens en na afloop van maatregelhulp 
Wanneer er sprake is van lopende hulpverlening die in het vrijwillige kader is 
opgestart, wordt deze hulp in het algemeen niet beeindigd bij de maatregel. Bij 
een van de Bureaus (D) wordt dit als volgt toegelicht. De betreffende 
hulpverlener in het vrijwillige kader heeft een ingang bij de client en dat wordt als 
waardevol beschouwd. In de functie van casemanager bepaalt de (gezins)voogd 
wie wat doet en wat er waardevol in is, of er geen overlap is in de hulp en 
dergelijke. Er wordt regelmatig overleg gevoerd met de hulpverleners. De 
(gezins)voogd heeft wel de uiteindelijke stem en kan aanwijzingen geven tot 
beeindiging van de hulp. In de praktijk zijn hulpverleners zeker bereid hun beleid 
bij te stellen (D). Ook op andere Bureaus wordt eventueel lopende hulpverlening 
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in het vrijwillige kader door de (gezins)voogdij gecoOrdineerd in het kader van 
casemanagement en in het hulpverleningsplan ingepast (A, C). 
Nadat de OTS beeindigd is, hebben de ouders weer de zelfstandige 
opvoedingsverantwoordelijkheid. De (gezins)voogdij-instelling indiceert zonodig 
nog aanvullende hulp, organiseert de hulp en bepaalt wie verder de regie voert. 
De betreffende hulpverleners bepalen dan wie het casemanagement overneemt 
(B). 

3.4. De positie van de clienten 

In de systeemeisen wordt op een beperkt aantal punten melding gemaakt van 
aspecten die de positie van clienten betreffen (Nota et al, 1997). Bij de 
aanmelding dient informatie verstrekt te worden over de privacy-regelingen, het 
klachtrecht en de te volgen procedure (p. 62). Het screeningsproces dient met 
betroklcenheid van de client te verlopen en de resultaten van de screening warden 
met de client besproken voor zover dit naar professionele maatstaven niet tot 
nadeel van de client leidt en voor zover de persoonlijke levenssfeer van een ander 
daarmee niet wordt geschaad (p. 64). Dezelfde systeemeisen zijn van toepassing 
op het diagnostisch proces (p. 65 en 66). Tevens kan de client een verzoek 
indienen voor een second opinion, een aanvullend onderzoek of een contra-
expertise. Voor de functie indicatiestelling warden deze systeemeisen nog aan-
gevuld met de mogelijkheid van een verzoek tot een second opinion, aanvullend 
onderzoek of een contra-expertise door de (gezins)voogdij-instelling. De 
genoemde systeemeisen gelden tenslotte ook bij de functie zorgtoewijzing. 
Ook de functie casemanagement is te beschouwen als een methodiek die ten 
dienste staat van het versterken van de positie van clienten. Casemanagement 
richt zich op het bevorderen van de continuiteit en samenhang in de zorg en op 
het toetsen van de geleverde zorg in relatie tot de vraag of behoefte van de client ( 
p. 51). In het algemeen is de casemanager degene die tevens als hulpverlener bij 
de client betrokken is. Voor complexere problematiek wordt een casemanager 
toegewezen die geen hulpverleningstaken heeft, maar voor wie de belangrijkste 
taken liggen op het gebied van de colirdinatie van de toegewezen zorg op 
clientniveau. Dit zou echter slechts voor een zeer beperkt aantal clienten van 
toepassing zijn, zoals bij meersporenbeleid in gevallen waarin naast jeugd- 
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hulpverlening andere instanties intensief betroldcen zijn, bij voorbeeld bij sexueel 
misbruik (p. 106). 

Informatieverstrekking 
De wijze waarop de client geInformeerd wordt over verschillende aspecten staat 
vermeld in Tabel 7. 
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Tabel 7 De wijze waarop informatie verstrekt wordt aan clienten met betrekking tot de 

jeugdbescherming 

Bureau A 

Aanmelding 

(Pre)indicatie 

Zorgtoewijzing 

Bureau B 

Aanmelding 

Indicatie 

Zorgtoewijzing 

Bureau C 

Aanmelding 

Indicatie en 
zorgtoewijzing 

Bureau D 

Aanmelding 

Indicatie 

Zorgtoewijzing 
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-In de folder wordt de betrokkenheid van de Raad vermeld. Bij het 
aanmeldingscontact wordt niet automatisch individueel geinformeerd 

-Informeren over rechten en privacy gebeurt door folders 

Er worden geen zaken aangemeld bij de Rand zonder dat betroklcenen 
geinformeerd zijn. 

Bij aanvang van maatregel ontvangt de client een folder waarin gen-
formeerd wordt over rechten, plichten, klachten- en privacyreglement en 
inzagerecht 

In de folder wordt de betrokkenheid van de Raad vermeld; de client wordt 
op de hoogte gesteld van het klachten- en privacyreglement 

De overweging tot aanmelding voor raadsonderzoek wordt al in de loop 
van het proces met de client besproken; ook de beslissing van het 
indicatie-overleg wordt met de client besproken. 

Niet van toepassing 

-Bij binnenkomst wordt de client op de hoogte gesteld van de procedures 
-De client of de (gezins)voogd moet schriftelijk toestemming geven voor 
behandeling van de zaak in het indicatie- en zorgtoewijzingsoverleg. Als 
er geen toestemming gegeven wordt, wordt de zaak anoniem ingebracht 
-Het besluit tot aanmelding voor raadsonderzoek wordt met client 
besproken 

-In de folder wordt de Raad vermeld als participerende instelling. 
-Clienten worden geinformeerd over dossiervorming en inzagerecht 

Geen gegevens beschikbaar 

Geen gegevens beschikbaar 
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Uit de tabel blijkt dat in het algemeen folders beschikbaar zijn over de 
participanten in Bureau Jeugdzorg, procedures, rechten en privacy van clienten. 
Ook wordt een en ander veelal mondeling toegelicht tijdens het eerste contact. 
Een van de geInterviewden beschrijft in dit verband dat het van belang is geen 
wolf in schaapskleren te zijn. Men dient vanaf het begin helder te zijn over de 
betroklcenheid van de Raad bij Bureau Jeugdzorg. Clienten weten dan dat 
besloten kan worden tot aanmelding bij de Raad voor onderzoek. Het risico dat 
clienten wegblijven bij Bureau Jeugdzorg vanwege betrokkenheid van de Raad 
wordt onderkend, maar in dergelijke gevallen volgt dan toch een melding. De 
bedoeling is echter het traject in gezamenlijkheid in te gaan (zie ook de paragraaf 
`Betrokkenheid van de client'). 

De privacy van clienten wordt op een van de onderzochte locaties (C) als een 
knelpunt geformuleerd. Clienten willen soms niet dat hun zaak bekend wordt bij 
de Raad voor de Kinderbescherming als zij in het indicatie- en 
zorgtoewijzingsoverleg besproken worden. Men brengt de zaak dan anoniem in. 
Als ouders niet willen dat de Raad betrokken is, ligt bij de medewerkers binnen 
de voordeur de verantwoordelijkheid om de client duidelijk te maken dat het van 
belang is dat de Raad betrokken is en dat hiermee wellicht voorkomen kan 
worden dat het tot een onderzoek komt. Deze situatie doet zich volgens de 
geInterviewde niet vaak voor. 
Een van de aandachtspunten die momenteel uitgewerkt worden is bijvoorbeeld 
dat bij een overweging van een melding bij de Raad door Bureau Jeugdzorg de 
client geinformeerd wordt over wat een raadsonderzoek inhoudt en waartoe het 
kan leiden. De client meedelen dat er een raadsonderzoek komt is volgens dit 
Bureau Jeugdzorg niet voldoende, omdat er geen afzonderlijke intake bij de Raad 
meer is (A). 

Betrokkenheid van de client 
De systeemeisen beschrijven dat het proces binnen de verschillende functies met 
betroklcenheid van de client dient plaats te vinden. In de praktijk blijkt dit voor 
clienten in de jeugdbescherming regelmatig een probleem. Zo is bij sommige 
internaten de motivatie voor de behandeling een criterium voor opname. Jongeren 
die maatregelhulp krijgen zijn echter zelden gemotiveerd (A). Ook elders wordt 
gewezen op het probleem dat instellingen als voorwaarde stellen dat de client 
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instemt met plaatsing, hetgeen bij de clienten van de (gezins)voogdij-instellingen 
moeilijk te realiseren is (B). Een van de raadsmedewerkers die werlczaam is in de 
voordeur benadrukt het belang van betrokkenheid in de eerste fase. Men vindt het 
een goede zaak als mensen met een probleem vrijwillig naar Bureau Jeugdzorg 
komen en probeert in gezamenlijkheid tot de meest adequate oplossing te komen 
(D). Het belang van samenwerking tussen ouders en hulpverlener wordt ook 
elders genoemd. Men vermeldt dat de (gezins)voogdij vraaggericht werkt en men 
probeert een samenwerkingsrelatie met ouders aan te gaan omdat door 
samenwerking het meeste bereikt kan worden. Bij tegenstrijdige belangen tussen 
kind en ouders geeft de (gezins)voogdij echter voorrang aan de belangen van het 
kind (C). 

Acceptatieplicht en voorrangsregeling maatregelhulp 
Het toewijzingsbesluit van de zorgtoewijzingscommissie houdt volgens de 
Projectgroep Toegang een acceptatieplicht in voor de opnemende instellingen. De 
zorg moet worden geleverd, tenzij het zorgvolume ontoereikend is. De aanbieder 
van geindiceerde zorg kan een client niet op grond van eigen overwegingen 
weigeren (Nota et al, 1997, p. 39). 
Hoewel er formeel dus een acceptatieplicht is komt het in de praktijk voor dat een 
instelling niet wil opnemen. Men plaatst dan een kind op de wachtlijst, bij 
voorbeeld op grond van het argument van de groepssamenstelling (A). De 
voorziening die niet opneemt wordt in een dergelijk geval door het indicatie- en 
zorgtoewijzingsoverleg uitgenodigd om de argumenten toe te lichten. In het 
algemeen komt de zaak dan terug en wordt er een andere indicatie gesteld. 
Op edn van de locaties (C) hecht men belang aan het creeren van commitment 
door de opnemende voorzieningen te betrekken bij de diagnostiek en 
indicatiestelling. Hierdoor kan wellicht voorkomen worden dat clienten niet 
opgenomen worden. Men krijgt informatie vanuit de instellingen en daarmee ook 
beter zicht op wachtlijsten en andere problemen en lcnelpunten. Voor clienten 
waarvoor een maatregel is uitgesproken was al een voorrangsregeling, maar er 
wordt gewerkt aan verbetering van deze regeling. 

Casemanagement 
In de praktijk blijkt de (gezins)voogdij-instelling bij de vier onderzochte Bureaus 
bij maatregelhulp altijd de casemanager te leveren. Men vindt dat de taken niet 
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uitgeoefend kunnen worden als men de regiefunctie niet heeft. Een gemengde 
caseload is niet mogelijk, de bevoegdheden ten aanzien van de lopende vrijwillige 
hulp worden door de (gezins)voogdij-instelling overgenomen. Ook als er al een 
casemanager is vanuit een andere instelling, wordt het casemanagement na het 
uitspreken van de maatregel overgenomen door de (gezins)voogdij-instelling. 
Hierover zijn soms schriftelijke afspraken (D). Op een andere locatie (A) is nog 
niets vastgelegd over de afstemming van verschillende soorten hulpverlening. 
Wel is de (gezins)-voogdij-instelling eindverantwoordelijk. Men 'evert de 
casemanager, en hulpverlening die al liep in het vrijwillige kader valt formeel 
onder de verantwoordelijkheid van de (gezins)voogdij. 
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4 Samenvatting en discussie 

Bescherming en jeugdzorg 

In dit onderzoeksrapport is verslag gedaan van een onderzoek bij de vier Bureaus 
Jeugdzorg die blijkens een landelijke inventarisatie begin 1998 het verst 
gevorderd waren bij de integratie van de jeugdbescherming in het Bureau 
Jeugdzorg. 
De gegevens die beschikbaar zijn gekomen geven een beeld van de modellen die 
gekozen zijn voor de integratie van de Raad en de (gezins)voogdij-instellingen 
binnen de specifieke lokale constellatie van deze vier Bureaus Jeugdzorg. Op 
deze Bureaus zijn interviews gehouden met medewerkers op management-, 
beleids- en uitvoerend niveau. Hierdoor is gedetailleerde informatie beschikbaar 
gekomen met betrekking tot verschillende aspecten van de organisatie en de 
pralctijk van de integratie van de jeugdbescherming binnen Bureau Jeugdzorg. 
Deze informatie, die gebaseerd is op concrete ervaringen met betrekking tot deze 
thematiek, kan behalve voor de betrokken Bureaus ook van betekenis zijn voor de 
vormgeving van andere Bureaus Jeugdzorg. 
De ontwilckelingen met betreklcing tot de vorming van Bureaus Jeugdzorg gaan 
voort en zijn nog zeker niet voltooid. leder Bureau Jeugdzorg bevindt zich in een 
andere ontwildcelingsfase, afhankelijk van de historische en lokale omstandig-
heden binnen de betreffende regio. Algemene conclusies in kwantitatieve zin 
kunnen op basis van het voorliggende onderzoek niet getroldcen worden. Het 
onderzoek levert wel inzichten op over hoe op dit ogenblik de mogelijkheden tot 
integratie van de Raad voor de Kinderbescherming en de (gezins)voogdij-
instellingen binnen Bureau Jeugdzorg benut worden. 

In dit hoofdstuk worden de thema's die in § 1.5 in de vorm van onderzoeksvragen 
naar voren zijn gebracht eerst geIntegreerd besproken voor de betrokkenen bij de 
jeugdbeschenning, namelijk de Raad voor de Kinderbeschenning (§ 4.1) en de 
(gezins)voogdij-instellingen (§ 4.2). Per paragraaf worden de belangrijkste 
bevindingen weergegeven en bediscussieerd. Tevens worden, voor zover hiertoe 
aanleiding is, gemotiveerd de voorkeuren voor bepaalde modellen of oplossingen 
aangegeven. Daarna worden de bevindingen kort aan de orde gesteld per 
onderzoeksvraag (§ 4.3). Tenslotte worden aanbevelingen voor nader onderzoek 
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gedaan (§ 4.4). De discussie en de aanbevelingen zijn mede bepaald door de 
meningen van de experts tijdens de expertmeeting (zie Bijlage 1). 

4.1. Aanmelding en screening: de betrokkenheid van de Raad voor 
de Kinderbescherming bij Bureau Jeugdzorg 

Zoals in § 1.4.1 vermeld werd, was de Raad voor de Kinderbescherming 
voorstander van een gezamenlijke toegang tot de jeugdzorg. De Projectgroep 
Toegang ging ervan uit dat de Raad bij de screening betrokken was om te be-
oordelen of een geval verder in onderzoek genomen moet worden. Zij achtte het 
opnemen van de Raad in de toegang niet noodzakelijk. De Raad diende wet een 
consultatieve rol te vervullen of aanvullende screening uit te voeren ingeval de 
professionals in de toegang daar onvoldoende voor toegerust waren. 

4.1.1. Resultaten 

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de inzet van de Raad in de praktijk 
veel intensiever is dan de Projectgroep Toegang noodzakelijk achtte. 

Rechtstreekse ingang bij de Raad 
De rechtstreekse ingang bij de Raad is of wordt op twee locaties opgeheven, met 
uitzondering van aanmelding van gevallen die geen uitstel dulden. 

Deskundigheidsbevordering 
Bij drie van de vier Bureaus Jeugdzorg blijkt de Raad deel uit te maken van het 
voordeurteam. In deze drie Bureaus wordt de deskundigheidsbevordering van de 
medewerkers in de voordeur uit andere werkvelden dan de jeugdbescherming als 
een belangrijke taak van de raadsmedewerkers beschouwd. Binnen Bureau 
Jeugdzorg dient de expertise beschikbaar te komen om te kunnen beoordelen of 
raadsonderzoek noodzalcelijk is of niet. In de wijze waarop deze deskundigheden 
ingezet worden binnen de voordeur van Bureau Jeugdzorg zijn verschillende 
modellen te onderscheiden. In het meest vergaande model participeert de 
raadsmedewerker in het aanmeldings- of intake-overleg, en verricht daamaast ook 
uitvoerende werkzaamheden binnen de voordeur van Bureau Jeugdzorg. In een 
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ander model neemt de raadsmedewerker uitsluitend deel aan de besluitvorming 
rond aanmelding voor onderzoek door de Raad. In beide gevallen kan de inzet 
van de raadsmedewerker alle clienten in de voordeur betreffen of beperkt blijven 
tot clienten waarvoor aanmelding voor raadsonderzoek overwogen wordt. Het 
door de Projectgroep Toegang genoemde model, waarin de Raad geen deel 
uitmaakt van de toegang, maar op consultatieve basis betroklcen is voor zover de 
professionals in de voordeur niet voldoende toegerust zijn voor de beoordeling 
van de noodzaak van raadsonderzoek (zie § 1.4.1), werd op de locaties die bij dit 
onderzoek betroldcen waren niet aangetroffen. Dit is niet verwonderlijk aangezien 
de locaties waren geselecteerd op een zo groot mogelijke betroklcenheid van de 
jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg. 

Bij de realisatie van de gezamenlijke toegang is ook aandacht nodig voor 
specifieke doelgroepen. Het traject dat noodzakelijk is bij multi-problem-
gezinnen blijkt in de praktijk niet goed te passen binnen het concept dat voor de 
toegang ontwilckeld is. Deze gezinnen blijken meer continuIteit in de zorg en 
meer persoonlijke aandacht nodig te hebben dan in de voordeur geboden kan 
worden. 

Besluitvorming 
De besluitvorming over aanmelding voor raadsonderzoek gebeurt bij de 
onderzochte Bureaus Jeugdzorg op basis van meerderheidsstandpunt of 
consensus. Op een locatie heeft de raadsmedewerker daarnaast het vetorecht. 

Wachttijd tot het raadsonderzoek 
Over de verantwoordelijkheid tijdens de wachttijd tot het raadsonderzoek zijn in 
de praktijk geen duidelijke afspralcen. Veelal voelt Bureau Jeugdzorg zich 
verantwoordelijk, maar beperkt deze verantwoordelijkheid zich tot de afspraak 
met hulpverleners dat men veranderingen in de situatie meldt. Als Bureau 
Jeugdzorg niets meer doet, neemt de Raad de verantwoordelijkheid en regelt bij 
voorbeeld een crisisplaatsing. 
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4.1.2. Discussie 

Deskundigheidsbevordering 

Bij de wijze waarop de deskundigheid van de Raad in de praktijk wordt ingezet in 
Bureau Jeugdzorg kunnen kanttekeningen warden geplaatst. De Raad beschikt 
over specifieke deskundigheden, zoals het kunnen werken met ongemotiveerde 
clienten, het omgaan met multi-problem-gezinnen, het 'outreachend' werken en 
het denken in justitiele kaders. In het voorgaande zijn in dit verband een aantal 
modellen onderscheiden. Welk model het meest adequaat is om de specifieke 
raadsdeskundigheden beschikbaar te laten komen bij de medewerkers van de 
andere sectoren, is niet op voorhand te zeggen. De inzet bij uitvoerende taken 
wordt door de participerende Bureaus onderbouwd met het argument dat deskun-
digheden het beste overgedragen kunnen worden op de werkvloer. Werkenderwijs 
zou ook het wantrouwen van hulpverleners ten aanzien van justitieel werken weg-
genomen kunnen warden. Deze argumenten zijn zeker van belang bij het proces 
van gewenning aan elkaars werkwijze en gewoonten. Het participeren in de 
overlegvormen random clienten is echter vermoedelijk een effectievere vorm van 
deskundigheidsbevordering. Het grootste deel van de clienten wordt immers 
besproken in het overleg, terwijI de raadsmedewerker uiteraard slechts een 
beperkt aantal clienten persoonlijk te woord kan staan. Ook expliciete overdracht 
van deskundigheden aan het gehele team in de vorm van thema-bijeenkomsten of 
schriftelijk materiaal zou in dit opzicht effectief kunnen zijn. Uit onderzoek naar 
de overdracht van deskundigheden in het onderwijs blijkt echter dat de effecten 
het grootst zijn bij advies en ondersteuning tijdens het uitvoeren van de bedoelde 
activiteiten. 

Het in een te vroeg stadium overdragen van teveel bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de Raad naar Bureau Jeugdzorg zou in dit opzicht 
risico's met zich mee kunnen brengen. Het is van belang zorgvuldig af te wegen 
of de specifieke deskundigheden van de jeugdbescherming niet 'weglekken' 
wanneer te vroeg tot integratie van werkvelden wordt overgegaan. De vrijwillige 
hulpverlening zou nog te weinig oog hebben voor het feit dat een kind 
bescherming nodig kan hebben. Het beschermingsaspect zal dan ook een 
specifieke plaats moeten krijgen binnen de werkzaamheden van alle professionals 
in de jeugdzorg. Dit vergt echter een zodanige verandering van perspectief op 

42 



Bescherming en jeugdzorg 

hulpverlenen, dat voor het realiseren van deze gewijzigde visie geruime tijd nodig 
zal zijn. 

Besluitvorming 
Clienten kunnen ten gevolge van meerderheidsbesluitvorming ten onrechte 
aangemeld worden voor raadsonderzoek. Het risico dat hieraan verbonden is 
wordt verkleind doordat de Raad een eigenstandige verantwoordelijkheid heeft en 
zelf nog een marginale toetsing uitvoert. De gevolgen van onterecht niet 
aanmelden zouden ernstiger kunnen zijn. Een client kan tussen wal en schip ralcen 
en onbereikbaar worden voor hulpverlening wanneer noodzakelijke 
maatregelhulp niet tijdig geboden wordt. Uit het oogpunt van een zorgvuldige 
toedeling van verantwoordelijkheden lijkt voor de eerste ontwikkelingsfase van 
Bureau Jeugdzorg het toekennen van een beperkt vetorecht aan de 
raadsmedewerker bij de beslissing een client aan te melden voor raadsonderzoek, 
een werkbare oplossing. Er dient echter uitsluitend gebruik gemaakt te worden 
van het vetorecht in gevallen waarin de urgentie van de zaalc of de ernst van de 
problematiek dit noodzakelijk maken. De beslissing zal alleen gemotiveerd 
genomen kunnen worden en er zal verantwoording afgelegd moeten worden aan 
het team. 

Verantwoordelijkheid tijdens de wachttijd tot het raadsonderzoek 
De periode die ligt tussen de aanmelding voor onderzoek door de Raad en de 
daadwerkelijke start van het onderzoek bleek een onduidelijke fase wat betreft 
verantwoordelijkheden. Voor de client is onduidelijk tot wie hij zich kan wenden 
voor hulpverlening. De afbakening van de verantwoordelijkheden van Bureau 
Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming in deze tussenliggende fase 
van hulpverlening is een belangrijke opdracht bij de vorming van de Bureaus 
Jeugdzorg. De toezichthoudende verantwoordelijkheid dient in deze periode bij 
de Raad te liggen. Bureau Jeugdzorg heeft immers besloten dat vrijwillige 
hulpverlening bij de betreffende client niet meer aan de orde is. Indien de 
omstandigheden tijdens de wachttijd tot het raadsonderzoek dat noodzalcelijk 
maken zal de Raad dan ook moeten ingrijpen. 

43 



Samenvatting en discussie 

4.2. Diagnostiek, indicatiestelling en zorgtoewijzing: de 
betrokkenheid van de (gezins)voogdij-instellingen 
bij Bureau Jeugdzorg 

De Vedivo ondersteunde de vorming van Bureaus Jeugdzorg en achtte de 
gezamenlijke zorgtoewijzing een belangrijke verbetering die door Regie in de 
Jeugdzorg nagestreefd werd. Een probleem hierbij is echter de specifieke 
verantwoordelijkheid van de (gezins)voogdij-instellingen. In een reactie op de 
voorstellen van de Projectgroep Toegang achtte de Vedivo het noodzakelijk dat 
de (gezins)voogdij-instelling e,en beslissende inbreng zou hebben in de 
besluitvorming rond diagnostiek, indicatiestelling en zorgtoewijzing. De 
Projectgroep Toegang stelde het acceptabel te vinden dat de gezinsvoogd bij een 
simpel aanvullend arrangement zelf de indicatie stelt en deze ter toetsing voorlegt 
aan de zorgtoewijzingscoinmissie, maar dat bij zwaardere arrangementen de 
geobjectiveerde interdisciplinaire meningsvorming van de commissie centraal 
diende te staan, die alleen gemotiveerd afgewezen kan worden door de 
(gezins)voogdij-instelling (zie § 1.4.2). 

4.2.1. Resultaten 

Verantwoordelijkheid 
Op drie locaties blijken de (gezins)voogdij-instellingen hun indicatie of 
hulpverleningsplan ter toetsing voor te leggen aan een indicatieteam. De 
verantwoordelijkheid van de (gezins)voogdij-instelling wordt echter niet 
overgedragen. Aan de uitspraken van de kinderrechter, zoals een machtiging tot 
uithuisplaatsing, wordt niet getornd. Wel blijkt dat men het in de praktijk 
noodzakelijk acht te voorzien in situaties waar de indicatiestelling strijdig zou 
kunnen zijn met bijvoorbeeld een door de kinderrechter afgegeven machtiging tot 
uithuisplaatsing. Er worden dan constructies ontworpen waardoor de machtiging 
van de kinderrechter ten uitvoer gelegd kan worden wanneer deze niet spoon met 
de indicatiestelling door de commissie. Regelmatig wordt gemeld dat zich in de 
praktijk geen problemen voordoen ten aanzien van de verantwoordelijkheid van 
de (gezins)voogdij-instelling. 
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In het zorgtoewijzingsorgaan kan de (gezins)voogdij-instelling in het kader van 
maatregelhulp een plaatsing afdwingen, maar uit de resultaten van dit onderzoek 
blijkt dat men in de praktijk tot meerderheidsbesluitvorming komt. 

Deskundigheid 
De (gezins)voogdij-instelling is van mening dat in een multidisciplinair indicatie-
team voldoende deskundigheid aanwezig is om tot de juiste besluitvorming te 
komen. Wel vindt men dat er weinig tegenspel gegeven wordt binnen het team en 
dat de gedragsdeskundigen erg vertrouwen op het oordeel van de jeugd-
bescherming. In vergelijking met de jeugdhulpverlening en de jeugd-ggz beschikt 
de jeugdbeschenning over specifieke deskundigheid ten aanzien van multi-
problem-gezinnen, het werken met ongemotiveerde clienten en het outreachend 
zijn, dat wil zeggen het niet te snel opgeven en er zelf op af gaan. Ook het kunnen 
afwegen van de draaglast en de draagkracht van gezinnen en het omgaan met 
strijdige belangen binnen een systeem worden als specifieke deskundigheden 
vermeld. Dit soort deskundigheden speelt een rol bij de besluitvorming rond 
jeugdbeschermingsclienten. Aan het overdragen van deskundigheden aan de 
overige medewerkers lijkt bij de indicatiestelling en de zorgtoewijzing echter 
weinig aandacht te worden besteed. 
Ondanks het feit dat de jeugdhulpverlening en de jeugd-ggz erg vertrouwen op 
het oordeel van de (gezins)voogdij-instellingen, blijken de maatschappelijk 
werkers zich onzeker te voelen wanneer zij hun hulpverleningsplan binnen het 
diagnostiek- en indicatieteam, waarin voornamelijk gedragswetenschappers 
vertegenwoordigd zijn, moeten toelichten. Om deze reden kiezen sommige 
(gezins)voogdij-instellingen ervoor de hulpverleningsplannen eerst intern door te 
spreken alvorens ze aan het diagnostiek- en indicatieteam voor te leggen. 

Casemanagement 
De verantwoordelijkheid voor lopende vrijwillige hulpverlening na het uitspreken 
van een maatregel blijkt in de pralctijk geen problemen op te leveren. De 
(gezins)voogdij-instelling blijkt bij maatregelhulp altijd het casemanagement te 
behartigen en co6rdineert vanuit deze functie de lopende vrijwillige hulp. Na 
afloop van de maatregel draagt de (gezins)voogdij-instelling het casemanagement 
over aan de vrijwillige hulpverlening. 

45 



Samenvatting en discussie 

Betrokkenheid van de client 
De systeemeis waarin betrokkenheid van de client bij het proces van indicatie en 
zorgtoewijzing wordt voorgeschreven blijkt bij clienten van de jeugdbeschenning 
regelmatig een probleem, omdat hun motivatie gering is. Een probleem dat 
hiermee samenhangt is dat opnemende instellingen vaak eisen dat clienten 
gemotiveerd moeten zijn voor hulpverlening en instemmen met plaatsing. In de 
praktijk blijkt dat moeilijk te realiseren bij clienten waarvoor een maatregel is 
uitgesproken. Plaatsing van pupillen wordt hierdoor bemoeilijkt. Instellingen 
blijken zich niet altijd verplicht te voelen tot opname, ook niet na een beslissing 
van het zorgtoewijzingsorgaan. Een en ander hangt ook samen met 
capaciteitsproblemen bij opname. Hierdoor is het niet altijd mogelijk op redelijke 
termijn een kwalitatief goede oplossing te bieden. 

4.2.2. Discussie 

Verantwoordelijkheid 
Met betreklcing tot de specifieke verantwoordelijkheden van de (gezins)voogdij-
instellingen bij maatregelhulp blijken zich in de pralctische uitvoering geen funda-
mentele problemen voor te doen. Door het bespreken van de 
hulpverleningsplannen in het multidisciplinaire team wordt de motivering van de 
indicatie en daarmee de kwaliteit van de advisering aan de kinderrechter 
verbeterd. 

Deskundigheid 
Met betreldcing tot de inzet van de specifieke deskundigheden van de 
(gezins)voogdij-instellingen bleek er een risico te bestaan dat de uitvoerende 
maatschappelijk werkers onvoldoende uit de veil komen bij het toelichten van 
hun indicatie in een multi-disciplinair team van gedragswetenschappers. In dit 
opzicht heeft de voorzitter van het team een zware verantwoordelijkheid. Aan de 
persoon van de voorzitter dienen dan ook eisen gesteld te worden met betreldcing 
tot expertise, communicatieve vaardigheden en het vermogen boven de partijen te 
kunnen staan. 
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Betrokkenheid van de client 
In de praktijk blijken in geval van capaciteitsproblemen de clienten van (gezins)- 
voogdij-instellingen benadeeld te worden door de systeemeis van betroldcenheid 
bij en instemming met de indicatie en plaatsing. Door deze systeemeisen wordt de 
opnemende instellingen de mogelijkheid geboden hun verantwoordelijkheden te 
ontlopen. Aan dit aspect zal dan ook nadruldcelijk aandacht besteed moeten 
worden. 

4.3. Conclusies per onderzoeksvraag 

Bescherming en jeugdzorg 

In deze paragraaf worden de centrale bevindingen per onderzoeksvraag kort aan 
de orde gesteld. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de 
gentegreerde bespreking in de paragrafen 4.1 en 4.2. 

1. In hoeverre en op welke wijze participeert de jeugdbescherming, dat wil 
zeggen de Raad voor de Kinderbescherming en/of de (gezins)voogdij, in de 
Bureaus Jeugdzorg? 

De resultaten van het onderzoek maken duidelijk dat de jeugdbescherming 
volwaardig participeert in de Bureaus Jeugdzorg, maar dat de wijze waarop dat 
gebeurt varieert en nog niet volledig uitgekristalliseerd is. Bij drie van de vier 
onderzochte Bureaus maakt de Raad voor de Kinderbescherming deel uit van het 
voordeurteam, waarbinnen in twee gevallen ook clientcontacten tot het 
takenpakket van de raadsmedewerkers behoren. Op een vierde Bureau Jeugdzorg 
participeert de intakemedewerker van de Raad in het indicatie-overleg. Na het 
uitspreken van een maatregel brengen de (gezins)voogdij-instellingen op drie 
locaties hun clienten in het diagnostiek- en indicatie-overleg in. Ook bij de 
zorgtoewijzing zijn de (gezins)voogdij-instellingen betrokken. 
Geconcludeerd kan worden dat de mate waarin en de wijze waarop de 
jeugdbescherming participeert in Bureau Jeugdzorg nog volop in ontwildceling is. 
Een opmerkelijk resultaat is dat de participatie van de jeugdbescherming, met 
name wat betreft de Raad voor de Kinderbescherming, verder blijkt te gaan dan 
de Projectgroep Toegang beoogde. 
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2. Welke positie vervult de jeugdbescherming (Raad voor de 
Kinderbescherming en (gezins)voogdij) in de Bureaus Jeugdzorg, zowel wat 
betreft de toegang tot de zorg als de uitvoering van de zorg? 

In de positie van de jeugdbescherming lijken zich bij de onderzochte Bureaus 
geen ingrijpende wijzigingen voor te doen ten gevolge van de integratie in Bureau 
Jeugdzorg. Weliswaar is een deel van het intaketraject van de Raad verschoven 
naar Bureau Jeugdzorg, maar de onderzoekstaken van de Raad blijven buiten 
Bureau Jeugdzorg. Ook voert de Raad zelf nog een marginale toetsing uit na 
aanmelding voor raadsonderzoek. De (gezins)voogdij-instellingen leggen in het 
algemeen hun indicatie ter toetsing voor en zijn betroklcen bij de zorgtoewijzing. 
De jeugdbescherming besteedt veel aandacht aan het beschikbaar doen komen 
van de eigen deskundigheden en vaardigheden bij de jeugdhulpverlening en de 
jeugd-ggz. De integratie van kennis en vaardigheden van de verschillende 
werkvelden biedt een belangrijke meerwaarde voor de Bureaus Jeugdzorg. Zolang 
echter nog niet alle professionals in de, jeugdzorg voldoende doordrongen zijn van 
de noodzaak van kinderbeschertning, rust op de jeugdbescherming op de 
verantwoordelijkheid voor het inbrengen van de eigen deskundigheden bij de 
besluitvorining rond individuele clienten. In overlegvormen en bij de 
besluitvorming zal ervoor gewaakt moeten worden dat de medewerkers van de 
Raad en van de (gezins)voogdij-instellingen voldoende kansen krijgen voor 
inbreng van hun specifieke deskundigheid. 

3. Hoe liggen de verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken 
hulpverleningsinstellingen ten opzichte van de hulpverlening aan clienten en 
waaruit bestaat het toezicht? 

In de verantwoordelijkheidstoedeling aan de verschillende betrokkenen lijkt 
feitelijk weinig veranderd door de instelling van de Bureaus Jeugdzorg. De Raad 
voor de Kinderbescherming verricht nog een marginale toetsing na aanmelding 
van een client voor raadsonderzoek door Bureau Jeugdzorg. Hoewel de 
(gezins)voogdij-instellingen in gevallen waarin geindiceerde zorg aan de orde is 
hun indicatie en zorgtoewijzing inbrengen in Bureau Jeugdzorg, wordt de 
(juridische) verantwoordelijkheid niet overgedragen. Aan uitspraken van de 
kinderrechter wordt niet getomd. Wat betreft het toezicht, dat evenals in de oude 
situatie bij de kinderrechter ligt, heeft de integratie van de jeugdbescherming 
binnen Bureau Jeugdzorg een positief effect. Door het bespreken van het 
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hulpverleningsplan in het multi-disciplinaire team kan de kwaliteit van de 
indicatie en daarmee van de advisering aan de kinderrechter verbeterd worden. 

4. Welke waarborgen zijn er nodig om de specifieke functie van de 
jeugdbescherming tot haar recht te doen komen? 

Op grond van de resultaten van het onderzoek zijn vier aspecten te onderscheiden 
die van belang zijn bij het waarborgen van de specifieke functies van de 
jeugdbescherming. 
a. Er zou geen aparte toegang tot de jeugdbescherming moeten bestaan buiten 

Bureau Jeugdzorg. Om de uiteindelijke situatie van een toegang tot de 
jeugdzorg zo snel mogelijk te realiseren dient iedere onduidelijkheid over dit 
einddoel vermeden te worden. 

b. De verantwoordelijkheid tijdens de wachttijd tot het raadsonderzoek dient bij 
de Raad voor de Kinderbescherming gelegd te worden. 

c. Over de verantwoordelijkheden ten aanzien van de hulpverlening aan clienten 
waarover een maatregel uitgesproken is, kunnen geen misverstanden bestaan. 
De uitspralcen van de kindenechter bieden het kader waarbinnen de zorg 
wordt ingevuld. 

d. De voorzitters van indicatie- en zorgtoewijzingsteams dienen niet alleen te 
beschilcken over een brede inhoudelijke kennis van de jeugdzorg, 
communicatief vaardig te zijn en boven partijen te kunnen staan, maar dienen 
ook gekwalificeerd te zijn op het terrein van de jeugdbescherming. 

4.4. Aanbevelingen voor nader onderzoek 

In dit hoofdstuk zijn op een aantal punten uitspraken gedaan over ontwilckelingen 
die gezien de resultaten van dit onderzoek gewenst zijn. Aangezien de resultaten 
gebaseerd zijn op onderzoek bij Bureaus Jeugdzorg die als voorlopers beschouwd 
kunnen worden voor wat betreft de integratie van de jeugdbescherming binnen 
Bureau Jeugdzorg, is nader onderzoek naar de effectiviteit van de gesuggereerde 
oplossingen vereist. 

Daarnaast dienen ook de effecten van de omleiding van de intake naar Bureau 
Jeugdzorg op het aantal meldingen bij de Raad voorwerp van nader onderzoek te 
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zijn. Met de inzet van de Raad binnen Bureau Jeugdzorg is op dit moment nog 
onvoldoende ervaring opgedaan om hierover uitspraken te kunnen doen. Dit 
aspect dient daarom voorwerp te zijn voor nader onderzoek. Gedacht kan worden 
aan een monitorsysteem, waarin niet alleen clienten van Bureau Jeugdzorg 
worden gevolgd, maar ook degenen die aangemeld worden via de RIAGG of 
andere instellingen die de toegangsfuncties vervullen. Aileen op deze wijze kan 
de clientroute duidelijk in kaart gebracht worden. Hierbij dient ook de positie van 
het AMK betrolcken te worden. Dit betreft dan met name het omgaan met 
meldingen door derden over mogelijke kindermishandeling en de verwijzingen 
door het AMK naar Bureau Jeugdzorg . 

Tenslotte dient ook de keuze van de Projectgroep Toegang de vormgeving van de 
Bureaus Jeugdzorg niet dwingend voor te schrijven, maar ruimte te laten voor de 
lokale omstandigheden, nader onderzocht te worden. Ben mogelijk nadelig effect 
van deze opstelling is dat op iedere locatie opnieuw oplossingen gezocht moeten 
worden voor voorspelbare problemen bij de inrichting van Bureau Jeugdzorg. 
Wanneer in het ontwildcelingsproces van de Bureaus Jeugdzorg te veel vrijheden 
geboden worden, zijn er zoveel `ontsnappingsmogelijkheden' dat van de intenties 
van Regie in de Jeugdzorg weleens weinig zou kunnen overblijven. 
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Bijlage I 

Stelling 1 
De raadsmedewerker dient de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid te hebben bij 
de besluitvorming rond aanmelding voor raadsonderzoek 

GesteId wordt dat in de ideale situatie de beslissing tot aanmelding voor 
onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming een teambeslissing is en dat 
de raadsmedewerker binnen Bureau Jeugdzorg niet moor jeugdbeschermer is dan 
de rest van de medewerkers uit andere werkvelden. Als het screeningstearn 
binnen Bureau Jeugdzorg tot de conclusie komt dat hulpverlening binnen een 
vrijwillig kader niet mogelijk is, zou aanmelding bij de Raad moeten volgen. 
Het is duidelijk dat binnen Bureau Jeugdzorg voldoende intakedeskundigheid 
beschikbaar dient te zijn om de afweging met betrekking tot de noodzaak van 
raadsonderzoek te kunnen maken. Hiervoor is ook scholing noodzakelijk. 
In dit verband wordt erop gewezen dat de jeugdhulpverlening vaak onvoldoende 
doordrongen is van de noodzaak tot bescherming van een kind. Een maatregel is 
een manier om gecontroleerd hulp te verlenen. Hierbij dient wel bedacht te 
worden dat volgens de wettelijke regels sprake moet zijn van een bedreigende 
situatie voor het kind en dat tevens uitputtend moet zijn nagegaan wat er in een 
vrijwillig kader nog mogelijk is, voordat tot raadsonderzoek met een maatregel 
als mogelijk gevolg kan worden overgegaan. 
Voor het uitzonderlijke geval dat men binnen het team niet tot overeenstemming 
kan komen, heeft de Raad een eigenstandige verantwoordelijkheid. De Raad voert 
na aanmelding door Bureau Jeugdzorg altijd nog een marginale toetsing uit. 
Het risico bestaat dat de raadsmedewerker in zijn oordeel over een situatie alleen 
staat binnen het team. Men vraagt zich af of de verhoudingen binnen het team 
gebaat zijn bij beslissingen die niet op een teamoordeel gebaseerd zijn. De 
raadsmedewerker zal toch op basis van argumenten die binnen het team 
besproken worden tot een oordeel dienen te komen. Het toegangsconcept is 
gebaseerd op een multi-disciplinaire werkwijze. 
Opgemerkt wordt dat de jeugdbescherming een specifieke taak en 
verantwoordelijkheid kan hebben binnen Bureau Jeugdzorg. Uri toegang hoeft 
nog niet te betekenen dat de specifieke verantwoordelijkheden van individuele 
participanten wegvallen. Iedere participant kan vanuit de eigen expertise en 
verantwoordelijkheid deelnemen aan Bureau Jeugdzorg. Deze verant-
woordelijkheden zullen echter wel geregeld moeten worden. Gesuggereerd wordt 
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protocollen/scenario's te ontwikkelen voor die gevallen, waarin geen consensus is 
over de noodzaak tot onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming, 
zodanig dat de bescherming van het kind gewaarborgd kan worden. 

Stelling 2 
Naast een ingang in de toegang van Bureau Jeugdzorg dient de Raad voor de 
Kinderbescherming een rechtstreekse ingang te behouden, zowel voor verwijzers 
(AMK, RIAGG) als voor individuele clienten. 

Bureau Jeugdzorg vormt de toegang, aangenomen dat de intake-capaciteit van de 
Raad in Bureau Jeugdzorg is ingebracht. Opgemerkt wordt dat uitzondering op de 
regel alleen mogelijk zou moeten zijn voor individuele clienten of beperkte 
groepen. Bureau Jeugdzorg zou moeten bepalen of de hulpverlening in een 
vrijwillig kader geboden kan worden, of dat onderzoek naar de noodzaak van 
maatregelhulp noodzakelijk is. 
Men betwijfelt of de Raad daarnaast een eigen ingang dient te behouden, 
bijvoorbeeld voor ernstige en/of urgente gevallen of voor beperkte groepen. 
De mening van de Raad is dat uit hoofde van zijn eigenstandige 
verantwoordelijkheid altijd een eigen ingang behouden zal moeten worden voor 
spoedeisende gevallen (met name voor de doelgroepen ziekenhuizen en politie). 
Gesteld wordt dat dit een ideaal plaatje is en dat men nog tang niet zover is. Er 
zijn nu nog drie ingangen voor de clienten in de jeugdbescherming (BJZ, AMK, 
Raad). Bureau Jeugdzorg is nog niet de vervanger van de verschillende sectoren. 
Er is een streven naar den ingang, maar zolang het niet geregeld is, wordt een deel 
van de eigen intake-capaciteit gehandhaafd. Gedurende de tijd die het veld nodig 
heeft voor de reorganisatie, zou de eigen ingang behouden kunnen blijven. 
Opgemerkt wordt echter dat het nog jaren kan duren voor de ideale situatie van 
den ingang gerealiseerd is, als geen duidelijkheid geboden wordt met betreldcing 
tot dit einddoel. Als clienten die zich bij de Raad aanmelden niet doorverwezen 
worden naar Bureau Jeugdzorg, blijft de onduidelijkheid over de ingangen 
bestaan. In dit verband wordt verwezen naar de ontstaansgeschiedenis van de 
RIAGG's. Als de verschillende instellingen op het terrein van de GGZ allemaal 
een eigen ingang hadden behouden, was er nooit den RIAGG gekomen. Dit zou 
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ervoor pleiten duidelijkheid te bieden en de ingang bij de Raad te sluiten om op 
deze wijze te dwingen tot aanmelding bij Bureau Jeugdzorg. 
Een belangrijke vraag in dit verband betreft de specifieke deskundigheid van de 
Raad. De kwaliteit van de raadsintake binnen Bureau Jeugdzorg dient 
gegarandeerd te worden voordat de eigen ingang opgeheven kan worden (zie ook 
de discussie bij stelling 1). 
De vorming van een centrale toegang blijkt een kwestie van tijd, aangezien de 
intentie van de nieuwe Wet op de Jeugdzorg, die over vier jaar van kracht zal 
worden, voorziet in zelfstandige Bureaus Jeugdzorg waarin de participerende 
instellingen opgegaan zijn. 

Stelling 3 
De specifieke verantwoordekkheid van de (gezins)voogdij-instelling maakt het 
noodzakelijk afronderlijke functies en systeemeisen te onderscheiden voor 
chenten waarvoor een maatregel uitgesproken is. 

In eerste instantie is men van mening dat de systeemeisen voldoen en gehandhaafd 
kunnen blijven. De systeemeisen zijn geformuleerd op algemeen niveau en hebben 
betrekking op de toeleidingsfuncties. Met betrekking tot de uitvoering van de hulp 
zouden op dit algemene niveau geen systeemeisen nodig zijn. 
Toch blijken er over specifieke aspecten onduidelijkheden te bestaan. Men kan zich 
afvragen hoe de specifieke functie van de jeugdbescherming zo goed mogelijk vorm 
kan Icrijgen binnen Bureau Jeugdzorg. Het element van het justitiele denken is in 
Regie in de Jeugdzorg onvoldoende consequent in al zijn factoren meegewogen. De 
systeemeisen zijn geformuleerd vanuit de zorgtoeleiding, maar het feit dat specifieke 
zorgsoorten, waaronder maatregelhulp niet genoemd worden, maakt duidelijk dat 
veel nog niet ingevuld is. Opgemerkt wordt dat maatregelhulp buiten Bureau 
Jeugdzorg plaatsvindt. Er wordt wel gebruik gemaakt van Bureau Jeugdzorg via 
indicatiestelling en zorgtoewijzing, maar vervolgens werkt de (gezins)voogdij-
instelling vanuit de eigen verantwoordelijkheid. 
Zo geredeneerd zou men zich kunnen afvragen wat de (gezins)voogdij binnen 
Bureau Jeugdzorg doet. Als de gezinsvoogdij kiest voor casemanagement hoeft zij 
niet te participeren in Bureau Jeugdzorg. Deze discussie zou onvoldoende gevoerd 
zijn. 

56 



Bescherming en jeugdzorg 

Het hulpverleningsgezag mag niet verward worden met juridisch gezag. Bij de 
(gezins)voogdij heeft de gezagsverhouding een andere betekenis dan in de 
vrijwillige jeugdhulpverlening. De (gezins)voogd is degene die toezicht moet 
houden op de hulpverlening. In die zin zou de (gezins)voogd meer zijn dan alleen 
hulpverlener. Naast de wettelijke regelingen zouden besluitvorming en 
verantwoordelijkheid in maatregelhulp ook in de systeemeisen beter geregeld 
moeten worden. 

Stelling 4 
By clienten waarover een maatregel is uitgesproken, dient de (gezins)voogdij-
instelling de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid te hebben bij indicatie en 
zorgtoewijzing. 

Op het niveau van de (gezins)voogdij-instelling geformuleerd, kan men zich vinden 
in deze stelling. De (gezins)voogd is irnmers niet bevoegd om deze beslissing te 
nemen. De (gezins)voogd is betroldcen bij het gezin. Dit wordt als een voordeel 
beschouwd waar het de hulpverlening aan gezinnen betreft, maar als een nadeel 
wanneer er beslissingen genomen moeten worden over de indicatiestelling en de 
zorgtoewijzing.Naar aanleiding van de vraag of de (gezins)voogd de indicatiestelling 
van Bureau Jeugdzorg over moet nemen, wordt gesteld dat een (gezins)voogd een 
second-opinion kan vragen wanneer hij het niet met de indicatie eens is. De 
(gezins)voogdij-instelling zou deskundigheid moeten inbrengen in Bureau 
Jeugdzorg. Gesteld wordt dat de deskundigheid van de (gezins)voogd op dit moment 
ontoereikend is. Ook wordt erop gewezen dat het verstandig is gebruik te maken van 
de mogelijkheden van Bureau Jeugdzorg voor diagnostiek en indicatiestelling, 
waarbij gewaakt moet worden voor behoud van de specifieke deskundigheden. 

Stelling 5 
Bureau Jeugdzorg dient formeel verantwoordelijk gesteld te worden voor de 
hulpverlening tij dens de wachttijd tot het raacisonderzoek. 

Gesteld wordt dat gezorgd zal moeten worden dat de feitelijke verantwoordelijkheid 
gelegd moet worden bij de partij die verantwoordelijk is. Bureau Jeugdzorg verant- 
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woordelijk stellen voor de hulpverlening tijdens de wachttijd tot het raadsonderzoek 
zou zoiets zijn als de huisarts verantwoordelijk stellen voor de wachtlijst voor open-
hartoperaties. Vanuit de client geredeneerd zou Bureau Jeugdzorg het aanspreekpunt 
blijven, daaraan zijn de medewerkers verbonden waarmee men contact heeft. 
De vraag zou in dit verband veeleer moeten zijn wie de formele 
verantwoordelijkheid heeft voor het ontstaan van wachtlijsten. Als de noodzaak van 
een onderzoek door de Raad gesignaleerd is, ligt de verantwoordelijkheid primair bij 
de Raad. Bureau Jeugdzorg heeft op dat moment immers aangegeven dat 
laagdrempelige hulp niet geindiceerd is. De Raad is echter geen hulpverlenende 
instantie. Het Bureau Jeugdzorg zou crop toe moeten zien dat vrijwillige 
hulpverlening wordt ingezet danwel wordt voortgezet. Wanneer ouders geen hulp 
willen komt die er ook niet. In het geval dat clienten hulpverlening weigeren, terwij1 
de belangen van het kind in het geding zijn, kan via de Raad een voorlopige 
maatregel aangevraagd worden. 

Stelling 6 
Fun ctionele onalhankekkheid van zorgtoewijzing enerzifds en diagnostiek en 
indicatie anderzijds, is een mooi theoretisch principe, maar in de praktijk 
onwerkbaar. 

Het blijkt in de praktijk wel degelijk mogelijk om de indicatie en de zorgtoe-
wijzing te scheiden. De pralctijk dient echter de mogelijkheid te Icrijgen ervaring 
op te doen met de werkwijze. Het idee achter de functionele onafhankelijkheid is 
dat de indicatiestelling onafhankelijk dient plaats te vinden van de zorgtoewijzing 
om inzicht te Icrijgen in de hulpbehoefte. Het is echter niet mogelijk te indiceren 
zonder kennis van het aanbod. Bij de indicatie dient ook een bandbreedte 
aangegeven te worden van de gewenste zorg. GesteId wordt dat de discussie rond 
functionele onafhankelijkheid achterhaald wordt door de instelling van 
zelfstandige Bureaus Jeugdzorg als de Wet op de Jeugdzorg van kracht wordt. 
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Lijst gebruikte afkortingen 

AMK — Advies- en meldpunt kindermishandeling 

BJZ — Bureau Jeugdzorg 

GVI — (Gezins)voogdij-instelling 

OTS — Ondertoezichtstelling 

VOTS — Voorlopige ondertoezichtstelling 

GGZ — Geestelijke gezondheidszorg 

Vedivo — Koepelorganisatie van (gezins)voogdij-instellingen 
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