Factsheet

Actielijn 5: Jeugdigen beter beschermen als
hun ontwikkeling gevaar loopt
Beweging: Als jeugdigen bescherming nodig hebben bieden we die zo snel en goed mogelijk. Waar mogelijk voorkomen
we dat een maatregel van jeugdbescherming nodig is. Dit alles met het doel dat ze blijvend in staat zijn om zonder
jeugdbescherming verder te kunnen.
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Vervolgstappen tot november 2019
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Na de planfase zijn twee pilotregio’s verkorting
jeugdbeschermingsketen in april gestart met de uitvoering.
Gezamenlijke uitvoering gestart van ‘Actieplan Verbetering
Feitenonderzoek’.
NJi is gestart met een verkennend onderzoek naar gezamenlijke
richtlijnen voor feitenonderzoek.

●●

●●

2017

2018

Resterende vier pilotregio’s verkorting jeugdbeschermingsketen
starten voor de zomer.
RSJ en RVS brengen advies uit over preventieve jeugdbescherming.
Dit advies wordt meegenomen in een werkconferentie over de invulling
van de preventieve jeugdbescherming in de praktijk.
De uitkomsten van de tussenevaluatie actieplan verbetering
feitenonderzoek (WODC) zijn eind 2019 beschikbaar.

* Bron: CBS beleidsinformatie Jeugd, Raad v/d Kinderbescherming
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Wat zegt deze factsheet ons?
Daling van instroom in de jeugdbescherming
Na de scherpe daling in het eerste jaar van de decentralisatie is in
de periode 2015-2018 sprake van relatief stabiele instroom met een
lichte daling (2%) van het aantal cliënten dat is ingestroomd in de
jeugdbescherming. Met de pilots in de jeugdbeschermingsketen wordt
niet alleen beoogd om deze keten in te korten, maar ook - door een betere
samenwerking met de lokale teams - waar mogelijk te voorkomen dat
een maatregel noodzakelijk is. Daarmee zou het aantal cliënten in de
jeugdbescherming verder kunnen dalen. Uitgangspunt is: voorkomen waar
mogelijk, sneller ingrijpen waar nodig (veiligheid staat voorop). Dit vereist
een goede afstemming in de keten.

Lichte daling in aantal uithuisplaatsingen
Binnen de ondertoezichtstelling is in de periode 2016-2018 een
verandering zichtbaar van jeugdhulp met verblijf (uithuisplaatsing) naar
jeugdhulp zonder verblijf (ambulant). Op peildatum 31 december is het
percentage uithuisplaatsing gedaald van 34% naar 29%. In dezelfde
periode is jeugdhulp thuis gestegen van 29% naar 37%. In het kader van
actielijn 2 worden acties uitgezet om kinderen ‘zo thuis mogelijk te laten
opgroeien’. Het is belangrijk deze ontwikkeling in nauwe samenwerking
met de jeugdbescherming vorm te geven, aangezien bijna 50% van de
uithuisplaatsingen in gedwongen kader plaatsvinden.

Aantal voorlopige OTS-en stijgt harder dan aantallen reguliere
OTS-en (ondertoezichtstelling)
In de periode 2016-2018 is verhoudingsgewijs sprake van een lichte
toename (4%) van de instroom van het aantal voorlopige OTS-en
(spoedmaatregel) in vergelijking met het aantal reguliere OTS-en.
Dit kan een (negatieve) indicatie zijn voor de mate waarin partijen erin
slagen om een kind dat bescherming nodig heeft tijdig te melden bij
de jeugdbescherming en een spoedsituatie te voorkomen. Dit effect
is echter relatief klein. Het beeld is daarnaast dat bij een (voorlopige)
OTS vaker dan voorheen gepaard gaat met een spoeduithuisplaatsing.
Spoeduithuisplaatsingen zijn doorgaans ingrijpende gebeurtenissen voor
ouder en kind. De oorzaak van de stijging wordt nog nader onderzocht.
Het verbeteren van de afstemming tussen de ketenpartners is één van de
doelstellingen van de pilots Verbetering jeugdbeschermingsketen.
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