
 
 

Inleiding: stand van zaken van het actieplan & het toekomstscenario effectieve jeugd- en 
gezinsbescherming (presentatie 22 januari 2021) 

Nanja Willemsen (projectleider Actieplan Verbetering Feitenonderzoek) & Willemijn Helmich (kwartiermaker 
voor een toekomstscenario 
voor effectieve jeugd-en gezinsbescherming). Programma Zorg voor de Jeugd. 

Het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek is onderdeel van het landelijke programma Zorg voor de Jeugd. 
Binnen het actieplan streven de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis organisaties en de 
Gecertificeerde Instellingen naar de verbetering van feitenonderzoek binnen hun organisaties. Het actieplan 
bestaat uit 21 actiepunten, onderverdeeld in de volgende 4 actielijnen:   

o Een respectvolle bejegening van kinderen en ouders 
o Informeren en ondersteunen kinderen en ouders 
o Kwaliteit onderzoek en rapportage 
o Verkenning rechtspositie kinderen en ouders  

Een van de actiepunten binnen het actieplan is als volgt: 

• JenV en VWS verkennen met de hogescholen, in samenwerking met Gecertificeerde Instellingen, 
Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis, hoe rapportage trainingen onderdeel kunnen 
worden van de opleidingen van de jeugdketen. 

 Het schrijven van een zorgvuldige, op de feiten gebaseerde, rapportage is zeer belangrijk binnen de 
jeugdbeschermingsketen. Er is veel kritiek op de rapportages die momenteel geschreven worden en 
behoefte aan verbetering. Tegelijkertijd is dit ingewikkeld. Daarom is het van belang dat professionals hier, 
al tijdens hun opleiding op de hogescholen, opgeleid worden in het schrijven van heldere rapportages, 
waarbij feiten en meningen gescheiden worden.   

 Contacten tussen de Hogescholen en de projectleider en projectondersteuner van het actieplan hebben al 
tot mooie acties geleid: 

• Hogescholen hebben het NJI-onderzoek ‘Samen werken aan feitenonderzoek’ ontvangen en op 22 
januari 2021 is dit gepresenteerd tijdens de bijeenkomst; 

• Praatplaten materiaal ontvangen; 
• De Hogescholen hebben contact en uitwisseling gehad met trainers over rapportage trainingen 

vanuit het actieplan plus een workshop verzorgd op de bijeenkomst van 22 januari 2021 
• In ontwikkeling is het kernwaarden feitenonderzoek (richtlijnen/protocollen) wat zeker ook 

gedeeld gaat worden 
• App feitenonderzoek is ter beschikking gesteld zodat studenten dat kunnen gebruiken 
• Verzorgen workshop rapporteren en bejegening op de bijeenkomst van 22 januari 2021.  

  
Het begin van een waardevolle samenwerking, waar zeker nog meer uit gaat voortkomen. 
 


