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Missie
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› Uitgangspunt: gezond vertrouwen in de zorg 

› Vragen van het veld: vertrouwen in ons toezicht en onafhankelijke oordeel 

› Visie landelijk toezicht jeugdhulp -> bijdragen aan: 
• het behouden en bevorderen van de kwaliteit van de hulp in het jeugddomein;

• het versterken van de positie van jeugdigen en hun ouders of verzorgers;

• de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het beleid.

Ieder kind een veilig thuis 
en een gezonde ontwikkeling



Wetten hulp aan jeugd

 Jeugdwet

 toezicht door IGJ

 Wet langdurige zorg

 toezicht door IGJ

 Wet maatschappelijke ondersteuning

 toezicht door gemeenten
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Doelen

› Onafhankelijk oordeel over de kwaliteit in algemene zin en de 
naleving van de eisen voor verantwoorde jeugdhulp

› Tijdig signaleren van relevante ontwikkelingen (voor minister en 
voor gemeenten)

› Aanzetten tot lerend verbeteren van de kwaliteit en de 
kwaliteitszorg

› Handhavend optreden tegen
disfunctionerende zorgverleners
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Waar houden we toezicht op?

 Jeugdhulpaanbieders (jeugdzorg, jeugd-GGZ en jeugd-LVB).

 Certificerende instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.

 De instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.

 Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

 De justitiële jeugdinrichtingen.

 De vergunninghouders voor interlandelijke adoptie.

 De opvangvoorzieningen voor (alleenstaande) minderjarige vreemdelingen.

 De Raad voor de Kinderbescherming.

 Halt.

 De schippersinternaten.
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Kwaliteitseisen Jeugdwet

› Verantwoorde hulp (verantwoorde werktoedeling, richtlijnen)

› Familiegroepsplan

› Hulpverleningsplan / plan van aanpak

› Systematische kwaliteitsbewaking

› Verklaring omtrent het gedrag

› Verplichte meldcode

› Meldplicht calamiteiten en geweld

› Vertrouwenspersoon

› Klachtrecht
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Toetsingskader Verantwoorde Hulp Jeugd (VHJ)
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Thema’s

› Veiligheid

› Uitvoering hulpverlening

› Leefklimaat

› Cliëntenpositie

› Organisatie

Basis voor alle instrumenten

Wordt herzien

http://toetsingskadervhj.nl/

http://toetsingskadervhj.nl/


Toetsingskader Verantwoorde Hulp Jeugd (VHJ)
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Basis voor toezichten:

› Nieuwe Toetreders

› Jeugdhulp met verblijf

› Jeugdhulp zonder verblijf

Wordt herzien

http://toetsingskadervhj.nl/

http://toetsingskadervhj.nl/


De praktijk

Toezicht Nieuwe Toetreders

- Hoe wordt aanbieder bij IGJ bekend?

- Wanneer vindt het toezicht plaats

- Welke verwachtingen

- Rapport: 

- Eerst concept

- Dan check op feitelijke onjuistheden

- Openbaar maken op website www.igj.nl

- Hertoets?
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http://www.igj.nl/


De praktijk

Toezicht Verantwoorde Jeugdhulp

- Waarom bij deze aanbieder toezicht?

- Welke kwaliteitscriteria?

- Normen zijn verschillend

- Sprake van hoofdaannemer – onderaannemer?
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De praktijk

Werkwijze

- informatie verzamelen: 

- spreken, zien, dossier, observatie interactie

- beoordelen op kantoor

- rapport schrijven, checken en openbaar maken

- besluiten over vervolg:

- veiligheid kind

- vertrouwen in lerend vermogen

- beslisregels
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Thema’s in de praktijk

› Verantwoorde werktoedeling

› Meldcode

› Meldplicht bij calamiteiten

› VOG

12



13

Toekomstplannen IGJ
Samen sturen op kwaliteit

– Wat staat er op de rol: 

o Overleg en afspraken met jeugdregio’s

o Risicogestuurd toezicht: gezamenlijk bepalen risico’s 

o Hoofdaannemers/onderaannemers

o Verplichte registratie nieuwe toetreders

o Vernieuwd VHJ

o MJB 2020-2023

– En verder.... 



Handige links
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• https://www.igj.nl/zorgsectoren/jeugd/meldingen/melden-voor-instellingen

• https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/toezicht-op-kwaliteit-jeugdhulp-

veelgestelde-vragen

• https://www.igj.nl/over-ons/toezichtagenda-2018

• https://twitter.com/InspecteurJeugd

• http://inspectieloketsociaaldomein.nl/

• http://inspectieloketsociaaldomein.nl/attachments/files/afsprakenkader-en-draaiboeken.pdf

• https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/toezicht-wmojeugd

• https://www.programmasociaaldomein.nl/

• https://skjeugd.nl/

https://www.igj.nl/zorgsectoren/jeugd/meldingen/melden-voor-instellingen
https://www.igj.nl/over-ons/toezichtagenda-2018
https://www.igj.nl/over-ons/toezichtagenda-2018
https://twitter.com/InspecteurJeugd
http://inspectieloketsociaaldomein.nl/
http://inspectieloketsociaaldomein.nl/attachments/files/afsprakenkader-en-draaiboeken.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/toezicht-wmojeugd
https://www.programmasociaaldomein.nl/
https://skjeugd.nl/


› Vragen????

EINDE PRESENTATIE

DATUM TOEVOEGEN

IGJ, Domein Jeugd 15


