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Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij bied ik u de metarapportage van Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) aan, getiteld 
Werkende Ketens? Deze metarapportage wordt aan alle gemeenten gezonden. De rapportage 
is eveneens aangeboden aan de minister voor Jeugd en Gezin. De minister is gevraagd de 
rapportage door te geleiden naar de Voorzitter van de Tweede Kamer. 

In Werkende Ketens? gaat ITJ in op de bevindingen en conclusies van de onderzoeken die ITJ 
tussen 2006 en 2008 in zes gemeenten heeft uitgevoerd. ITJ richt zich in de onderzoeken op de 
kwaliteit van de ketensamenwerking van de verschillende voorzieningen en organisaties die bij 
een maatschappelijk probleem van en door jongeren betrokken zijn. Hoewel het onderzochte 
maatschappelijk probleem per gemeente verschillend is, komen de bevindingen en conclusies 
van de onderzoeken op cruciale punten die de ketensamenwerking betreffen grotendeels 
overeen. De rapportage bevat een aantal aanbevelingen en adviezen gericht aan het Rijk en 
aan de gemeenten. In deze brief wordt nader ingegaan op de punten waarbij met name het 
college van burgemeester en wethouders, als verantwoordelijke voor (de regievoering van) het 
lokale jeugdbeleid, een actieve rol kan spelen. 

De aanbeveling en adviezen die betrekking hebben op de rol van de gemeenten zijn 
grotendeels praktisch van aard en veelal op korte termijn te realiseren. 

• Investeer in vroegtijdig signaleren 
Het vroegtijdig onderkennen van risico's en risico-omstandigheden voor jongeren is cruciaal om 
te voorkomen dat jongeren in probleemsituaties terechtkomen of blijven verkeren. De CJG's, de 
VIR, het EKD, de RAAK-werkwijze bij de aanpak van kindermishandeling en de ZAT's zijn 
- mede door het programmaministerie voor Jeugd en Gezin - geïnitieerd om de 

vroegsignalering te bevorderen. Het effect is het grootst als gemeenten deze initiatieven in 
samenhang oppakken. 
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• Zet in op de onderliggende oorzaken van problemen 
Vaak ligt aan problemen dieper liggende problematiek ten grondslag. Dit vraagt van 
organisaties en voorzieningen een bredere kijk op de problematiek van jongeren. Voor de 
aanpak van de dieper liggende problematiek hebben partijen uit verschillende ketens elkaar 
nodig. 

• Verbeter het bereik van de (keten)partners 
Professionals werken vanuit de kaders van de eigen organisatie en zijn onvoldoende bekend 
met (de taak van) andere voorzieningen en ketenpartners. Deze onbekendheid wegnemen, 
elkaar meer informatie verschaffen over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden kan 
bijdragen aan een betere en effectievere ketensamenwerking. Cruciaal is dat jongeren en 
ouders ook worden gezien als ketenpartner en zo worden betrokken in het zoeken naar 
oplossingen van problemen van jongeren. 

• Gebruik levensloopbeschrijvingen voor snel zicht op resultaten 
Een levensloopbeschrijving van een jongere laat in één oogopslag zien wat het resultaat van de 
ketensamenwerking is voor jongeren. Gemeenten kunnen zo'n beschrijving als toetssteen 
gebruiken. 

• Committeer ouders en jongeren aan de hulpverlening 
Jongeren en/of ouders zouden een contract kunnen tekenen wanneer de hulpverlening start. In 
het contract staat opgenomen wat de doelen van de hulpverlening zijn, hoe de hulpverlening 
wordt opgezet en welke partners worden betrokken. 

• Geef de ketenaanpak voldoende tijd om effectief te worden 
Het is af te raden een rigide tijdpad aan de ketenaanpak te stellen. Evalueer de (keten)aanpak 
en de onderdelen daarbinnen, en laat hierbij ruimte om bij te stellen of aan te scherpen. Op 
basis van de evaluatie kan het traject een langere doorlooptijd krijgen, worden gestopt of kan de 
aanpak worden aangepast. 

ITJ hoopt dat deze metarapportage het Rijk, de gemeenten, voorzieningen en organisaties 
aanspoort om zowel op het niveau van het beleid als op het niveau van de uitvoering 
effectievere samenwerking te zoeken voor de oplossing van lokale problemen van en door 
jongeren. 

Met vriendelijke groet, 
hoofdinspecteur van de Inspectie jeugdzorg 
Voorzitter Stuurgroep Integraal Toezicht Jeugdzaken 

mevrouw drs. J.F. de Vries 
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