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Wilt u meer weten over het toezicht op de jeugdzorg na de 
invoering van de nieuwe Jeugdwet? Bent u benieuwd welke 
inspecties toezicht houden op de Jeugdwet en wat dit betekent 
voor uw gemeente? Wilt u meer weten over de relatie tussen 
het landelijke toezicht en wat de certificerende instelling doet? 
En bent u op zoek naar meer informatie over wat te doen bij 
calamiteiten en wie verantwoordelijk is voor de handhaving? 
In deze factsheet staan de antwoorden.

Ook na 1 januari 2015 landelijk toezicht

De Rijksoverheid oefent ook vanaf 1 januari 2015 landelijk toezicht 
uit op:

•	 de jeugdhulpaanbieders, 
•	 de gecertificeerde instellingen, 
•	 de certificerende instelling, 
•	 het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en 

Kindermishandeling (AMHK), 
•	 de Raad voor de Kinderbescherming en 
•	 de justitiële jeugdinrichtingen. 

Dit landelijke toezicht wordt uitgevoerd door de Inspectie 
Jeugdzorg (IJZ), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en 
de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ): 

•	 De Inspectie Jeugdzorg houdt al toezicht op delen van het 
jeugddomein en werkt daarbij nauw samen met de IGZ en  
de IVenJ.

•	 De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt, net als 
voorheen, toezicht op de jeugdgezondheidszorg, de jeugd-
ggz en jeugd met een beperking. Deze zorgvormen komen  
als jeugdhulp onder de Jeugdwet te vallen.

•	 De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt toezicht op de 
tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen.

Deze drie toezichthouders treden bij het toezicht op de Jeugdwet 
gezamenlijk op. 

Waar hierna wordt gesproken over ‘de inspectie’ worden dan ook 
deze drie samenwerkende inspecties bedoeld. 

Daarnaast werken de drie inspecties samen in het Samenwerkend 
Toezicht Jeugd, waarvan ook de Inspectie van het Onderwijs en de 
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid deel uitmaken. 
Afhankelijk van het onderwerp neemt telkens één van de 
verschillende inspecties van dit samenwerkingsverband het 
voortouw.

Actieve samenwerking tussen gemeenten en 
de inspecties

De inspectie houdt toezicht op de wettelijke kwaliteitseisen die 
gelden voor het jeugddomein. Gemeenten worden bij deze 
toezichttaak betrokken. Zij kunnen hun (gezamenlijke) wensen 
voor het jaarwerkprogramma van de inspectie kenbaar maken.
In nauw overleg met de inspectie wordt bekeken hoe deze wensen 
in het reguliere toezicht worden ingepast. Een voorbeeld hiervan is 
dat gemeenten kunnen aangeven dat onderzoek naar een nieuwe 
jeugdhulpaanbieder wenselijk is. Daarnaast kan het nodig zijn dat 
er overlegd wordt tussen een bepaalde gemeente en de inspectie, 
bijvoorbeeld over een lopend onderzoek naar een jeugdhulpaan-
bieder of gecertificeerde instelling. Uiteraard kunnen gemeenten 
ook bij de inspectie melding doen over een jeugdhulpaanbieder of 
gecertificeerde instelling. Zoals vermeld in het Transitieplan Jeugd 
wordt de samenwerking tussen gemeenten en de inspecties op 
het gebied van toezicht vastgelegd in het Afsprakenkader toezicht.

Risico-gebaseerd toezicht blijft bestaan

De inspectie ziet toe op de naleving van de eisen die gelden voor 
de jeugdhulpverleners en de gecertificeerde instellingen. Ook na 
1 januari 2015 zal het toezicht risico-gebaseerd zijn. Dit sluit aan bij 
het kabinetstandpunt dat instellingen niet onnodig aan toezicht 
worden onderworpen. Dit betekent dat de inspectie toezicht 
houdt op die plaatsen waar naar eigen inschatting de risico’s van 
kwaliteitstekorten en/of de onveiligheid voor de jongeren het 
grootst zijn. Deze inschatting maakt de inspectie op basis van een 
zo breed mogelijke risicoanalyse van de verschillende aanbieders 
van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen. 

De inspectie ziet toe op de verlening van verantwoorde hulp 
door de jeugdhulpaanbieders. Daarbij houdt zij de belangen 
van de jeugdigen en hun ouders goed in de gaten. Mocht een 
verbetermaatregel zijn opgelegd, dan toetst de inspectie ook of 
de jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen hun 
toezeggingen tot verbeteringen nakomen. 

De inspectie stelt een toetsingskader op en maakt gebruik van 
een handhavingskader. Daarmee laat de inspectie zien waarop zij 
toezicht houdt en wanneer er sprake is van een overtreding 
waarop handhaving volgt. De maatregelen die de inspectie kan 
nemen om te handhaven zijn divers en verschillen in zwaarte. 
De inspectie kan tucht-, bestuurs- en strafrechtelijke maatregelen 
initiëren en kiest voor het type maatregel dat in de gegeven 
situatie het meest doelgericht is: een lichte maatregel waar het 
kan en een zwaardere maatregel waar dat noodzakelijk is.

http://www.inspectiejeugdzorg.nl
http://www.igz.nl
http://www.ivenj.nl
http://www.jeugdinspecties.nl
http://www.jeugdinspecties.nl
http://www.voordejeugd.nl/images/pdf/kamerbrieven/Geactualiseerd_Transitieplan.pdf
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Wat te doen bij calamiteiten?

In de Jeugdwet is voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde 
instellingen de plicht opgenomen om calamiteiten onmiddellijk 
bij de inspectie te melden. De inspectie werkt met de zogenaamde 
‘Leidraad meldingen van calamiteiten’, waarin is opgenomen wat 
onder een calamiteit wordt verstaan en wat de inspectie van 
instellingen verwacht bij het melden van een calamiteit en vice 
versa.

Over het certificeren van instellingen

Conform de Jeugdwet worden kinderbeschermingsmaatregelen 
en jeugdreclassering uitgevoerd door instellingen die in het bezit 
zijn van een geldig certificaat voor dit werk. De eisen voor 
certificering zijn neergelegd in een door het ministerie van 
Veiligheid en Justitie vastgesteld normenkader. Een ervaren en 
onafhankelijke certificerende instelling, het Keurmerkinstituut, 
zal aan de hand van dit normenkader bepalen of een certificaat 
kan worden verstrekt. Na toekenning wordt jaarlijks getoetst of 
nog aan het normenkader wordt voldaan. (Zie ook de Factsheet 
‘Certificering’.)

Het Keurmerkinstituut kijkt naar categorieën als ‘doelstelling van 
de organisatie’, ‘methoden’ en ‘ketensamenwerking’. De inspectie 
toetst op dezelfde wijze als bij de jeugdhulpaanbieders of de 
gecertificeerde instellingen voldoen aan de kwaliteitseisen van 
de Jeugdwet, treedt op bij calamiteiten en houdt daarnaast 
toezicht op de kwaliteit in algemene zin van het Keurmerkinstituut 
en de gecertificeerde instellingen. Ook bij de gecertificeerde 
instellingen heeft de inspectie de mogelijkheid om handhavend 
op te treden. De inspectie en het Keurmerkinstituut maken 
samenwerkingsafspraken over hun taken als het om de 
gecertificeerde instellingen gaat.

http://www.inspectiejeugdzorg.nl/documenten/Brochure%20melden%20van%20calamiteiten%20versie%20november%202011.pdf
http://www.keurmerk.nl
http://www.voordejeugd.nl/images/pdf/factsheet/Factsheet_Certificering_02-2014.pdf
http://www.voordejeugd.nl/images/pdf/factsheet/Factsheet_Certificering_02-2014.pdf
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