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Geachte mevrouw Ligtermoet en mijnheer Jagers,
Op 7 januari 2021 hebben Jeugdbescherming Regio Amsterdam (verder:
Jeugdbescherming), Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland (verder: Veilig Thuis) en de
Raad voor de Kinderbescherming (verder: RvdK) in gezamenlijkheid bij de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid (hierna de
inspecties) melding gedaan van het overlijden van de jeugdige F.K1. De vader van
de jeugdige heeft op 28 december 2020 de jeugdige en daarna zichzelf om het leven
gebracht.
Jeugdbescherming, Veilig Thuis en de RvdK hebben met de inspecties afgestemd dat
zij een eigenstandig onderzoek opzetten. Het onderzoek is onafhankelijk uitgevoerd
door mevrouw C.E. Dettmeijer en is enerzijds gericht op het analyseren van het
eigen handelen van de instellingen, anderzijds op het identificeren van structurele
tekorten en mogelijkheden tot verbeteringen. De gemeente Amsterdam heeft
eveneens een aantal onderzoeksvragen gesteld aan mevrouw C.E. Dettmeijer, in het
bijzonder gericht op de rol van de rechtspraak, de aard van de problematiek en op
het perspectief van de nabestaanden. Dit heeft geresulteerd in één
onderzoeksrapport, waarin het onderzoek dat door de inspectie aan de drie
meldende partijen is gevraagd als hoofdstuk 2 is opgenomen.
We reageren in gezamenlijkheid met de Ouder- en Kindteams Amsterdam (verder:
het OKT) op de bevindingen en de aanbevelingen uit hoofdstuk 2. Het OKT is
betrokken geweest bij de jeugdige en haar ouders en heeft vanuit die rol
meegedaan aan de leer- en verbetersessies in het kader van het onderzoek.
Ten eerste
De fatale gebeurtenis op 28 december 2020 die aan de jeugdige het leven kostte,
heeft ons, én de betrokken medewerkers, zeer geschokt. De impact van het
overlijden is voor de moeder van de jeugdige en voor de betrokken familie en
vrienden enorm. Onze gedachten gaan naar hen uit.
De jeugdige had beschermd moeten worden en dat is niet gelukt. Het spijt ons dat
dit is gebeurd tijdens onze betrokkenheid bij het gezin.
Professionals die betrokken zijn bij gezinnen voeren dagelijks hun werk uit met veel
inzet en vakmanschap. Dat doen zij onder complexe omstandigheden, met oog voor
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de veiligheid van alle betrokkenen. Het overlijden van de jeugdige zet ons aan om te
komen tot verdere verbetering en actie: hoe kunnen we beter worden in ons vak, in
onze samenwerking en in het uitvoeren van onze maatschappelijke opdracht.
Het rapport stelt dat er steken zijn laten vallen in de hulpverlening, en concludeert
dat de hulpverleners deze fatale afloop niet hadden kunnen voorkomen. Deze
constatering stelt tegelijkertijd niet gerust; het is aan alle betrokkenen in dergelijke
complexe situaties om alles wat mogelijk is te doen om een gebeurtenis als deze te
voorkomen. Het rapport geeft daarbij aanbevelingen en verbeterpunten die wij ter
harte nemen.

Reactie op het onderzoek
Algemeen
Jeugdbescherming, Veilig Thuis, de RvdK en het OKT spreken gezamenlijk
waardering uit voor het onderzoek. De analyse, bevindingen en conclusies
beschrijven duidelijke en navolgbare verbeterpunten. De complexiteit van de
problematiek van het gezin, de samenwerking tussen de organisaties, en de wet- en
regelgeving van het stelsel in Amsterdam zijn helder beschreven. Ook
randvoorwaarden als financiële middelen, hanteerbare werkdruk en het terugdringen
van wachttijden krijgen passende aandacht.
Volwassenproblematiek
Het onderzoek concludeert dat de zorgelijke gedragingen van vader als signaal tot
meer regie bij hulpverlening hadden moeten leiden. We herkennen dat bij het
samenkomen van een combinatie van een patroon van volwassenproblematiek en
zorgmijding in een opvoedingssituatie van een jeugdige, het zicht op de veiligheid
en de ontwikkeling van een jeugdige verbeterd moet worden. De inzet of het
perspectief van jeugdhulp en jeugdbescherming alleen is daarbij te beperkt voor een
efficiënte en effectieve aanpak.
Jeugdbescherming, Veilig Thuis, de RvdK en het OKT ondernemen enerzijds de
acties die nodig zijn om de expertise van medewerkers op dit gebied verder uit te
breiden en zetten anderzijds onverminderd in op verbetering van de aansluiting met
de volwassen-GGZ en andere specialistische hulp. Daarbij vinden we het nodig dat
met die organisaties bindende afspraken tot stand komen. Met de betrokken
organisaties zullen bindende afspraken gemaakt worden om dit te realiseren.
Samenwerking
In het onderzoek komt de samenwerking tussen de organisaties en het verbeteren
van het institutioneel vertrouwen tussen de organisaties aan de orde. De hiermee
samenhangende conclusie uit het onderzoek dat te veel tijd verloren ging, erkennen
en betreuren we.
We zetten ons daarom in om de samenwerking verder te verbeteren, door op de
juiste momenten bij elkaar te komen, informatie te delen en
handelingsperspectieven af te spreken en in te zetten, waarbij we elkaars expertise
waarderen. Dat vraagt om handelen, actie ondernemen en meer (centrale) regie.
We zijn ons daarbij bewust dat het gaat om verschillende en soms schurende
maatschappelijke opdrachten van Jeugdbescherming, Veilig Thuis, de RvdK en het
OKT. Dit vraagt om meer erkenning van de eigen eisen van de opdrachten, en meer
in gezamenlijk afstemmen en opschalen wanneer nodig.

Plan van Aanpak verbeterpunten
Jeugdbescherming, Veilig Thuis, de RvdK en het OKT werken aan een gezamenlijk
plan van aanpak voor het uitvoeren van de verbeterpunten. We stemmen hierbij af
met de gemeente Amsterdam en overige betrokken partners. We organiseren op
korte termijn een verbetersessie waarbij we allereerst focussen op de concrete
uitwerking van de aanbevelingen en de thema’s die in het onderzoek benoemd zijn.
Het maken en uitvoeren van het plan zorgt voor reflectie op ons handelen en geeft
inzichten in eventuele knelpunten in het stelsel.
Het plan van aanpak is een gezamenlijk plan, waarin ook de acties van de
individuele organisaties worden opgenomen. Dit integraal samengestelde plan
ontvangt u .
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

Dhr. B. Holwerda
Programmadirecteur Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland
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Directeur Raad voor de Kinderbescherming, locatie Amsterdam
Mevr. T. Tom
Bestuurder Ouder-Kind teams Amsterdam
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