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Inleiding 
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de hulpverlening aan de jeugdigen en 
hun gezin. Eén van de nieuwe verantwoordelijkheden is de toeleiding naar de Raad van de 
Kinderbescherming (RvdK). Doelen voor de gemeenten in Holland Rijnland hierbij zijn:  
- zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst; 
- ouders zoveel mogelijk in hun eigen kracht brengen; 
- het waarborgen van continuïteit van hulp door het logisch op elkaar aan laten sluiten van 

het gedwongen kader op het vrijwillig kader; 
 
Eind 2014 hebben de gemeenten ingestemd met het ‘Samenwerkingsprotocol gemeenten en Raad 
voor de Kinderbescherming’, waarin afspraken over de werking van de Jeugdbeschermingstafel zijn 
vastgesteld als methode om deze doelen te bereiken.   
 
Achtergrond jeugdbeschermingstafel  
Soms zijn problemen in een gezin zo groot, dat het in het belang van het kind niet langer 
verantwoord is dat zijn ouders (alleen) de verzorgings- en opvoedingsverantwoordelijkheid dragen. 
In dergelijke gevallen kan bij een rechter om een of meerdere kinderbeschermingsmaatregelen 
over het betreffende kind worden verzocht. Onder kinderbeschermingsmaatregelen worden dan 
verstaan de ondertoezichtstelling, de uithuisplaatsing, de ontheffing van het gezag, de ontzetting 
van het gezag en de (voorlopige) voogdij. Voordat het zover is, wordt een melding gedaan bij de 
RvdK om een raadsonderzoek te starten. Het verzoek tot onderzoek (VTO) is de basis van de 
bespreking aan de JBT. Voor de Gecertificeerde instellingen is dit een wettelijke taak. In Holland 
Rijnland zijn de jeugd- en gezinsteams en de medewerkers van Veilig thuis gemandateerd een VTO 
in te doen.   
 
Aan de JBT wordt met gezinnen gesproken over het verzoek tot een kinderbeschermingsmaatregel. 
Partners binnen de jeugdzorgketen besluiten met en in het bijzijn van ouders en het kind of het 
gezin (nog) in aanmerking komt voor hulpverlening binnen het vrijwillig kader en/of dat onderzoek 
bij de RvdK nodig is. Doel van deze nieuwe JB-tafel is uiteindelijk dat het aantal 
kinderbeschermingsmaatregelen afneemt. 
 
Stand van zaken jeugdbeschermingstafel Holland Rijnland 
In de overgangsperiode heeft de RvdK een tijdelijke voorzitter beschikbaar gesteld. Inmiddels is de 
definitieve voorzitter werkzaam voor de regio. Deze voorzitter wordt gedetacheerd vanuit de RvdK. 
De secretaris van de JBT wordt gedetacheerd vanuit Jeugdbescherming West.   
 
Vanaf 1 januari tot 13 maart zijn 5 tafels geweest waarbij  totaal 8 kinderen betrokken waren 
- 2 maal is besloten tot niet vrijblijvende hulpverlening (drang) met een uitgesteld raadsonderzoek 
- 4 maal is besloten tot een onderzoek waarbij een gezinsvoogd al ingezet is en direct met het     
gezin aan de slag is gegaan. 
- er is 1 tafel geweest vanuit de H5. Dit had te maken met het woonadres van de cliënt. 
- 1 zaak is rechtstreeks doorgezet naar de Raad vanwege de zorgelijke signalen.   
 
Voor de komende weken staat het volgende gepland: 
16 maart 3 tafels met totaal 5 kinderen 
18 maart 2 tafels met  totaal 2 kinderen 
 
Er zijn 6 verleningbesluiten afgegeven. Een verleningsbesluit is een besluit waarbij de voorzitter 
instemt met de plaatsing van een jeugdige in een (gesloten) voorziening. De rechter heeft dit 
besluit nodig voordat hij/zij een uitspraak tot deze maatregel kan doen.  
 
De algemene indruk is dat de JBT goed is verlopen. De sfeer is goed. 
Ouders worden gestimuleerd om actief mee te denken. Er wordt met hen gesproken over de 
kansen en de mogelijkheden en draagvlak te creëren voor de afspraken die worden gemaakt. 
Ouders zijn allemaal verschenen en gesproken. 


