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In deze uitgave van het WSG Bulletin presenteert de William Schrikker Groep
een programma dat moet leiden tot meer veiligheid voor alle betrokkenen. De
bevindingen van de Commissie Samson en andere signalen in het veld van
jeugdzorg vormen voor de WSG een aanleiding om het eerder ingezette
veiligheidsbeleid nog verder toe te spitsen en te versterken. Dit bulletin
markeert een volgende stap in het permanente proces dat moet leiden tot een
zo optimaal mogelijke veiligheid voor alle betrokkenen in het veld van de
jeugdzorg.
Met vriendelijke groet,
Peter Kouwenberg
Voorzitter Raad van Bestuur WSG
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William Schrikker Groep start programma ‘Een veilige(r)
Jeugdzorg’
Op korte termijn stelt de William Schrikker Groep een keurmerk in voor de
particuliere inrichtingen in de jeugdgehandicaptenzorg in. De WSG plaatst vanaf
1 februari alleen nog kinderen in particuliere instellingen als deze een
(voorlopig) WSG- keurmerk hebben ontvangen. Daarnaast zal de WSG een
audit-tem instellen bij de particuliere inrichtingen waar we nog wel plaatsen en
eveneens bij de gezinnen van onze eigen pleegzorg. Ook zal intern een
meldpunt (vermoeden van) misbruik door medewerkers worden geïnstalleerd.
Dit meldpunt wordt door een ervaren staf ondersteund. Dit beleid van de WSG
is onderdeel van het overleg met zowel de Pleegouderraad (POR) als de
Cliëntenraad (CR) en wordt in nauw overleg met de eigen Cliëntenambassadeur
en het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg ingevuld. Bij de nadere inrichting
van het programma wordt gebruik gemaakt van de ervaring die het NOV (het
branchenetwerk van vrijwilligersorganisaties in Nederland) heeft opgedaan met
haar programma In Veilige Handen.
Met deze en andere maatregelen wil de WSG een veilige(r) jeugdzorg realiseren.
Immers waar maatregelhulp bestemd is om de veiligheid van het kind te
garanderen, dient de organisatie hiervoor bij eigen medewerkers en
uithuisplaatsingen te kunnen zorgdragen.
*De William Schrikker Groep is een landelijk werkende instelling voor
jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. We richten ons op kinderen
met een beperking of chronische ziekte, maar ook op kinderen van ouders met
een beperking. Wanneer in de thuissituatie ernstige opvoedingsproblemen
ontstaan bieden we hulp, advies en ondersteuning. Dat doen we al meer dan 65
jaar. De William Schrikker Groep bestaat uit vijf zelfstandig opererende
onderdelen: Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Pleegzorg, Expertisecentrum
en Servicecentrum.

Jaarlijks veiligheidsonderzoek
Mede naar aanleiding van eerdere incidenten heeft de WSG al maatregelen

genomen om de veiligheid van kinderen in de eigen Pleegzorg te vergroten. Zo
is er een jaarlijks veiligheidsonderzoek bij alle pleegouders en wordt er met
kinderen gesproken zonder dat daar ouders of pleegouders bij aanwezig zijn.
Ook is de nazorg aan getraumatiseerde kinderen geïntensiveerd. Een jaar
geleden heeft de Cliëntenambassadeur van de WSG in nauw overleg met de
Cliëntenraad, ervoor zorg gedragen dat het klachtrecht is verstevigd. Ook heeft
de Cliëntenambassadeur een uitgebreid cliënttevredenheidsonderzoek laten
uitvoeren. Op dit moment worden de actiepunten vastgesteld en wordt gewerkt
aan de verdere participatie van cliënten.

Bijzonder kwetsbare groep kinderen
De recente bevindingen van de Commissie Samson en andere signalen hebben
de WSG doen besluiten om het veiligheidsbeleid verder aan te scherpen. De
WSG verleent zorg en hulp aan ongeveer 20% van alle kinderen in de
jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit betreft maatregelhulp aan kinderen
met een beperking of aan kinderen van ouders met een beperking. Van hen is
ongeveer de helft uit huis geplaatst. Deze groep kinderen heeft bovendien
verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen en ongeveer de helft van de
uithuisgeplaatste kinderen heeft een verleden van seksueel misbruik. Daarmee
betreft het dus een bijzonder kwetsbare groep kinderen, zeker in relatie tot
grensoverschrijdend gedrag van volwassenen en andere kinderen. De
afhankelijkheid in de pedagogische relatie versterkt de kwetsbaarheid, evenals
het feit dat het in ongeveer 25% gaat om chronische zorg. Daarmee lopen de
kinderen van de WSG een groter risico dan andere kinderen in de jeugdzorg. De
omvang en de kenmerken van de doelgroep maken de incidentiekans groter.
Alleen al daardoor is een apart programma voor de WSG noodzakelijk.

Waarheidsvinding is complex
Jeugdzorg en zorgaanbod falen als de veiligheid voor kinderen die juist om die
reden uit huis zijn geplaatst, onvoldoende kan worden gegarandeerd. De
inspanning van onze organisatie om deze veiligheid te bieden kan niet groot
genoeg zijn. De WSG heeft een beleid van transparantie , zowel transparant
over calamiteiten, als in pro-actieve zin maar ook in relatie tot onderzoeken van
en meldingen aan de Inspectie. Er is aandacht voor nazorg van
getraumatiseerde kinderen en ouders, zowel in de uitvoering als beleidsmatig.
Ingewikkeld is echter ook het omgaan met (de waarheidsvinding inzake)
meldingen.
Terugblikkend op recente incidenten blijken beleving en betrouwbaarheid van
een beschuldiging van seksueel misbruik of seksuele intimidatie een
complicerende factor. Dat geldt zowel voor onze organisatie als voor de politie
die, ondanks inzet van het landelijk expertiseteam, lang niet altijd kan bepalen
of de beschuldiging ‘voldoende hard’ is. In het belang van het justitieel
onderzoek wordt door de politie bovendien soms terughoudendheid naar de
beschuldigden gevraagd vanwege de bewijslast. Daarnaast komt het voor dat
een cliënt zijn beschuldiging intrekt.

Regie over Particuliere Inrichtingen
Met de Inspectie van Volksgezondheid is overleg gevoerd over onze plannen
voor de particuliere inrichtingen die op basis van een PGB worden ingezet. Het
betreft in deze gevallen financiering via de AWBZ. Daarmee vallen zij niet onder
de Wet op de jeugdzorg of de daarmee samenhangende initiatieven. Vandaar
dat we alle organisaties (die een WSG-keurmerk hebben gekregen) in de loop
van 2011 onder regie van de WSG-pleegzorg gaan positioneren. Het keurmerk
is mede gebaseerd op het oordeel van een in te stellen audit-commissie. Zoals
al aangegeven doet deze commissie niet alleen onderzoek in het gezin zelf,
maar ook in de sociale omgeving van het gezin en onder mogelijke
betrokkenen. In het onderzoek wordt uiteraard de strafrechtelijke en
civielrechtelijke aansprakelijkheid van betrokken inrichtingen in het geval van

misstanden (schade aan cliënten en/of organisatie) meegenomen.
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