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Inleiding
Voor u ligt de klachtenanalyse 2019. Hierin zijn de door de Raad voor de Kinderbescherming (hierna: RvdK) geregistreerde
klachten in opgenomen.
Deze klachtenanalyse is vooral kwantitatief van aard en betreft de klachten die:
> Middels ‘Prettig contact met de overheid’ (PCMO) zijn afgedaan;
> Waarbij het tot een formele klachtbehandeling is gekomen;
> Na een klachtbeslissing door de directeur zijn doorgestuurd naar de Externe Klachtencommissie (EKC);
> Daarna naar de Nationale Ombudsman zijn gestuurd.
Verder wordt inzicht gegeven in de wijze waarop is beslist (gegrond of ongegrond) en de aan de klachtbeslissing verbonden
gevolgtrekking. Hierbij is geen onderscheid gemaakt naar regio of cluster. Daarnaast is gekeken naar de tijdigheid van de
klachtafhandeling: het aantal maal dat al dan niet binnen de daarvoor in de klachtregeling gestelde termijn werd beslist.
Bij het kwalitatieve deel van de analyse, waarin is nagegaan waarover werd geklaagd en wat we als organisatie daarvan kunnen
leren, is de analyse van 2018 als uitgangspunt genomen, omdat de indruk bestond dat de inhoud van de meest voorkomende
klachten niet veel afweek van die van 2018. Dat bleek ook zo te zijn, wat betekent dat hetgeen in 2018 als leerpunten
geformuleerd werd, nog steeds een leerpunt blijkt te zijn. Het lijkt daardoor noodzakelijk dat deze leerpunten worden vertaald
in beleid, leiden tot aanpassing van werkprocessen en opgenomen worden in de leermodules van de RvdK.
Op basis van deze klachtenanalyse kunnen geen algemene conclusies worden getrokken over de kwaliteit van het raadswerk.
Het aantal klachten in verhouding tot het totaal aantal verrichte onderzoeken is daarvoor te klein. Bovendien zijn de genoemde
aantallen gebaseerd op een niet helemaal eenduidige en volledige registratie. Wij hebben met de beschikbare cijfers een
representatief beeld te kunnen schetsen. Het nut van deze analyse is met name gelegen in het destilleren van leerpunten voor
de organisatie.
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Met ingang van 1 oktober 2020 is formeel de klachtenprocedure gewijzigd.
Kort gezegd was de procedure als volgt:
> Eerst PCMO, vervolgens behandeling van klachten namens de directeur en een beroepsmogelijkheid bij de Externe
Klachtencommissie (EKC)
en is veranderd in een procedure waarbij:
> De klachten na de PCMO-fase worden voorgelegd aan een klachtadviescommissie (KAC), die advies uitbrengt aan de
directeur, die daarop de beslissing op de klacht neemt. De beroepsmogelijkheid bij de EKC is daarmee komen te vervallen.
Anticiperend daarop is, in projectvorm, al vanaf september 2019 gewerkt aan geschetste ombouw. Dit om klagers een
keuzemogelijkheid te bieden tussen behandeling van de klacht door de KAC of namens de directeur. In deze analyse zijn de
beslissingen waarin eerst door de KAC is geadviseerd en klachten die namens de directeur zijn afgehandeld onder één noemer
gevat, te weten een ‘klachtenbeslissing door de directeur’.
Deze klachtenanalyse gaat in op alle klachten waar in 2019 een beslissing op is genomen. Dus inclusief de klachten die in 2018
zijn ingediend maar waarop in 2019 is beslist en exclusief de klachten in 2019 zijn ingediend en waarop in 2020 is beslist.
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Kwantitatieve analyse
Hoeveelheid ingediende klachten
Tabel 1: aantal ingediende klachten en wijzen van afhandelen.

In 2019

In 2018

In 2017

Verrichtte de RvdK 43.159 onderzoeken.

Verrichtte de RvdK 42.397 onderzoeken.

Verrichtte de RvdK 46.556
onderzoeken.

Zijn er 328 klachten bij de RvdK ingediend.

Zijn er 343 klachten bij de RvdK

Zijn er 314 klachten bij de RvdK

Daarvan zijn er 296 klachten tot een

ingediend. Daarvan zijn er 318 klachten

ingediend. Daarvan zijn er 281 klachten

behandeling gekomen.

tot een behandeling gekomen.

tot een behandeling gekomen.

Heeft de RvdK 254 klachten inhoudelijk

Heeft de RvdK 275 behandeld en

Heeft de RvdK 258 klachten

behandeld en afgedaan. De overige 42

afgedaan. De overige 43 klachten zijn,

inhoudelijk behandeld en afgedaan.

klachten zijn, hoewel in 2019 ingediend, pas

hoewel in 2018 ingediend, pas in 2019

De rest van de klachten zijn afgedaan

in 2020 ingepland voor een klachtgesprek

ingepland voor een klachtgesprek

in 2018.

danwel afgedaan door een formele

danwel afgedaan door een formele

klachtbeslissing.

klachtbeslissing.

Zijn 96 klachten afgedaan door

Zijn 112 klachten afgedaan door

Zijn 106 klachten afgedaan door

klachtbemiddeling (PCMO) waardoor er geen

klachtbemiddeling (PCMO) waardoor er

klachtbemiddeling (PCMO) waardoor

klachtbeslissing genomen hoefde te worden.

geen klachtbeslissing genomen hoefde te

er klachtbeslissing genomen hoefde te

worden.

worden.

Zijn 158 klachten formeel afgedaan door het

Zijn 163 klachten formeel afgedaan door

Zijn 152 klachten formeel

nemen van een klachtbeslissing door een

het nemen van een klachtbeslissing door

afgedaan door het nemen van

klachtbehandelaar of door KAC. Daarvan

een klachtbehandelaar. Daarvan werden

een klachtbeslissing door een

werden 29 klachten in het geheel niet

12 klachten in het geheel niet ontvankelijk

regiodirecteur. Daarvan werden 16

ontvankelijk verklaard.

verklaard.

klachten in het geheel niet ontvankelijk
verklaard.

De algemeen directeur behandelde zelf 4

De algemeen directeur behandelde zelf 3

De algemeen directeur behandelde zelf

klachten.

klachten.

2 klachten.

In 2019 leidde 0,76% van de raadsonderzoeken tot een klacht. 0,37% van de raadonderzoeken leidde tot een formele klachtbeslissing.
In 2018 leidde 0,80% van de raadsonderzoeken tot een klacht. 0,38 % van de raadsonderzoeken in 2018 leidde tot een formele
klachtbeslissing.
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Onderscheid naar aard van de zaak van de formele klachtafhandeling
Net als in voorgaande jaren betreft het merendeel (97%) van de formele klachtbeslissingen een gezag- & omgangsonderzoek (G&O)
en/of een beschermingsonderzoek. Gekeken naar het totaal aantal afgeronde G&O onderzoeken in 2019 (5194), leidde 1,6% van deze
onderzoeken tot een formele klachtbeslissing. Afgezet tegen het totaal aantal afgeronde beschermingsonderzoeken (17811) leidde 0,3%
van deze onderzoeken tot een formele klachtbeslissing. In straf- en ASAA-zaken werd, net als voorgaande jaren, het minst geklaagd. In
ASAA zaken wordt soms bezwaar gemaakt tegen een door de RvdK genomen beslissing. Het gaat in deze gevallen voornamelijk over:
‘Tot niet afgeven van een verklaring van geen bezwaar’.

Klachtbemiddeling (PCMO)
Sinds 2016 werkt de RvdK met klachtbemiddeling ofwel PCMO genoemd. PCMO staat voor Prettig Contact met de Overheid. In
geval van een klacht, of een andere vorm van ontevredenheid, neemt een PCMO getrainde medewerker (klachtbemiddelaar)
snel en persoonlijk (telefonisch) contact op met de klager. In sommige gevallen is één telefoongesprek voldoende om een klacht
of ontevredenheid bij de klager weg te nemen. Vaak is een vervolggesprek nodig, zowel met de klager als met (betrokken)
raadsmedewerkers. Dit vervolggesprek kan ook telefonisch worden gevoerd. Hoor en wederhoor vormen een belangrijk uitgangspunt.

Tabel 2: aantal succesvolle bemiddelingen afgezet tegen totaal aantal behandelde klachten.

In 2019

In 2018

In 2017

Werden 96 klachten succesvol

Werden 112 klachten (41%) succesvol

Werden landelijk 106 klachten (41%)

bemiddeld (35%).

bemiddeld.

succesvol bemiddeld.

Op basis van de cijfers blijkt dat de relatieve aantal succesvolle bemiddelingen minder is dan de voorgaande jaren. Dit kan allerlei
oorzaken hebben. De praktijk leert onder andere dat niet alle klachten geschikt zijn voor een PCMO traject. Conform artikel 8 van de
interne klachtregeling wordt bij binnenkomst van de klacht (in overleg met klager) de mogelijkheden onderzocht voor de behandeling
van de klacht. Het uitgangspunt is dat de klacht wordt behandeld conform wat passend is in de situatie. De aard en de duur van de
ontevredenheid zijn daarbij belangrijke factoren. Verder blijkt uit de mailwisselingen rond de inzet van PCMO, dat de beschikbaarheid
van klachtbemiddelaars een negatief effect heeft op de snelheid waarmee het eerste contact wordt gelegd (zie ook onder Termijnen
PCMO). Het is dus een aandachtspunt voor de RvdK om de beschikbaarheid van klachtbemiddelaars op peil te brengen en te houden.

Grafiek 1: Overzicht verhouding klachtafhandeling per cluster ten opzichte van het totaal aantal inhoudelijke behandelde klachten in 2019 per
cluster.
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Termijnen PCMO
Conform artikel 8 lid 1 van de interne klachtenregeling van de Raad voor de Kinderbescherming, neemt de klachtbemiddelaar, in geval
van een klacht, binnen twee tot vijf werkdagen telefonisch contact op met de klager.
Voor zover het uit de aangeleverde data is op te maken, werden bij 34 van de 96 klachten die werden afgedaan middels PCMO binnen
5 dagen contact gelegd met de klager. Ten aanzien van de 186 klachtbemiddelingspogingen werd in 50 van de gevallen binnen 5
dagen contact gelegd met de klager. Dit percentage (27%) is hoger ten opzichte van voorgaande jaren (14%). In alle overige zaken liet
het telefonisch contactmoment langer op zich wachten. Wanneer het eerste contactmoment later is dan vijf werkdagen heeft dit een
nadelige invloed op het effect van de klachtbemiddeling en op het behalen van de termijnen van de formele klachtbemiddeling.
De interne klachtenregeling regelt niet binnen welke termijn het PCMO traject moet worden afgerond. In de praktijk streeft de RvdK
er naar om binnen 14 dagen na binnenkomst van de klacht duidelijkheid te hebben over het effect van de PCMO. Zo kan tijdig worden
beslist of de klacht toch formeel moet worden afgehandeld. Uit de aangeleverde data blijkt dat voor de PCMO in werkelijkheid meer
tijd wordt genomen.
In de klachtenanalyse van 2017 en 2018 werd al geconstateerd dat de termijnoverschrijdingen van de formele klachtenprocedures
mede het gevolg is van een langdurig PCMO traject. Het lijkt dus belangrijk om alerter te zijn op de in art. 8 van de klachtregeling
gestelde termijnen bij de verschillende fases van de klachtafhandeling.

Formele klachtafhandeling
Een klacht bestaat in de meeste gevallen uit meer dan één klachtonderdeel. Ieder klachtonderdeel wordt afzonderlijk beoordeeld,
waarna het onderdeel gegrond, ongegrond, of deels gegrond/ deels ongegrond kan worden verklaard. Het kan ook dat de
klachtbehandelaar zich onthoudt van een oordeel over de klacht. Dit kan hij/zij doen wanneer de lezingen van partijen tegenover
elkaar staan en er geen aanwijzingen bestaan dat de ene lezing aannemelijker is dan de andere. Om een beter beeld te krijgen van de
beoordeling van de klachten loont het om te kijken naar de klachten per onderdeel in plaats van naar de klacht als één geheel.

Tabel 3: Beoordeling klachtonderdelen

In 2019

In 2018

In 2017

Beslisten de directeuren op 794

Beslisten de directeuren op 732

Behelsde de klachtbeslissing in totaal 671

klachtonderdelen. Van deze

klachtonderdelen. Van deze

klachtonderdelen waarvan 219 (deels)

klachtonderdelen werden 221 (deels)

klachtonderdelen werden 223 (deels)

gegrond werd verklaard.

gegrond verklaard.

gegrond verklaard.

Is in totaal 27% van alle

Is in totaal 30% van alle

Is in totaal 29% van alle

klachtonderdelen (deels)gegrond

klachtonderdelen (deels)gegrond

klachtonderdelen (deels)gegrond

verklaard.

verklaard.

verklaard.

Een klacht kan ook niet-ontvankelijk worden verklaard. Meestal betreft het een klacht over een gedraging die meer dan een jaar
geleden plaatsvond of een klacht over de inhoud van het advies of besluit waarover volgens de interne klachtregeling van de RvdK niet
geklaagd kan worden. In 2019 werd 20% van de klachten in het geheel niet-ontvankelijk verklaard. In 2018 was dit 7%.
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Termijnen formele klachtafhandeling
De interne klachtenregeling van de RvdK schrijft voor dat de RvdK een klacht binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift
afhandelt. De termijn kan voor ten hoogste vier weken worden verdaagd tot in totaal 10 weken. Van deze verdaging wordt schriftelijk
mededeling gedaan aan klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft onder vermelding van de reden van de
verdaging.

Tabel 4: Termijnen formele klachtafhandeling

In 2019

In 2018

In 2017

Werd 25% van de klachtbeslissingen

Werd 9% van de

Werd 14% van de

genomen binnen 6 weken na

klachtbeslissingen genomen binnen 6

klachtbeslissingen genomen binnen 6

binnenkomst van de klacht

weken na binnenkomst van de klacht,

weken na binnenkomst van de klacht,

34% binnen 10 weken.

28% binnen 10 weken.

34% binnen 10 weken.

Werd 58% van de klachten buiten de

Werd 63% van de klachten buiten de

Werd 52% van de klachten buiten de

termijn van 10 weken afgehandeld.

termijn van 10 weken afgehandeld.

termijn van 10 weken afgehandeld.

Voor zover het uit de klachtbeslissing

Voor zover het uit de klachtbeslissing

Voor zover het uit de klachtbeslissing

op te maken is, is er in ongeveer 25%

op te maken is, is er in ongeveer 20% van

opte maken is, is er in ongeveer 25% van

van de te laat genomen beslissingen

de te laat genomen beslissingen

de beslissingen waarbij de termijn

schriftelijk uitleg gegeven over de

schriftelijk uitleg gegeven over de

van 10 weken is overschreden schriftelijk

termijnoverschrijding al dan niet met

termijnoverschrijding al dan niet met

uitleg gegeven, al dan niet met excuses.

excuses.

excuses.

Grafiek 2: overzicht aantal formele klachtafhandelingen binnen en buiten termijn per cluster.
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Alhoewel dus in een klein percentage van de gevallen de klacht binnen de termijn wordt afgehandeld moeten we een verbetering
constateren ten opzichte van de voorgaande jaren. Dat neemt niet weg dat termijnoverschrijding expliciet aandacht blijft vergen in de
komende periode.
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Klachtafhandeling externe klachtencommissie (EKC)
Indien de klager het niet eens is met de beslissing van de directeur is er formeel tot 1 oktober 2020
de mogelijkheid geweest om de klacht voor te leggen aan de externe klachtencommissie.

Tabel 5: Beoordeling van klachten door de EKC.
In 2019

In 2018

In 2017

Gaf de EKC in totaal 42 beslissingen.

Gaf de EKC in

Gaf de EKC in

totaal 53 beslissingen.

totaal 47 beslissingen

Werden er door de externe

Werden door de externe

Werden door de externe

klachtencommissie 243 klachtonderdelen

klachtencommissie 242

klachtencommissie 225

beoordeeld.

klachtonderdelen beoordeeld.

klachtonderdelen beoordeeld.

Is de klachtencommissie bij 57

Is de klachtencommissie bij 81

Is de klachtencommissie bij 54

klachtonderdelen, in tegenstelling tot de

klachtonderdelen, in tegenstelling tot de

klachtonderdelen, in tegenstelling

RvdK, van oordeel dat er wel sprake is van

RvdK, van oordeel dat er wel sprake is van

tot de RvdK, van oordeel dat er wel

een gegronde klacht.

een gegronde klacht.

sprake is van een gegronde klacht.

Is 23% van de voorgelegde

Is 33% van de voorgelegde

Is 24% van de voorgelegde

klachtonderdelen alsnog gegrond

klachtonderdelen alsnog gegrond

klachtonderdelen alsnog gegrond

verklaard.

verklaard.

verklaard.

In 2019 is er een afname zichtbaar in het aantal gegrond verklaarde klachten door de EKC. Minder dan een kwart van de ongegrond
verklaarde klachtbeslissingen door of namens de directeur zijn door de EKC alsnog gegrond verklaard.

Termijnen bij de externe klachtencommissie (EKC)
Conform art. 12 van het Besluit externe klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt de commissie de klacht en
geeft haar bevindingen en haar oordeel binnen 6 weken of, indien de klager zijn zienswijze mondeling naar voren heeft gebracht,
binnen 10 weken na ontvangst van het klaagschrift. De klachtencommissie kan de afhandeling van de klacht ten hoogste 4 weken
verdagen.

Binnen 6 weken

Binnen 10 weken

Binnen 14 weken
(verdaging)

Buiten termijn

2019

14%

17%

24%

45%

2018

9%

10%

28%

53%

2017

9%

30%

27%

34%

Net als bij de interne klachtenafhandeling worden bij de EKC termijnen overschreden. Deze termijnoverschrijdingen nemen echter wel
in omvang af ten opzichte van 2018. Het percentage dat binnen 10 weken wordt afgehandeld is gestegen. Met de komst van de nieuwe
klachtenregeling wordt er gepoogd de termijnen minder te overschrijden. De klachtenanalyse van 2020 zal dit moeten uitwijzen.

Klachtadviescommissie (KAC)
Met ingang van 1 oktober 2019 is er gestart met een pilot om alvast kennis te maken met de nieuwe klachtenregeling. Deze nieuwe
regeling moet zorgen voor een snellere en minder juridische klachtenprocedure. Met ingang van 1 oktober 2020 is formeel de
klachtenprocedure gewijzigd. Tijdens de overgangsfase zijn er 5 klachten volgens de nieuwe klachtregeling behandeld. Op basis van dit
aantal kunnen hieraan vooralsnog geen conclusies verbonden worden. In de analyse over 2020 zal aandacht moeten uitgaan naar de
vraag of de behandelingstermijn inderdaad korter is geworden.
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De vertrouwenspersoon
Iedere cliënt kan een vertrouwenspersoon inschakelen bij een klachtenprocedure. Deze vertrouwenspersoon mag ter ondersteuning
aanwezig zijn bij de klacht- of bemiddelingsgesprekken. Naast cliëntvertrouwenspersonen zoals bijvoorbeeld een partner of familielid,
zijn er ook professionele vertrouwenspersonen beschikbaar. Hier is aansluiting gezocht bij de Jeugdwet (art 4.1.9. Jw). Het Adviesen Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) voert dit vertrouwenswerk landelijk uit in opdracht van de RvdK. Het is hun taak om cliënten te
informeren en te adviseren over hun (rechts)positie en om hen te ondersteunen bij vragen, problemen en klachten aangaande de RvdK.
Daarbij werkt het AKJ samen met een aantal Zorgbelangorganisaties die als onderaannemer optreden.
Voor zover op te maken uit de aangeleverde data lieten klagers zich in 2019 in 36% van de formele klachtenprocedures bijstaan door
een professioneel vertrouwenspersoon. In 2018 was dit 20% en in 2017 was dit 39%. Opvallend is dat, net als in 2018, de aanwezigheid
van een vertrouwenspersoon bij klachten soms niet of onvoldoende is geregistreerd waardoor het genoemde percentage af kan wijken
van de werkelijkheid.
Uit het jaarverslag 20191 van het AKJ en Zorgbelang blijkt dat er 17.940 vragen, problemen of klachten met een vertrouwenspersoon
van het AKJ en Zorgbelang zijn besproken. In 5% van de gevallen gingen deze vragen, problemen of klachten over de RvdK. Dit zijn in
totaal 897 vragen, problemen of klachten.
De meeste klachten bij het AKJ en Zorgbelang in het algemeen gaan over bejegening, gevolgd door beslissingen en uitvoering van
jeugdhulp.

1

Bron: Toegankelijk vertrouwenswerk Jaarverslag 2019, een rapportage van het AKJ en Zorgbelang d.d. mei 2020.
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Samenvatting van de kwantitatieve gegevens
In 2019 zijn er 328 klachten bij de RvdK ingediend. Daarvan zijn er 254 klachten inhoudelijk behandeld en afgedaan. 96 klachten
zijn er middels PCMO afgedaan. Er zijn 158 formele klachtbeslissingen gegeven (waarvan 29 in zijn geheel niet ontvankelijk) op 794
klachtonderdelen.
Het percentage van de onderzoeken waarin een klacht is ingediend, is praktisch gelijk gebleven in vergelijking met 2018, te weten
0,76%. Het aantal behandelde klachten is gedaald met 254 klachten in 2019 ten opzichte van 275 in 2018. Ook het aantal middels PCMO
afgedane klachten is iets gedaald, van 112 in 2018 naar 96 in 2019.
Deze 254 klachten bestonden uit 794 klachtonderdelen (in 2018 bestonden de 275 klachten uit 732 onderdelen), waarvan er 221, is 27%
(deels) gegrond zijn verklaard. In 2018 lag dit percentage op 30% en in 2017 op 29%.
Van de 158 klachten die in 2019 tot een beslissing hebben geleid zijn er 29 op alle onderdelen niet-ontvankelijk verklaard, dat wil zeggen
18%. Dit is een forse stijging ten opzichte van 2018, toen van de 163 klachten waarin een beslissing werd genomen er 12 niet ontvankelijk
waren, is 7%. In 2017 lag dit percentage op 10%.
In 58 % van de klachtbeslissingen werd deze genomen buiten de (reeds met 4 weken verlengde) termijn van 10 weken. In 2018 was dat
percentage 63% en in 2017 52%. Slechts in 25% van de gevallen is deze termijnoverschrijding benoemd, zoals de regeling voorschrijft,
en zijn daarvoor excuses aangeboden.
Het overgrote deel van de klachten (97%) heeft betrekking op G&O en/of beschermingsonderzoeken. Dit was ook in 2018 en 2017 het
geval. In straf- en ASAA-zaken werd, net als voorgaande jaren, het minst geklaagd.
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Kwalitatieve analyse
De inhoud van de on/gegrond verklaarde klachten
Cliënten van de RvdK verkeren in de positie afhankelijk te zijn van de RvdK voor een advies of een beslissing die van groot belang is voor
(de omgang met) hun kinderen. Dat is een zeer kwetsbare positie. De machtspositie die de RvdK als institutie op dit punt aldus in neemt en
het feit dat het voor veel ouders, vooral de ouders die zich benadeeld voelen door dit advies/ deze beslissing, moeilijk te begrijpen is hoe
dit tot stand komt, brengt voor de medewerkers van de RvdK de verantwoordelijkheid met zich om hier zorgvuldig en transparant mee om
te gaan.
Klachten met betrekking tot het handelen van medewerkers van de RvdK dienen onderzocht en beoordeeld te worden, met
als belangrijkste doel, naast genoegdoening voor cliënten ook ‘preventie’ , het als organisatie daarvan leren en voorkomen van
onzorgvuldigheden jegens cliënten.
Allereerst moeten we constateren dat het feit dat 97% van de klachten een G&O onderzoek betrof, alhoewel niet nieuw, nog steeds een
zeer opvallend gegeven is, waar aan de RvdK voor wat betreft de opleiding en bijscholing van medewerkers, met name de medewerkers die
G&O onderzoeken doen, (nog meer) aandacht zou moeten besteden.
Van de klachtonderdelen die, na PCMO, aan de directie (in de persoon van de gemandateerde klachtafhandelaar of na advies van de KAC)
zijn voorgelegd, hadden er in verhouding de meeste (194, waarvan 53 gegrond verklaard) betrekking op de inhoud van het raadsonderzoek:
> De onderbouwing van beslissing van de RvdK achtte men onvoldoende( een klacht hierover is 11 x gegrond en 19 x ongegrond verklaard);
> Men was het niet eens met de afweging van welke informatie relevant was daarvoor (of vond dit niet duidelijk gemotiveerd), een klacht
hierover is 20 x gegrond en 30 x ongegrond verklaard;
> Klagers vonden dat er onvoldoende met hen was gesproken c.q. voelden zich onvoldoende gehoord, vonden dat er onvoldoende aan
wederhoor was gedaan; (12 x gegrond en 25 x ongegrond verklaard)
> Klagers vonden dat er onvoldoende feitenonderzoek was gedaan door de raadsmedewerkers; (2 x gegrond en 50 x ongegrond).
We zien hier dat als een klacht gegrond wordt verklaard, de gegrondverklaring niet de inhoud van het raadsonderzoek (de inhoudelijke
afwegingen, het advies of de beslissing) betreft – er kan immers ingevolge artikel 2 van de klachtenregeling alleen een klacht worden
ingediend over de wijze waarop een raadsmedewerker zich jegens een cliënt heeft gedragen- maar de manier waarop de door de
raadsmedewerker genomen beslissingen tijdens het onderzoek worden uitgelegd en gemotiveerd.
Dat zien we ook bij klachten over de verwerking van de reactie op het concept rapport: men klaagt hier over het feit dat:
> Feitelijke onjuistheden niet zijn gewijzigd naar aanleiding van de reactie van ouders op het concept rapport: 11 x gegrond verklaard en 22
x ongegrond verklaard;
> Niet is aangegeven of- en wat er gewijzigd is naar aanleiding van de reactie op het concept:
• 5x gegrond verklaard.
Hierbij gaat het in totaal om 46 klachtonderdelen, waarvan 20 gegrond verklaard. Dit is een relatief hoog percentage. De beslissing om het
rapport al dan niet aan te passen naar aanleiding van de reactie op het conceptrapport, is aan de raadsmedewerker. Er moet echter wel
worden toegelicht of er al dan niet gewijzigd wordt in het definitieve rapport naar aanleiding van die reactie en wat de overweging daarbij
is (22 klachtonderdelen op dit punt ongegrond verklaard omdat correct gemotiveerd was). Dit geldt ook voor de beslissing om de reactie
integraal als bijlage aan het rapport toe te voegen.
Ook bij de klachten die betrekking hadden op de informatie van informanten zijn het de klachten die gaan over het ontbreken van een

S

motivatie van een onderzoeksbeslissing, bijvoorbeeld om een door de ouder voorgestelde informant niet te horen, die gegrond zijn
verklaard (15 x gegrond verklaard).
De klachten over de bejegening van cliënten door raadsmedewerkers (157 in totaal, waarvan 46 gegrond zijn verklaard en 11 x geen oordeel is
gegeven) betreffen:
> Onvoldoende zorgvuldige communicatie naar de ouders (daar is 42 maal over geklaagd, 11 x gegrond verklaard en 6 x geen oordeel)
> (de schijn van-) partijdigheid van de raadsmedewerkers in het onderzoek in het voordeel van de andere ouder (vooral in G&O zaken
speelt dit vanzelfsprekend). Van de 47 daarover ingediende klachtonderdelen zijn er slechts 4 gegrond verklaard.
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Ook dit jaar zijn er klachten ingediend over het optreden van de zittingsvertegenwoordiger ter zitting (31 x, waarvan 8 klachten gegrond
verklaard) waaruit blijkt dat het voor een cliënt vaak niet duidelijk is wat de rol van de RvdK is ter zitting. Vorig jaar is om die reden
geconstateerd dat het goed zou zijn als de rechterlijke instantie die de RvdK ter zitting ten behoeve van hun advisering uitnodigt,
procespartijen actief zou informeren op dit punt. Het lijkt niet overbodig om nogmaals aandacht hiervoor te vragen bij de rechtspraak.

Een vergelijking met 2018
Als we deze gegevens vergelijken met die uit de klachtenanalyse van 2018 en eerdere jaren, zien we dat de uitkomsten gelijkluidend
zijn. Ook in 2018 werd geconstateerd dat uit die analyse blijkt dat het voor cliënten regelmatig onduidelijk is welke overwegingen er
door raadsmedewerkers worden gemaakt bij het nemen van een onderzoeksbeslissing en hoe die beslissing is onderbouwd.
Hierbij zijn een tweetal opmerkingen op zijn plaats: Ten eerste: de ontvanger van de boodschap is onderdeel van de communicatie.
Aan de hand van wat medewerkers naar voren brengen mag worden aangenomen dat de uitleg vaak wel mondeling is gegeven maar
wellicht te summier, of er is onvoldoende gecheckt of dit ook is begrepen en is binnen gekomen bij de cliënt, die op dat moment
wellicht veel informatie te verwerken krijgt. Maar – hoe dit ook zij – uit de gegrond verklaarde klachten blijkt het belang van het
(schriftelijk, in het rapport) uitleggen en motiveren van zaken die voor een raadsmedewerker vaak vanzelfsprekend zijn, maar voor een
cliënt niet. Het verdient aanbeveling om dit aspect structureel op te nemen in het scholingsaanbod voor raadsmedewerkers, zowel
voor kernfunctionarissen als voor zittingsvertegenwoordigers, gedragsdeskundigen en juristen.
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De gevolgen van gegrond verklaarde klachten
In het klachtreglement is bepaald (art 12 lid 3) dat als een klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is verklaard, moet worden meegedeeld
of -en zo ja welke gevolgen daaraan worden verbonden door de directie. Het blijkt dat dit lang niet in alle klachtbeslissingen is gedaan.
Dit is een aandachtspunt.
Consequenties die in 2019 verbonden zijn aan gegrondverklaringen betreffen:
> Een nieuw- of aanvullend onderzoek laten doen door een ander multidisciplinair team of een andere locatie;
> Aanpassingen aan het rapport laten aanbrengen, bijvoorbeeld het alsnog wijzigen van feitelijke onjuistheden, aanvullingen doen
bijvoorbeeld in het onderzoeksplan, een motiveringsgebrek herstellen etc.
> Vervolgens moet dan het aangepaste rapport verzonden worden aan degenen die ook het oorspronkelijke rapport hebben
ontvangen (ook als het rapport al is verzonden naar de rechtbank en al is behandeld door de rechtbank);
> Het (alsnog) aan de rechtbank toezenden van (gewijzigde) documenten;
> Melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
> Een brief sturen aan bijvoorbeeld GI of het Hof;
> De kwestie onder de aandacht brengen binnen de organisatie.
Niet is geregistreerd welke gevolgen de RvdK heeft verbonden aan een aanbeveling van de Externe Klacht commissie, na een door
haar gegrond verklaarde klacht (conform het betreffende reglement is de RvdK gehouden dit mee te delen aan de Externe Klachten
commissie). Een aanbeveling op dit punt is echter niet relevant, nu de Externe Klachten commissie is opgeheven.
Nu tegen de beslissing van de directeur, na advies van de KAC, direct beroep open staat bij de Nationale Ombudsman en niet langer
eerst bij de Externe klacht commissie, en de Nationale Ombudsman bij de beoordeling van een aan hem voorgelegde klacht vooral
acht slaat op de manier waarop de instelling is omgegaan met de klacht/ hier gevolgen aan heeft verbonden, wordt een expliciet in de
klachtbeslissing opgenomen overweging op dit punt des te meer van belang.

Registratie van de klachten
Een andere aanbeveling betreft de registratie van de ingediende klachten, het procedurele beloop van de klachtbehandeling en van
de klachtbeslissing (en het eventuele vervolg daarvan). Tot op heden gebeurt dat niet uniform en gestructureerd, maar per locatie
of cluster verschillend. Dit bemoeilijkt een tijdige en regelmatige analyse van de klachten en de terugkoppeling daarvan naar de
organisatie. Het is goed om te constateren dat er inmiddels eerste stappen in de richting van een uniforme en structurele registratie
zijn gezet.
Als organisatie leren van klachten werkt beter als medewerkers regelmatig, dat wil zeggen vaker als 1 keer per jaar middels de
klachtenanalyse, worden geïnformeerd over on/- gegrond verklaarde klachten, zodat ze zo nodig hun werkwijze daarop kunnen
aanpassen.
Ook communicatie over ongegrond verklaarde klachten is van belang voor de organisatie. Immers, ook daar kan men van leren. Verder
blijkt uit de contacten met raadsmedewerkers die een klacht tegen zich ingediend zien, dat dit vaak spanning bij hen oplevert. Het
is belangrijk dat medewerkers zicht hebben, ook als cliënten aangeven ontevreden te zijn, welk gedrag klachtwaardig is en hoe een
eventuele klacht hoogstwaarschijnlijk beoordeeld zal gaan worden. Kort gezegd: inhoudelijke oordelen en onderzoeksbeslissingen
moeten uitgelegd en onderbouwd worden, op overwegingen van cliënten moet worden ingegaan, in geval van nieuwe of opvallende
feiten of beschuldigingen moet wederhoor plaatsvinden, en dit alles bij voorkeur schriftelijk. Als er niets wordt gedaan met nieuwe
feiten of beschuldigingen moet dit worden uitgelegd en vastgelegd.
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Samenvatting kwalitatieve gegevens en aanbevelingen
1.

Registreer klachten en klachtbeslissingen structureel en landelijk uniform, zodat er betrouwbare cijfers worden gegenereerd;

2.

Zorg voor de voldoende beschikbaarheid van bemiddelaars;

3.

Tref concrete (administratieve) maatregelen ter vermindering van het percentage klachten waarin de behandel termijnen
worden overschreden;

4.

Besteed in de beschrijving van de werkprocessen en bij scholing van raadmedewerkers aandacht aan:
a.

de noodzaak van het expliciet, mondeling en schriftelijk, motiveren van alle beslissingen die worden genomen in
een onderzoek, niet alleen de inhoudelijke beslissingen maar ook de onderzoeksbeslissingen, zoals bijvoorbeeld
wat er wordt gedaan met de reactie op het concept-rapport, waarom bepaalde feiten worden overgenomen en
andere niet etc.;

b.

het gevoel van cliënten dat ze worden gehoord, in de gelegenheid worden gesteld om te reageren op de visie van
de andere betrokkenen et cetera.

5.

Doe dit vooral daar waar het gaat om scholing van medewerkers die G&O zaken doen.

6.

Verbind zo nodig beleidsmatige consequenties aan gegrond en ongegrond verklaarde klachten (en check het jaar daarop in
de klachten analyse of dat gevolg heeft gehad);

7.

Benoem in de klachtbeslissing de gevolgen die al dan niet worden verbonden aan een gegrondverklaring van een
klachtonderdeel;

8.

Zorg voor een periodieke terugkoppeling naar de medewerkers van de inhoud van ongegrond en gegrond verklaarde
klachten.
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