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Inleiding
Voor u ligt de klachtenanalyse 2020. Hierin zijn de door de Raad voor de Kinderbescherming (hierna RvdK) geregistreerde
klachten in opgenomen. Er zijn in deze analyse twee delen te vinden: de kwantitatieve analyse, die gaat over het aantal klachten
en de kwalitatieve analyse, die gaat over de inhoud van de klachten.

Kwantitatieve analyse
In deze klachtanalyse vindt u eerst informatie over het aantal klachten. Daarnaast vindt u uitleg over deze aantallen. Zo kunt u
de volgende zaken zien:
> Bij hoeveel klachten bemiddeling is ingezet.
> Bij hoeveel klachten de bemiddeling ervoor heeft gezorgd dat formele behandeling en een beslissing door de directeur niet
meer nodig was.
> Bij hoeveel klachten de directeur een beslissing heeft genomen.
> Hoeveel cliënten in 2020 hebben gekozen voor de ‘oude’ route van het behandelen van klachten en hoeveel voor de ‘nieuwe’
route en wat het verschil was tussen deze twee.
> Hoeveel klachten na een klachtbeslissing van de directeur op de oude route doorgestuurd zijn voor een beslissing door de
Externe Klachtencommissie (EKC).
> Of waarin via de nieuwe, huidige route door de Klachtadviescommissie (KAC) is geadviseerd, waarna de directeur een
klachtbeslissing heeft genomen.
> Hoeveel klachten daarna naar de Nationale ombudsman zijn gestuurd.
Daarnaast is gekeken hoe vaak de RvdK binnen de termijnen die daarvoor staan een beslissing neemt.

Kwalitatieve analyse
In het tweede deel wordt ingegaan op de manier waarop is beslist: gegrond of ongegrond. Er wordt aandacht besteed aan
zaken die goed gaan. Daarnaast wordt gekeken naar leer-, en verbeterpunten. Er wordt uitgelegd wat de gevolgen zijn van
gegrond verklaarde klachten. Hierbij worden leerpunten betrokken die in het hele land naar voren zijn gekomen. Er is geen
onderverdeling per locatie of cluster, omdat leerpunten uit gegrond verklaarde klachten voor de hele organisatie belangrijk zijn.
Bij het kwalitatieve deel van de analyse, waarin is nagegaan waarover werd geklaagd en wat we als organisatie daarvan leren,
is een vergelijking gemaakt met de analyse van 2019. De onderwerpen waarover geklaagd wordt, zijn voor een deel hetzelfde
als de onderwerpen waarover in de vorige jaren geklaagd werd. De directeuren noemen in hun beslissingen zaken waar de
raadsmedewerkers van kunnen leren. Zo worden er zaken vastgesteld waar raadsmedewerkers in een volgende zaak beter
op kunnen letten. Directeuren wijzen via hun beslissing dan de raadsmedewerkers op verbeterpunten. Daarnaast benoemen
directeuren leerpunten die breder voor verandering en verbetering kunnen zorgen. Zo worden leerpunten meteen voorgelegd
aan beleidsmedewerkers, of aan kwaliteitsgroepen die een leerpunt door kunnen voeren in de wijze waarop de RvdK zijn taken
uitvoert.
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De ervaringen met de nieuwe klachtenregeling zorgen ervoor dat er zo nodig aanpassingen worden doorgevoerd in die
klachtenregeling.
Het aantal klachten is klein ten opzichte van het aantal onderzoeken dat de RvdK uitvoert. Er kunnen daarom geen algemene
conclusies worden getrokken over de kwaliteit van de raadsonderzoeken. Wel komen er in de leerpunten belangrijke
onderwerpen naar voren die de RvdK de kans geven om de kwaliteit van de onderzoeken te verbeteren. Het is daarom
van belang dat de RvdK zijn voordeel doet met de resultaten naar aanleiding van alle ingediende klachten. Verschillende
cliënten geven in de klachtprocedure hun wensen en verwachtingen weer. Een veelgehoorde wens is dat de RvdK leert van de
ingediende klacht.
De aantallen die u in deze analyse vindt zijn gebaseerd op een registratie die meer gestroomlijnd moet worden. Er is, net als
benoemd in de analyse van 2019, een klachtmodule in de maak in het registratiesysteem van de RvdK. Het is belangrijk dat
klachten door iedere medewerker hetzelfde worden geregistreerd. Met alle informatie die beschikbaar is, is er een duidelijk
beeld van zaken die goed gaan en zaken die beter kunnen.
Deze analyse laat de leerpunten op een algemene manier zien. Het is namelijk niet de bedoeling dat persoonlijke
gegevens terecht komen in een analyse die voor iedereen toegankelijk is. Toch zullen cliënten en raadsmedewerkers zich
waarschijnlijk kunnen herkennen in de thema’s en leerpunten die aan bod komen. Dit is de bedoeling, want zo kan de
RvdK leren van de ingediende klachten. Klachtonderdelen en leerpunten komen daarnaast meer uitgebreid terug in de
deskundigheidsbevordering van medewerkers. De RvdK is bezig met het ontwikkelen van leermiddelen die gaan over
klachten, bijvoorbeeld in de vorm van brochures per onderwerp of vlogs. Het komende jaar worden deze uitgewerkt. Ook
krijgen leerpunten een plaats in de Raadsacademie, waar nieuwe raadsmedewerkers opgeleid worden en leermodules worden
ontwikkeld.

Overgang naar nieuwe klachtenregeling
Op 1 oktober 2020 is de klachtenprocedure veranderd. Vanaf deze datum zijn alle klachten volgens de nieuwe methode
behandeld. Tot deze datum was er de mogelijkheid om te kiezen voor de oude of voor de nieuwe procedure.

Bemiddeling
Als er een klacht binnenkomt, legt een bemiddelaar contact met de cliënt en de raadsmedewerker met als doel een oplossing
te vinden voor de onvrede. Het streven is dat de bemiddelaar binnen vijf dagen contact opneemt met een cliënt om te
bespreken wat er moet gebeuren om weer vertrouwen te hebben in de RvdK. Bemiddeling vindt plaats volgens de methode
‘Prettig Contact met de Overheid’. Door bemiddeling kan onvrede weggenomen worden. Er kunnen afspraken gemaakt
worden en er kunnen zaken recht gezet worden als dat nodig is. Dit kan ervoor zorgen dat onvrede wordt weggenomen. Dan is
de klacht daarmee opgelost en wordt de klachtenprocedure afgerond. Bemiddeling kan ook helpen om de klacht meer helder
te krijgen of om te bespreken wat een cliënt, maar ook een raadsmedewerker, kan verwachten van het vervolg. Ook dan kan
bemiddeling een positieve bijdrage leveren. Het is dan alleen niet het einde van de klachtenprocedure.
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Het vervolg in de oude procedure ziet er zo uit:
> Een bemiddelaar legt contact.
> Als met bemiddeling de klacht niet afgerond kan worden, behandelt een klachtbehandelaar de klacht namens de directeur. Er volgt
een klachtbeslissing.
> Als een cliënt niet tevreden is met deze klachtbeslissing, kan deze worden voorgelegd aan de Externe Klachtencommissie. Deze
commissie beslist over de klachten die niet gegrond zijn verklaard.
> Als een cliënt niet tevreden is met de klachtbeslissing door de EKC, dan staat de weg naar de Nationale ombudsman open.
In de nieuwe klachtenprocedure is het vervolg zo geregeld:
> Een bemiddelaar legt contact.
> Als met bemiddeling de klacht niet is afgerond, worden de klachten voorgelegd aan de Klachtadviescommissie. Deze commissie is
georganiseerd door de RvdK, maar bestaat uit onafhankelijke leden, afkomstig uit bijvoorbeeld de rechterlijke macht, de advocatuur
en de jeugdzorg. De leden kijken met een eigen blik naar de klacht en geven een advies aan de directeur.
> De directeur kijkt goed naar de klacht, het werk van de raadsmedewerkers en het advies van de Klachtadviescommissie en
neemt een beslissing. Het uitgangspunt is dat de directeur het advies volgt, maar het kan zijn dat hij vindt dat de beslissing toch
anders moet zijn. Als dat zo is, legt de directeur uit waarom hij anders beslist. De klachtbeslissing van de directeur wordt met het
klachtadvies naar de cliënt en de raadsmedewerkers gestuurd.
> Als een cliënt niet tevreden is met de klachtbeslissing van de directeur, dan staat de weg naar de Nationale ombudsman open.

Twee procedures in 2020
De nieuwe klachtenprocedure is vanaf 1 oktober 2020 gaan gelden voor alle klachten. Tot die tijd zijn de klachten volgens beide
procedures behandeld. Vanaf september 2019 is de nieuwe procedure al in projectvorm gestart. Hierdoor kon de RvdK ervaringen
opdoen met deze procedure en daar ook van leren. Gedurende dit jaar zijn er daardoor al aanpassingen gedaan.

Coronapandemie
2020 was ook het jaar van de coronapandemie. Dit heeft het behandelen van klachten moeilijker gemaakt. Ook het starten van de
nieuwe procedure werd belemmerd. Het heeft lang geduurd voordat de RvdK de afhandeling van klachten anders kon organiseren.
In het begin werd gedacht dat corona snel weer over zou gaan, maar dit bleek niet het geval. Klachten waarvan de behandeling was
opgeschoven werden laat behandeld en er kwam een lange wachtlijst. Dit alles heeft de behandeling van klachten geen goed gedaan.
Met name in de termijnen is dit terug te zien. Ook zijn er veel klachten ingediend in 2020, die niet zijn afgerond in 2020, maar een
vervolg krijgen in 2021. Daarnaast is het voorstelbaar dat de lange duur en beperkte mogelijkheden in het begin van de pandemie het
vertrouwen geen goed hebben gedaan. Raadsmedewerkers vonden deze situatie ook vervelend, omdat ook zij het belangrijk vinden
om snel te reageren op een klacht. Tegelijkertijd was te zien dat een aantal cliënten ook begrip had voor de situatie, omdat iedereen
met dezelfde beperkingen te maken had.

Afgeronde klachten in 2020
Deze klachtenanalyse gaat in op alle klachten waar in 2020 een beslissing op is genomen, dus:
> Klachten uit 2019 waarover pas in 2020 een beslissing is genomen;
> Klachten uit 2020 die ook in 2020 zijn afgerond.
Klachten die in 2020 zijn ingediend, maar niet in dat jaar konden worden behandeld, krijgen een plaats in de analyse van 2021.
Die analyse zal per kwartaal worden uitgevoerd.
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Kwantitatieve analyse
Hoeveelheid ingediende klachten

In 2020 is 446 keer een klacht gemeld bij de RvdK. De meeste mensen hebben online het webformulier van de RvdK ingevuld. Een
aantal mensen hebben hun klacht op een andere manier aan de RvdK laten weten, bijvoorbeeld door een e-mail of brief te schrijven, of
door hun onvrede te delen met een raadsmedewerker. Naar al deze berichten is goed gekeken.

Klachten in 2020
> In 2020 zijn 446 berichten naar de afdeling klachten van de RvdK gestuurd.
> Bij 49 berichten heeft de RvdK verwezen naar een andere instantie of een andere medewerker binnen de RvdK, omdat het over iets
anders ging dan een klacht aan de RvdK. Dat betreft dan bijvoorbeeld de reactie op het raadsrapport, een vraag over hoe de RvdK
omgaat met persoonlijke gegevens of onvrede over een persoon die niet bij de RvdK werkt. Er zijn ook mensen aan wie de RvdK een
vraag heeft gesteld over hun bericht, maar die hier niet meer op hebben geantwoord.
> Er zijn 397 berichten in behandeling genomen als klacht. Hiervan zijn 262 klachten afgerond in 2020.
> De behandeling van 135 klachten zal verder gaan in 2021. Ten opzichte van andere jaren zijn er meer klachten die vervolgd worden in
het volgende jaar. Dit komt door vertragingen in verband met de coronamaatregelen en de reorganisatie van de klachtbemiddeling.
> In 2020 is er een beslissing genomen over 86 klachten die zijn ingediend in 2019 en in twee situaties nog in 2018.
> Er zijn in 2020 348 klachten waarbij er een oplossing gevonden is, of waarover een beslissing is genomen.

Wat zijn de oplossingen en beslissingen geweest voor deze 348 klachten?
> Bij 120 klachten is het gelukt om in gezamenlijk overleg een oplossing te vinden (bemiddeling), waardoor het niet nodig was om een
officiële beslissing op te stellen voor de klacht. Bij deze klachten is er nadien tevredenheid bij zowel mensen die een klacht hebben,
als bij raadsmedewerkers. Raadsmedewerkers in die bemiddelingen kijken professioneel naar hun eigen gedragingen, kunnen
daarbinnen mensen tegemoet komen om te zorgen voor verbetering en mensen die een klacht hadden, voelen zich beter gehoord of
meer serieus genomen.
> Voor 62 klachten is de beslissing genomen dat de RvdK deze niet kan behandelen (niet ontvankelijk). Een reden daarvoor kan zijn
dat het gedrag waar de klacht over gaat te lang geleden heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld meer dan een jaar. Dan is niet meer te
achterhalen wat er precies gebeurd is. Een andere reden kan zijn dat het niet duidelijk genoeg is waar de klacht over gaat. De inhoud
van deze klachten kan daardoor niet behandeld worden.
> 17 klachten zijn in behandeling genomen, maar er is uiteindelijk geen beslissing genomen. Er is ook geen overeenstemming of
tevredenheid bereikt. Hoe dat kan? Soms laten mensen het erbij. Mensen maken dan de keuze om de procedure te stoppen om
diverse redenen. Of mensen zien na het gesprek met de bemiddelaar toch geen meerwaarde in verdere behandeling van hun klacht,
bijvoorbeeld omdat wat ze graag zouden willen, niet bereikt kan worden in de klachtprocedure.

Hoe was het verdeeld in de vorige jaren?
In vergelijking met 2018 en 2019, zijn er in 2020 meer klachten ingediend. Het webformulier wordt vaker door cliënten ingevuld. In de
cijfers vallen de volgende zaken op:
> Er zijn in 2020 ongeveer 100 klachten meer ingediend en behandeld dan in de vorige jaren, terwijl er minder onderzoeken zijn
verricht.
> Sinds het mogelijk is een webformulier in te vullen, is het aantal ingediende klachten groter. De drempel om een klacht in te dienen
is mogelijk lager geworden.
> Het blijkt niet altijd om een klacht te gaan die kan worden behandeld, terwijl een cliënt wel vanuit onvrede een bericht stuurt aan
de RvdK. Dit zorgt ervoor dat het totaal aantal klachten groter lijkt dan het is, maar geeft tegelijkertijd de kans deze cliënten door te
verwijzen naar een persoon die hen verder kan helpen.
> Er worden minder klachten ontvankelijk verklaard, dan voorheen. Dit kan komen doordat een vast, relatief klein team juristen kijkt
naar de klachten en probeert te bekijken welk vervolg het beste past bij een klacht.
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In de tabel is te zien wat de verhouding is van deze aantallen ten opzichte van 2019 en 2018.
2020

2019

2018

Totaal aantal onderzoeken

39.957

43.159

42.397

Percentage van het totaal aantal waarin een klacht is ingediend

1,12 %

0,76 %

0,80 %

Percentage van het totaal met klachtbeslissing

0,50 %

0,37 %

0,38 %

Aantal klachten

446

328

343

Aantal klachten in behandeling genomen

397

296

318

Klachten in 2020 behandeld en afgerond

348

254

275

Klachten meegenomen naar het volgende jaar

135

42

43

Klachten afgesloten na bemiddeling

120

96

112

Klachten die niet konden worden behandeld (niet ontvankelijk)

62

29

12

Klachten door de algemeen directeur behandeld

1

4

3

Bemiddeling
Meestal begint de behandeling van een klacht met bemiddeling. Of bemiddeling wordt ingezet heeft onder andere te maken met de
wens van klagers, sommigen slaan deze stap over. De RvdK kiest er soms ook voor om geen bemiddeling in te zetten, bijvoorbeeld
in zaken waar dreiging speelt, of als er al vaker bemiddeling is ingezet. Als geen aanleiding wordt gezien de klacht te behandelen
(niet ontvankelijk), dan wordt meestal ook geen bemiddeling ingezet in 2020, vaak ingegeven door de drukte en wachtlijst bij de
bemiddelaars. Het is wenselijk dit meer te doen, om deze cliënten te horen in hun wens. Persoonlijk contact draagt bij aan een
passende oplossing.
Van de 348 klachten is er bij 257 klachten geprobeerd te bemiddelen, dat is 74%. Van deze 74% is in 120 gevallen de klacht niet
doorgezet.
Het percentage niet doorgezette klachten ten opzichte van totaal aantal klachten: 35 %.
Het percentage niet doorgezette klachten ten opzichte van klachten waar bemiddeling is ingezet: 47%.
Verbetering valt te behalen door:
> Snellere inzet bemiddeling, bellen binnen 5 dagen.
> Inzet van bemiddeling bij meer zaken, bijvoorbeeld bij niet ontvankelijke zaken of nog voor er een klacht is ingediend.

Schema: Aantal klachten waarin bemiddeling is ingezet, de klacht hierna is afgerond en hoe vaak het is gelukt om binnen 5 dagen contact te leggen.

S

Locatie

Aantal klachten waarin
bemiddeling is ingezet

Aantal klachten na
bemiddeling afgerond

Aantal klachten binnen
5 dagen contact

Totaal cluster Midden-West: 105

79

36

15

Totaal cluster West: 66

51

20

13

Totaal cluster Zuid: 93

72

35

35

Totaal cluster Noord-Oost: 83

55

29

12

Totaal landelijk: 348

257

120

75
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Behandeling van de inhoud van de klacht
Er zijn in 2020 149 klachten die inhoudelijk behandeld zijn en waar ook een beslissing over is genomen. Hoe is dat gebeurd?
In 2020 was er de ‘oude regeling’ en de ‘nieuwe regeling’.
Oude regeling:
> Over 36 klachten heeft de klachtbehandelaar namens de directeur een beslissing genomen.
Van de klachten die de klachtbehandelaar heeft behandeld, zijn er daarna 6 beoordeeld door de Externe Klachtencommissie.
> De Externe Klachtencommissie (hierna EKC) heeft daarnaast een oordeel gegeven over 11 klachten waarbij de beslissing van de
klachtbehandelaar (namens de directeur) al in 2019 was genomen.
Nieuwe regeling:
> Over 102 klachten heeft de directeur een beslissing genomen, waarvoor deze gebruik heeft gemaakt van het advies van de
klachtadviescommissie (hierna KAC). Deze commissie is georganiseerd door de RvdK, maar geeft een onafhankelijk advies. De
directeur kan hierdoor beter een objectieve beslissing geven op de klacht.
In het schema is te zien hoeveel klachten er op de verschillende manieren behandeld zijn :

Cluster, totaal aantal

Cluster

Cluster West

Cluster Zuid:

zaken behandeld door

Midden-West

klachten-afdeling:
Bemiddeling afgerond, niet door naar

Cluster

Landelijk

105

66

93

84

348

36

20

35

29

120

Niet ontvankelijk (geheel)

18

8

18

18

62

Oude stijl zonder EKC

12

8

8

2

30

Oude stijl met EKC

2

1

1

2

6

EKC 2019

2

4

5

11

Klacht afgebroken/ ingetrokken/ overig

2

4

7

4

17

KAC

35

19

24

24

102

Klachten uit 2019, behandeld in 2020

24

21

21

20

86

Klachten uit 2020, behandeld in 2021

39

21

33

42

165

Ingediend en behandeld in 2020

81

45

72

64

262

Noord-Oost

behandeling kac of oude stijl
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Inhoudelijk oordeel klachten uitgedrukt in klachtonderdelen
Onderstaande cijfers gaan over het kalenderjaar 2020. De beslissingen genomen in 2021 zijn hierin dus niet meegenomen.
Oude stijl:
> De klachtbehandelaar heeft namens de directeur beslist op 148 klachtonderdelen. Daarvan zijn 32 onderdelen gegrond verklaard.
> Aan de EKC zijn van deze beslissingen 35 onderdelen voorgelegd. Daarvan zijn er 9 gegrond verklaard (in 2 van de 6 zaken).
> Aan de EKC zijn 68 onderdelen voorgelegd van zaken afgedaan in 2019. Daarvan zijn 14 onderdelen gegrond verklaard.
In totaal heeft de directeur als volgt geoordeeld over de klachtonderdelen die aan hem/haar voorlagen (klachtbehandelaar namens
directeur en na advies KAC samen):
> Totaal 636 klachtonderdelen waarvan:
> 175 gegrond
> 458 niet gegrond
> 67 niet ontvankelijk
Het valt wellicht op dat bovenstaande optelsom niet klopt. Dit is te verklaren doordat regelmatig aan klachtonderdeel een dubbel
oordeel wordt gegeven (deels (on)gegrond/ontvankelijk). Deze zijn in de telling dubbel gescoord.

Contrair
In principe volgt de directeur het advies van de klachtadviescommissie. Dit doet de directeur als hij dit advies goed kan volgen. Er zijn
ook voorbeelden waarin de directeur het advies niet volgt. De directeur legt dan uit waarom hij anders oordeelt. Hoe vaak dit gebeurt,
is hieronder te zien.
> Bij 15 klachtonderdelen (in 7 klachten) heeft de directeur anders beslist dan geadviseerd door de KAC.
> Contrair kan van alles inhouden. Elk ander oordeel is als contrair bestempeld. Niet gegrond in plaats van gegrond of andersom, maar
ook niet ontvankelijk in plaats van een inhoudelijke beslissing of andersom.
> Grof gezegd oordeelt de directeur bij cluster Midden West vaker gegrond dan de KAC, terwijl dat bij cluster west en zuid andersom
is. Cluster Noord-Oost en de directeur zijn het vooral met elkaar eens. Over het algeheel is het aantal gegrond verklaringen van de
KAC’s en de directeuren nagenoeg gelijk.
In het schema staat het aantal klachtonderdelen waarover een beslissing is genomen en welke beslissing dat is. Als er in een
klachtonderdeel een deel gegrond is verklaard en een deel niet gegrond (bijvoorbeeld), dan worden deze onderdelen dubbel geteld.
Het aantal gegrond verklaarde klachtonderdelen staat tussen haakjes achter het totaal.

Locatie

Klachtbehandelaar
namens directeur

EKC

KAC

Directeur

Gegrond

Niet
gegrond

Niet
ontvankelijk

Contrair

Totaal cluster
Midden-West

58
(15)

28
(1)

124
(21)

124
(27)

42

116

19

9

Totaal cluster
West

21
(4)

33
(7)

83
(31)

83
(27)

35

101

3

4

Totaal cluster
Zuid

38
(7)

8
(0)

130
(35)

130
(34)

41

118

14

2

Totaal cluster
Noord-Oost

31
(6)

34
(15)

151
(28)

151
(28)

57

123

31

0

Totaal
landelijk

148
(31)

103
(23)

488
(113)

488
(114)

175

458

67

15
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In welke ‘soort’ zaken worden klachten ingediend?
De cijfers hieronder zijn niet compleet, maar het is wel een afspiegeling van het totaal. Niet in alle zaken is te achterhalen welke soort
zaak het is geweest, of op welke soort zaak de klacht betrekking had. Met name in zaken waarin cliënten moeilijk te benaderen waren
of er geen antwoord kwam, of niet ontvankelijke zaken, is het moeilijker te achterhalen.

Locatie

KB*

G&O of combi

Straf / ASAA

Totaal cluster Midden-West

43

50

4

Totaal cluster West

21

28

2

Totaal cluster Zuid

36

43

1

Totaal cluster Noord-Oost

32

39

5

Totaal landelijk

132

160

12

*KB: (kinder)beschermingsonderzoeken

Geldt dit beeld ook voor zaken met een beslissing door de directeur?
Er is ook gekeken in welke zaken een beslissing is genomen door de directeur.
> De meeste beslissingen zijn genomen in een gezag- en omgangsonderzoeken (G&O) en kinderbeschermingsonderzoeken, in totaal
143 beslissingen. Dat is 0,62% van het totale aantal G&O en beschermingsonderzoeken.
> Van alle gezag- en omgangsonderzoeken (soms zijn deze zaken gecombineerd met een beschermingsonderzoek) is er in 1,9 % een
beslissing genomen door de directeur.
> In strafzaken, schoolverzuim zaken en ASAA zaken zijn de minste klachtbeslissingen genomen, namelijk 0,04 % van de zaken.
Wel wordt in ASAA zaken soms bezwaar gemaakt, meestal omdat cliënten het er niet mee eens waren dat de RvdK geen
‘beslissing van geen bezwaar’ heeft afgegeven. Dit gaat om een andere procedure dan de klachtenprocedure, namelijk een
bezwaarschriftprocedure.

De vertrouwenspersoon
Een cliënt heeft altijd het recht om een vertrouwenspersoon te vragen om hem te helpen in de klachtenprocedure. Een
vertrouwenspersoon kan bijstaan in een gesprek, helpen met het formuleren van de klachten en uitleg geven over wat een cliënt
kan verwachten. Een vertrouwenspersoon kan iemand uit het eigen netwerk zijn, maar ook iemand die vanuit zijn werk cliënten
bijstaat. We noemen dit een professionele vertrouwenspersoon, omdat deze vanuit zijn professie (zijn beroep) cliënten ondersteunt.
Dit zijn vaak medewerkers van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg of Zorgbelang. Een vertrouwenspersoon kan helpen als er
zaken in de hulpverlening niet goed lopen. Dat kan breder zijn dan hulp in een klachtprocedure. Ook advocaten kunnen vanuit hun
betrokkenheid ondersteunen in een klachtprocedure. Het verdient aanbeveling om meer informatie over de ondersteuning door
vertrouwenspersonen op te nemen op de klachtenpagina op de website van de RvdK. Dit draagt bij aan een beter begrip van de
klachtprocedure bij cliënten, biedt hen ondersteuning, en zorgt voor reële verwachtingen.
In het overzicht is te zien hoe vaak er in het afgelopen jaar ‘professionele’ vertrouwenspersonen zijn betrokken (per cluster) en hoe
vaak er personen uit het netwerk zijn geweest om cliënten te ondersteunen. Het gaat hierbij om ondersteuning bij de hele klacht. De
klachten bestaan vaak uit meerdere klachtonderdelen. De ondersteuning wordt geboden in alle zaken en is dus niet afhankelijk van de
manier waarop een klacht wordt afgerond.
In totaal hebben 76 professionele vertrouwenspersonen ondersteuning geboden in klachten. Daarnaast hebben
22 vertrouwenspersonen uit het netwerk cliënten ondersteund. Dit betekent dat in 28% van de klachten gebruik is gemaakt
van een vertrouwenspersoon.
Uit de jaarrapportage 2020 van het AKJ blijkt dat er 491 cliënten bij het AKJ hebben aangegeven vragen over, problemen met
of klachten over de RvdK te hebben. Cliënten bespreken regelmatig een combinatie van vragen, problemen en klachten met de
vertrouwenspersoon. Het zwaartepunt ligt bij de klachten. De meeste vragen hadden betrekking op de werkwijze van de RvdK
en worden direct telefonisch afgehandeld. Het grootste deel van de klachten over de RvdK gaan over Onderzoek, Rapportage en
Bejegening. Deze onderverdeling van de klachten komt overeen met de ervaringen uit vorige jaren.1

1

Bron: Jaarrapportage 2020, Vertrouwenswerk Raad voor de Kinderbescherming
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Locatie

Vertrouwenspersoon professioneel

Vertrouwenspersoon netwerk

(AKJ, Zorgbelang of advocaat)
Totaal cluster Midden-West

20

9

Totaal cluster West

17

1

Totaal cluster Zuid

19

9

Totaal cluster Noord-Oost

20

3

Nationale ombudsman
De Nationale ombudsman is er voor iedereen die een probleem heeft met de overheid of een overheidsinstantie. In de klachtbeslissing
van de directeur staat beschreven dat een cliënt zich kan wenden tot de Nationale ombudsman als hij het niet eens is met de beslissing.
In 2020 is de Nationale ombudsman 21 keer betrokken geweest. Er zijn vragen gesteld die de RvdK beantwoord heeft en de Nationale
ombudsman heeft interventies gedaan. Dit betekent dat de Nationale ombudsman in overleg met de RvdK en de cliënt een uitkomst
zoekt die naar tevredenheid is. De RvdK voert de afspraken uit en pakt leerpunten op die hieruit naar voren komen.

Termijnen
De termijnen zijn in het jaar 2020 veelal niet gehaald. Dit heeft te maken met de maatregelen rondom Covid-19, de onmogelijkheden
en de tijd die het heeft geduurd om passende oplossingen te vinden. Een aantal cliënten wilden een persoonlijk gesprek, waardoor de
klachtbehandeling lang uitgesteld moest worden. Doordat het jaar 2020 zoveel afwijkt van andere jaren, is het niet zinvol de termijnen
met elkaar te vergelijken. Wel wordt hieronder weergegeven welke termijnen gehaald zijn en welke niet. Vanaf dit punt moet de RvdK
verbeteringen door voeren om de klachtprocedure vlotter te laten verlopen, zodat cliënten en raadsmedewerkers een klacht samen
sneller met elkaar kunnen afronden.

Wat valt op aan de termijnen in 2020?
De termijn waarbinnen een klacht moet worden behandeld is in de nieuwe regeling 10 weken. De termijn kan verlengd worden met
4 weken. Bij een verlenging wordt aan cliënten een brief geschreven waarin dit wordt uitgelegd.
> Als een klacht niet te behandelen is, wordt de termijn nagenoeg altijd gehaald. In het geval van ‘niet ontvankelijkheid’ wordt in
een brief uitleg gegeven over waarom de directeur zich heeft voorgenomen om de klacht niet te behandelen. Een cliënt kan dan
uitleggen waarom het niet is gelukt om aan de voorwaarden te voldoen, of kan de klacht aanvullen of concreter maken.
> Het streven is om bemiddeling binnen twee weken af te ronden. Dit wordt maar in 21 van de 120 zaken gehaald. Bemiddeling zorgt
voor langere termijnen als de klacht na bemiddeling niet afgesloten wordt.
> Als een klacht wél kan worden afgesloten door bemiddeling, wordt de totale termijn van 10 weken meestal gehaald. In 91 gevallen
is de totale termijn gehaald (en in 29 gevallen niet).
> De klachten waarin de directeur een beslissing neemt, hebben in 2020 bijna allemaal een te lange looptijd gehad. Er zijn slechts
5 (van de 138) klachten binnen 10 weken afgerond. Nog 18 klachten zijn binnen de termijn van 14 weken afgerond. Dat betekent
dat bij 115 klachten de beslissing buiten de termijn van 14 weken is genomen.
> Voor behandeling door de EKC staat maximaal 6 weken. De EKC heeft deze termijn bij 3 (van de 17) beslissingen gehaald.
> Voor behandeling door de KAC staan 10 weken. De KAC heeft deze termijn bij 18 van de 102 uitgebrachte adviezen gehaald. Er is in
2020 met een termijn van 10 weken gerekend. Dit is een termijn waarbij verlenging van de procedure al is meegerekend. Een termijn
van 6 weken zou gehaald moeten worden om de normale termijn te halen.
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Aanbevelingen termijnen
> Termijnen, gezamenlijke verantwoordelijkheid
De termijnen zijn in 2020 niet gehaald, dit is al jaren het geval. Hier moet binnen de afdeling klachten aandacht voor zijn. Het is van
belang dat de termijn binnen de organisatie als een gezamenlijke verantwoordelijkheid gezien wordt. Daar waar bij bemiddeling
de termijn overschreden wordt omdat de inhoud van de klacht dit vraagt, zou in de volgende stappen bijvoorbeeld op de termijn
kunnen worden verkort.
> Reden lange termijn, meer flexibiliteit
Als wordt gekeken hoe het komt dat het proces zo lang duurt, zijn meerdere factoren zichtbaar. Zo duurt het bemiddelingstraject
langer dan voorzien, terwijl dit om de klacht goed te kunnen behandelen, belangrijk is. Het is belangrijk om te onderzoeken of de
capaciteit van het aantal zittingen kan worden verhoogd.
> Meer ondersteuning van cliënten
Vertraging is ook te zien doordat het voor cliënten moeilijk kan zijn om klachten duidelijk te omschrijven. In bemiddelingsgesprekken
wordt geprobeerd tot een concrete beschrijving te komen van de klachten. Als cliënten ondersteund worden door een professionele
vertrouwenspersoon heeft dat meerwaarde. De klachten en verwachtingen zijn duidelijker in kaart gebracht, waardoor daarvoor
minder tijd nodig is in de klachtenprocedure. Hoewel cliënten worden gewezen op de mogelijkheid tot ondersteuning, kan hieraan
mogelijk meer aandacht worden besteed. De RvdK zal met de nieuwe klachtenpagina op de website meer aandacht geven aan de
meerwaarde van een vertrouwenspersoon.
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Kwalitatieve analyse
Waar gaan de klachten over?

Cliënten van de RvdK hebben een kwetsbare positie, omdat zij afhankelijk zijn van de RvdK voor een advies of een beslissing die van
groot belang is voor hun kinderen. Voor een ouder kan het moeilijk te begrijpen zijn, hoe een onderzoek verloopt en hoe en waarom
een bepaalde beslissing genomen wordt. Medewerkers van de RvdK moeten zich bewust zijn van deze positie. Zij moeten beseffen wat
een beslissing van de RvdK betekent voor een ouder, een kind, een gezin. Zij hebben de verantwoordelijkheid om hier zo zorgvuldig en
transparant als zij kunnen, mee om te gaan.
Als een cliënt een klacht heeft over gedragingen van raadsmedewerkers, dan moet dit goed onderzocht en beoordeeld worden. Dit
geeft namelijk de kans om zaken recht te zetten. Dit kan het vertrouwen van een cliënt in de RvdK helpen herstellen. Ook geeft het de
kans om als organisatie te leren van klachten. Zo kunnen fouten in het vervolg voorkomen worden.

Inhoud van het raadsonderzoek en het raadsrapport
Cliënten hebben het meest onvrede over de inhoud van het raadsonderzoek, hier gaan dan ook veel klachtonderdelen over. Cliënten
vinden dat de RvdK het onderzoek niet goed heeft gedaan. Er zijn een aantal onderwerpen die terug komen in de klachten die worden
ingediend en behandeld. Deze onderwerpen worden hieronder uitgelegd, waarbij naar voren komt hoe vaak zaken goed gingen (en
klachten niet gegrond waren) en hoe vaak het beter zou kunnen (en klachten gegrond zijn verklaard).
> Uitvoering van het onderzoek
Bij deze klachtonderdelen gaat het erover dat cliënten vinden dat er niet genoeg onderzoek is gedaan, of dat het onderzoek niet
goed genoeg uitgevoerd is. Ze vinden het onderzoek onvolledig, er is niet zorgvuldig of niet transparant gehandeld. Van deze
klachtonderdelen zijn er 28 gegrond verklaard en 32 ongegrond.
> Waarheidsvinding en feitenonderzoek
Er wordt veel informatie op papier gezet en volgens cliënten klopt dat niet altijd. Het is moeilijk om iets wat eenmaal genoteerd is,
weer te veranderen. Cliënten vinden het belangrijk dat hun waarheid op een goede manier wordt weergegeven. Er is echter sprake
van meerdere waarheden van de verschillende betrokkenen. Informatie waar een cliënt niet achter staat, wordt door instanties
in rapporten ‘doorgegeven’, dit zorgt voor onbegrip en onvrede. Van deze klachtonderdelen zijn er 3 gegrond verklaard en 10
ongegrond.
> Onderbouwing van de beslissing
Er kan niet geklaagd worden over het besluit van de RvdK, omdat de rechter hierover beslist. Het besluit van de RvdK wordt door de
rechtbank wel belangrijk gevonden. Daarom kan de RvdK wel klachten behandelen die gaan over de totstandkoming van het besluit.
Kunnen de conclusies wel leiden tot het besluit, is het besluit wel op de goede manier genomen? Is het besluit goed uitgelegd? Van
deze klachtonderdelen zijn er 7 gegrond verklaard en 10 niet gegrond.
> Onderbouwing van keuzes
In het onderzoek worden verschillende keuzes gemaakt. Het onderzoek kan ook anders lopen dan van tevoren gedacht en
afgesproken. Het is belangrijk om cliënten mee te nemen in het verloop van het onderzoek en keuzes met hen te bespreken.
Het helpt om keuzes ook schriftelijk uit te leggen, na een gesprek hierover. Van deze klachtonderdelen gaat een groot deel over
het benaderen van informanten en het omgaan met informatie van informanten. Hiervan zijn er 13 gegrond verklaard en 15 niet
gegrond. Wat betreft klachtonderdelen die gaan over het maken van andere keuzes zijn 12 klachtonderdelen gegrond verklaard en 6
niet gegrond.

Bejegening
Klachten over bejegening zijn moeilijk te beoordelen, omdat een bemiddelaar of behandelaar er niet bij is geweest. Voor het
beoordelen van deze klachten wordt gekeken naar het handelen in het onderzoek dat wel zichtbaar is, zoals correspondentie en de
uitleg van cliënten en raadsmedewerkers bij de hoorzitting.
> Cliënt serieus nemen, hoor en wederhoor
> Cliënten voelen zich in deze klachten niet gehoord. De klachten kunnen gaan over hoe cliënten gehoord zijn in vergelijking tot
anderen in het onderzoek, over hoe er is omgegaan met informatie die zij hebben gegeven of over wat er is gedaan met hun zorgen.
Van deze klachtonderdelen zijn er 13 gegrond verklaard en 17 niet gegrond.
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> Onafhankelijkheid en onpartijdigheid
Bij deze klachtonderdelen zijn cliënten van mening dat er niet onafhankelijk en objectief is gehandeld. Zij vinden dat er partijdigheid
speelt, of dat het erop lijkt dat het onderzoek partijdig is uitgevoerd (schijn van partijdigheid). Dit speelt ook als cliënten vinden
dat er een te negatief beeld van hen naar voren komt in het rapport. Van deze klachtonderdelen zijn er 16 gegrond verklaard en 27
ongegrond.
> Informatievoorziening
Bij deze klachtonderdelen vinden cliënten dat zij niet genoeg informatie hebben gekregen over de stappen die gezet worden in het
onderzoek. Cliënten hebben een bepaalde verwachting en deze blijkt anders dan de werkelijkheid. Zij begrijpen dit niet goed en dit
zorgt voor ontevredenheid. Van deze klachtonderdelen zijn er 18 gegrond verklaard en 10 ongegrond.
> Tussen rapport en afronding
Als het raadsonderzoek bijna klaar is, krijgen cliënten inzage in het conceptrapport. Het is belangrijk dat de RvdK goed omgaat met
deze reactie. In het kwaliteitskader staat hoe de RvdK omgaat met de reactie van cliënten. Hierbij is het ook van belang op te merken
dat cliënten er prijs op stellen hun eigen gespreksverslag te lezen en aanpassen voor de fase van het conceptrapport. Dit gebeurt
steeds vaker, maar niet altijd. Van deze klachtonderdelen zijn er 18 gegrond verklaard en 10 niet gegrond. Klachtonderdelen over de
tijd die cliënten krijgen voor inzage in het rapport zijn 8 keer gegrond verklaard en 1 keer ongegrond.

Zittingsvertegenwoordiging
Er is, net als de vorige jaren, onvrede geuit over de zittingsvertegenwoordiging. Het is voor cliënten niet altijd duidelijk of de RvdK bij
een zitting aanwezig zal zijn of niet. Daarnaast is het onduidelijk wat de rol van de zittingsvertegenwoordiger is. Ook wordt ter zitting
een besluit van de RvdK wel eens aangepast of veranderd, terwijl cliënten uitgaan van de visie van de RvdK in het rapport. Klachten
betreffen ook de informatievoorziening. Ter zitting worden afspraken gemaakt die niet, of niet volledig worden doorgegeven aan de
raadsmedewerker die het onderzoek doet. Van klachtonderdelen over zittingsvertegenwoordiging zijn er 8 gegrond verklaard en 12 niet
gegrond.

Gevolgen van gegrond verklaarde klachten

De gevolgen die worden verbonden aan gegrond verklaarde klachten lijken meer op maat te zijn dan de voorgaande jaren. Waar eerder
meer in algemeenheden gesproken werd, wordt nu meer gekeken wat een cliënt kan helpen.
Overigens gaat het bij deze gevolgen niet alleen over gegrond verklaarde klachten. De gevolgen die genoemd zijn ook vaak een goede
oplossing voor klachten die eerder, bijvoorbeeld in de bemiddelingsfase, worden afgerond. Deze gevolgen zijn:
> De directeur biedt excuses aan voor hetgeen niet goed is gegaan, legt uit waarom en legt ook uit hoe het wel had gemoeten. De
directeur spreekt de raadsmedewerkers aan zodat zij dit in hun werkwijze kunnen verbeteren.
> Een nieuw of aanvullend onderzoek door andere raadsmedewerkers of een andere locatie. Dit gebeurt als er fundamentele fouten
zijn gemaakt, waardoor een raadsrapport niet in stand kan blijven.
> Er wordt door de directeur in de klachtbeslissing aan raadsmedewerkers gevraagd of opgedragen om aanpassingen te doen in het
raadsrapport.
> Een stuk schrijven dat aan het rapport wordt gehecht, zodat het rapport in de toekomst niet meer kan worden gelezen, zonder ook
de klachtbeslissing te lezen.
> Vaak wordt naast bovenstaande zaken opgenomen dat de onderwerpen aangekaart worden in de organisatie, zodat er breder van
geleerd wordt.
> De directeur brengt zaken onder de aandacht bij kwaliteitsgroepen en beleid.
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Aanbevelingen
> Versterk wat goed gaat: Wat goed gaat, komt niet naar voren in de analyses, omdat het accent ligt op wat er verbeterd en geleerd
kan worden. Cliënten hebben er baat bij dat wat goed gaat, vergroot en verbreed wordt. Het verdient aanbeveling om aandacht te
besteden aan beiden, zodat geleerd kan worden van klachten door situaties waarin het goed gaat én waarin het niet goed gaat.
> Merk onvrede in een vroeg stadium op: Het is belangrijk dat er oog is voor onvrede van cliënten, ook al is het goed gegaan. Er zijn
steeds meer voorbeelden van raadsmedewerkers die dan in gesprek gaan, maar ook de onvrede kenbaar maken bij de klachten
afdeling zodat in een vroeg stadium een bemiddelaar kan worden ingeschakeld. Dit draagt bij aan een snelle, serieuze behandeling
van een klacht.
> Deel over en weer verwachtingen: Het is belangrijk dat raadsmedewerkers ouders en kinderen goed informeren over wat er gebeurt
in het onderzoek. Als de verwachtingen duidelijk zijn en cliënten beter weten wat zij mogen verwachten, geeft dit meer rust en
vertrouwen.
> Leg uit wat je doet: Leg beslissingen en stappen in het onderzoek goed uit. Controleer ook of de informatie echt begrepen is.
Schriftelijke herhaling van afspraken en keuzes werkt om deze keuzes duidelijk te maken.
> Geef in een vroeg stadium inzage in het eigen gespreksverslag
> Geef (meer) aandacht aan de reactie van cliënten op het conceptrapport: Zorgvuldig omgaan met reacties op het conceptrapport
zorgt ervoor dat cliënten beter gehoord worden. Dit kan er ook voor zorgen dat er meer draagvlak is voor de uiteindelijke beslissing.
> Geef duidelijkheid over aanwezigheid bij zittingen: Het verdient aanbeveling te onderzoeken op welke wijze cliënten worden
geïnformeerd en of de informatievoorziening compleet is. En deze aan te vullen als blijkt dat er onduidelijkheid blijft bestaan.
> Zet belangrijke onderwerpen uit klachten om in een leerplan, in samenwerking met de afdeling beleid en de raadsacademie,
zodat medewerkers kunnen blijven leren.
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