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Inleiding
Voor u ligt de klachtenanalyse 2018. Hierin zijn de door de Raad voor de Kinderbescherming (hierna: RvdK) geregistreerde klachten in 

opgenomen. 

Deze klachtenanalyse geeft vooral inzicht in de aantallen klachten, de wijze waarop de klachten zijn afgedaan en hoe er op de klachten 

is beslist. Ook is er gekeken naar de klachttermijnen, zowel in de bemiddelingsfase als in de formele klachtenprocedure, intern en bij de 

externe klachtencommissie. 

De focus op de inhoud van de klachten heeft in deze analyse gelegen in het aanvullen op de leerpunten en aanbevelingen uit 

de analyses van vorige jaren. De reden hiervan is dat de leerpunten uit de klachtenanalyse 2017 nog steeds actueel zijn en de 

aanbevelingen die hierin zijn gedaan nog onverminderd gelden. 

Op basis van de 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. Wel kunnen de bevindingen uit 

de klachtenanalyse een signaal zijn om bepaalde werkprocessen te veranderen. Bijvoorbeeld het klachtenmanagement omtrent 

termijnen.  

Dit laatste signaal wordt naar verwachting in 2019 al voor een groot deel aangepakt door de nieuwe inrichting van de klachten-

procedure die in het derde kwartaal van 2019 van kracht wordt. De nieuwe klachtprocedure wordt ingericht conform de Algemene 

wet bestuursrecht (Awb). Met deze transitie van de klachtenprocedure wordt het aantal klachtgremia voor de cliënt en medewerkers 

teruggebracht, net zoals het totale tijdspad. Een van de RvdK onafhankelijke klachtadviescommissie komt in plaats van de huidige 

externe klachtcommissie. Het grootste verschil is dat deze commissie de directie van advies gaat voorzien in plaats van een beslissing 

op de klacht te nemen. Op basis van het advies van de klachtadviescommissie neemt de directeur een beslissing op de klacht. 

Tevens zal de klachtenanalyse hiermee een andere vorm krijgen. De RvdK wil een korte leerloupe bewerkstelligen waarbij niet jaarlijks 

maar frequenter de ingekomen klachten worden geanalyseerd. Het doel van deze analyse blijft versterking van het leerproces binnen 

de RvdK en daarnaast transparantie en controle op de RvdK. Door deze analyses kunnen opvallende ontwikkelingen sneller worden 

opgemerkt. 

Deze klachtenanalyse gaat in op alle klachten die in 2018 zijn afgerond. 

Klachten die in 2018 zijn ingediend maar ten tijde van de analyse (1e helft 2019) nog in behandeling waren, zijn niet meegenomen in 

deze analyse, maar zullen worden meegenomen in de analyse(s) van 2019. 
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Hoe vaak is er een klacht ingediend?

Tabel 1:  Aantal ingediende klachten en wijzen van afhandelen 

In 2018 In 2017 In 2016

Verrichtte de RvdK 42.397 onderzoeken. Verrichtte de RvdK 46.556 onderzoeken. Verrichtte de RvdK 55.427 
onderzoeken.

Zijn er 343 klachten bij de RvdK 
ingediend. Daarvan werden 25 klachten 
zonder tussenkomst van de RvdK weer 
ingetrokken. 

Zijn er 314 klachten bij de RvdK 
ingediend. Daarvan werden 33 klachten 
zonder tussenkomst van de RvdK weer 
ingetrokken.

Zijn er 246 klachten bij de RvdK 
geregistreerd. Daarvan zijn 8 
klachten zonder tussenkomst van de 
RvdK weer ingetrokken.

Heeft de RvdK 318 klachten inhoudelijk 
behandeld, waarvan 275 klachten in 
2018 ook zijn afgedaan. De overige 43 
klachten zijn, hoewel in 2018 ingediend, 
pas in 2019 ingepland voor een 
klachtgesprek danwel afgedaan door 
een formele klachtbeslissing. 

Heeft de RvdK 281 klachten inhoudelijk 
behandeld, waarvan 258 klachten in 
2017 ook zijn afgedaan. De rest van de 
klachten zijn afgedaan in 2018.

Heeft de RvdK 238 klachten 
inhoudelijk behandeld.

Zijn 112 klachten afgedaan door 
klachtbemiddeling (PCMO) waardoor er 
geen klachtbeslissing genomen hoefde 
te worden. 

Zijn 106 klachten afgedaan door 
klachtbemiddeling (PCMO) waardoor er 
geen klachtbeslissing genomen hoefde 
te worden. 

Zijn er 85 klachten succesvol 
bemiddeld.

Zijn 163 klachten formeel afgedaan 
door het nemen van een klachtbeslissing 
door een klachtbehandelaar. Daarvan 
werden 12 klachten in het geheel niet-
ontvankelijk verklaard. 

Zijn 152 klachten formeel afgedaan 
door het nemen van een klachtbeslissing 
door een regiodirecteur. Daarvan 
werden 16 klachten in het geheel niet-
ontvankelijk verklaard. 

Zijn 153 klachten formeel afgedaan 
waarvan 4 klachten in het geheel 
niet-ontvankelijk werd verklaard.

Zijn er 13 klachten ingediend bij de 
algemeen directeur van de RvdK. 
Hiervan zijn 10 klachten vanwege de 
aard van de klacht doorgestuurd naar 
een raadslocatie en afgedaan door de 
regiodirecteur. De algemeen directeur 
behandelde zelf 3 klachten. 

Zijn er 5 klachten ingediend bij de 
algemeen directeur van de RvdK. 
Hiervan zijn 3 klachten vanwege de 
aard van de klacht doorgestuurd naar 
een raadslocatie en afgedaan door de 
regiodirecteur. De algemeen directeur 
behandelde zelf 2 klachten. 

Behandelde de algemeen directeur 
2 klachten

In 2018 leidde 0,7% van de raadsonderzoeken tot een klacht. 0,4% van de raadsonderzoeken leidde tot een formele klachtbeslissing. 
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Onderscheid naar aard van de zaak van de formele klachtafhandeling
In 2018 betroffen 99% van de formele klachtbeslissingen een gezag- & omgangsonderzoek (G&O) en/of een beschermingsonderzoek.

Net als in voorgaande jaren komen de meeste klachten voort G&O-onderzoeken. Afgezet tegen het totaal aantal afgeronde G&O-

onderzoeken in 2018 (5119) leidde 1,8% van deze onderzoeken tot een formele klachtbeslissing van de directeur. Afgezet tegen het 

totaal aantal afgeronde beschermingsonderzoeken (16.850) leidde 0,5% van deze onderzoeken tot een formele klachtbeslissing. In 

straf- en ASAA-zaken werd net als voorgaande jaren het minst geklaagd. 

Succesvolle klachtbehandeling middels PCMO oftewel  
‘de klachtbemiddeling’. 
PCMO staat voor Prettig Contact met de Overheid. Dit is een manier waarop de RvdK sinds eind 2016 omgaat met klachten en/of 

ontevreden cliënten. Bij PCMO is het de bedoeling dat een PCMO getrainde medewerker (klachtbemiddelaar) in geval van een klacht 

of een andere vorm van ontevredenheid, snel en persoonlijk (telefonisch) contact opneemt met betrokken cliënt. Met deze wijze van 

werken wordt bevorderd dat cliënten zich gehoord weten en dat de tevredenheid van de cliënt wordt vergroot. 

Soms is één telefoongesprek al voldoende om een klacht of ontevredenheid bij de cliënt weg te nemen. Vaak is een vervolggesprek 

nodig, zowel met de cliënt als met (betrokken) raadsmedewerkers. Dit vervolggesprek kan ook telefonisch worden gevoerd. Het 

vervolggesprek gebeurt altijd met hoor en wederhoor. 

Tabel 2:  Aantal succesvolle bemiddelingen afgezet tegen totaal aantal klachten

In 2018 In 2017 In 2016

Werden landelijk 112 klachten (41%) 
succesvol bemiddeld. 

Werden landelijk 106 klachten (41%) 
succesvol bemiddeld.

Werd 85 keer (36%) succesvol 
bemiddeld. 

Het relatieve aantal succesvolle bemiddelingen is hetzelfde als in 2017 (41%). Er zijn ook niet succesvolle bemiddelingen geweest in 

2018. Deze cliënten wensten kun klachten na een (aanbod voor een) gesprek met de klachtbemiddelaar en betrokken medewerkers 

toch voor te leggen aan de klachtbehandelaar. Voor zover dit uit de data op te maken is, kwam dit in 2018 119 keer voor. 
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Het percentage 41% geeft het aantal succesvolle bemiddelingen weer ten opzichte van het totaal aantal klachten. De praktijk leert 

echter 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. Uitgangspunt is dat de klacht 

wordt behandeld conform wat passend is in de situatie. Sommige klachten lenen zich vanwege de aard of de duur van het conflict niet 

voor PCMO. In deze gevallen wordt PCMO niet ingezet. Van alle in 2018 afgedane klachten (in totaal 275, zie tabel 1), werd in 44 zaken 

geoordeeld dat de klacht niet geschikt was voor PCMO, en werd PCMO niet ingezet. In 2018 werd dus in 231 zaken PCMO wel ingezet.  

Om het succes van de bemiddeling te meten is het daarom ook goed om te kijken naar hoe succesvol PCMO is wanneer PCMO wordt 

ingezet. Van alle in 2018 ingezette klachtbemiddelingstrajecten (231) is uiteindelijk 48% succesvol bemiddeld, ten opzichte van 61% in 

2017 en 59% in 2016. 

Grafiek 1: Overzicht verhouding klachtafhandeling per regio

PCMO Formele klachtbeslissing

0 10 20 30 40 50 60

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.

Het eerste telefoongesprek met de cliënt dient een aantal doelen:

 > Het snel en persoonlijk contact opnemen met de klager.

 > Het bespreken wat er precies speelt. 

 > Het samen met de klager bekijken wat de beste aanpak van zijn klacht of andere vorm van ontevredenehid  is. 

Het gesprek biedt bovendien al een eerste mogelijkheid om ergernis weg te nemen en in te gaan op eventuele vragen of problemen.1 

1  Bron: www.prettigcontactmetdeoverheid.nl
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Voor zover het uit de aangeleverde data is op te maken werd slechts in 17 van 119 klachtbemiddelingspogingen binnen 5 dagen contact 

gelegd met klager. Dat komt overeen met 14%. In 2017 was dit ook 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 de verdere 

termijn van de klachtbehandeling. Daarnaast kan het afbreuk doen aan de positieve werking van PCMO. 

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. De gemiddelde duur voor een geslaagd 

PCMO traject was in 2018, 31 dagen. Een vergelijkbare duur kan worden aangenomen voor niet geslaagde PCMO trajecten. In dat geval 

wordt de klacht pas na 31 dagen doorgestuurd naar de directeur. Dan rest er nog maar twee weken voor het inplannen en afhandelen 

van de klacht in een formele procedure. In de praktijk blijkt dit te kort en worden klachttermijnen overschreden (waarover in § 

Termijnen formele klachtafhandeling meer). 

In de klachtenanalyse van 2016 en 2017 werd al geconstateerd dat de termijnoverschrijdingen van de formele klachtenprocedures 

mede het gevolg is van een lang PCMO traject. Ook de directe negatieve gevolgen van trage  klachtafhandelingen staan in de analyse 

2017 beschreven. Het leerpunt uit de klachtenanalyse 2017, beter toe zien op de naleving van artikel 8 van de Interne klachtenregeling, 

evenals de andere klachttermijnen, blijft dus staan. 

Beoordeling klachtonderdelen
Een klacht bestaat in de meeste gevallen uit meer dan één onderdeel. Ieder klachtonderdeel wordt afzonderlijk beoordeeld, waarna het 

klachtonderdeel 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 dus om te kijken naar de klachten per onderdeel in plaats 

van naar de klacht als één geheel. 

Tabel 3: Beoordeling klachtonderdelen

In 2018 In 2017 In 2016

Beslisten de directeuren op 732 
klachtonderdelen. Van deze 
klachtonderdelen werden er 223 (deels) 
gegrond verklaard.

Behelsde de klachtbeslissingen in totaal 
671 klachtonderdelen waarvan 219 
(deels) gegrond werd verklaard. 

Waren er 761 klachtonderdelen. 
In totaal werd 217 hiervan (deels) 
gegrond verklaard. 

Is in totaal 30% van alle 
klachtonderdelen (deels) gegrond 
verklaard. 

Werd 33% van alle klachtonderdelen 
(deels) gegrond verklaard. 

Werd 29% van alle klachtonderdelen 
(deels) gegrond verklaard. 

Een klacht kan ook niet-ontvankelijk worden verklaard. Meestal gaat het dan om een verjaarde klacht of een klacht over de inhoud 

van het advies of besluit waarover volgens de interne klachtregeling van de RvdK niet geklaagd kan worden. In 2017 werd 7% van de 

klachten in het geheel niet-ontvankelijk verklaard. In 2017 was dit 11%.
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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. 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 2018 In 2017 In 2016

Werd slechts 9% van de 
klachtbeslissingen genomen binnen 6 
weken na binnenkomst van de klacht, 
28% binnen 10 weken. 

Werd slechts 14% van de 
klachtbeslissingen genomen binnen 6 
weken na binnenkomst van de klacht, 
34% binnen 10 weken.

Werd slechts 17% van de 
klachtbeslissingen genomen binnen 
6 weken na binnenkomst van de 
klacht, 28% binnen 10 weken.

Werd 63% van de klachten buiten de 
termijn van 10 weken afgehandeld. 

Werd meer dan de helft (52%), buiten 
de termijn van 10 weken afgehandeld

Werd 55% van de 
klachtbeslissingen buiten de 
termijn van 10 weken afgehandeld

Voor zover het uit de klachtbeslissing 
op te maken is, is er in ongeveer 20% 
van de te laat genomen beslissingen 
schriftelijk uitleg gegeven over de 
termijnoverschrijding danwel excuses 
gemaakt. 

Voor zover het uit de klachtbeslissing op 
te maken is, is er in ongeveer een kwart 
van de beslissingen waarbij de termijn 
van 10 weken is overschreden schriftelijk 
uitleg gegeven, al dan niet met excuses, 
over de termijnoverschrijding. 

Voor zover het uit de klachtbeslissing 
op te maken was, werd er in 21% 
van de te laat afgedane zaken 
schriftelijk uitleg gegeven, al 
dan niet met excuses, over de 
termijnoverschrijding. 

Grafiek 2: overzicht aantal klachtafhandelingen binnen en buiten termijn per regio.

Amsterdam-Amstelland

binnen 6 weken binnen 10 weken buiten termijn
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Rotterdam Rijnmond

Midden-Nederland

Zuid-Oost Nederland

Noord-Holland

Zuid-West Nederland

Oost-Nederland

Noord-Nederland
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Het is opvallend dat het aantal termijnoverschrijdingen toeneemt. Slechts 37% van de klagers is verzekerd van een tijdige 

klachtafhandeling. Dit is niet goed voor het vertrouwen van de cliënt in de RvdK. De oorzaak van de termijnoverschrijdingen is vooral 

gelegen in beperkte beschikbare tijd van zowel klagers als de betrokkenen van de RvdK waardoor het plannen van gezamenlijke 

gesprekken wordt bemoeilijkt. 

Bij de externe klachtencommissie ingediende klachten
Indien de klager het niet eens is met de beslissing van de directeur is er de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de externe 

klachtencommissie. 

Tabel 5: Beoordeling van klachten door de externe klachtencommissie

In 2018 In 2017 In 2016

Heeft de externe klachtencommissie in 
totaal 53 beslissingen gegeven. 

Gaf de externe klachtencommissie in 
totaal 47 beslissingen

Heeft de externe klachtencommissie 
in totaal op 58 klachten een 
beslissing gegeven. 

Werden door de externe 
klachtencommissie 242 
klachtonderdelen beoordeeld.

Werden door de externe 
klachtencommissie 225 
klachtonderdelen beoordeeld.

Werden door de externe 
klachtencommissie 280 
klachtonderdelen beoordeeld.

Is de klachtencommissie bij 81 
klachtonderdelen, in tegenstelling tot de 
RvdK, van oordeel dat er wel sprake is 
van een gegronde klacht. 

Is de klachtencommissie bij 54 
klachtonderdelen, in tegenstelling tot de 
RvdK, van oordeel dat er wel sprake is 
van een gegronde klacht.

Is de externe klachtencommissie in 
74 klachtonderdelen van oordeel dat 
er sprake is van een gegronde klacht. 

Wordt uiteindelijk 33% van de aan de 
externe klachtencommissie voorgelegde 
klachtonderdelen alsnog gegrond 
verklaard. 

Is 24% van de voorgelegde 
klachtonderdelen alsnog gegrond 
verklaard.

Is 26% van de voorgelegde 
klachtonderdelen alsnog gegrond 
verklaard. 

Er is een toename zichtbaar in het aantal gegrond verklaarde klachten door de EKC. Vast staat dat de EKC in het verleden ongeveer een 

kwart van alle door de RvdK ongegrond verklaarde klachtbeslissingen alsnog gegrond verklaarde. In 2018 is dit zelfs opgelopen tot een 

derde. 

Medio 2019 zal de externe commissie niet meer als beroepsinstantie dienen maar als klachtadviesorgaan. De klachtenanalyse van 2019 

zal een eerste beeld kunnen geven over hoe deze verhoudingen zich gaan vertalen in het al dan niet overnemen van het advies van de 

externe klachtenadviescommissie door de RvdK. 
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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 zes 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 voor ten hoogste 4 weken verdagen. 

Tabel 6: Termijnen van beslissen door de externe klachtencommissie

Binnen 6 weken Binnen 10 weken Binnen 14  weken 
(verdaging)

Buiten termijn

2018 9% 10% 28% 53%

2017 9% 30% 27% 34%

Net als bij de interne klachtafhandeling worden bij de EKC termijnen overschreden. Deze termijnoverschrijdingen nemen in omvang 

ook toe. In 2017 werd ruim een derde van de klachten buiten de termijn afgedaan. In 2018 was dit toegenomen tot ruim de helft. 

Om de kwaliteit van het klachtenmanagement te verbeteren moet de oorzaak van de termijnoverschrijdingen bij de EKC worden 

onderzocht en aangepakt. Ook na de transitie van de klachtenprocedure moet de klachtadviescommissie een termijn van zes weken 

bewaken nu de cliënt ervan uit moet kunnen gaan dat een klacht binnen een redelijke termijn wordt behandeld.

De Vertrouwenspersoon
Iedere cliënt kan een vertrouwenspersoon inschakelen bij een klachtprocedure. Deze vertrouwenspersoon mag ter ondersteuning 

meegenomen worden naar de (klacht- of bemiddelings) gesprekken tussen de RvdK en de cliënt. Naast cliëntvertrouwenspersonen 

(bijvoorbeeld partners of familieleden) zijn er voor cliënten ook onafhankelijke vertrouwenspersonen beschikbaar. Hier is aansluiting 

gezocht bij de Jeugdwet (art 4.1.9. Jw). 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 over de RvdK. De professionele vertrouwenspersonen zijn hiervoor speciaal opgeleid 

en gekwalificeerd. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) voert dit vertrouwenswerk landelijk uit in opdracht van de RvdK. 

Daarbij werkt het AKJ samen met een aantal Zorgbelangorganisaties die als onderaannemer optreden. Dit zijn Zorgbelang Groningen 

en Zorgbelang Brabant.

 

Voor zover op te maken uit de aangeleverde data lieten klagers zich in 2018 in 20% van de formele klachtprocedures bijstaan door 

een professioneel vertrouwenspersoon (39% in 2017). Deze afname lijkt te maken te hebben met het niet goed registreren van de 

aanwezigheid van de vertrouwenspersoon bij de klachten in de aangeleverde data. Immers uit de jaarrapportage 20182 van het AKJ is 

een ander beeld te zien. Daaruit blijkt dat in 2018 409 cliënten zich bij het AKJ en Zorgbelang hebben gemeld met vragen en klachten 

over de Raad. In 2017 waren dat in totaal 370 cliënten. In totaal zijn er 186 vragen gesteld en 994 klachten geuit. Dit is een stijging ten 

opzichte van in 2017 (respectievelijk 198 en 793).

De top 3 van de klachten bij het AKJ gaan over: Onderzoek (268), Rapportage (228) en Bejegening (217). 

Het AKJ signaleert een trend waarbij ze vaker worden betrokken bij het formele traject. De visie van het AKJ is dat het beter is 

om in een eerder stadium van het onderzoek betrokken te worden. Het AKJ geeft aan dan effectiever te kunnen zijn en verwacht 

dat er uiteindelijk minder klachten komen. Het verdient de aandacht om samen met het AKJ de mogelijkheden hiervoor nader te 

onderzoeken. 

Wat kunnen we van de klachten leren?
De positie van cliënten binnen een raadsonderzoek is vaak geen gemakkelijke, aangezien zij in grote mate afhankelijk zijn van het 

handelen van de RvdK. Op hun positie, signalen en klachten moet serieus worden ingegaan.

De RvdK moet vervolgens ook, daar waar het kan, van de klachten leren. In algemene zin wordt uit de klachtenanalyses duidelijk dat het 

erg belangrijk is om zorgvuldig en transparant te werken en om hierbij oog te hebben voor verschillende belangen. Onzorgvuldigheden en 

een gebrek aan transparantie kunnen leiden tot achterdocht en een gevoel van machteloosheid bij onze cliënten. 

2  Bron: ‘Jaarrapportage 2018, vertrouwenswerk Raad voor de Kinderbescherming’, een rapportage van het AKJ en Zorgbelang 25 februari 2019
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Terugkerende leerpunten
Het staat vast dat, net als in voorgaande jaren, een groot aantal gegrond verklaarde klachten gaat over het informeren en 

onderbouwen door de RvdK. Terugkerend punt is dat een klacht gegrond wordt verklaard, niet op de inhoud van de overwegingen van 

de RvdK, maar op het onvoldoende vermelden of onderbouwen van het advies in het rapport. Concrete voorbeelden hiervan zijn:

 > Het raadsrapport geeft te weinig zicht op de motieven van de RvdK om bepaalde informanten niet te horen. 

 > Het is onduidelijk waarom de kinderen niet zijn gehoord in het onderzoek.

 > Het is onduidelijk waarom het onderzoek is uitgebreid.

 > Het is onduidelijk waarom een informant geraadpleegd is terwijl daarvoor geen toestemming gegeven is. 

 > Het is onduidelijk wat de gronden zijn geweest om, ondanks het verzoek daartoe, het onderzoek niet uit te laten voeren door aan 

andere vestiging danwel een andere raadsmedewerker. 

 > Het ‘wikken en wegen’ uit mdo’s is onvoldoende in het rapport is opgenomen. 

 > Belangrijke informatie is niet opgenomen in het rapport onder het kopje: ‘Factoren die van invloed zijn geweest op het verloop van 

het onderzoek’. 

 > Feitelijke onjuistheden zijn niet gewijzigd in het rapport. 

 > Het is onduidelijk of de reactie van de betrokkene op het conceptrapport tot feitelijke wijzigingen in het besluit of advies heeft 

geleid. 

 > Het is onduidelijk hoe de RvdK informatie heeft laten meewegen en welke waardering hij heeft gehecht aan deze informatie.

 > In het rapport is gebruik gemaakt van algemene (subjectieve) termen die niet gespecificeerd worden, zoals ‘huiselijk geweld’ of 

‘standaard omgangsregeling’.  

Naast deze terugkerende leerpunten zijn er ook bepaalde onderwerpen waar veel over geklaagd wordt. In de analyse van 2017 is een 

uiteenzetting van leerpunten uit deze klachten per onderwerp opgenomen. Het ging hierbij om de onderwerpen: feitenonderzoek, 

het horen van kinderen en ouders, privacyschending, betrekken van informanten, bejegening en partijdigheid, termijnen van het 

onderzoek, de klachtenprocedure en het optreden ter zitting. 

Ten aanzien van dit laatste punt, het optreden van de RvdK ter zitting, is in deze analyse is de volgende aanvulling op zijn plaats. 

Wat kunnen we leren over:  
‘Zittingsvertegenwoordiging bij initiële zittingen’
In 2018 is het aantal klachten aangaande zittingsvertegenwoordiging toegenomen. Deze klachten betreffen dan niet zozeer het 

specifiek handelen van de zittingsvertegenwoordiger, maar meer het feit dat de RvdK aanwezig is bij zogenoemde initiële, oftewel 

eerste, zittingen. En dat de RvdK daar, zonder voorafgaand onderzoek, advies geeft aan de rechter.

De RvdK is op verzoek van de rechtbank aanwezig bij de zittingen van procedures waar ook kinderen betrokken zijn. De rol van 

de zittingsvertegenwoordiger bij een initiële zitting is actief meedenken in het geschil en de rechtbank adviseren op basis van zijn 

expertise en kennis op pedagogisch vlak. 

Het is hierbij voor de rechter duidelijk dat de adviezen die de zittingsvertegenwoordiger geeft alleen gebaseerd zijn op de stukken, 

op hetgeen ter zitting wordt aangevoerd en op de algemene expertise van de RvdK. Zo kan een zittingsvertegenwoordiger in het 

algemeen uitleg geven over de impact die een scheiding op een kind heeft en wat een kind in een bepaalde levensfase nodig heeft 

van zijn ouders. Aangezien het de rechtbank bekend is dat de RvdK geen eigen onderzoek heeft gedaan zal hij de uitlatingen van een 

zittingsvertegenwoordiger ook als zodanig wegen. De rechtbank kan in voorkomende gevallen tevens besluiten de RvdK te verzoeken 

onderzoek te doen voordat de rechter een besluit neemt.  

 

Voor cliënten is deze adviestaak van de RvdK niet altijd bekend. Cliënten beklagen zich dan ook dat de RvdK ter zitting een advies 

heeft gegeven zonder onderzoek te hebben gedaan. Zij vinden dat de RvdK door alleen stukken te lezen niet een objectief beeld kan 

hebben van de zaak. Zeker in zaken waarin de uitspraak van de rechter vergaande consequenties heeft, stuit deze taak van de RvdK op 

onbegrip. 

Het is de taak van de rechtspraak om procespartijen hierover goed te informeren. Omdat dit in 2018 regelmatig tot klachten heeft 

geleid zou het goed zijn om in de regio’s waar deze klachten voorkomen hierover in gesprek te gaan met de rechtbank. 
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Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman
Wanneer klagers na behandeling van hun klacht door de directeur en de externe klachtencommissie nog steeds een klacht over de RvdK 

hebben, kunnen ze deze indienen bij de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman (No) is een onafhankelijk en onpartijdig 

instituut. Wat hij wel en niet mag doen, ligt vast in de wet No, maar ook in de Awb en in de Grondwet.

Hij behandelt geen klachten over het beleid van de regering, of over de inhoud van wetten. Wel als het gaat over gedragingen; dus over 

de manier waarop instanties hun overheidstaken uitvoeren. Zo ook over de Raad voor de Kinderbescherming.

Het criterium waaraan de Nationale ombudsman toetst is of het gedrag van een bestuursorgaan al dan niet behoorlijk was. 

Deze behoorlijkheidsnorm is nader uitgewerkt in zogeheten vereisten van behoorlijkheid. De vereisten van behoorlijkheid zijn 

het redelijkheidsvereiste, het vereiste van actieve en adequate informatieverwerving, het vereiste van verbod op (de schijn van) 

vooringenomenheid en het vereiste van onpartijdigheid. 

De No is conform de Awb (art 9:17 e.v.) voor wat betreft de klachtbehandeling een voorziening ‘in de tweede lijn’. Dat betekent dat een 

burger met een klacht eerst gebruik moet maken van de klachtregeling bij de overheidsinstantie. Pas als de burger er samen met de 

overheidsinstantie niet uitkomt, kan de No de klacht behandelen door onderzoek te doen. Een overheidsinstantie is verplicht om mee 

te werken aan het onderzoek. Het toetsingskader door de No zijn de bovengenoemde behoorlijkheidsvereisten.

De Kinderombudsman (Kom), sinds april 2011 in Nederland aangesteld, stelt de naleving van de rechten van kinderen en jongeren aan 

de orde. Hij is onderdeel van Bureau Nationale ombudsman, maar heeft een eigen werkgebied en bevoegdheden en ook een eigen 

toetsingskader. Hij adviseert kinderen en jongeren over manieren waarop ze voor hun rechten kunnen opkomen. Hij controleert of de 

kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook door private organisaties op het gebied van bijvoorbeeld 

onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en gezondheidszorg.

De Kinderombudsman doet eigen onderzoeken naar onderwerpen die actueel zijn of die te maken hebben met schendingen van 

kinderrechten. 

Rapporten van de No en de Kom naar aanleiding van klachten over de RvdK zijn (geanonimiseerd) openbaar. Dat betekent dat er over 

de uitgebrachte rapporten publicaties in de media kunnen verschijnen.3 

3  Publicaties van de No zijn terug te lezen op www.nationaleombudsman.nl. Voor publicaties van de Kom kijk op www.dekinderombudsman.nl. 
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Tabel 7: Aantal onderzoeken en interventies bij de Kom en No waarbij de RvdK betrokken was. 

In 2018 In 2017 In 2016

NO Onderzoeken (afgesloten): 1x 

Interventies met goede afloop: 11x 

Heeft de No 1 
rapport opgesteld 
in samenwerking 
met de Ombudsman 
Metropool Amsterdam 
op grond van het 
onderzoek naar een 
klacht over de politie 
Amsterdam en de 
gemeente Amsterdam. 
In dit onderzoek is de 
RvdK als betrokken 
instantie om informatie 
gevraagd. Daarnaast 
is op verzoek van de 
No in 3 zaken nadere 
informatie gegeven.

Bracht de No  0 openbare rapporten uit n.a.v. 
klachten over de RvdK. Wel is op verzoek 
van de No in 7 zaken tot tevredenheid van de 
betrokkene geïntervenieerd

KOM Onderzoek: 1x
(Onderzoek naar gedwongen 
teruggeleiding na kinderontvoering)
Na de scheiding van haar ouders wordt 
de achtjarige Joy door haar moeder 
meegenomen naar Nederland. Als Joy 
tien jaar is, wordt zij door de politie en 
de Raad van de Kinderbescherming
opgehaald bij haar moeder en op 
Schiphol overgedragen aan haar 
vader. De moeder van Joy vindt dat 
de begeleiding door de Raad niet 
kindvriendelijk was en neemt contact 
op met de Kinderombudsman.
Die oordeelt in het rapport Opeens weg 
dat de Raad formeel goed gehandeld 
heeft, maar eigenlijk voor een 
onmogelijke taak stond.4

Interventies met goede afloop: 2x

Heeft de Kom geen 
openbare rapporten 
uitgebracht n.a.v. een 
onderzoek naar een 
klacht bij de RvdK en 
zijn er geen interventies 
geweest.

Is op verzoek van de Kom in 4 zaken 
tot tevredenheid van de betrokkene 
geïntervenieerd. De Kom heeft geen 
openbare rapporten uitgebracht n.a.v. een 
onderzoek naar een klacht. 

4  www.kinderombudsman.nl/online jaaroverzicht  2018

S

http://www.kinderombudsman.nl/online jaaroverzicht
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Tuchtklachten
De jeugdzorg werkt sinds 2014 met geregistreerde jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers. De geregistreerde jeugdzorgwerker 

dient te handelen volgens de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels. Voor de registratie is een onafhankelijke stichting in 

het leven geroepen: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Het Kwaliteitsregister Jeugd zorgt ervoor dat iedereen die is geregistreerd, 

zich onderwerpt aan het tuchtreglement van SKJ. Wanneer iemand niet tevreden is over het handelen van een geregistreerde 

jeugdzorgwerker, kan er een klacht worden ingediend bij het College van Toezicht van SKJ. Daarmee start een tuchtrechtelijke 

procedure. In deze klachtenanalyse worden deze tuchtklachten niet verder behandeld. Dit gebeurt in een aparte analyse. 
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Samenvatting

 > In 2018 leidde 0,7% van de raadsonderzoeken tot een klacht

 > In 2018 zijn 163 klachten formeel afgedaan middels een formele klachtbeslissing. Dit zijn er 11 meer dan in 2017 (152).

 > In 2018 werden 41% van de klachten succesvol bemiddeld. Dit is hetzelfde als in 2017. Hieruit blijkt dat het effect van PCMO in 2018 

niet verder is toegenomen en ook (nog) niet meer effect heeft dan de bemiddelingsaanpak uit het verleden. 

 > In 2018 betroffen 99% van de formele klachtbeslissingen een G&O en/of een beschermingsonderzoek. 

 > In 2018 werd door de RvdK een groot aantal klachten (63%) buiten de termijn van 10 weken afgehandeld. In 2018 werd door de 

externe klachtencommissie meer dan de helft van de klachten (53%) buiten de termijn afgehandeld. Beide termijnoverschrijdingen 

zijn fors toegenomen ten opzichte van 2017.

 > In 2018 werd ongeveer een derde van alle klachtonderdelen (deels) gegrond verklaard (30%). 

 > In 2018 werden 53 klachten voorgelegd aan de externe klachtencommissie. In 2017 waren dit er 47. 

 > In 2018 werd  33% van de aan de externe klachtencommissie voorgelegde klachten alsnog gegrond verklaard. 
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Aanbevelingen
Aanbeveling 1
Doel: investeren in een lerende organisatie

 > Bij het zorgvuldig behandelen van klachten hoort ook dat het bijdraagt aan het leerproces van de RvdK. Het valt echter op dat de 

klachten in aantal en inhoud ieder jaar veelal hetzelfde zijn. In het verlengde hiervan zijn ook de aanbevelingen die in de analyses 

worden gedaan ongewijzigd. Om de kwaliteit van het raadswerk te verbeteren en daadwerkelijk te leren moet er meer aandacht zijn 

voor de (terugkerende) inhoudelijke leerpunten uit de klachtenanalyses.  Hier ligt per 2019 een taak voor de op te richten landelijke 

poule juridisch deskundigen die de directeur ondersteunen bij het nemen van klachtbeslissing. Door hun focus op de klachten 

hebben zij zicht op de inhoud en omvang van de klachten en hebben zij de mogelijkheid signalen af te geven aan raadsmedewerkers 

en beleidsmakers van de RvdK. Ook het ontwikkelen van een uniform overzicht waarbij de kwantitatieve en kwalitatieve 

klachtgegevens eenvoudig en eenduidig door alle regio’s kunnen worden bijgehouden is aangewezen nu dit helpend is gebleken 

bij het opstellen van een landelijke klachtenanalyse. Daarbij zal in 2019 binnen de RvdK een procesregisseur klachten worden 

aangesteld die als één van de hoofdtaken heeft om inhoud te geven aan het duurzaam verbeteren van de kwaliteit van het werk en 

de kwaliteit en vitaliteit van de medewerkers. Deze procesregisseur klachten wordt aanjager van de nieuwe klachtenprocedure en 

zal in die functie kort cyclische leerloops organiseren op basis van signalen en trends uit ingekomen klachten. Daarnaast zal hij/zij 

het voortouw nemen bij het geven van een kwaliteitsimpuls aan het klachtenproces om meer geslaagde afhandelingen te krijgen 

(PCMO). 

Aanbeveling 2
Doel: blijvende aandacht voor PCMO

 > Naleving van de bepalingen uit de klachtregeling, zoals het spoedig contact opnemen met klager, draagt bij aan een tijdige, 

zorgvuldige transparante en oplossingsgerichte bemiddeling.

 > Het AKJ signaleert een trend waarbij ze vaker worden betrokken bij het formele traject. De visie van het AKJ is dat het beter is 

om in een eerder stadium van het onderzoek betrokken te worden. Het AKJ geeft aan dan effectiever te kunnen zijn en verwacht 

dat er uiteindelijk minder klachten komen. Het verdient de aandacht om samen met het AKJ de mogelijkheden hiervoor nader te 

onderzoeken. 

 
Aanbeveling 3
Doel: klachten worden binnen de daarvoor gestelde termijn behandeld.  

 > De cliënt moet ervan uit kunnen gaan dat de klacht binnen een redelijke termijn door de RvdK wordt behandeld. 

 > Om de kwaliteit van het klachtmanagement te verbeteren verdient het de aanbeveling om als RvdK en de externe 

klachtencommissie de oorzaak van de termijnoverschrijdingen nader te onderzoeken. Ook na de transitie van de klachtenprocedure 

moet de klachtadviescommissie een termijn van zes weken bewaken. De RvdK wordt geacht het PCMO traject binnen twee weken 

af te ronden. Na ontvangst van het advies van de klachtadviescommissie moet de RvdK zijn klachtbeslissing binnen de wettelijke 

termijn van 10 weken nemen.

 > De transitie klachtenprocedure is aanleiding om (technische) mogelijkheden te onderzoeken om termijnen beter te kunnen 

bewaken. 

 > Tijdige klachtafhandeling draagt bij aan een constructieve samenwerking met cliënt. 

Aanbeveling 4
Doel: voldoen aan actieve informatieplicht

 > Het is de taak van de RvdK om cliënten actief te informeren op het gebied van cliëntondersteuning, vertrouwenswerk en 

klachtprocedures.

 > Voor cliënten is de adviestaak van de RvdK niet altijd bekend. Het is de taak van de rechtspraak om procespartijen hierover goed te 

informeren. Omdat dit in 2018 regelmatig tot klachten heeft geleid zou het goed zijn als de gebiedsmanager in die regio’s waar deze 

klachten voorkomen, hierover in gesprek te gaan met de rechtbank. 
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