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RAADSINFORMATIEBRIEF 

20R.00161 

 

 

 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 18 februari 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Noorthoek 

Portefeuille(s)  : Noorthoek 

Contactpersoon : M. Hopman 

Tel.nr. : 8693 

E-mailadres : hopman.m@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Aanwijzing Inspectie aan De Willam Schrikker Stichting 

 

Kennisnemen van: 
 

Reactie op aanwijzing Inspectie aan De Willam Schrikker Stichting 

Inleiding: 
 

Op 12 februari 2020 is bekend geworden dat de William Schrikker Stichting (WSS) een aanwijzing heeft 
gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGj). Ons college is hiervan geschrokken. Samen 
met de gemeenten van Utrecht-West, met wethouder Bob Duindam (gemeente Oudewater) als bestuurlijke 
trekker, geven wij u onderstaande informatie.  

Kernboodschap: 

 

De IGj heeft de aanwijzing gegeven omdat de kwaliteit van de uitvoering van 
kinderbeschermingsmaatregelen onvoldoende is. De WSS is een landelijk werkende instelling voor 
jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. In de Utrechtse regio’s is de WSS onderaannemer van 
Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. In de Utrechtse 
regio’s zijn ca. 550 kinderen bij de WSS in begeleiding. Daarvan komen 19 kinderen uit Woerden. 
  
Oordeel IGj en opdracht aan WSS 

De IGj oordeelt dat de Raad van Bestuur van de WSS meer moet sturen op de benodigde 
kwaliteitsverbetering. De inspectie wil dat de WSS bij alle 7.500 kinderen (dit zijn landelijke cijfers) over wie 
zij een kinderbeschermingsmaatregel uitvoert, nagaat of de opvoedsituatie en de veiligheid van het kind 
goed in beeld zijn. Daarnaast moet men bij risico’s de juiste maatregelen nemen om de onveiligheid weg te 
nemen. De IGj houdt toezicht op de kwaliteit van de uitgevoerde jeugdbeschermingsmaatregelen én de 
opvolging van die acties door de WSS naar aanleiding van de aanwijzing die de IGj heeft opgelegd.  

Financiën: 
 

 n.v.t. 

Vervolg: 
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Vanuit opdrachtgeverschap wordt bovenregionaal nu actie ondernomen en gesprekken geïnitieerd. Vanuit 
ons accounthouderschap Utrecht West laten wij ons goed informeren over de jeugdigen in deze regio. 
Daarbij komt ook de stand van zaken binnen de gemeente Woerden aan de orde. We houden u op de 
hoogte van de ontwikkelingen. 

Bijlagen: 
 

n.v.t. 

 

 

 

 

 

 

 


