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Uitleg voor gemeenten over Landelijk
Expertise Team Jeugdbescherming (LET JB)
Aanleiding
Voor medewerkers van een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming (GI) is de hulpverlening complex in
gezinnen waar sprake is van extreem agressief gedrag, ernstige psychiatrische problematiek en criminele activiteiten. Naast de veiligheid van de kinderen, is de veiligheid van medewerkers vaak in het geding. Het komt voor
dat door deze omstandigheden het werk van de jeugdbeschermer onmogelijk wordt gemaakt met als gevolg
dat aan kinderen in deze gezinnen geen of onvoldoende bescherming kan worden gegeven.
Geweldsincidenten, die zich in de afgelopen jaren binnen de gedwongen jeugdbescherming voordeden, maakten duidelijk dat medewerkers (jeugdbeschermers) zeer kwetsbaar zijn. Naam, organisatie en werkplek van de
jeugdbeschermer zijn bij de cliënt bekend en gezien de vergaande digitalisering van de samenleving zijn tal van
privégegevens voor kwaadwillende personen eenvoudig te achterhalen.
De (on)veiligheid van jeugdbeschermers was in 2013 aanleiding voor het opzetten van een gespecialiseerd team
Jeugdbescherming: het Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming. Dit team wordt op landelijk niveau ingezet
voor het bieden van hulp en bescherming aan kinderen van de doelgroep ‘extreem complexe, gewelddadige
en/of criminele gezinnen’. Het team voorziet in de lacune tussen de normaal te verwachten veiligheid van de
dagelijkse werkzaamheden en een situatie waarin de veiligheid van de medewerker zodanig in het geding is,
dat met de reguliere aanpak de betreffende kinderen niet langer kunnen worden beschermd. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid (OM en politie) en de GI’s om een oplossing voor deze situatie
te creëren.
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is een team van jeugdbeschermers dat met veiligheidsmaatregelen vanuit een beschermde positie wordt
ingezet om uitvoering te geven aan kinderbeschermingsmaatregelen over kinderen in extreem onveilige

situaties, waarbij de kans groot is dat ook de veiligheid van de jeugdbeschermers in gevaar komt. Het LET JB
bestaat uit getrainde en ervaren jeugdbeschermers, die werkzaam zijn bij de verschillende GI’s in Nederland.
Dit team is in 2016 ongeveer 50 keer ingezet.
•

is een samenwerkingsverband van alle GI’s. Dit betekent dat het LET JB door alle GI’s in stand gehouden
wordt. De GI’s kunnen medewerkers leveren en zaken uitbesteden aan het LET JB.

•

is daarmee de interne oplossing van iedere GI voor deze moeilijke doelgroep;

•

heeft medewerkers, die alleen te bereiken zijn via een mobiel telefoonnummer, mailadres en postbusadres

•

heeft een 24/7 bereikbaarheidsdienst

•

zorgt ervoor dat de medewerkers (in werk- en vrije tijd) niet eenvoudig zijn te traceren;

•

jeugdbeschermers van het LET JB werken altijd in koppels en hebben t.o.v. de reguliere werktoedeling in de
GI’s een halve caseload

•

werkt in de regio van de cliënt en maakt gebruik van kantoorfaciliteiten van alle GI’s in Nederland.

Alle GI’s kunnen bovenomschreven gezinnen bij het LET JB aanmelden. In de aanmeldprocedure – wordt zorgvuldig en interactief verkend en getaxeerd wat de aard en intensiteit van de dreiging zijn. Dit resulteert in de
beslissing van het LET JB of de zaak wordt aan- of overgenomen. Het team onderhoudt nauwe contacten met het
ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie, (landelijke) politie en inlichtingendiensten.

Inzet van het LET JB
Er zijn twee verschillende situaties, die kunnen leiden tot de inzet van het LET JB:
1 De situatie, die het vaakst voorkomt, is overdracht aan het LET JB van een zaak waarin zich gedurende de uitvoering een situatie voordoet, die maakt dat reguliere inzet van een jeugdbeschermer niet langer verantwoord is.
2 De andere situatie is die, waarin door feiten en omstandigheden vóóraf de gerechtvaardigde verwachting bestaat dat starten met reguliere inzet van een jeugdbeschermer zal leiden tot fysiek geweld tegen de jeugdbeschermer of een ernstige dreiging daarvan. Met ernstige dreiging wordt bedoeld een dreiging met een ernstig
misdrijf met, over het algemeen, een strafdreiging van 8 jaar gevangenisstraf of meer (zware mishandeling,
dood, ontvoering, gijzeling, brandstichting en dergelijke). Ook handelingen van de bedreiger/betrokkene
kunnen leiden tot de conclusie dat hij/zij dergelijke doelstellingen heeft. Hierbij valt te denken aan het (laten)
doen van naspeuringen naar de persoonsgegevens van of het achtervolgen van jeugdzorgmedewerkers en
soortgelijke handelingen. Als een dergelijke verwachting bestaat, dan kunnen de Raad voor de Kinderbescherming en/of de kinderrechter de betreffende GI adviseren de zaak meteen over te dragen aan het LET JB.
Zodra aantoonbaar geen sprake meer is van de omstandigheden en feiten die geleid hebben tot de inzet van
het LET JB, wordt de zaak weer overgedragen voor reguliere uitvoering aan de opdrachtgevende GI, dan wel in
overleg met die GI overgedragen naar een andere GI.
In alle gevallen vindt zowel aan het begin als aan het eind van het LET JB-traject een warme overdracht plaats.
Het LET JB voert de zaak uit onder (juridische) verantwoordelijkheid van de opdrachtgevende GI. De zaak blijft
‘op naam’ van de opdrachtgevende GI staan. Het LET JB voert in samenwerking met de opdracht gevende GI het
hulpverleningsbeleid uit. Het LET JB is daarmee het gezicht naar de (bedreigende) cliënt.Bij interventie (overname) door het LET JB stelt dit team zich ten doel om de dreigende situatie in de zaak te beheersen en te doen
stoppen, zodat de inhoudelijke hulpverlening aan het kind in kwestie op gang kan komen. Naast interventie/
overname van een zaak, kan het LET JB ook worden gevraagd om consultatie, advies en voorlichting.

Bekostiging en bereikbaarheid
De kosten van een LET JB-traject bedragen 250% van het adviestarief (V&J 2014 plus indexaties) voor de maatregel. De Coördinator LET JB is, alleen voor GI’s en ketenpartners, te bereiken op 06 – 23 91 47 99 en via email
coördinator@let-jeugdbescherming.nl.
Het postadres is Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming, Postbus 321, 3500 AH Utrecht
Aanmelding kan via aanmelding@let-jeugdbescherming.nl
LET Jeugdbescherming is een samenwerkingsverband van en kan worden ingeschakeld door alle GI’s in Nederland.
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