
Als zorgverlener wil je dat de waarheidsvinding aan alle eisen voldoet. 
Zie onderstaande checklist:

De feiten in het onderzoek zijn het belangrijkst. Deze dienen relevant te
zijn.  Na de eerste melding bij Veilig Thuis kan het onderzoek gestart
worden, maar ook als een gezin langer in een jeugdhulpverleningstraject
zit. Om te zorgen dat het feitenonderzoek op de juiste wijze plaatsvindt,
heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een actieplan verbetering
feitenonderzoek opgesteld.  
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WAT IS WAARHEIDSVINDING?

www.dezorgkeuze.nl | Roosendaal | Nederland |
 

Als een kind door een ernstige thuissituatie niet meer thuis kan wonen,
omdat het kind in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, dan dient er ingegrepen
te worden. Deze maatregel dient feitelijk onderbouwd te worden met een
rapportage, op basis waarvan de kinderrechter goed geïnformeerd wordt
en zo op basis van de feiten een beslissing kan nemen.
Sinds 2015 is het wettelijk verplicht een waarheidsvinding op te stellen.  

Heb je vragen hierover? Neem contact op via info@dezorgkeuze.nl

 1. Zorg voor een zorgvuldige onderbouwing 

2.  De randvoorwaarden voor een correct rapport 

4. Doe onderzoek naar verlengde jeugdhulp Feiten en meningen worden standaard gescheiden beschreven;
Hoor en wederhoor wordt toegepast en standaard opgenomen in de
rapportages; 
Beschrijvingen zijn zoveel mogelijk concreet en zonder speculatieve
formuleringen;
Accordering van informatie wordt expliciet gemaakt in de rapportage;
De weging van belemmerende en beschermende factoren voor de
situatie van het kind en de conclusie hierover is duidelijk herleidbaar
en navolgbaar;
Rapporten van externe deskundigen worden in het geheel als bijlage
toegevoegd aan de rapportages.

Volgens de Raad van de Kinderbescherming dient een waarheidsvinding
aan de volgende randvoorwaarden te voldoen:

 

4. Bij twijfel, maak gebruik van intervisie  

3. De cliënt moet het eens zijn met het rapport

De cliënt heeft altijd recht op inzage en dient akkoord te zijn met de inhoud
van de waarheidsvinding. Bepreek de inhoud en leg het goed uit.  
Het rapport kan namelijk verstrekkende gevolgen hebben. De cliënt kan
een vertrouwenspersoon van het AKJ inschakelen om ondersteuning te
bieden bij gesprekken.  
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EEN WAARHEIDSVINDING OPSTELLEN? 
LET HIER OP!

Zet het kind altijd centraal en luister goed tijdens gesprekken. 
Twijfel je, zorg dat je over alle informatie beschikt en maak zo nodig
gebruik van intervisie met mede zorgverleners en professionals.   

https://www.jeugdzorgnederland.nl/wp-content/uploads/2019/09/tk-bijlage-actieplan-verbetering-feitenonderzoek-in-de-jeugdbeschermingsketen-1.pdf
https://www.kinderbescherming.nl/over-ons/kwaliteit-van-ons-werk/voorwaarden-rapport
https://www.akj.nl/welkom/

