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Beste mevrouw van Aken, 
 
 
Naar aanleiding van verontrustende berichten in de media over de jeugdbescherming en het 
gepresenteerde plan van aanpak van minister Weerwind en minister van Ooijen, zijn wij als leden van de 
ASD, benieuwd naar de stand van zaken binnen de Gemeente Almere. 
Dat de jeugdbescherming onder druk staat, dat er wachtlijsten zijn en personeelstekorten is bekend, maar 
hoe dit in de stad Almere is, is voor ons als ASD onbekend. 
 
Wij als Adviesraad Sociaal Domein zouden graag willen weten welke cijfers er aan de bewoording: onder 
druk staan, personeelstekort en wachtlijsten, vandaar deze mail. 
Wij willen graag geïnformeerd worden over 3 facetten hoe dit er in percentages en/of cijfers er uitziet, te 
weten: 
 
Mbt de keten: 
Hoe ziet de jeugdbeschermingsketen eruit in Almere? Hoeveel kinderen zitten in deze keten en in welk deel 
van de keten zitten zij? 
Hoe verhouden het aantal kinderen zich tot het aantal beschikbare plekken. 
 
Mbt de kinderen: 
Zouden jullie ons cijfermatig inzage kunnen geven in de wachtlijsten van de jeugdbescherming en aantal 
kinderen die uit huis geplaats zijn afgelopen periode? 
Als de rechter bv besluit om een kind buiten het eigen gezin te plaatsen, hoelang duurt het voor de 
feitelijke plaatsing? En wat gebeurt er met het kind in de tussentijd? 
Wat is het gemiddelde verblijf van een kind per leeftijd in de jeugdbescherming? 
Hoe lang verblijft een kind gemiddeld in de jeugdbescherming en waar wordt het naartoe geleid? Wat zijn 
hier de percentages bij? (bv 50% naar huis, 20& bij pleeggezin etc) 
 
Mbt de werkers: 
Hoe groot is het personeelstekort? (of hoe groot is het verloop geweest de afgelopen jaren wat niet is 
opgevuld?) Hoeveel casussen draait een gemiddelde jeugdbeschermer in Almere? 
 
Graag ontvangen we deze informatie en willen deze graag in januari met u bespreken, 
 
 
Met vriendelijke groet mede namens de werkgroep Jeugd, 
 
Nicole Hofs 
Lid van de werkgroep jeugd van de Adviesraad Sociaal Domein  
Email: nicolehofs@asdalmere.nl
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