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Rapport  ‘Sectorbreed leren van calamiteiten in  de jeugdhulp’  
 
In  jun i  2019 brachten het  Nivel  en de Erasmusunivers i te it  het  rapport  
'Sectorbreed leren van ca lamite iten in  de jeugdhulpver lening'  u i t  .  Vanuit  
Learn ing Together  zat  M. van Brandenburg in de begele id ings -  commiss ie .   
 
De belangr i jkste conclusies  van het r apport  z i jn  

-  Het  veld z iet  het  belang van leren van ca lamite iten in en dat  er van 
ca lamite iten te leren is  (b lz .  45) .  

-  Het  ca lamite itenonderzoek is  de afgelopen jaren gelukkig  ook 
toegenomen (b lz .38/39).  

-  Maar decentra l isat ie  en het  grote aantal  aanbieders  maken het  leren 
daarvan n iet  makkel i jk  (b lz .  25) .  

-  Daarbi j  speelt  ook “het ontbreken van een gedeelde v is ie en  een  gebrek 
aan samenwerking tussen organisat ies  en  d isc ipl ines” en z i jn  er ook vaak 
onvoldoende t i jd  en faci l i te i ten (b lz .  29) .  

-  Verder “z i jn  er  vraagtekens te  zetten b i j  de huid ige strategie  van de 
Inspect ies om sectorbreed leren van ca lamite iten van bovena f  te sturen, 
vooral  a ls  dat  het  (beangst igende) beeld onder  profess ionals  oproept  van 
een strenge en oordelende toez ichthouder”  (b lz .  26) .   

-  Gelukkig  is  in  de prakt i jk  her  en  der sprake van goede voorbeelden, maar  
de kunst  i s  om die kennis  te verspreiden (b lz .  32/34).  

-  Daarvoor z i jn  vooral  gezamenl i jke  ref lect ieb i jeenkomsten en 
casuïst iekbesprekingen geschikt  (b lz .  34)  

-  Soms z i jn  er  ‘Centrale  punten’ voor leren (zoals het  CCE),  maar  nog lang 
niet  genoeg (b lz .  34) .  

-  Learning Together  komt daarbi j  naar  vo ren a ls  “mooi voorbeeld  van 
netwerk- leren” (b lz .  35) ,  terwi j l  de  Pr isma methodiek het  incident  
beschr i j ft  zonder achter l iggend werkingsmechanisme (b lz .  38) .  

-  De goede voorbeelden in  het  rapport  laten verder  vooral  z ien  hoe 
belangr i jk  het  is  dat  een inste l l ing een leervis ie  heeft  en  dat  
verbeterpunten ook echt ter  hand worden genomen (b lz .  38/39).  

-  Naar  de Inspect ies  is  de conclus ie ,  dat  er  behoefte  is  aan een duidel i jkere  
ro l  van de Inspect ies  (b lz .  43) .  A l leen a l  het  werkzaam z i jn  van twee 
Inspect ies in  de jeugdhulp  ( IGJ  en  TSD) is  verwarrend.   

-  Verder verd ient  het  aanbevel ing om de bele idsaannames van de 
inspect ies  achter  het  leren van ca lamiteitenonderzoek te herz ien (b lz .  
46/49).  

-  Bovendien:  “Door de nadruk op fouten voelen veel  medewerkers  op de 
werkvloer  weerstand om te leren van ca lamite iten. De Inspect ie  wordt  als  
afzender  van de rapportages n iet  a l t i jd  gez ien a ls  een f i jne  st imulerende 
partner  om van te  leren,  noch a ls  onafhankel i jke  part i j  d ie meedenkt” 
(b lz .  50) .  
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-  In  het  rapport  van Nivel/Erasmu suniversi te i t  komt over igens het  woord 
‘pr ivacy’  geen enkele  maal  voor.  Uit  de prakt i jk  weet Learning Together  
echter dat  sectorbreed leren vaak stu it  op  pr ivacy -v is ie .  Inste l l ingen 
menen regelmat ig dat  het  n iet  toegestaan is  om voor  een leerreview 
c l iëntgegevens te  delen.  Soms is  dat  terecht ,  maar  soms kun je je  ook 
afvragen of  dat  geen makkel i jke  reden is  om van deelname aan een 
leerreview af  te  z ien.  

-  Wat in  het  rapport  verder  te wein ig  aandacht  kr i jgt  i s  het  belang van 
steun door  brancheorganisat ies  en  van faci l i te iten van het  Ri jk  voor  het  
leren van ca lamite iten i .h .k.v .  kwal i te itsbele id .  

 
Het belangr i jkste advies  i s:   
 
“Slu it  b i j  verspreiden van kennis u it  ca lamite itenonderzoek meer b i j  bestaande 
kennis infrastructuur  aan” en betrek gemeenten veel  meer  b i j  leren van 
ca lamite itenrapportages (b lz .  51) .  
 


