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Geachte leden van de commissie sociaal domein,  
  
In de mededeling van 21 april jl. informeerde ik u over de ontwikkelingen bij Briedis, één van onze 
Gecertificeerde Instellingen (GI).  
Samengevat: op 12 april heeft het Keurmerkinstituut (KMI) het kwaliteitscertificaat van Briedis ingetrokken 
en is  Briedis een zogenaamd beëindigingscertificaat verleend. Dit heeft tot gevolg dat Briedis geen 
Gecertificeerde Instelling meer kan zijn en dat zij binnen 6 maanden de jeugdbeschermingskinderen 
moet overdragen aan een andere GI. Sinds april mogen er geen nieuwe jeugdigen, met een 
jeugdbeschermingsmaatregel, door Briedis worden begeleid.  
 
Nieuwe ontwikkelingen 
Mede ten gevolge van bovengenoemde situatie kampt Briedis ook met financiële problemen. Dinsdag 1 
juni is faillissement uitgesproken voor Briedis. Dit heeft, naar ik nu overzie, geen gevolgen voor het 
overdrachtsproces van de jeugdigen dat na afgeven van het beëindigingscertificaat al in gang is gezet. 
Ondanks het uitgesproken faillissement kunnen de werkzaamheden van Briedis gewoon doorgang 
vinden en kunnen zij de kinderen blijven beschermen in het kader van de kinderbescherming. Briedis 
heeft hierover een (pers)verklaring naar buiten gebracht. Zie onderstaande link. 
https://www.cees.nl/nl/actueel/persbericht-bescherming-van-kinderen-staat-centraal-bij-faillissement-briedis 
 
Regionaal beeld 
Op dit moment zijn er 21 jeugdigen uit de  Gooi en Vechtstreek, waarvan 4 uit Huizen die door de 
medewerkers van Briedis worden begeleid. We werken aan een compleet en gedetailleerd overzicht wat 
de huidige status is per jeugdige. Deze informatie is ook gedeeld met onze uitvoeringsorganisaties zodat 
er ook lokaal actueel inzicht is.  
Inmiddels hebben wij een eerste overleg met de curator gevoerd. De prioriteit ligt bij de veiligheid van de 
jeugdigen en een snelle en zorgvuldige overdracht naar een andere GI. Hierin gaan we gezamenlijk 
optrekken. Voor nu is het van belang dat de bescherming van de kinderen van Briedis doorgaat en dat de 
medewerkers deze belangrijke taak blijven uitvoeren.  
 
Vervolg 
Het voorkomen van grote veranderingen voor de kinderen en jeugdigen, het behoud van de 
jeugdbeschermers in de jeugdbeschermingsketen én het voorkomen van wachttijden heeft onze speciale 
aandacht, ook bij de keuze voor een nieuwe Gecertificeerde Instelling. We betreuren deze ontwikkelingen 
en realiseren ons dat dit tot extra onrust leidt voor de kinderen,  jeugdigen, hun ouders alsook voor de 
medewerkers van Briedis. Er is intensief contact tussen Briedis, Rijk, gemeenten en de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd die de ontwikkelingen nauwlettend volgt en toezicht uitoefent. We  hebben er 
vertrouwen in dat de kwaliteit van de hulpverlening voor kinderen en jeugdigen niet in het geding is.   
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd en kom bij u terug als er meer informatie 
beschikbaar is. 
 
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.  
  
Met vriendelijke groet,  
  
Maarten Hoelscher.  
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