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Jeugdbescherming Overijssel krijgt regulier certificaat 
 

Op donderdag 19 oktober en donderdag 26 oktober is Jeugdbescherming Overijssel 

(JbOV) getoetst volgens het ‘Certificatieschema kwaliteitsmanagementsysteem voor 

uitvoerende organisaties voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering’ door het 

Keurmerkinstituut. Uit de toetsing bleek dat JbOV voldoet aan de vastgestelde normen 

voor het verstrekken van een regulier certificaat.  Alleen gecertificeerde instellingen 

zijn bevoegd kinderbeschermingsmaatregelen uit te voeren. Vanochtend heeft het 

Keurmerkinstituut besloten JbOV weer een regulier certificaat te verstrekken.  

Jeugdbescherming Overijssel (JbOV) voert in opdracht van de gemeenten in Overijssel 

Jeugdbescherming  en Jeugdreclassering uit. Alleen zogeheten Gecertificeerde Instellingen 

zijn bevoegd deze kinderbeschermingsmaatregelen zoals een ondertoezichtstelling of 

voogdij of een jeugdreclasseringsmaatregel uit te voeren. Gecertificeerde Instellingen staan 

onder toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg 

en Jeugd en worden iedere drie jaar opnieuw beoordeeld door het Keurmerkinstituut (KMI) 

dat daartoe door het ministerie is bevoegd. 

Hennie Kenkhuis: “Wij zijn blij dat we het certificaat behaald hebben en de zorg kunnen 

blijven bieden aan alle kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Hiermee blijft voor 

alle cliënten ook de continuïteit van de zorg gewaarborgd.” 

Begin juli heeft het KMI voor vier maanden een zogeheten overbruggingscertificaat verstrekt 

aan JbOV. Dit wordt verstrekt aan instellingen die op dat moment nog niet voldoen aan alle 

normen van de certificering. Het Keurmerkinstituut had echter het vertrouwen dat JbOV met 

de juiste maatregelen op korte termijn wel aan de normen zou kunnen voldoen. Het 

vertrouwen blijkt terecht te zijn geweest. De afgelopen maanden is bij JbOV volop ingezet op 

het verbeteren van kritische punten. Na de recente toetsing blijken wij aan de zware 

kwaliteitseisen te voldoen. 

 

Noot voor de redactie: Voor meer informatie over het behalen van het certificaat kunt u 

contact opnemen met de afdeling Communicatie, bereikbaar via nummer 088 – 856 78 00 of 

tel. 088 – 856 77 66. 

 


