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Geachte, 

 

Op 1 mei 2017 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd1 (hierna: de 

inspectie) een aanwijzing aan uw organisatie Melius Zorg B.V. (hierna: Melius 

Zorg) gegeven op grond van artikel 9.3 van de Jeugdwet en artikel 27 van de Wet 

kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De aanwijzing is toegezonden met 

briefkenmerk: IJZ/17059400-CvdW/17-013-KJV. 

 

De aanwijzing bestond uit twee onderdelen met respectievelijk een termijn van 

drie weken en van vier maanden. Op 5 juli 2017 voldeed u aan het eerste 

onderdeel van de aanwijzing (drie weken termijn). De aanwijzing betrof daarnaast 

het volgende (vier maanden termijn): 

Melius Zorg moet zo spoedig mogelijk, doch binnen vier maanden na 

dagtekening van de aanwijzing voldoen aan de volgende normen. 

 

Uitvoering hulpverlening (artikel 4.1.1 Jeugdwet, artikel 2 Wkkgz, het 

toetsingskader Jeugdhulp met verblijf en het Kwaliteitskader Jeugd)  

Eerste norm uitvoering hulpverlening 

De professionals werken doelgericht en planmatig. Dit betekent dat de inspectie 

verwacht dat voor iedere cliënt een hulpverleningsplan met doelen is opgesteld. In 

het hulpverleningsplan is vastgelegd hoe aan deze doelen wordt gewerkt.  

 

Tweede norm uitvoering hulpverlening 

De professionals bieden hulp die aansluit bij de relevante ontwikkelgebieden en de 

problematiek van de cliënten. Dit betekent dat de inspectie verwacht dat de in de 

hulpverleningsplannen geformuleerde doelen zich richten op de problematiek van 

de cliënten en de hulp die professionals bieden navolgbaar onderbouwd is in de 

hulpverleningsplannen.  

 

 

                                                
1 Per 1 oktober 2017 zijn de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

gefuseerd tot één organisatie: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting. Tot 
wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid wordt bij ondertekening 
de in de wet genoemde organisatienaam gehanteerd. 
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Derde norm uitvoering hulpverlening 

Het plan wordt vastgesteld door een SKJ of BIG geregistreerde professional.  

 

Veiligheid (artikel 4.1.1 Jeugdwet, artikel 2 Wkkgz, het toetsingskader Jeugdhulp 

met verblijf, het Kwaliteitskader Jeugd en de richtlijn Residentiële Jeugdhulp) 

Eerste norm veiligheid 

De professionals hebben een actueel beeld van de veiligheid van het overige deel 

van de cliënten die bij Melius Zorg verblijven, te weten: de cliënten zonder 

kinderen. De professionals van Melius Zorg hebben voldoende zicht op waar de 

cliënten zijn en met wie zij omgaan doordat zij afspraken maken met de cliënten 

over waar zij naartoe gaan en met wie zij omgaan en wie zij op de locatie 

ontvangen.  

 

Tweede norm veiligheid 

Uit de cliëntdossiers moet blijken dat de professionals systematisch de 

veiligheidsrisico’s van het overige deel van de cliënten inschatten, te weten: de 

cliënten zonder kinderen. De professionals stellen bij deze cliënten minimaal een 

aantal eenduidige vragen over de veiligheid. Bij deze risico-inschatting, van in 

ieder geval de cliënten die bij Melius Zorg verblijven op basis van de Jeugdwet, is 

een SKJ-geregistreerde professional en/of de BIG-geregistreerde GZ-psycholoog 

betrokken en heeft minimaal tot resultaat dat:  

- Zicht verkregen is op de fysieke, emotionele en seksuele veiligheid van de 

cliënten.  

- Voor elke cliënt afzonderlijk de afweging wordt gemaakt of verblijf bij 

Melius Zorg voldoende veilig en passend is met het oog op       

vastgestelde risico’s, persoonlijke problematiek en groepsdynamiek.  

- De veiligheidsrisico’s van cliënten bij wie bezoek blijft logeren, zijn 

ingeschat en vastgelegd.  

 

Derde norm veiligheid 

De professionals beoordelen de veiligheidsrisico’s van alle cliënten in 

multidisciplinair verband. Dit betekent dat in ieder geval de coördinator, 

gedragswetenschapper of de gz-psycholoog is betrokken.  

 

Vierde norm veiligheid 

De professionals bepalen mede op basis van de veiligheidsrisico’s de in te zetten 

hulp en voeren deze hulp ook uit.  

 

Vijfde norm veiligheid 

De professionals bewaken de gemaakte afspraken over het beperken van 

veiligheidsrisico’s. 

 

Zesde norm veiligheid 

Een medicatiebeleid is opgesteld.  

 

Leefklimaat (artikel 4.1.1 Jeugdwet, artikel 2 Wkkgz en de richtlijn Residentiële 

Jeugdhulp) 

Eerste norm leefklimaat 

De leefomgeving van de cliënten is veilig. Dit betekent dat op de locatie Kijkduin 

het brandalarm van iedere woning is doorgeschakeld naar het kantoor van de 

professionals.  
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Organisatie (artikel 4.1.1, artikel 4.1.4 Jeugdwet, artikel 4.1.8 Jeugdwet, artikel 2, 

3 en 7 Wkkgz, het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf en het Kwaliteitskader 

Jeugd)  

Eerste norm organisatie 

Melius Zorg organiseert zich op een zodanige wijze dat dit leidt tot verantwoorde 

hulp. Melius Zorg dient te beschikken over de vereiste expertise om de inhoud van 

de hulp vorm te geven. Dit betekent dat de inspectie verwacht dat ofwel door u 

leiding en sturing wordt gegeven aan de vereiste maatregelen ten aanzien van de 

geconstateerde tekortkomingen in de organisatie, ofwel dat hiertoe de juiste 

(inhoudelijke) expertise wordt betrokken.  

 

Tweede norm organisatie 

Melius Zorg registreert en analyseert incidenten en voert op grond van de analyse 

verbeteringen door.  

 

Derde norm organisatie 

Melius Zorg bevordert zichtbaar de kennis over het gebruik van de meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling en ziet er op toe dat de meldcode 

systematisch en op correcte wijze door de professionals wordt toegepast.  

 

Uiterlijk 1 september 2017 diende u aan dit onderdeel van de aanwijzing (zie vier 

maanden termijn in de aanwijzing) te voldoen.  

 

Toetsing naleving aanwijzing 

De inspectie heeft de naleving van dit onderdeel van de aanwijzing getoetst door 

de beoordeling van uw derde resultaatsverslag, dat u stuurde op 31 augustus 

2017 en met een inspectiebezoek op 4 en 7 september 2017 aan de locaties 

Schilderswijk en Kijkduin van Melius Zorg.  

 

Bevindingen en conclusies inspectieonderzoek 

 

Bevindingen eerste norm uitvoering hulpverlening  

Uit het dossieronderzoek blijkt dat voor iedere cliënt een hulpverleningsplan met 

doelen is opgesteld. In het hulpverleningsplan is vastgelegd hoe aan deze doelen 

wordt gewerkt. 

 

Conclusie eerste norm uitvoering hulpverlening  

Melius Zorg voldoet aan dit onderdeel zoals opgenomen in het tweede deel van de 

aanwijzing.  

 

Bevindingen tweede norm uitvoering hulpverlening  

 In de dossiers van de cliënten van de beide locaties staan problemen op 

meerdere leefgebieden genoemd. Uit het dossieronderzoek blijkt dat de per 

cliënt geformuleerde doelen zich slechts richten op een beperkt deel van hun 

problematiek. Het is niet navolgbaar waarom doelen ten aanzien van de 

overige geconstateerde problemen ontbreken. Een voorbeeld hiervan betreft 

een cliënt van de locatie Schilderswijk die binnenkort zal uitstromen terwijl 

nog niet zichtbaar is gewerkt aan doelen gericht op zelfstandig wonen. Ook 

geldt dit bijvoorbeeld ten aanzien van het leefgebied ‘financiën’. Uit het 

dossieronderzoek op beide locaties blijkt dat een groot aantal cliënten dat bij 

Melius Zorg verblijft (grote) financiële problemen heeft. Een aantal cliënten 
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staat onder bewind. Voor andere cliënten is Melius Zorg begonnen met het in 

kaart brengen van de financiële problemen. Een groot deel van de cliënten 

ontvangt nog geen concrete hulp of begeleiding op het gebied van financiën, 

ook niet als dit een doel is in het hulpverleningsplan.  

Daarnaast wordt niet zichtbaar aan alle doelen per cliënt gewerkt.  

 Meerdere cliënten hebben een indicatie voor zorg met verblijf bij Melius Zorg 

en zijn geplaatst op de locatie Schilderswijk, maar verblijven op dit moment 

niet op een van de locaties van Melius Zorg en ontvangen ook geen hulp van 

Melius Zorg. Zo verblijft een cliënt bij een familielid en deze cliënt ontvangt 

daar geen hulp van Melius Zorg. Een moeder en kind verblijven in een 

zelfstandige woning zonder een vorm van hulp van Melius Zorg terwijl moeder 

en kind een indicatie hebben voor zorg met verblijf en uit het cliëntdossier 

blijkt dat hulp aan moeder en kind nodig is. 

 Uit de interviews met professionals, de interviews met cliënten en het 

dossieronderzoek blijkt dat de professionals vraaggericht werken; moeders 

die met hun kind(eren) op de locatie Kijkduin verblijven kunnen met 

opvoedvragen terecht bij de kraamhulpen en begeleiders. De inspectie 

constateert dat deze vorm van hulp onvoldoende aansluit bij wat de 

doelgroep nodig heeft. Gezien de doelgroep verwacht de inspectie dat 

outreachend aan de problemen rondom de opvoeding en kindspecifieke 

problematiek wordt gewerkt. De moeders hebben niet vanzelfsprekend inzicht 

in de eigen tekortkomingen en de zorgen rondom hun kinderen vanwege hun 

verstandelijke beperking en eigen problematiek. 

 Op de locatie Kijkduin worden sinds half augustus 2017 activiteiten 

georganiseerd voor moeders en kinderen. In ieder geval één van de twee 

activiteitenbegeleidsters heeft geen (pedagogische) opleidingsachtergrond in 

of ervaring in het werken met kinderen. Op de locatie Schilderswijk worden 

geen activiteiten voor moeders en kinderen georganiseerd. De inspectie vindt 

het positief dat er op de locatie Kijkduin activiteiten voor moeders en 

kinderen worden georganiseerd, maar ziet dit, door de wijze waarop het op 

dit moment is georganiseerd niet als hulp voor de kinderen die aansluit bij 

hun relevante ontwikkelgebieden. 

 

Conclusie tweede norm uitvoering hulpverlening 

Gelet op de bovengenoemde bevindingen voldoet Melius Zorg onvoldoende aan de 

norm die ziet op het bieden van hulp die aansluit bij de relevante 

ontwikkelgebieden en de problematiek van de cliënten van het onderdeel 

‘uitvoering hulpverlening’ zoals opgenomen in het tweede deel van de aanwijzing. 

 

Bevindingen derde norm uitvoering hulpverlening  

Uit het dossieronderzoek en interviews met professionals blijkt dat de  

hulpverleningsplannen van de cliënten worden vastgesteld door een SKJ- 

geregistreerde medewerker.  

 

Conclusie derde norm uitvoering hulpverlening 

Melius Zorg voldoet aan dit onderdeel zoals opgenomen in het tweede deel van de 

aanwijzing.  

 

Bevindingen eerste norm veiligheid 

 Uit de cliëntdossiers blijkt dat professionals onvoldoende zicht hebben op 

waar cliënten zijn en met wie zij omgaan. Op de locatie Schilderswijk wordt 

de aan- en afwezigheid van cliënten bijgehouden middels een lijst, die wordt 
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ingevuld door de professionals. Echter, uit dossieronderzoek en interviews 

met professionals blijkt dat het desondanks regelmatig voorkomt dat cliënten 

(meerdere dagen) weg zijn zonder dat professionals weten waar de cliënten 

zijn. Zo is in een dossier te zien dat een cliënt in twaalf dagen tijd zeven 

dagen afwezig is geweest zonder dat bij de professionals bekend is waar de 

cliënt was. In een ander dossier is te lezen dat de professionals vaststellen 

dat een cliënt zelden op de locatie aanwezig is, terwijl hier geen conclusies 

aan worden verbonden ten aanzien van de veiligheid van de cliënt.  

 Uit het dossieronderzoek blijkt dat professionals van Melius Zorg een aantal 

keer actie hebben ondernomen op het moment dat een minderjarige cliënt 

niet op de locatie aanwezig was, terwijl bij de professionals niet bekend was 

waar de minderjarige cliënt was. Zo hebben professionals contact opgenomen 

met familieleden van deze minderjarige cliënten en met de politie. De 

inspectie ziet dit als een positieve ontwikkeling aangezien dit bij een eerder 

toezicht nog niet werd geconstateerd. Tegelijkertijd blijkt echter uit de 

incidentenregistratie dat het in de afgelopen twee maanden ook voorgekomen 

is dat een minderjarige cliënt vier dagen niet op de locatie is verschenen 

zonder dat professionals dit hebben opgemerkt. 

 De inspectie constateert dat er op de locatie Schilderswijk een achteruitgang 

heeft plaatsgevonden sinds het vorige bezoek op 5 juli 2017 ten aanzien van 

het zicht op moeders en kinderen. Melius Zorg heeft niet meer van iedere 

moeder en kind een actueel beeld van de veiligheid. Zo is uit het 

dossieronderzoek gebleken dat een moeder en haar kind elders dan op de 

locatie van Melius Zorg verblijven, terwijl uit het dossieronderzoek blijkt dat 

professionals geen actie hebben ondernomen om een actueel beeld van de 

veiligheid van de moeder en het kind te verkrijgen, ook niet naar aanleiding 

van signalen die moeder heeft afgegeven aan de begeleiders dat het niet 

goed gaat met haar.   

 Ten aanzien van het ontvangen van bezoek blijkt uit de interviews met 

professionals, interviews met cliënten en uit het dossieronderzoek, net als 

tijdens de toetsing op 5 juli 2017, dat het in de afgelopen periode regelmatig 

is voorgekomen dat professionals niet-aangemelde bezoekers in het pand 

hebben aangetroffen. Enerzijds geeft dit aan dat professionals de panden 

controleren, anderzijds blijkt hieruit dat er nog onvoldoende zicht is op wie de 

panden binnenkomt. 

 

Conclusie eerste norm veiligheid 

Gelet op de bovengenoemde bevindingen voldoet Melius Zorg onvoldoende aan de 

norm die ziet op het hebben van een actueel beeld van de veiligheid van de 

cliënten zonder kinderen van het onderdeel ‘veiligheid’ zoals opgenomen in het 

tweede deel van de aanwijzing. 

 

Bevindingen tweede norm veiligheid  

 Uit het dossieronderzoek blijkt dat van alle cliënten die bij Melius Zorg 

verblijven een risico-inventarisatie is opgesteld. Bij deze risico-inventarisaties 

is een SKJ-geregistreerde professional betrokken. 

 De inspectie constateert dat sinds het vorige bezoek een aantal moeders en 

kinderen is overgeplaatst van de locatie Schilderswijk naar de locatie 

Kijkduin. Zij zijn samen geplaatst met andere moeders en kinderen die al op 

de locatie Kijkduin verbleven. Binnen Melius Zorg is stil gestaan bij deze 

samenplaatsingen, maar een navolgbare afweging of dit voldoende veilig en 
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passend is gezien de risico’s, de persoonlijke problematiek van de cliënten en 

de groepsdynamiek ontbreekt.  

 Uit het dossieronderzoek en de interviews met professionals blijkt dat de 

veiligheidsrisico’s voor een cliënt die een logé ontvangt niet navolgbaar 

worden ingeschat en niet worden vastgelegd.  

 Uit het dossieronderzoek blijkt dat er cliënten bij Melius Zorg verblijven die 

medicatie gebruiken. Uit de interviews met professionals blijkt dat de 

professionals onvoldoende zicht hebben op het medicatiegebruik van cliënten. 

Uit de dossiers en de interviews met professionals blijkt dat niet is ingeschat 

in hoeverre het verantwoord is dat cliënten medicatie in eigen beheer hebben 

en of hier begeleiding bij nodig is. De inspectie vindt dit risicovol temeer 

gezien de zwaarte van de medicatie, bijvoorbeeld medicatie voor psychische 

problemen, die een aantal cliënten gebruikt. 

Conclusie tweede norm veiligheid  

Gelet op vorengenoemde bevindingen voldoet Melius Zorg onvoldoende aan de 

norm wat betreft het inschatten van de veiligheidsrisico’s van cliënten zonder 

kinderen van het onderdeel ‘veiligheid’ zoals opgenomen in het tweede deel van 

de aanwijzing.  

 
Bevindingen derde norm veiligheid  

Uit het dossieronderzoek en de interviews met professionals blijkt dat 

professionals de veiligheidsrisico’s van de cliënten en de uitkomsten van de risico-

inventarisaties in multidisciplinair verband beoordelen. Bij deze beoordelingen is 

de coördinator en/of een gedragswetenschapper betrokken. 

 
Conclusie derde norm veiligheid 

Melius Zorg voldoet aan dit onderdeel zoals opgenomen in het tweede deel van de 

aanwijzing.  

 

Bevindingen vierde norm veiligheid  

 De inspectie heeft zes risico-inventarisaties van moeders en hun kinderen en 

cliënten zonder kinderen ingezien. In de betreffende dossiers was sprake van 

veiligheidsrisico’s die varieerden van groot tot zeer groot. Slechts drie van de 

zes bekeken dossiers bevatten veiligheidafspraken om deze veiligheidsrisico’s 

te verminderen. 

 Uit geen van deze drie dossiers met veiligheidsafspraken bleek dat er 

daadwerkelijk hulp is ingezet om de veiligheidsrisico’s te verminderen. Zo 

worden ten aanzien van een bepaalde cliënt de veiligheidsrisico’s ‘psychische 

klachten’ en ‘drugsgebruik’ benoemd, terwijl uit het dossier en een interview 

met een professional duidelijk wordt dat hier geen hulp voor is ingezet. Bij 

een andere cliënt worden in het dossier risico’s benoemd die voortkomen uit 

onder andere afhankelijkheidsproblematiek. Uit het dossier en een gesprek 

met de cliënt blijkt dat er geen hulp is ingezet om deze risico’s te 

verminderen. In een derde dossier zag de inspectie veiligheidsrisico’s 

benoemd in de opvoeding, zoals fysieke en emotionele afwezigheid van 

moeder. Er is niet benoemd welke interventies nodig zijn om deze 

veiligheidsrisico’s te verminderen.  

Conclusie vierde norm veiligheid  

Gelet op vorengenoemde bevindingen voldoet Melius Zorg onvoldoende aan de 

norm wat betreft het bepalen en uitvoeren van hulp op basis van de 
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veiligheidsrisico’s van het onderdeel ‘veiligheid’ zoals opgenomen in het tweede 

deel van de aanwijzing.  

 

Bevindingen vijfde norm veiligheid 

 Zoals uit de bevindingen van de vorige norm blijkt stelt Melius Zorg niet voor 

iedere cliënt waar veiligheidsrisico’s aan de orde zijn afspraken op om de 

risico’s te verminderen. Dientengevolge is er ook geen sprake van het 

bewaken van gemaakte afspraken. 

 Daar waar de professionals wel afspraken maken om veiligheidsrisico’s te 

beperken, blijkt uit interviews met professionals, interviews met cliënten en 

dossieronderzoek dat professionals deze afspraken niet altijd bewaken. Zo is 

de afspraak op de locatie Kijkduin dat bezoek niet mag blijven slapen. Uit de 

interviews met cliënten blijkt echter dat de afgelopen twee maanden 

minstens één bezoeker (vrijwel) voortdurend op de locatie bij een cliënt en 

haar kind overnacht’.  

 Op de locatie Schilderswijk is de afspraak dat bezoekers zich melden en dat 

professionals een aantal keer per dag een ronde maken over de locatie. Het 

komt regelmatig voor dat professionals tijdens die rondes onaangemeld 

bezoek aantreffen. Ook bezoekers die een pandverbod opgelegd hebben 

gekregen omdat zij een risico vormen voor de veiligheid van de cliënten, 

worden tijdens de rondes aangetroffen op de locatie. Uit interviews met 

cliënten blijkt dat deze bezoekers dan al een aantal uur op de locatie 

aanwezig zijn. In het geval van één cliënt, waarbij professionals sinds mei 

2017 met enige regelmaat een bezoeker met een pandverbod aantreffen, 

blijkt uit de interviews met professionals dat begeleiders hebben gesproken 

over de mogelijkheid de cliënt dichter bij het kantoor van de begeleiders te 

plaatsen om zo beter zicht te houden. Deze actie hebben de professionals 

echter nog niet uitgevoerd.  

 

Conclusie vijfde norm veiligheid  

Gelet op vorengenoemde bevindingen voldoet Melius Zorg onvoldoende aan de 

norm wat betreft het bewaken van de gemaakte afspraken over het beperken van 

veiligheidsrisico’s van het onderdeel ‘veiligheid’ zoals opgenomen in het tweede 

deel van de aanwijzing.  

 

Bevindingen zesde norm veiligheid 

Uit de door Melius Zorg in augustus 2017 aangeleverde stukken blijkt dat zij een 

medicatiebeleid heeft opgesteld.  

 

Conclusie zesde norm veiligheid 

Melius Zorg voldoet aan dit onderdeel zoals opgenomen in het tweede deel van de 

aanwijzing.  

 

Bevindingen eerste norm leefklimaat 

 Uit de rondgang over de locatie Kijkduin en een gesprek met een professional 

blijkt dat het alarmsysteem van iedere woning is doorgeschakeld naar het 

kantoor van de professionals. 

 

Conclusie eerste norm leefklimaat  

Melius Zorg voldoet aan dit onderdeel zoals opgenomen in het tweede deel van de 

aanwijzing.  
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Bevindingen eerste norm organisatie  

 Gezien de tekortkomingen die op dit moment nog bestaan, concludeert de  

inspectie dat de directie van Melius Zorg niet in staat is gebleken om alle 

benodigde verbetermaatregelen binnen de termijn van vier maanden te 

realiseren. Voor zover zij hiertoe zelf niet in staat was, heeft zij nagelaten 

hiervoor de benodigde expertise aan te trekken. Er is weliswaar een 

zorgmanager aangesteld, maar ook dit heeft niet geleid tot het leveren van 

verantwoorde hulp.  

 Melius Zorg is meerdere malen niet in staat gebleken om de inspectie 

correcte en actuele informatie over het personeel aan te leveren. Zo is drie 

keer een onvolledige werknemerslijst aangeleverd, ook nadat de zorgmanager 

door de inspectie is verzocht de lijst op volledigheid en juistheid te 

controleren. De inspectie constateerde dit onder andere omdat op de roosters 

van de beide locaties namen van medewerkers stonden vermeld die op de 

aangeleverde werknemerslijst ontbreken. 

 Uit het interview met de zorgmanager blijkt dat de zorgmanager onvoldoende 

op de hoogte is van de geldende veldnormen en wet- en regelgeving. Zo was 

de zorgmanager niet op de hoogte van het Kwaliteitskader Jeugd. Hierdoor 

kan de zorgmanager onvoldoende sturen op het naleven van deze 

veldnormen en wet- en regelgeving. De begeleiders die dagelijks werken met 

de cliënten hebben, op een uitzondering na, weinig tot geen ervaring met de 

doelgroep van Melius Zorg, terwijl het een uitermate complexe doelgroep 

betreft, te weten jongeren en jonge moeders met een verstandelijke 

beperking. Melius Zorg stelt als basiseis dat de professionals die de hulp 

bieden een mbo-4 opleiding hebben afgerond. Niet alle professionals voldoen 

aan deze gestelde basiseis. Tevens beschikken niet alle begeleiders over een 

diploma van een opleiding in de zorg. De gedragwetenschappers hebben wel 

kennis en ervaring, maar uit de interviews blijkt dat zij nog niet bekend zijn 

met de (ernst van de) problematiek van alle cliënten en zij kunnen daarom 

(nog) onvoldoende sturen op het leveren van verantwoorde hulp aan de 

cliënten. 

 De professionals hebben geen scholing aangeboden gekregen van Melius Zorg 

die nodig is voor de omgang met de doelgroep. Zo zijn zij niet getraind in de-

escalerend werken om agressie te voorkomen of hiermee op professionele 

wijze om te gaan. Dit terwijl zich binnen Melius Zorg regelmatig agressie-

incidenten voor doen en dit al een aantal keren heeft geresulteerd in een 

wettelijk verplichte melding van geweld tussen professionals en cliënten.  

 

Conclusie eerste norm organisatie 

Gelet op vorengenoemde bevindingen voldoet Melius Zorg onvoldoende aan de 

norm wat betreft het zich op zodanige wijze organiseren dat dit leidt tot 

verantwoorde hulp van het onderdeel ‘organisatie’ zoals opgenomen in het tweede 

deel van de aanwijzing.  

 

Bevindingen tweede norm organisatie  

 Uit het dossieronderzoek blijkt dat incidenten worden geregistreerd. Echter 

uit de interviews met cliënten en uit de geregistreerde meldingen die de 

inspectie heeft ingezien blijkt dat niet alle incidenten worden geregistreerd. 

Zo blijkt uit een op zichzelf staand incident dat het een herhaald incident 

betreft. Het vorige incident is echter niet terug te vinden in de 

incidentenregistratie.  

 Het is niet navolgbaar dat incidenten worden geanalyseerd. Volgens het 
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resultaatverslag vinden de analyses naar aanleiding van incidenten plaats in 

de cliëntoverleggen. De inspectie heeft van alle cliënten die bij Melius Zorg 

verblijven de verslagen van de cliëntoverleggen ingezien. In geen enkel 

verslag is echter te lezen dat incidenten zijn geanalyseerd en welke 

verbetermaatregelen er zijn getroffen om nieuwe incidenten te voorkomen. 

Wel is het aantal incidentmeldingen in de verslagen van cliëntoverleggen 

genoteerd. 

 

Conclusie tweede norm organisatie  

Gelet op vorengenoemde bevindingen voldoet Melius Zorg onvoldoende aan de 

norm wat betreft het registreren en analyseren van incidenten en het op grond 

van een analyse doorvoeren van verbeteringen van het onderdeel ‘organisatie’ 

zoals opgenomen in het tweede deel van de aanwijzing.  

 

Bevindingen derde norm organisatie 

 Een aantal professionals heeft in mei 2017 een training gehad in het gebruik 

van de meldcode. Slechts twee van de huidige professionals hebben deze 

training succesvol afgerond. De overige professionals hadden na de training 

nog onvoldoende expertise om een diploma te kunnen ontvangen. Voor de 

professionals die niet voor de training zijn geslaagd is geen vervolgtraining 

georganiseerd. De professionals die na mei 2017 bij Melius Zorg in dienst zijn 

getreden zijn niet geschoold in (het gebruik van) de meldcode.  

 Uit de interviews met de professionals blijkt dat niet alle medewerkers bekend 

zijn met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het gebruik 

hiervan. 

 

Conclusie derde norm organisatie  

Gelet op vorengenoemde bevindingen voldoet Melius Zorg onvoldoende aan de 

norm wat betreft het zichtbaar bevorderen van de kennis over het gebruik van de 

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het erop toe zien dat de 

meldcode systematisch en op correcte wijze door de professionals wordt toegepast 

van het onderdeel ‘organisatie’ zoals opgenomen in het tweede deel van de 

aanwijzing.  

 

Eindconclusie 

De inspectie concludeert op basis van het voorgaande dat u op 4 september 2017 

niet volledig voldeed aan het tweede onderdeel van de aanwijzing. Om ervoor te 

zorgen dat u alsnog aan dit onderdeel van de aanwijzing zal voldoen, zal de 

inspectie een last onder dwangsom-procedure starten.  

 

Ten slotte 

De inspectie is voornemens om de definitieve rapportbrief en een nieuwsbericht op 

de website www.igj.nl actief openbaar te maken. Actieve openbaarmaking houdt 

in dat de rapportbrief inclusief de conclusies over (de mate van) naleving van de 

aanwijzing, door de inspectie op haar website wordt gepubliceerd.  
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De inspectie gaat ervan uit u met het bovenstaande voldoende te hebben 

geïnformeerd. Indien u een toelichting wenst dan kunt u contact opnemen met                             

                       , senior inspecteur. 
 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

hoofdinspecteur Jeugd IJZ[1]en hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg IGZ1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                
[1] Tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid en jeugdhulp in 

verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg 

tot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft plaatsgevonden, hanteren wij bij 

ondertekening de in de wet genoemde organisatienaam. 

 


