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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Inspectie Justitie en Veiligheid 
Commissie Meldingen Jeugd 
 

Geachte                      ,  
 
Met deze brief reageert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de 
inspectie) op het onderzoek dat u door een onafhankelijke commissie heeft laten 
uitvoeren naar aanleiding van signalen van onveiligheid in de media bij de Ottho 
Gerhard Heldring Stichting (hierna: OGH).  
 
Aanleiding onderzoek 
Op 28 augustus 2018 deed OGH, conform afspraak met de inspectie, een 
melding bij de inspectie. De melding vond plaats naar aanleiding van een artikel 
in De Gelderlander van 21 augustus 2018, waarin gesteld werd dat vier jongeren 
niet veilig geweest zouden zijn voor loverboys c.q. mensenhandelaren. OGH gaf 
in de melding aan dat twee van de vier jongeren bij OGH hadden gewoond en 
dat de andere twee jongeren niet bekend waren bij OGH. OGH gaf tevens aan 
dat zij een onderzoek uit zou voeren om te beoordelen of er tekortkomingen 
waren in de kwaliteit van de geboden hulp aan de betreffende jongeren 
gedurende hun verblijf bij OGH.  
 
Begin september 2018 verschenen nieuwe signalen in de media over onveilige 
situaties binnen OGH, breder dan alleen mogelijke veiligheidsproblemen met 
loverboys. Deze signalen betroffen: het samen plaatsen van slachtoffers van 
loverboys met vermoedelijke daders, gebrek aan toezicht, problemen met 
personele bezetting, drugshandel, geweldsincidenten en het onzorgvuldig 
gebruik van de separeerruimte. De signalen betroffen ook het weglopen van 
jongeren gedurende hun verblijf bij OGH. Per brief van 11 september 2018 
verzocht de inspectie u om het onderzoek uit te breiden met deze signalen. De 
inspectie achtte het van belang dat u onderzocht in hoeverre de gepresenteerde 
signalen in de media representatief zijn voor de kwaliteit en veiligheid van de 
geboden hulp en in hoeverre deze signalen actueel zijn. 
 
In overleg met de inspectie heeft u een onafhankelijke onderzoekscommissie, 
bestaande uit een onafhankelijk voorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut 
(NJi) en een onafhankelijk commissielid, opdracht gegeven om het onderzoek uit 
te voeren.  
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Onderzoeksvragen 
De onafhankelijke onderzoekscommissie heeft de volgende onderzoeksvragen 
onderzocht:  

- Is er op dit moment sprake van onveiligheid en/of misstanden in de zorg 
die de OGH aan de jongeren biedt? 

- Is in relevante casuïstiek de veiligheid van jeugdigen voldoende 
gewaarborgd geweest?  

- Zijn er de afgelopen jaren via de reguliere kanalen (externe en interne 
klachtencommissie, politie, cliëntenraad, ouders en jongeren) signalen 
van onveiligheid ontvangen? Zo ja welke?  

- In hoeverre kloppen de signalen in de media en zijn deze actueel?  
- In hoeverre speelt de samenwerking tussen OGH en de school op de 

locatie van OGH een rol?  
- Zijn (op het gebied van de signalen in de media) verbetermaatregelen 

nodig? Zo ja welke verbetermaatregelen zijn nodig? 
 
Uitvoering onderzoek 
Op 11 december 2018 bood u de rapportage van het onderzoek aan de inspectie 
aan. Tevens lichtte u de rapportage mondeling toe op het kantoor van de 
inspectie. Op 16 januari 2019 sprak de inspectie met een onafhankelijk lid van 
deze commissie voor een nadere toelichting op de rapportage. Tevens ontving de 
inspectie van u op een aantal onderdelen in de rapportage een schriftelijke 
aanvulling op 22 februari 2019. 
 
Uit de rapportage en de hierna gevoerde gesprekken blijkt dat de 
onderzoekscommissie een zeer uitgebreid onderzoek heeft gedaan. Zo 
onderzocht de commissie meer dan vijftig beschikbare richtlijnen en protocollen 
van OGH en zijn meer dan twintig interviews en gesprekken afgenomen, 
waaronder gesprekken met medewerkers, vertrouwenspersonen en jongeren. 
Tevens staat in de rapportage vermeld dat de onderzoekscommissie twee 
leerbijeenkomsten heeft georganiseerd om te leren van casuïstiek en dat de 
uitkomsten van het onderzoek zijn besproken met een klankbordgroep 
bestaande uit experts in het jeugdhulpveld.  
 
Uitkomsten onderzoek 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek constateert de onafhankelijke 
onderzoekscommissie dat er geen sprake is van ernstige onveiligheid of 
structurele tekortkomingen in de hulp die OGH biedt aan jeugdigen. De signalen 
uit de media zijn niet bevestigd in het onderzoek.  
 
De onderzoekscommissie komt, onder andere, tot de volgende bevindingen: 

- OGH weegt, wanneer sprake is van loverboy-problematiek, expliciet af 
op welke groep een jeugdige geplaatst moet worden en of er op de 
nieuwe groep geen jeugdige aanwezig is waarbij er sprake is van 
(seksueel) daderschap. 

- OGH heeft, volgens de onderzoekscommissie, een uitgebreide en 
grondige werkwijze voor toezicht binnen en op het terrein van OGH. 
Aanvullende maatregelen zijn niet nodig gebleken.  

- De personeelsbezetting voldoet aan de gestelde norm en eventuele 
gaten in de personeelsbezetting vult OGH op adequate wijze op. 
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- Op basis van het onderzoek blijkt dat het jeugdigen wel lukt om drugs 
mee te nemen op het terrein van OGH. De onderzoekscommissie stelt 
dat ondanks dat het OGH nog niet lukt om de locatie drugsvrij te maken, 
er adequaat beleid wordt gevoerd door OGH om drugsgebruik te 
beperken en er geen sprake is van drugshandel op het terrein.  

- Het komt voor dat jeugdigen weglopen gedurende hun verblijf bij OGH. 
Het voorkomen van weglopen en tegelijkertijd opbouwen en toewerken 
naar meer vrijheden en verblijf buiten de gesloten jeugdhulp, is hierbij 
een dilemma. In het afgelopen jaar heeft OGH verbetermaatregelen 
getroffen waardoor het aantal keer weglopen in 2018 met vijftien 
procent is gedaald, ten opzichte van 2017. De intensivering van de 
samenwerking tussen de school op het terrein en OGH, speelt hierin, 
volgens OGH, een rol.  

- De onderzoekscommissie gaf in gesprek met de inspectie aan dat 
geweldsincidenten en het gebruik van de afzonderingsruimte voor komen 
binnen OGH. Uit de incidentenregistratie en gesprekken met medewerkers 
en jeugdigen blijkt dat deze goed worden afgehandeld binnen OGH. 

 
Naast bovenstaande bevindingen concludeert de onderzoekscommissie dat de 
systeemkant van de OGH sterk is doorontwikkeld. De bevindingen van de 
onderzoekscommissie zijn als volgt:  
 
“Voor het realiseren van veiligheid van jongeren en medewerkers heeft de OGH, 
mogelijk mede gevoed door gevoelens van angst en onzekerheid de 
systeemkant sterk doorontwikkeld. Dit resulteert in een uitgebreid normerend 
beleidskader dat beschrijft welk handelen niet en welk handelen wel mag. 
Tegelijkertijd moet in de dagelijkse, vaak complexe realiteit op de groepen, voor 
het bieden van voldoende relationele veiligheid, steeds weer naar bij de situatie 
en de jongere passende gedragsreacties gezocht worden. Daarvoor zijn, naast 
de systeemkant, ook andere meer zachtere bedrijfsvoering aspecten van belang. 
Zodat medewerkers een veilige handelingsruimte hebben om ook andere 
aspecten, zoals de eigen intuïtie of ervaringskennis mee te wegen.” 
 
De onderzoekscommissie heeft u erop gewezen dat de sterk ontwikkelde 
systeemkant tot disbalans leidt, die de relationele veiligheid van medewerkers 
en de resocialisatie- en ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren dreigt te 
ondermijnen. De commissie doet daarom de volgende aanbeveling aan OGH:  
 
Geef, in lijn met de eigen missie, visie en ambitie hoogste prioriteit aan het 
versterken van de relationele veiligheid op alle niveaus in de organisatie. Betrek 
hier ook de jongeren bij. 
 
U onderschrijft de bevindingen van de onderzoekscommissie en stelt dat u 
verbetermaatregelen gaat treffen om de relationele veiligheid binnen OGH te 
versterken.  
 
Oordeel inspectie 
De inspectie concludeert dat OGH de signalen op zorgvuldige wijze heeft 
onderzocht. OGH heeft een onafhankelijke onderzoekscommissie aangetrokken 
die een uitgebreid onderzoek heeft uitgevoerd. Dit vindt de inspectie positief. 
Over de onderzoeksrapportage heeft de inspectie met de Raad van Bestuur en 
een lid van de onderzoekscommissie gesproken.  
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De inspectie constateerde in eerste instantie dat de onderzoeksrapportage op 
een aantal onderdelen nog vragen opriep. In een mondelinge en schriftelijke 
aanvulling op het onderzoeksrapport zijn deze vragen voldoende beantwoord.  
 
Vervolg  
De inspectie onderschrijft het belang van de aanbeveling van de onafhankelijke 
onderzoekscommissie. Tegelijkertijd concludeert de inspectie dat dit om een 
belangrijke cultuuromslag vraagt. De inspectie hoort graag, uiterlijk drie 
maanden na publicatie van deze brief, hoe u verder vervolg geeft aan deze 
aanbeveling.    
 
Gezien een lopende strafzaak is nog niet alle informatie over betrokken 
casuïstiek bekend. Indien uit deze strafzaak toch zaken mochten blijken die 
duiden op tekortkomingen in de geboden hulp door OGH, verwacht de inspectie 
hierover door u geïnformeerd te worden.  
 
Openbaarmaking 
Ik wijs u er op dat de inspectie deze brief op grond van de Jeugdwet openbaar 
maakt via www.igj.nl. De inspectie doet dit niet eerder dan twee weken na het 
verzenden van de definitieve brief. 
 
Bij openbaarmaking neemt de inspectie de wettelijke normen in acht, zoals 
gesteld in de Gezondheidswet, de Jeugdwet en de AVG. Dit betekent bijvoorbeeld 
dat de inspectie geen tot een persoon herleidbare gegevens opneemt en geen 
bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens van uw patiënten of 
cliënten. 
 
Meer informatie over openbaarmaking van documenten door de inspectie kunt u 
vinden op onze website (www.igj.nl/onderwerpen). 
 
Vragen 
Ik hoop dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd. Heeft u nog vragen, 
neemt u dan contact met mij op.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
senior inspecteur IGJ 
 

http://www.igj.nl/

